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1. Presentation 

Mötet inleddes med en kort presentation av deltagarna vid dagens möte. 
 

2. Föregående minnesanteckning chefsamrådet för cancervården 2020-08-25 

Minnesanteckning från 2020-08-25 godkändes och lades till handlingarna. Minnesanteckningen 
publiceras på www.cancercentrum.se/norr 
 

3. Aktuellt från regeringen 

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att cancervården stärks genom en ökning 
med ytterligare 100 miljoner kronor per år 2021–2023. Regeringens satsning för att stärka 
cancervården uppgår därmed till 600 miljoner kronor per år 2021–2023. Förslaget bygger på en 
överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. 

Områden som särskilt prioriteras under 2021 är: tidig upptäckt av cancer, exempelvis screening 
av livmoderhalscancer, tjock- och ändtarmscancer, barncancer samt rehabilitering. Vidare ska 
verksamheterna vid regionala cancercentrum och den statliga uppföljningen av cancervården 
prioriteras. 

Mer detaljerad information hur pengarna ska fördelas kommer när överenskommelsen kommer. 
 

4. Aktuellt från RCC i samverkan 

Anna-Lena lämnade aktuell information: 

Fastställda nationella vårdprogram 
Livmoderhals- och vaginalcancer. Läkemedelsuppdatering: bröstcancer (NT-rådet har dragit 
tillbaka en rekommendation). 

Pågående arbete med prioriteringar av aktiviteter i ”Vägen framåt” 
”Vägen framåt” är RCCs gemensamma inriktning för svensk cancervård 2020-2022.   

Screening tjock- och ändtarmscancer 
Frågan om nationellt gemensamt kallelsekansli vid RCC Sthlm-Gotland är äntligen på väg att 
lösas i enlighet med bestämmelserna i riksavtalet för utomlänsvård. Upphandling av prov-
tagningsutrustning och analyserna kommer att krävas. Nationellt finns framtagna kallelse- och 
svarsbrev och även en informationsfilm. Region Dalarna kommer att vara pilot att starta.  

Fastställd nationell strategisk cancerpreventionsplan 
Denna baseras på europeiska kodexens 12 punkter. Planen definierar RCC:s arbete på tre nivåer 
– vad ska RCC stödja, medverka i eller driva inom olika aktiviteter. 

Publicerad rapport Covid -19 och cancer 
Se https://www.cancercentrum.se/samverkan/covid-19/uppskjuten-cancervard/  
Av rapporten framgår att Covid -19-pandemin har påverkat genomförandet av årets insatser. I 
norra sjukvårdsregionen har data tagits fram manuellt ur cancerregistret som visar en nedgång i 
antalet ställda cancerdiagnoser under pandemin.  

Delårsrapport för ÖK 2020 
Delårsrapporten är överlämnad till Socialdepartementet, se 

http://www.cancercentrum.se/norr
https://www.cancercentrum.se/samverkan/covid-19/uppskjuten-cancervard/
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https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/oktober/coronapaverkad-
cancerrapport-overlamnad-till-regeringen/ .  

SVF-Statistik 
På RCC:s webbplats finns nya och förbättrade online-presentationer med SVF-statistik. Bland 
annat finns grafer som visar spridning av väntetider för alla som startat behandling enligt SVF. 
Den statistik som visas baseras på det som finns inrapporterat från regionerna till den nationella 
Signe-databasen på SKR och uppdateras dagligen.  
Se https://www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/  

Gruppen diskuterade att registreringen av SVF kan vara olika i landet. Att kriterierna för 
välgrundad misstanke och definitionen av startdatum för respektive SVF följs i hela landet är en 
viktig kvalitetsfråga. Eventuella justeringar av dessa kriterier görs i nationellt i samband med 
revideringar av SVF i de nationella vårdprogramgrupperna. 
 
RCC Norr arrangerar sjukvårdsregionala workshops inom olika diagnosområden för att 
diskutera hur SVF tillämpas i varje region och klargöra hur koder ska sättas. 
 
Handlingsplan barncancer 
RCCs nationella arbetsgrupp för barncancer har tagit fram en handlingsplan för åren 2020-2022. 
Handlingsplanen, som bygger på innehållet i förstudierapporten ”Utvecklingsområden inom 
barncancervården”, omfattar en rad insatser som ska stärka och öka kvaliteten inom barn-
cancerområdet: 
https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/utvecklingsomraden-inom-
barncancervarden---nationell.pdf  

Insatserna är indelade följande kategorier och presenteras utifrån det år de är planerade att 
genomföras: 

• Kompetensförsörjning (bl.a. kontakt-ssk för barn, barnonkologer, utbildningar till 
läkare, ssk, usk på hemmakliniker, handledning) 

• Kvalitetsförbättring av vården (bl.a. Min vårdplan, molekylärdiagnostik, psykosocialt 
stöd, individuell rehabiliteringsplan, uppföljning vid förvärvad hjärnskada) 

• Bättre samordning mellan regioner (bl.a. läkemedelsanvändning, -system och -
kompetens, kunskap om protonstrålning) 

• Bättre samordning mellan barn- och vuxenvård (bl.a. långtidsuppföljning, aktiva 
överlämningar, tonåringar och unga vuxna, utbildningar för Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen) 

• Strukturerat tillvarata barns och föräldrars erfarenheter av barnonkologisk vård (bl.a. 
genom PROM/PREM) 

• Kartlägga vårdprocesserna avseende intermediärvård, hemsjukvård och palliativ vård 

• Utreda ev. behov av ytterligare nationella vårdprogram inom barnonkologin 
 

Webbinarium hösten/vinter 2020 
RCC i samverkan arrangerar under hösten följande timslånga webbinarier, se kalendariet på 
https://www.cancercentrum.se/samverkan/ för information om innehåll och uppkoppling. 
Den 14 okt ”Min vårdplan” och kontaktsjuksköterskans roll. 
Den 17 nov ”Cancerrehabilitering” med fokus på nya nationella vårdprogrammet, 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/oktober/coronapaverkad-cancerrapport-overlamnad-till-regeringen/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/oktober/coronapaverkad-cancerrapport-overlamnad-till-regeringen/
https://www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/
https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/utvecklingsomraden-inom-barncancervarden---nationell.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/utvecklingsomraden-inom-barncancervarden---nationell.pdf
https://www.cancercentrum.se/samverkan/
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prehabilitering, sexuell hälsa. 
Den 4 dec ”SVF”. 
 
Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) 
MTP-rådet är en nationell expertgrupp med sjukvårdsregional och extern representation, vilken 
ingår i samverkansmodellen för medicinteknik och är en del av den nationella kunskaps-
styrningsorganisationen. Syftet med rådet är att skapa en jämlik tillgång till MTP och effektiv 
resursanvändning. Arbetet kommer att ske enligt samma principer som NT-rådet med horisont-
spaning och ordnat införande. Då antalet MTP är stort kommer man att prioritera vilka MTP 
man arbetar med och även arbeta inom vissa specifika teman. 
 

Underrapportering till cancerregistret 
Internationellt används dödsorsaksintyg som källa till cancerregistren, men inte i Sverige, bl.a. av 
juridiska skäl. En aktuell studie i Uppsala/Örebro som kommer att publiceras i november visar 
att 16% av lungcancerfallen och 34% av bukspottkörtelcancerfallen missas i statistiken med 
anledning av detta. Detta medför att den svenska statistiken för överlevnad påverkas. RCC för 
en diskussion med SoS om möjligheter att även inkludera cancerfall via dödsorsaksregistret. 
 

Vilande värdskap för NPO för cancersjukdomar 
Den nationella styrgruppen för kunskapsstyrning (SKS) beslutade 2018 i samband med 
organisationen av kunskapsstyrningen att de områden som hade stor riktad statlig satsning 
skulle ligga kvar med ett värdskap på SKR, men tilldelas ett vilande värdskap i en sjukvårds-
region. Detta gällde områdena cancer, psykiatri och primärvård. Nu övergår värdskapet för 
området psykiatri till VGR och området primärvård till Syd från SKR. 
 
Värdskap för cancer ligger fortfarande kvar på SKR, där norra sjukvårdsregionen har ett vilande 
värdskap. SKS har nu gett ett samlat uppdrag till RCC och SKR att utreda hur ett värdskap ska 
kunna flyttas från SKR till norra sjukvårdsregionen. I uppdraget ingår bl.a. att beskriva aktuella 
verksamheten som pågår inom den statligt finansierade cancersatsningen och till satsningen 
kopplade externa projekt och att definiera vad som är att betrakta som kunskapsstyrning. En 
delrapport ska lämnas vecka 46 och rapport för ställningstagande i SKS februari 2021.  
 

5. Nationella vårdprogram på remiss 

Remissrunda pågår för de reviderade nationella vårdprogrammen för följande diagnoser, dessa 
föredrogs vid dagens möte:  

• Bukspottkörtelcancer – föredrogs av Urban Arnelo  

• Cancerrehabilitering – föredrogs av Katja Vuollet Carlsson 

• Merkelcellscancer – föredrogs av Ove Andrén  

• Palliativ vård – föredrogs av Fredrik Wallin 

• Palliativ vård av barn – föredrogs av Per-Erik Sandström 

• Skivepitelcancer – föredrogs av Ove Andrén 

• T-cellslymfom – föredrogs av Birgitta Lauri 

• Hodgkins lymfom – föredrogs av Birgitta Lauri 
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• Myeloproliferativ neoplasi (MPN) – föredrogs av Birgitta Lauri 
 

Vårdprogrammen finns på cancercentrums webbplats, välj under rullisten ”Aktuell remissrunda 
för vårdprogram och SVF, till samtliga remissinstanser”: 
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/   

Konsekvensbeskrivningar för vårdprogrammen hade skickats till chefssamrådet innan mötet. 

Vid mötet diskuterades vårdprogrammen och konsekvenserna för norra sjukvårdsregionen.  
 
Chefssamrådet enades 
att för sin del godkänna de vårdprogram och konsekvensbeskrivningar som föredrogs vid 
dagens möte. Det framfördes inga synpunkter att lyfta i remissvaren från sjukvårdsregionen. 
 

6. Processledare RCC Norr 

RCC Norr saknar processledare för huvud-hals-cancer och gynekologisk cancer. Nuvarande 
processledare för malignt melanom/hudtumörer avslutar sitt uppdrag den 31 oktober. RCC ber 
chefssamrådet om hjälp med att föreslå lämpliga personer för de olika processledaruppdragen. 
Aktuell förteckning över processledare finns på https://www.cancercentrum.se/norr/om-
oss/organisation/processledare/  

 

7. Aktuella läkemedelsfrågor 

Aktuell information lämnades från Jörn: 

Region Västerbotten har en ny apoteksleverantör vilket medfört problem med dataöverföringen 
från Cytodos och därmed problem att ta ut statistik inom cancerområdet. För övriga regioner 
fungerar detta som tidigare. Ökningen av kostnaden för cancerläkemedel under 2020 skattas till 
ca 10%.  

Tre ansökningar har kommit till ARIL.  
- PARP-hämmare för behandling bl.a. mot äggstockscancer vid BRCA-mutation. 
- Subkutan administrering av Darzalex (innan benmärgstransplantation, som monoterapi och 
viss kombinationsterapi, dock inte tillsammans med Revlimid) 
- Prolivo för kombinationsbehandling av B-cellslymfom med CD79B-mutation.  
 

8. Kliniska studier – vad är aktuellt? 

Studieverksamheten är alltmer igång igen efter uppehåll i samband med pandemin. 

Elisabeth O Karlsson rapporterade från ett nationellt möte med NASTRO (Nätverket för 
universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi). Där lyftes vikten av att registrera alla 
aktuella kliniska studier i den studiedatabas som sedan flera år tillbaka finns på RCC:s 
webbplats, Cancerstudier.se. Onkologiska studier registreras i hög utsträckning, medan fler 
kirurgiska studier borde läggas in i databasen. Databasen är sökbar för både vårdpersonal och 
patienter, se https://www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-
sverige/  

http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/
https://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/organisation/processledare/
https://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/organisation/processledare/
https://www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/
https://www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/
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Ett riktat arbete pågår mot myndigheter, bl.a. om satellit-sites och processer kring biobanks-
ansökningar. 
 

9. Datum för chefssamrådsmöten våren 2021 

Förslag för datum för möten under våren 2021 föreslogs enligt följande: 

12 januari kl 15-17 

30 mars kl 15-17 

25 maj kl 15-17 

Chefsamrådet enades 
att fastställa de föreslagna datumen. 

 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes till dagens möte. 
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