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1. Presentation av alla deltagare 
 
2. Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar godkändes och lades till handlingarna. 
Styrgruppen önskar att få möteskallelser via Outlook. 
 

3. Aktuellt från RCC i samverkan 

Anna-Lena informerade styrgruppen. 
Nationella vårdprogram (NVP) 
Fastställda NVP har sedan senaste styrgruppsmötet publicerats för AML, KLL, livmoderhals-
cancerprevention, GEP-NET, akut onkologi och prostatacancer. 
Cervixcancerprevention 
Nationell rapport är publicerad med analys av orsaker till ökad incidens för cervixcancer. 
Rapporter om hudcancerprevention publicerade  
”Primär prevention av hudcancer – hur bör arbetet fördelas”, samt ”Tidig upptäckt av hudcancer 
med teledermatoskopi” 
Implementering av kolorektalcancerscreening 
Ett gemensamt administrativt system beräknas vara klart att tas i drift Q2 2019. Samtliga regioner 
ska senast den 15 feb ge besked om de vill vara med. 
Organiserad prostatacancertestning  
Skåne är pilot för ett kallelse- och uppföljningssystem på INCA-plattformen (under utveckling, 
liknande system som för kolorektal-cancerscreening). 
Framtidens vårdinformationsmiljöer 
AKI (Arbetsgruppen för Kvalitetsregister på INCA) för dialoger med ansvariga för respektive 
system angående koppling mellan vårdinformationssystemen och kvalitetsregister. 
Nytt utseende på webbplatsen cancercentrum.se 
Startsidorna på webbplatsen har gjorts om för att göra den mer användarvänlig och tydlig. 
E-MVP 
Arbete med E-MVP är igång på ca 20 sjukhus i landet inom totalt åtta diagnoser, med positivt 
gensvar från verksamheterna. I norr deltar Sunderbyn med kolorektalcancerpatienter. En utvär-
dering av de nationella texterna och användbarheten av E-MVP ska vara klar sommaren 2019. 
Standardiserade vårdförlopp – SVF 
Alla landsting fick ta del av höstens utbetalning av statliga medel. SVF revideras löpande. 
Hur vi ska arbeta för att nå 2020-målen behöver diskuteras.  
Ny nationell cancersamordnare från 4 mars 
Hans Hägglund, f.d. onkologichef Uppsala, kommer att arbeta med detta på heltid. 
Projektledare på deltid för nationellt programområde cancer 
Kommer att anställas vid RCC Norr för att bevaka arbetet och förbereda för ett eventuellt aktivt 
värdskap för NPO cancersjukdomar. 
Rapport om optimal screening och matchning av patienter till kliniska cancerstudier 
En nationell rapport, som utgått från befintliga system och strukturer, har identifierat ett antal 
viktiga faktorer för att öka inklusionen av patienter i kliniska studier. Till dessa hör att ha en 
filterfunktion för screening, att klargöra vem som ansvarar för screening och till vem den som 
screenar ska överrapportera. Se rapporten på http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-
uppdrag/forskning/rcc-rapport-optimal-screening-matchning-av-patienter-kliniska-
cancerstudier.pdf  
Riksdagsbeslut om förordning om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum 
togs den 24 jan 2019 – börjar att gälla fr.o.m. 19 feb. 

http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/forskning/rcc-rapport-optimal-screening-matchning-av-patienter-kliniska-cancerstudier.pdf
http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/forskning/rcc-rapport-optimal-screening-matchning-av-patienter-kliniska-cancerstudier.pdf
http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/forskning/rcc-rapport-optimal-screening-matchning-av-patienter-kliniska-cancerstudier.pdf
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Se https://svenskforfattningssamling.se/doc/20197.html  
Förordningen avser medel för respektive RCC:s verksamhet.  
Regeringen och SKL har ännu inte påbörjat förhandlingar om en överenskommelse för de 500 
mkr till cancervården som finns i den av riksdagen beslutade budgeten, men en överenskommelse 
förväntas bli klar innan sommaren. 
 
4. Frågor från patient- och närståenderådet (PNR) 
PNR lyfte problem med långa svarstider från patologin inom bland annat prostata och malignt 
melanom. Styrgruppens regionrepresentanter redogjorde för genomförda och planerade åtgärder 
för att minska ledtiderna. RVN har inte långa svarstider, efter arbete med förbättrade flöden på 
labbet och fler anställda, t.ex. fler patologer och undersköterskor. Ett stort projekt med digitali-
sering pågår i sjukvårdsregionen. 
 
PNR lyfte även registrering i kvalitetsregistret för malignt melanom. Det finns en eftersläpning i 
registreringen, men målet är att minst 95 procent ska registreras. En fråga om tillgång till kontakt-
sjuksköterska hänvisades till berörd ansvarig verksamhetschef. 
 
5. Organiserad prostatacancertestning 
Beslut om sjukvårdsregional rapport. 
 
Bakgrund: Socialstyrelsen rekommenderar inte allmän screening av prostatacancer, men anser att 
män bör få information om för- och nackdelar med PSA-testning och därefter erbjudas testning. 
På uppdrag av Socialstyrelsen har SKL genom RCC utarbetat ett underlag med rekommendatio-
ner avseende organiserad prostatacancertestning på landstingsnivå. Socialdepartementet har 
anslagit medel för att på landstingsnivå kartlägga hur PSA-test erbjuds idag, hur organiserad 
prostatacancertestning skulle kunna starta och vad som skulle krävas detta.  
 
RCC Norrs regionala processledare för prostatacancer, Johan Styrke och processarbetsgruppen 
för prostatacancer har gjort denna förstudie för hela sjukvårdsregionen och skrivit en rapport. En 
avstämning av rapportens innehåll och slutsatser gjordes i det regionala chefssamrådet för cancer-
vården 2019-01-08 och ett rapportutkast skickades till styrgruppen inför mötet.  
 
Styrgruppen beslutade att  
godkänna rapporten för samtliga fyra regioner i sjukvårdsregionen. Styrgruppen ställde sig bakom 
sjukvårdsregionens viljeinriktning att införa organiserad prostatacancertestning, men konstaterade 
i likhet med det sjukvårdsregionala chefssamrådet för cancervården att ett breddinförande i 
nuläget inte är genomförbart utifrån tillgängliga resurser. Sjukvårdsregionen ska under 2019 
planera och förbereda för att så snart som möjligt påbörja en organiserad prostatacancertestning 
för en mindre grupp av män. Styrgruppen rekommenderade att de ekonomiska medel som 
tilldelas respektive region för genomförandet av denna utredning används för det arbetet. 
  
Styrgruppen ställde sig även bakom chefssamrådet rekommendation att stödja ett nationellt 
datasystem för hantering av organiserad prostatacancertestning. 
 
6. Regional cancerplan för 2019–2021, fortsatt process 
 
Förbundsdirektionen (FD) för Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF), godkände den 5 dec 2018 
cancerplanen för utskick till regionerna, med uppdrag att utarbeta handlingsplaner gentemot den 
nya planen. En mall för handlingsplanerna har skickats ut. 

https://svenskforfattningssamling.se/doc/20197.html
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Respektive region utarbetar handlingsplaner som skickas NRF senast 2019-04-25, för att 
kunna redovisas och fastställas vid FD:s möte 2019-05-22. 
 
7. Underlag från respektive region till årsrapporten för arbetet 2018 enligt den regionala 
utvecklingsplanen för cancervården 2016–2018 samt kompetensförsörjningsplanen 2014–
2018.  
 
Arbetet enligt den regionala utvecklingsplanen för cancervården samt den regionala kompetens-
försörjningsplanen för cancervården (fr.o.m. 2019 sammanfört till en sjukvårdsregional cancer-
plan), ska årligen redovisas för NRF:s Förbundsdirektion. Redovisningen för 2018 års arbete ska 
ske vid FD:s möte 2019-03-27. 
 
Hur uppföljning av upp verksamheten kan göras på ett överskådligt diskuterades. 
 
En rapportmall hade skickats till styrgruppen inför mötet, där RCC Norr sammanställt de 
sjukvårdsregiongemensamma mål som finns för de diagnos-/områdesspecifika processerna, via 
uppgifter i kvalitetsregister samt rapporter från de regionala processledarna.  
 
Respektive region kompletterar med uppgifter för den egna regionens arbete och skickar 
de kompletterade rapporterna till Anna-Lena senast 2019-03-05. 
 
 
8. SVF-ledtider – hur kan norra sjukvårdsregionen arbeta för att nå 2020-målen?  
- Vilka åtgärder kan respektive region göra och vad kan göras gemensamt inom 
sjukvårdsregionen?  
- Hur kan RCC Norr stödja arbetet? 
 
En sammanställning för perioden sep 2018 – aug 2019 av inrapporterad SVF-data från norra 
sjukvårdsregionen i relation till 2020-målen hade skickats ut inför mötet, som underlag för 
diskussioner om åtgärder och kvalitetssäkring. Den kommer att uppdateras tre gånger per år. 
 
Styrgruppen diskuterade tillförlitlighet i data och svårigheter att nå högt satta mål i en pressad 
verksamhet, men konstaterade även att ett fortsatt arbete behövs med att identifiera brister och 
optimera processer. Frågan diskuteras vidare vid kommande styrgruppsmöte. 
 
9. Förslag om ny modell för remisshantering av nationella vårdprogram 
Ett förslag om förändring i remisshantering av vårdprogram hade skickats till styrgruppen inför 
mötet.  
 
Styrgruppen beslutade att 
stödja förslaget. 
 
10. Vårdprogram – godkännande för användning i sjukvårdsregionen 
 
Reviderade nationella vårdprogram för cancerrehabilitering, huvud-hals-cancer och follikulärt 
lymfom har just avslutat remissrunda 2 och behandlats i det regionala chefssamrådet för 
cancervården. Regionala konsekvensbeskrivningar hade skickats till styrgruppen inför mötet.  
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Styrgruppen konstaterade att konsekvensbeskrivningarna för de olika vårdprogrammen var 
utformade olika och ställer sig inte bakom skrivningar som innefattar t.ex. anställningar och fler 
tjänster. Anna-Lena återför detta till processledarna. 
 
Styrgruppen beslutade att 
godkänna de reviderade vårdprogrammen. 
 
11. Nivåstrukturering – Beslut om beredningsgång i norra sjukvårdsregionen 
 
Under 2019 ska Socialstyrelsen utreda hur områden inom cancer där nivåstrukturering är beslutad 
genom RCC-modellen, kan övergå i Socialstyrelsens ansvar för högspecialiserad vård. 
 
Områden som är lämpliga att utredas för kommande nationell nivåstrukturering ska identifieras 
och skickas till Socialstyrelsen. Alla nationella programområden (NPO) har fått Socialstyrelsens 
uppdrag att ta fram en bruttolista på områden som kan vara aktuella att sakkunnigutreda 
avseende nationell nivåstrukturering. Förslag till bruttolistan inom cancer ska skickas till RCC i 
samverkan senast 1 mars. RCC i samverkan sammanställer därefter inkomna förslag och skickar 
dessa till Socialstyrelsen. För norra sjukvårdsregionen har de regionala processledarna fått i 
uppdrag att lämna förslag till den bruttolista som Socialstyrelsen efterfrågar. Förslagen lämnas till 
RCC Norr, som sammanställer dessa och skickar förslagen för avstämning i det regionala 
chefssamrådet för cancervården innan de skickas in till RCC i samverkan 
 
En uppföljning av genomförd regional nivåstrukturering ska göras. De regionala processledarna 
får även i uppdrag att ta fram en regional rapport, utifrån utskickad mall, avseende hur norra 
regionen har arbetat med de tidigare rekommendationerna avseende regional nivåstrukturering. 
Rapporten diskuteras därefter vid chefssamrådets möte den 26 mars. Svar lämnas till RCC i 
samverkan senast den 31 mars. 
 
Arbete pågår med att ta fram en nationell PREM-enkät för utvärdering av nivåstrukturerade 
åtgärder. 
 
Styrgruppen beslutade att 
godkänna förslaget till beredningsgång och att chefssamrådet hanterar frågan, men vill ta del av 
dokumenten innan de skickas till RCC i samverkan. 
 
12. Register för cancerläkemedel 
 
Sedan 2018 registrerar sjukvården användningen av ett antal utvalda cancerläkemedel enligt en 
nationellt enhetlig modell, som omfattar ett fåtal variabler. Registren ser likadana ut i landet men 
är idag juridiskt ett register per region förutom i södra sjukvårdsregionen, som har ett gemensamt 
register. Ett arbete med att skapa ett sjukvårdsregionalt register pågår i norra sjukvårdsregionen. 
Frågan har nu väckts om möjligheten att skapa ett nationellt register för cancerläkemedel, med en 
styrgrupp med representation från samtliga sjukvårdsregioner. 
 
Styrgruppen beslutade att 
ställa sig bakom förslaget om att skapa ett nationellt läkemedelsregister, förutsatt att juridiken är 
helt klar.  
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13. Förberedelser för start av allmän kolorektalscreening 2019 
Lägesavstämning med respektive region av det pågående förberedelsearbetet. 
Frågan bordlades p.g.a. tidsbrist. 
 
14. Cervixcancerprevention  
Lägesavstämning med respektive region om pågående arbete med införandet av det nya HPV-
baserade vårdprogrammet. 
Frågan bordlades p.g.a. tidsbrist. 
 

15. Lägesrapport avseende arbetet med E-remisser 
Information.  
Frågan bordlades p.g.a. tidsbrist. 
 
16. Övriga frågor  
Processledare saknas för tre processer: hjärntumörer, kolorektalcancer och mammografi. 
Anna-Lena tar gärna emot förslag på lämpliga personer. 
Regionala cancerdagar hålls i Umeå den 4–5 april. Teman Dag 1: Träning och cancer samt 
Screening. 
Dag 2 är Cancerforskningens dag som hålls på engelska. Anmälan sker via RCC Norrs 
kalendarium på webbplatsen. 
 
17. Datum för fysiskt möte i Västernorrland hösten 2019 
Förslag på datum för heldagsmöte i RVN under hösten kommer via doodle från Anna-Lena. 
 
18. Nästa möte 
Tisdag 2 april kl. 15–17 (video) 


