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1. Uppföljningar och kartläggning

Styrgruppen diskuterade sammantaget de uppföljningar som gjorts av den regionala 
utvecklingsplanen och den kartläggningsrapport avseende ledtider, optimerat arbetssätt, ”min 
vårdplan” och cancerrehabilitering som sammanställts utifrån processgruppernas underlag.
Detta för att skapa en samlad bild som underlag för att fånga områden som särskilt kan behöva 
åtgärdas, inte minst ur ett gemensamt regionalt perspektiv.

Styrgruppen konstaterade att stora förbättringar har skett avseende multidisciplinära konferenser 
(MDK) och kontaktsjuksköterskor, men väntetiderna är fortfarande långa. Införandet av 
standardiserade vårdförlopp (SVF) kommer att förbättra väntetider men löser inte alla svårig-
heter, då arbetet delvis redan bedrivs enligt principerna för SVF. Den höga införandetakten för 
SVF ses som problematisk.

Kartläggningsrapporten ger faktaunderlag och föreslår förbättringsåtgärder som är viktiga att 
arbeta vidare med både regionalt och lokalt. 

Styrgruppen diskuterade de områden i kartläggningsrapporten som cancerrådet har prioriterat 
och om arbete inom respektive område ska bedrivas regionalt och /eller lokalt:

 Kompetensförsörjning, inklusive utbildning och fortbildning: I första hand en lokal 
fråga för respektive huvudman.

För optimerat kompetensnyttjande kan en dialog behövas med både universitet och 
departementet om nya utbildningsformer, t.ex. specialiserade kirurg-onkologer.
Frågan kan t.ex. lyftas i regionala kompetensförsörjningsrådet/FoUU-rådet

 Rätt använd kompetens: I första hand en lokal fråga, men erfarenhetsutbyten mellan 
landstingen är bra. 

Nivåstrukturering omfattar rätt använd kompetens, där arbetsbyten över landstings-
gränser bör diskuteras.

 Cancerrehabilitering är viktigt och behöver utvecklas, då området generellt är svagt 
och har bristande resurser: I första hand en fråga för respektive huvudman.

RCC Norrs nya processledare för området, Olof Hasslow och Katja Vuollet-Carlsson, 
ska utveckla ett regionalt nätverk kring cancerrehabilitering och kommer att göra en 
rundresa i regionen för att inventera strukturer och nuläge. Därefter tas frågan upp till 
särskild diskussion på ett kommande styrgruppsmöte.

 Fortsatt satsning på kontaktsjuksköterskor: Lokal fråga som stödjs av RCC, bland 
annat genom utbildningen för kontaktsjuksköterskor som startar vid UmU i januari 
och i form av regionala nätverk och utbildningsdagar.
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 Införande av koordinatorer för standardiserade vårdförlopp: Lokal fråga.

 Bättre it-system: stor fråga som inte enbart gäller cancervård och som varken enskilda 
landsting eller regionen kan lösa, nationell satsning och samverkan krävs. 

Problemet måste ständigt påtalas i alla tillämpliga forum. Professionen och verksam-
heten måste ställa tydliga krav på vilka funktioner systemen ska klara. Hur dokumen-
tation görs i befintliga system och vad som dokumenteras är huvudsakligen en lokal 
fråga, men diskussioner pågår i nationella forum om likalydande riktlinjer för 
vårddokumentation.

 Standardisering och samordning av remissrutiner: Både en lokal och regional fråga, då 
patienter remitteras över landstingsgränserna i regionen. 

Styrgruppen diskuterades om beslut fattade på multidisciplinära konferenser (MDK) 
kan ersätta remisser. En enkät skickas snart ut om hur MDK fungerar, för att få 
underlag till bättre arbetsformer. Sara Ekström tar med frågan om remisser i samband 
med MDK till det arbetet.

 Multidisciplinära konferenser (MDK): Både en lokal och regional fråga.

Genomlysning pågår via enkät, se ovan. 

 Resurserna för diagnostik behöver öka: Lokal fråga. 

Ett regionalt samverkansprojekt för att bättre utnyttja resurser inom bild- och
funktionsmedicin föreslås.

 Fortsatt utveckling av telemedicin:  Både en lokal och regional fråga.

Bryggkapaciteten är en begränsning och den frågan är under regional behandling.
Tillämpningarna sköts lokalt.

 Det regionala projekt som pågår för utveckling och bättre regional samverkan inom 
patologin behöver fortsätta: Både en lokal och regional fråga.

E-patologi är en dellösning på patologbristen, och förutsätts införas i regionen. 
Samverkansprojektet inom patologi har avgivit delrapport som visar vad som 
fortsättningsvis bör göras i landstingen respektive i det regionala samarbetet. Projektet 
läggs fr.o.m. 1 september 2015 under RCC, med RCCs styrgrupp som styrgrupp även 
för det arbetet.

 Utöver ovanstående punkter, som cancerrådet har prioriterat, lyfter styrgruppen 
individuell vårdplan till patienten (”min vårdplan”) som ett prioriterat område: Lokal 
fråga.

Tekniska möjligheter att koppla ”min vårdplan” till patientens journal eller ”mina 



4 (7)

vårdkontakter” har utretts av RCC, och några enkla tekniska lösningar finns inte idag. 
Inom ramen för Carere-projektet inom gyncancer har checklistor etc. tagits fram som 
man kan utgå ifrån i andra diagnoser. Gyncancerpatienterna får ”min vårdplan” på 
papper.

Prevention och forskning ingick inte som fokusområden för kartläggningen, men satsningar 
behövs inom båda områdena, i första hand lokalt men även i regional samverkan. 

Arbete med den regionala utvecklingsplanen för cancerområdet för 2016-2018 pågår.

Styrgruppen beslutar att

 nuvarande sju prioriterade områden ska kvarstå i förslaget till regional utvecklingsplan
för 2016-2018, med justeringen att diagnostik lyfts övergripande som fokusområde i 
stället för specifikt patologi. Cancerprevention och cancerrehabilitering lyfts också 
som prioriterade områden. 

 planen tas upp på nästa styrgruppsmöte.

 RCC Norr får i uppdrag att inventera och sammanfatta hur rapportering görs i olika 
kvalitetsregister (vilka yrkeskategorier som rapporterar). Underlaget ska användas för 
översyn av rätt använd kompetens när det gäller registrering i kvalitetsregister.

 initiera ett regionalt samverkansprojekt inom bild- och funktionsmedicin, med 
liknande upplägg som det pågående regionala patologiprojektet. En målbild för 
projektet är att hitta former för att nyttja resurserna så effektivt som möjligt i regionen. 
RCC Norr får i uppdrag att återkomma till styrgruppen med ett förslag på upplägg.

 återkomma om vägar för att utveckla effektivare remisshantering

2. Långsiktiga strategiplanen

Styrgruppen beslutar att godkänna planen.

Planen lyfts till förbundsdirektionen vid deras decembermöte. När förbundsdirektionen 
fastställt planen kan den spridas i regionen. 

3. Planen för forskning och innovation

Medverkan från länssjukhusen i UCAN-projektet diskuterades. FoU-cheferna i landstingen
har erbjudits ekonomiskt stöd från RCC Norr för att komma igång med insamling. Det kräver 
dock ett lokalt engagemang. Respektive landsting tar upp frågan på hemmaplan och diskus-
sionen fortsätts vid ett kommande styrgruppsmöte. 
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Styrgruppen beslutar att godkänna planen.

4. Information från pågående nationellt arbete inom ramen för RCC i samverkan, samt 
aktuella regionala frågor

Beatrice Melin gick igenom de olika nationella grupper som under RCC i samverkan arbetar 
med olika områden (namn på regionens representant inom parentes):Bilder bifogas 
protokollet

 Cancerprevention (övergripande): fokus för arbetet är bland annat minskad tobaks-
användning och säkra solvanor (Senada Hajdarevic)

 Mammografi: (Håkan Jonsson)
 Cervixcancerprevention: (Pia Collberg)
 Nationell nivåstrukturering: Stefan Rydén, RCC Syd, är nationell samordnare. För 

varje diagnos som utreds för nationell nivåstrukturering utses en sakkunniggrupp, med 
representation från alla regioner. En övergripande nationell arbetsgrupp bedömer 
underlag och gruppens representanter är ordföranden vid möten i sakkunniggrupper 
(Torbjörn Myrnäs).

 Nationell forskningsportal för lungcancer: portalen möjliggör forskning på 
populationsnivå. Arbete med juridik och ramverk pågår. (Annelie Behndig och Mikael 
Johansson)

 Prövningsdatabas: ska visa vilka pågående studier som finns. En prototyp har tagits 
fram i norra regionen, ska utvecklas till att vara nationell. (Kerstin Granberg)

 Klinisk cancerforskning: ser bland annat över regelverk för kliniska studier (Lena 
Carlsson)

 Swelife personalized medicine: cancer har eget utlysningsområde. Beatrice Melin 
ingår i styrelsen.

 Nationell tarmcancerscreeningstudie (Screesco): (Michael Dahlberg)
 Kommunikatörsnätverket: (Anna Selberg Jonasson)
 Webbutvecklingsgruppen: (Anna Selberg Jonasson)
 Nationella vårdprogram: Helena Brändström, RCC Uppsala-Örebro, är nationell 

samordnare. För varje diagnos/område som det ska utarbetas ett nationellt vård-
program för utser RCC Norr en regional representant. En regional samordnare finns 
vid varje RCC (Anna-Lena Sunesson).

 Standardiserade vårdförlopp (SVF): De nationella vårdprogramgrupperna utgör bas 
för arbetsgrupperna, med utsedd representant från norra regionen. RCC Norrs 
regionala processledare är med i utarbetandet av SVF för respektive diagnos.

 Projektgrupp för kortare väntetider: Stöd för regionernas arbete med införande av 
SVF (Anna Selberg Jonasson, Anna-Lena Sunesson)

 AKI (arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA): Utveckling av kvalitetsregister 
och INCA-portalen (Lena Damber)

 Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC): stöd för det nationella arbetet 
med nya läkemedelsterapier inom cancerområdet (Maria Strandberg)

 Regimbiblioteket: utvecklas inom RCC Uppsala-Örebro med finansiering från 
samtliga RCC (Martin Erlanson)
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 Kvalitetsregister strålterapi: utvecklas inom RCC Norr, med samfinansiering från 
landets onkologkliniker

 Kontaktsjuksköterskor och ”min vårdplan”: Katja Vuollet Carlsson

Utöver dessa grupper finns nätverk med representation från alla regioner, bland annat 
nätverkar processledarna för många av cancerdiagnoserna. Nätverk finns för cancer-
rehabilitering, för palliativ vård och för patientsamverkan. RCC i samverkan ger även 
kortare uppdrag till grupper som utses, till exempel för specifika utredningar. En sådan 
utredning inom patologi 2014, där Charlotta Andersson var RCC Norrs representant,
resulterade bland annat i att patologibilagor nu inkluderas i kommande nationella vård-
program.

5. Nivåstrukturering
a) Nationell nivåstrukturering
Beatrice Melin går igenom arbetsmodellen för nationell nivåstrukturering och remissförslagen
som nu är ute:

 Analcancer: förslag kemo-radioterapi vid 4 nationella enheter, salvagekirurgi vid 2 
enheter

 Vulvacancer: förslag 3-4 enheter
 Isolerad hyperterm perfusion: förslag 1 enhet (är redan koncentrerat till Sahlgrenska)
 Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC): förslag 2-4 

enheter
 Esofagus/cardia-cancer: förslag 4 enheter
 Sarkom: förslag att dagens 5 regionala centrum för diagnostik och behandling behålls, 

med tydliga riktlinjer för regional samverkan och ansvarsfördelning. Högst 3 av de 

regionala centrumen får ett nationellt uppdrag utöver det regionala, gäller avancerad 

diagnostik och behandling för vissa undergrupper.

Förslag om antal centrum godkänns av hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket innan remisser 
går ut. Landsting/regioner som önskar få uppdrag som nationella enheter ansöker om det i 
samband med att man besvarar remisserna. Utifrån inkomna ansökningar ger RCC i sam-
verkan en rekommendation om vilka enheter som bör få uppdrag som nationella centrum, 
efter avstämning med hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket. Beslut om att följa rekommen-
dationerna fattas i respektive landsting/region.

b) Regional nivåstrukturering
Nuvarande regionala nivåstruktureringsplan ska revideras. Processledarna får uppdrag att 
utarbeta underlag till årsskiftet, där man även tittar på undergrupper inom diagnoserna. En ny 
samlad regional plan skrivs därefter ihop och processas i cancerråd och styrgrupp innan den 
tas till förbundsdirektionen för beslut.

Efterlevnaden till beslutad regional nivåstrukturering avseende ovarialcancer diskuteras.
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6. Socialstyrelsens platsbesök 2 oktober

Fokus för årets platsbesök är forskning och cancerprevention/tidig upptäckt. Anna-Lena 
Sunesson går igenom vilka underlag som skickas till Socialstyrelsen och uppföljningen av 
målen kring cancerprevention och ”vägen in till cancervården” i den regionala utvecklings-
planen för 2013-2015.

Beatrice Melin lyfter vikten av att alla landsting är representerade vid platsbesöket. 
Deltagande via video är möjligt. Mötet hålls 2 oktober kl 13-16.

7. Övriga frågor

a) Regionala vårdprogram där det finns tillämpningar av nationella vårdprogram.

Styrgruppen beslutar att

regionala vårdprogram inte ska finnas för diagnoser/områden där det finns nationella vård-
program. Till ett nationellt vårdprogram kan vid behov regionala tillämpningar utarbetas, ett 
ansvar som åligger den berörda regionala processarbetsgruppen. Regionala tillämpningar ska 
utgöra appendix till de nationella vårdprogrammet. De ska enbart klargöra organisatoriska 
tillämpningar i regionen och ta upp eventuella avvikelser från behandlingsrekommenda-
tionerna i det nationella vårdprogrammet. Tillämpningarna ska godkännas av cancerrådet och 
publiceras därefter på RCC Norrs hemsida.

b) Fortsatta fysiska möten i styrgruppen

Styrgruppen beslutar att

mötas fysiskt en gång per år. Nästa års möte hålls i anslutning till de regionala RCC-dagarna, 
den 6 april 2016 i Umeå.

8. Kommande möten 2015

tisdag 29 sep kl 15.30-17.30
onsdag 7 oktober kl 17-18 (extra enbart om remisserna avseende nationell nivåstrukturering)
tisdag 10 november kl 15-17




