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________________________________________ 

Mats Brännström 

 

1. Presentation av alla deltagare 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar godkändes. 

 

3. Överenskommelsen mellan staten och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017, 

samt mall för landstingens handlingsplaner. 
För att få ta del av medlen i överenskommelsen ska landstingen 

 införa samtliga 10 nya standardiserade vårdförlopp (SVF)* 

 utarbeta handlingsplaner som inlämnas senast 15 mars 2017 (enligt mall) 

 redovisa införandet av vårdförloppen i en rapport senast 1 nov (enligt mall) 

 genomföra PREM-mätningar genom nationell patientenkät (för alla 18 SVF införda 

2015 – 2016) 

 förbereda för införandet av ytterligare nya SVF under 2018 

* Infört SVF innebär att patienter har gått igenom och avslutat SVF senast i oktober 2017, för 

redovisning till Socialdepartementet senast 1 november. Undantag för denna regel görs för 

fyra mindre diagnoser; analcancer, ALL, peniscancer och testikelcancer. För dessa diagnoser 

gäller att de ska anses införda när landstinget har alla delar på plats så att patienter kan börja 

remitteras enligt aktuellt SVF. 

 

En grundförutsättning för att få ta del av medlen är att de 13 SVF som skulle införas 2016 är 

implementerade i landstinget. 

 

De SVF som ska införas 2017 är 

 Analcancer 

 Akut lymfatisk leukemi (ALL) 

 Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) 

 Livmoderhalscancer 

 Livmoderkroppscancer 

 Njurcancer 

 Peniscancer 

 Skelett- och mjukdelssarkom 

 Sköldkörtelcancer 

 Testikelcancer 

Då många nya SVF avser sällandiagnoser är det nödvändigt att starta inkluderingen av 

patienter så tidigt som möjligt under 2017. 
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I överenskommelsen har  mål för satsningen specificerats: år 2020 ska  

 70 procent av nya cancerfall inom aktuella diagnoser utredas via ett SVF  

 80 procent av dessa patienter gå igenom respektive SVF inom utsatta maximala 

tidsgränser 

Förutom förbättrad tillgänglighet och kortare väntetider ska patienterna få bättre information 

och bli mer delaktiga.   

 

I överenskommelsen ingår ett särskilt uppdrag till RCC att stödja insatser för att stärka 

primärvårdens arbete för SVF-införandet, t.ex. arbetet med välgrundad misstanke, informa-

tion till patienter och registrering. RCC Norr och landstingens lokala SVF-projektledare ska 

snart träffa några primärvårdschefer och distriktssköterskor från regionen, för planering av 

regiongemensamma insatser. 

 

Landstingens lokala projektledare för SVF arbetar nu med respektive landstings handlings-

plan. RCC ansvarar för att skriva en regiongemensam inledning. 

(Handlingsplaner för regionens samtliga landsting/regioner och den regiongemensamma 

inledningen skickades till Socialdepartementet den 14 mars.) 

 

 

3. Årsrapport RCC Norr för 2016 

Sedan årsrapporten skrevs har några nya regionala processledare tillkommit och samtliga 

diagnoser/områden har nu en regional processledare. Rapporten kommer att uppdateras med 

denna uppgift innan den lämnas till FD. 

 

Styrgruppen beslutade att 

godkänna att årsrapporten lämnas vidare till FD, med ovanstående uppdatering.  

 

 

  

4. Frågor från patient- och närståenderådet 

Då det inte varit något möte i patient- och närståenderådet sedan föregående styrgruppsmöte 

fanns det inga frågor från rådet. 

 

   

5. Nationellt läkemedelsregister 

Beatrice informerade om pågående nationellt arbete. När nya dyra läkemedel kommer ut ger 

NT-rådet en rekommendation om användningen och att användningen ska följas i kvalitets-

register. Det läkemedelsregister som finns har bara använts av ett fåtal landsting. En nationell 

arbetsgrupp har utrett läkemedelsregistret och utarbetat ett nytt förslag. Freddi Lewin, 

ordförande i NAC (nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel) har varit ordförande och 

Elisabeth O Karlsson regionens representant.   

 

Nu utvecklas ett generiskt realtidsregister på INCA. Det bygger på ett minidataset med tio 

variabler, men kan på sikt kan byggas ut om så önskas.  Det ska vara klart att tas i bruk 1 

september. De kliniker som använder de nya, dyra läkemedlen (fr.a. onkologi, kirurgi, hema-

tologi) ska fylla i registret. NAC kommer att definiera vilka läkemedel som ska registreras, 
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även vissa sådana som ska utmönstras kan vara aktuella. Enbart respektive region ska ha 

tillgång till egna data med patientinformation. Avkodade data ska tas ut till en nationell 

rapport 2 ggr/år. NAC ansvarar för de årliga rapporterna.  En liten styrgrupp behöver tillsättas 

för det regionala registret.  

 

 

 

6. Nationella vårdprogram för 

a) Cervix- och vaginalcancer 

b) Prostatacancer 

Någon systematiskt information om PSA-screening sker inte i regionen idag. En nationell 

informationsblankett finns framtagen. Parallellt pågår en nationell utredning nationellt genom 

Socialstyrelsen om nya screeningtester och ifall de är bra nog för att införa allmän screening.  

 

Till konsekvensbeskrivningen för prostatacancer läggs till att i vårdprogrammet står det att 

prostatektomier bara ska göras där man gör minst 50 per år, men norra regionen har gjort ett 

annat ställningstagande i den regionala nivåstruktureringsplanen. 

 

Styrgruppen beslutade att  
- godkänna vårdprogrammen och de regionala konsekvensbeskrivningarna, med ovanstående 

tillägg till konsekvensbeskrivningen för prostatacancer. 

- ge de regionala processledarna för prostatacancer uppdraget att ta fram förslag på rutiner 

kring allmän screeninginformation, som varje landsting sedan får ta ställning till det. 

 

 

7. Kunskapsstyrning 

Mats Brännström informerade om pågående nationella aktiviteter rörande kunskapsstyrning. 

En statlig utredning om hur följsamheten till nationella riktlinjer ska öka ska rapporteras den 1 

juni. SKL har presenterat ett förslag till en nationell modell för kunskapsstyrning, där cancer 

är ett av många programområden. Nationella riktlinjer, vårdprogram och kvalitetsregister är 

centrala i förslaget. Arbetet inom RCC lyfts som ett gott exempel på arbetssätt. Norra 

regionen har lämnat synpunkter på förslaget, som man tycker har flera brister, bl.a. att det är 

dåligt förankrat och låst till sin struktur. Förtydliganden av ambitioner och arbetssätt behövs.  

 

Norra regionen är idag inte riggad för en organsation som förslaget beskriver. NRF har därför 

gett RSK (regionala samverkansgruppen för kunskapsstyrning) i uppdrag att inventera hur 

kunskapsstyrningsorganisationen ser ut i regionen och i landet i övrigt. Det ska utgöra under-

lag för att utveckla den regionala och lokala kunskapsstyrningsorganisation i regionen.  

 

 

8. E-remisser, lägesrapport och fortsatt arbete 

Frågan är angelägen och hört prioriterad. Ett underlag har tagits fram och redovisats för för-

bundsdirektionens beredningsgrupp. Förslaget innebär inköp av en ”växel” för norra regionen 

för utbyte av e-remisser. Parallellt pågår en nationell diskussion kring e-remisser, men en 

nationell lösning bedöma ligga långt fram i tiden. Förstudien ska kompletteras ytterligare och 

ett underlag för beslut lämnas i maj.  
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9. Cervixcancerprevention  

Lägesavstämning av arbetet i respektive landsting: 

 

 LVN har riggat organisation, med processledare och ett kansli som är bemannat. En 

barnmorska är systemägare för Cytburken, som nu ska införas skarpt då it-strukturen 

är klar både i LVN och nationellt. Processen är komplex och kräver engagemang från 

alla inblandade verksamheter. 

 RJH har processledare sedan länge, men är beroende av VLL för patologin och att 

Cytburken införs i VL 

 VLL behöver hitta lämplig projektledare.  

 NLL: Michael Dahlberg återkommer med information. 

 

 

10. Beslutsmandat avseende rutiner för regionala MDK 

Ett arbete med vidareutveckling av regionala MDK pågår (se bilagor). I arbetsbeskrivningen 

föreslås rutiner fastställas av rondägare i samråd med processledare. Arbetet med utveck-

lingen av rutiner fortsätter. 

 

Styrgruppen beslutade att 

rutiner kan fastställas av rondägare i samråd med processledare. Dokumenten bör ha en 

gemensam struktur. Så enhetliga rutiner som möjligt önskas avseende remittering till regional 

MDK.   

 

 

11. Uppmaning i kallelser att ha med närstående 

Styrgruppen uppdrog vid sitt möte i november 2016 åt de regionala processledarna att arbeta 

för att det i kallelser ska finnas en uppmaning att ta med närstående. Processledarna önskade 

återlämna frågan, då de ansåg det olämpligt att ha särskilda kallelser till cancervården, utan att 

uppmuntran att ta med närstående bör vara generellt i alla kallelser till hälso- och sjukvården i 

norra regionen.  

 

Styrgruppen beslutade att 

överlämna frågan till förbundsdirektionens beredningsgrupp, med uppdrag att arbeta med 

införande av denna information i alla kallelser till hälso- och sjukvården i regionen. 

 

 

12. Förordnande RCC-chef 

Beatrice Melins förordnande som chef för RCC Norr går ut i november och hon har inte för 

avsikt att fortsätta som chef efter det. En process för att rekrytera en ny RCC-chef behöver 

starta före sommaren. NRF håller anställningen tillsammans med VLL, då driften av RCC 

organisatoriskt ligger under VLL. Mats Brännström kommer att kontakta styrgruppens 

ledamöter individuellt för synpunkter på vad som är viktigt att tänka på vid rekryteringen.  

 

 

13. Önskat innehåll i styrgruppens strategidag 5 april 2017 
Önskat innehåll diskuterades och följande områden nämndes: 
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 Vårdprogramsimplementering i landstingen. Detta upplevs svårt om flera kliniker är 

inblandade, erfarenhetsutbyte om hur man arbetar med det. 

 Utbildningsfrågor i ett längre tidsperspektiv. 

 Tillgänglighet och kompetensförsörjning – hur ska vi bemanna cancervården i norr för 

att få vårdprogram och SVF att fungera? Primärvårdens roll, med alltfler cancer-

patienter med kroniska långtidsbehandlingar. 

 Kvalitetsresultat 

 PET-CT-utredningen 

 

Dokumentet från den processkartläggning som processledarna gjorde 2014 skickas ut som 

underlag till mötet. Ett tidsperspektiv på 5 år framåt bedömdes lämpligt för framåtblickande 

diskussioner. 

Cancerfondsrapporten släpps samma dag kl 8. Cancercentrum har då ett frukostmöte med 

uppkoppling mot presskonferensen där rapporten presenteras. 

 

Beatrice inbjuder styrgruppen till middag hemma hos sig på kvällen den 5 april. 

 

 

14. Övriga frågor 

 

Kontaktsjuksköterskeutbildning efter 2017 

Ska RCC verka för att Umeå universitet ska ge utbildningen från 2018 som en ordinarie 

valbar kurs, eller ska den fortsätta som en uppdragsutbildning, som landstingen då betalar? 

Vad de olika alternativen innebär behöver klargöras. Frågan tas upp igen på nästa styrgrupps-

möte. Till dess inventerar respektive landsting sitt volymsbehov avseende utbildningen. 

 

IHE-rapport 

V 11 publicerar Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) en rapport över 

bemanningsläget vid landets onkologkliniker.  

(Nu publicerad, se http://www.ihe.se/filearchive/2/2821/IHE%20Rapport_2017_2_.pdf ) 

 

 

15. Nästa möte  

5 april kl 10-16, fysiskt möte i Umeå  

 

 

http://www.ihe.se/filearchive/2/2821/IHE%20Rapport_2017_2_.pdf

