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1. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna godkändes.

2. Svar på remisser avseende nationell och regional nivåstrukturering 
Remisserna omfattar

 Lever- och gallvägscancer 
 Bukspottkörtelcancer 
 Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer 
 Äggstockscancer 
 Njurcancer 
 Cystektomi vid urinblåsecancer

Underlag med förslag till regiongemensamma svar hade utarbetats av de regionala process-
arbetsgrupperna, och det regionala chefsamrådet för cancervården hade tagit ställning till 
dessa förslag. Underlagen och chefsamrådets ställningstaganden hade skickats till styrgruppen 
inför mötet.

Styrgruppen godkände professionens förslag till remissvar avseende
 Lever- och gallvägscancer 
 Bukspottkörtelcancer 
 Äggstockscancer 

Styrgruppen godkände professionens förslag till remissvar, med det regionala 
chefsamrådets kommentarer, avseende

 Njurcancer
 Cystektomi vid urinblåsecancer

Styrgruppen instämde i invändningarna från chefsamrådet avseende professionens 
remissvar avseende

 Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer 

Styrgruppen gav stöd till remissens förslag på två nationella vårdenheter. Den låga volymen, 
ca 40 operationer/år, motiverar inte fler nationella centrum än två.

Styrgruppen beslutade att
RCC skyndsamt omformulerar remissvar i enlighet med ovanstående och skickar dessa till 
styrgruppen. Styrgruppens landstingsledningsrepresentanter ombesörjer att beslut avseende 
remissvaren tas i respektive landsting och meddelar RCC, så att svar från regionen kan 
lämnas till SKL senast 1 juni

3. Lägesavstämning av beslut om rekommendationer avseende nationell nivå-
strukturering 
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Respektive landsting ska senast 1 juni meddela SKL sina beslut om rekommendationerna
avseende nationell nivåstrukturering av 

 Kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer (nationell nivåstrukturering av kurativt 
syftande kirurgi för matstrupscancer vid definierade, ovanligare och komplicerade 
tillstånd, i övrigt regional nivåstrukturering) 

 Behandling av analcancer 
 Behandling av vulvacancer 
 Isolerad hyperterm perfusion
 Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi för behandling av cancer i 

bukhinnan, CRS/HIPEC

Ärendena har varit eller kommer att tas upp för beslut i regionens samtliga landsting. 

Landstingen skickar själva in sina beslut till SKL, med kopia till RCC 
(annalena.sunesson@vll.se)

4. Underlag avseende regional nivåstrukturering av prostatacancer 
I det nationella vårdprogrammet för prostatacancer finns en rekommendation att enheter som 
utför prostatektomier bör göra minst 50 operationer per år. En ny regional nivåstrukturerings-
plan är under utarbetande och ett underlag avseende prostatektomier, utarbetat av regionala 
chefsamrådet för urologi, hade skickats till styrgruppen inför mötet.

Styrgruppen diskuterade underlaget tillsammans med förslaget till remissvar avseende njur-
cancer. Styrgruppen bedömde att ett krav på en volym på 50 operationer/år för dessa två 
diagnoser medför en uttalad risk för utarmning av den urologiska kompetensen i regionen, till 
stor nackdel för patienter inom samtliga urologiska diagnoser. 

Styrgruppen beslutade att
i den kommande regionala nivåstruktureringsplanen föreslå att prostatektomier även fortsätt-
ningsvis kan utföras på länssjukhusen. 

Styrgruppen kommer årligen att följa upp volymerna av samtliga canceroperationer i 
regionen, på landstingsnivå. Vid låga operationsvolymer (någonstans under 20/år) bör 
organisationen av verksamheten ses över i regionen.

5. Patologi lägesrapport
Inom det regionala samverkans- och utvecklingsprojektet har en regional arbetsgrupp fått 
uppdraget att se över patologin inom SVF för bröst-  och kolorektalcancer.  En analys av 
nuläget redovisades, inklusive mätning via QlikView/VFM. Presentationerna bifogas i 
mailutskicket med minnesanteckningarna.

Sundsvall har nu infört den statusmodul som möjliggör att i realtid se vilka prover som har 
passerat satta tidsgränser. VLL/Region JH är på väg att installera modulen. Unilabs har 
motsvarande mätmöjlighet i NLL. Det är tekniskt möjligt att göra dessa mätningar för 
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samtliga diagnoser. Det möjliggör att kontrollera för och vidta åtgärder mot ev. undan-
trängningseffekter som kan befaras vid prioritering av SVF.

6. Tidsplan för arbetet i det regionala samverkans- och utvecklingsprojektet inom bild-
och funktionsmedicin
Helena Teglund presenterade projektgruppens förslag till tidsplan för arbetet, som bifogas i 
mailutskicket med minnesanteckningarna.

Styrgruppen beslutade att
godkänna tidsplanen.

7. Förslag till form för Socialstyrelsens uppföljning av RCC Norr 2016 samt datum för 
möte
Socialstyrelsen har i uppdrag att följa upp RCC:s arbete enligt Socialdepartementets kriterier 
även för 2016. Årets uppföljning avser om den regionala nivåstruktureringen är genomförd 
enligt plan samt om ”effektiviseringsarbetet är genomfört för samtliga större vårdprocesser”. 
Man har särskilt valt ut att titta på prostatacancer, huvud- och halscancer, lungcancer och 
livmoderhalscancer.

Styrgruppen beslutade att
föreslå Socialstyrelsen att uppföljningen sker i form av ett videomöte med RCC Norrs 
styrgrupp på eftermiddagen den 27 sep. RCC uppdrogs att kontakta Socialstyrelsen i ärendet 
(Utfört, och Socialstyrelsen har sagt ja till uppföljningsformen och det föreslagna datumet.)

8. Övriga frågor
Den regionala arbetsgruppen för cancerrehabilitering föreslår att arrangera ett regionmöte för 
cancerrehabilitering

Styrgruppen ställde sig bakom förslaget och föreslog att det genomförs när det nya nationella 
vårdprogrammet går ut på remiss. Målgruppen för ett sådant möte blir bred, och det finns ett 
behov av nytänkande och ett ökat nyttjande av distansoberoende teknik. Patient- och 
närståendeföreträdare ska bjudas in till mötet. 

9. Nästa möte
Tisdagen den 6 september kl 15-17 (videomöte)




