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1. Föregående minnesanteckningar 
Förbundsdirektionen har beslutat om budgetnedskärning för RCC Norr. Därmed minskas 
RCC Norrs ersättning till de sjukvårdsregionala processledarnas hemmakliniker till att 
omfatta nio månader under 2020 (ingen ersättning utbetalas under sommarmånaderna 1 juli – 
31 augusti).  
Nina har haft ett möte angående projektet kring uppgradering av MDK-utrustningar. Projekt-
direktiven ska revideras och arbete med det pågår. Frågan tas upp igen på kommande 
styrgruppsmöte. 
 
Styrgruppen beslutade att  
godkänna minnesanteckningarna och lägga dessa till handlingarna. 

 
2. Rapport från RCC i samverkan 

• Fastställda nationella vårdprogram: Myelom, äggstockscancer med epitelialt ursprung, 
esofagus-ventrikelcancer, indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi, levercellscancer, 
skelett- och mjukdelssarkom, hjärntumörer. 

• Fastställda reviderade SVF: Bröstcancer, peniscancer, allvarliga ospecifika symtom (AOS), 
njurcancer, lymfom och KLL, livmoderhals- och vaginalcancer.  

• Fr.o.m. 2020 ska SVF följa samma remiss- och publiceringsförfarande som nationella 
vårdprogram. 

• SVF-redovisningarna till socialdepartementet blev alla godkända (vissa efter kompletteringar). 
Landets samtliga regioner fick därmed ta del av de statliga medlen för SVF-satsningen för 
hösten 2019. 

• Pågående arbete med kartläggning av nuläge och förslag till stärkt arbete med att förebygga 
livmoderhalscancer genom screening. 

• En nationell screeningsamordnare kommer att tillsättas. 

• Nationell barncancerrapport är publicerad på cancercentrum.se och ligger till grund för 
fortsatt arbete på området.  

• Nationell läkemedelsrapport är publicerad på cancercentrum.se. 

• Ny överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om 
cancervården för 2020 (se punkt 3 nedan).  

• Patientsamverkan: uppdatering av regler och ersättningar efter nationell överenskommelse 
inom den nationella kunskapsstyrningsorganisationen. 

• Regimbiblioteket innehåller i dagsläget mer än 400 regimer, och byggs fortlöpande ut. 
Patientinformation inom regimbiblioteket finns att ladda ned för GI och bröst. Arbete med 
patientinformation för lungcancer och gynekologisk cancer pågår.  
Regimbiblioteket nås via cancercentrum.se. 

• Möjligheterna för landets regioner att ansluta sig till kallelsekansliet vid RCC Sthlm-Gotland 
för tjock- och ändtarmscancerscreening har stött på juridiska hinder vilket fördröjer arbetet. 
RCC Sthlm-Gotland arbetar hårt för en lösning. 

• Jubileumsdag hålls i Stockholm den 3 feb 2020 för att uppmärksamma 10 år med 
cancerstrategin, med ett gediget program. Utmärkelserna Årets kontaktsjuksköterska och 
Årets processledare kommer att delas ut för varje sjukvårdsregion. 750 personer är anmälda. 
Sista anmälningsdag är idag (15 januari). 

• Cancerdagen i Almedalen 2020 kommer att genomföras den 1 juli, med teman barncancer 
och palliativ vård. 
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• RCC i samverkan har tagit fram ett måldokument för 2020–2022, Vägen framåt, uppdelat i 
tio områden, som utgår från regeringens långsiktiga inriktning för cancervården och från den 
nationella cancerstrategin. Måldokumentet kommer att presenteras vid jubileumsdagen. 
Varje sjukvårdsregion ska nu prioritera de viktigaste delmålen och aktiviteterna inom varje 
målområde, före ett RCC-samverkansinternat den 24–25 mars.  
Styrgruppen beslutade att uppdra till de sjukvårdsregionala processledarna att ta fram ett 
förslag till prioriteringar och att utifrån det förslaget därefter processa sjukvårdsregionens 
prioriteringar av mål och aktiviteter i måldokumentet i styrgruppen via mejl. Vid styrgruppens 
möte 1 april återkommer Anna-Lena med en rapport om fortsatt arbete enligt måldoku-
mentet på nationell nivå. 

• SKR har tillsammans med en grupp företag och organisationer beviljats 10 mkr, för två år, 
från Vinnova för att starta en Innovationshubb cancer. 

 
3. Överenskommelse mellan staten och SKR om en jämlik och effektiv cancervård med 

kortare väntetider 2020 
Anna-Lena informerade om den nya canceröverenskommelsen (ÖK) inom vilken 500 
miljoner kronor avsätts årligen för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård.  
ÖK har sin grund i den nationella cancerstrategin från 2009 och i regeringens långsiktiga 
strategi för cancervården i Sverige.  
ÖK bygger på tidigare överenskommelser. Satsningen gäller för tre år, 2020–2022, förutsatt 
att riksdagen avsätter medel. Årliga överenskommelser kommer att göras mellan staten och 
SKR. 
Tre områden som motsvarar cancerstrategins delar: 

– Prevention och tidig upptäckt 

– Tillgänglig och god vård 

– Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning  
Huvudområden: 

– Fortsatt arbete med SVF för att nå 2020-målen 

– Barncancerområdet får stort utrymme 
Fördelning av statliga medel 2020: 

Standardiserade vårdförlopp: 

– 320 mkr till regionerna 

– 16 mkr till RCC 

– 9 mkr till SKR  
Barncancerområdet och rehabilitering (för alla patienter med cancer): 

– 80 mkr fördelas lika mellan de sex RCC 
Övriga insatser: 

– 16 mkr till SKR 

– 6 mkr till RCC 
Kvinnors hälsa:  

– 8 mkr till SKR för nationell samordning av screening 

– 5 mkr till RCC för bäckenrehabilitering 
 
Medlen till RCC delas lika mellan landets sex RCC. 
 
Anna-Lena beskrev vilka krav och uppgifter som finns i ÖK, på regional, sjukvårdsregional 
och nationell nivå. 
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Regionerna ska skriva två redovisningar kring SVF-arbetet, som via RCC skickas till 
Socialdepartementet senast den 30 september 2020 samt den 31 mars 2021. Utbetalning av 
statliga medel för 2020 görs i två omgångar (i samband med att den nya ÖK beslutas och 
efter godkänd redovisning i september), baserat på regionernas befolkningsmängd. 
RCC Norr fortsätter att stödja regionerna och arbeta med kvalitetssäkring av SVF-data. 
 
RCC i samverkan ansvarar fortsatt för att ta fram redovisningsmallar, revidera SVF, 
kommunicera kring satsningen och ha ett erfarenhetsutbyte kring SVF, med övriga nordiska 
länder. 
 
Barncancervården: RCC Norr ska stödja det regionala arbetet och den regionala 
implementeringen av det Nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter 
barncancer. 
 
RCC Norr jobbar vidare med MDK för rehabiliteringsinsatser – en utvidgning av sjuk-
vårdsregional MDK för rehabilitering efter bäckencancer, samt med implementeringen av 
vårdprogrammet för cancerrehabilitering. 
 
RCC i samverkan har ansvar för samordning, förvaltning och utveckling av Min vårdplan på 
1177, som är en del av patientkontrakt cancer. RCC Norr ska stödja införandet av Min 
vårdplan i norra sjukvårdsregionen.  
 
Se även bifogad PP-presentation 

 
4. SVF-turné våren 2020 
Den nationella cancersamordnaren och samordnaren för SVF planerar att besöka alla sjuk-
vårdsregioner under vårterminen 2020 för att träffa politiker, tjänstemannaledning, verksamhets-
chefer och verksamhetsföreträdare för en dialog kring SVF och SVF-målen. Förslaget är att utgå 
från ett SVF som fungerar bra och ett som har problem. 
Styrgruppen diskuterade möjligt upplägg för mötet. 
 
Föreslås att delta i mötet: 

• Styrgruppen för RCC Norr där PNR-representanter ingår 

• Sjukvårdsregionala processledare 

• Patientföreträdare för de diagnoser som ska tas upp och/eller som deltagit i SVF-arbetet 

• Verksamhetsföreträdare, koordinatorer, KSSK 

• Förbundsdirektionens AU med representation från hela sjukvårdsregionen 
 
Tid för mötet: I anslutning till FD-mötet i början av juni. 
Plats: Styrgruppen anser att cancersamordnaren och samordnaren för SVF bör åka till den ort 
där FD sammanträder. 
Synpunkter som kommer fram under mötet kan återföras till Socialdepartementet. 
Styrgruppen beslutade att ge Anna-Lena i uppdrag att ta upp frågan med de sjukvårdsregionala 
processledarna. 
 
5. Nationella vårdprogram samt SVF på remiss 
Remissrunda pågår för de reviderade nationella vårdprogrammen för CUP, prostatacancer 
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(inklusive SVF) och det nya vårdprogrammet för binjuretumörer. Konsekvensbeskrivningar hade 
skickats ut inför mötet. 
Vårdprogrammen finns på www.cancercentrum.se, välj under rullisten ”Remissrunda för 
reviderade vårdprogram och SVF, till samtliga remissinstanser” respektive ”Remissrunda för nya 
vårdprogram, till regionerna”: www.cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/ 
 

CUP: Ingen större skillnad jämfört med tidigare vårdprogram. Ett enklare system införs för att 
komma i kontakt med CUP-intresserad onkolog. Utredningen sker vid sjukvårdsregionens 
Diagnostiska centrum, förutom i Norrbotten. 

Prostatacancer: En revidering som omfattar MR före biopsi görs både i SVF och i vård-
programmet. Detta är säkrare för patienten men ger en ökad kostnad. Urologen bör kunna göra 
en rimlighetsbedömning för remiss till MR. Även avsnitt avseende strålbehandling har reviderats 
och de aktuella förändringarna är redan införda i norra sjukvårdsregionen. 
 
Binjuretumörer: omfattar en liten patientgrupp och har en väl fungerande process. I konsek-
vensbeskrivningen kommenteras nivåstruktureringen. Vissa patienter från norra regionen skickas 
redan i dag till Uppsala. 
 
Styrgruppen beslutade att  
godkänna ovanstående vårdprogram för användning i norra sjukvårdsregionen. 
 
6. Frågor från patient- och närståenderådet (PNR) 
PNR hade inga aktuella frågor till styrgruppen. 
 
7. Projekt för tidig upptäckt av cancer 
Anna-Lena informerade om ett utvecklingsprojekt för tidig upptäckt av cancer. Projektet leds av 
Beatrice Melin och genomförs inom regeringens nationella strategi för Life Science. Projektet ska 
analysera vilka som är de mest lovande biomarkörpanelerna, identifiera vilka som kan upptäckas 
före diagnos och även hur långt innan diagnos. 
Nyhet: www.cancercentrum.se/norr/om-oss/nyheter/2020/januari/forskare-vill-hitta-
riskfaktorer-for-att-tidigt-upptacka-cancer/ 

 
Elisabeth informerade om att Cancerforskningsfonden kommer att göra en strategisk satsning 
på kliniska tjänster där 50 % avsätts till forskning inom gynonkologi. 
 
8. Hantering av dokument 
a) Stöddokument för samverkan mellan primärvården och specialistsjukvården gällande 
cancerrehabilitering. 
Ett stöddokument som regionerna ska kunna utgå ifrån för att lokalt ta fram rutiner för hur 
primärvården och specialistsjukvården ska samverka gällande cancerrehabilitering har utarbetats i 
norra sjukvårdsregionen. Arbetet har genomförts med representanter från primärvården, cancer-
vården och RCC Norr. Alla Norrlandsregionernas logotyper föreslås läggas in i dokumentet. 
Styrgruppen stödjer förslaget. 
Efter språkgranskning och layout skickas dokumentet till styrgruppen för synpunkter och 
fastställande. 
 

http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/
http://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/nyheter/2020/januari/forskare-vill-hitta-riskfaktorer-for-att-tidigt-upptacka-cancer/
http://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/nyheter/2020/januari/forskare-vill-hitta-riskfaktorer-for-att-tidigt-upptacka-cancer/
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b) Analog Min vårdplan 
I samband med arbetet med Min Vårdplan på 1177.se görs även en analog version.  
 
Styrgruppen stöder förslaget om att RCC Norr gör en generisk sjukvårdsregiongemensam 
första sida till Min vårdplan, med alla regionernas loggor. Anna Selberg stämmer av förfarandet 
med regionernas kommunikationsenheter. 
 
10. Rapport från Register för cancerläkemedel 
Anna-Lena informerade och gav exempel från rapporten. Norra sjukvårdsregionen har en hög 
registreringsgrad i förhållande till rikssnittet.  
 
Syftena med Register för cancerläkemedel (RCL): 

• bygga kunskap om användandet av nya cancerläkemedel 

• följa upp användandet 

• bidra till att detektera eventuella skillnader i tillgång till läkemedel mellan olika regioner 
och en jämlik och rättvis tillgång till cancerläkemedel över hela landet  

 
Två rapporter från RCL kommer att publiceras under 2020. 
Se även bifogad PP-presentation 
 
11. Uppföljning av den sjukvårdsregionala cancerplanen för 2019–2021 
Anna-Lena informerade om uppföljningen av cancerplanen. Uppföljningen bygger på underlag 
från respektive region baserat på regionens handlingsplan, underlag från de sjukvårdsregionala 
processledarna, kvalitetsregisterrapporter (www.cancercentrum.se/norr/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/uppfoljning-kvalitetsregister/) samt på data 
avseende SVF-målen för 2020. 
 
Uppföljningen och Cancerplanen i sin helhet 
 
12. Processledare saknas fortsatt för tjock- och ändtarmscancer samt för mammografi. 
Styrgruppen uppmanas att komma med förslag på personer. 
Sophia Holmlund, barnmorska, är ny processledare för gynekologisk cancer. Ulrika Ottander 
finns kvar som stöd på begränsad tid. 
 
13. Rapport från Myndigheten för vårdanalys om socioekonomiska och regionala 
skillnader i cancervården 
www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2019/12/Omotiverat-olika-rapport-2019-8-webb.pdf 
Styrgruppen diskuterade innehåll och resultat i rapporten. 
 
14. Nästa möte 
Fysiskt heldagsmöte (kl.10.00–15.30) i Sundsvall, onsdagen den 1 april 2020. 
Frågor som kommer att diskuteras är bland annat styrgruppens roll och hur man arbetar med 
implementering av nationella vårdprogram och andra kunskapsstyrningsdokument i respektive 
region. Arbetsordningen för RCC Norr behöver revideras. Nina kommer att informera om 
kunskapsstyrningsarbetet generellt. Diskussion om processledarnas förutsättningar och roll, deras 
uppgifter förändras över tid och efter behov. 
Tid för avfärd och färdsätt undersöks. 
 

http://(www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/uppfoljning-kvalitetsregister/
http://(www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/uppfoljning-kvalitetsregister/
https://www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/strategisk-utvecklingsplan/
http://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2019/12/Omotiverat-olika-rapport-2019-8-webb.pdf

