
 Minnesanteckning 

2021-01-12 

 1(9) 

 

  

 

Sjukvårdsregionala chefssamrådet för cancervården 

Minnesanteckning 

Plats 

Datum/tid 

Digitalt möte 

2021-01-12   kl 15.00-17.00 

 
Regionrepresentanter 

Dirk Albrecht  
Urban Arnelo 
Charlotta Andersson 
Anna S Bergström 
Michael Dahlberg 
Anne-Lie Fahlén 
Senada Hajdarevic 
Anne Hallqvist 
Elisabeth O Karlsson 
Birgitta Lauri 
Maria Strandberg 
Fredrik Wallin  
Anna Warg 
 
Adjungerad 

Adriana Herrera-Gonzales 
Frans Nilsson 
 
Representanter RCC Norr/föredragande 

Anna-Lena Sunesson 
Ove Andrén 
 
Övriga deltagare 

Birgitta Fransson 

Ej närvarande 

Bertil Axelsson 

Lars Beckman 

Maria Falck 

Åsa Mattsson Rumm 

Jörn Schneede 

 

 

 

 

 

Adjungerade ej närvarande 

Marju Dahmoun 
Rickard Sjöberg 
Stig-Evert Thornberg 

 

 

 

Birgitta Fransson      Anna-Lena Sunesson  
Sekreterare      Ordförande 
  



Minnesanteckning 

2020-10-13 

2(9) 

 

 

1. Presentation 

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

2. Föregående minnesanteckning chefsamrådet för cancervården 2020-10-13 

Minnesanteckning från 2020-10-13 godkändes och lades till handlingarna. Minnesanteckningen 
publiceras på www.cancercentrum.se/norr 

3. Lägesavstämning av situationen för cancervården i respektive region under rådande 

Covid-pandemi 

Region Jämtland Härjedalen 

Många inneliggande patienter med Covid-19, varav flera på IVA. Ansträngt läge under jul- och 

nyårshelgerna. Hög sjukfrånvaro bland personalen är problematiskt. Röntgen har fungerat som 

vanligt. Cancervården är prioriterad och pågår som vanligt.  

Region Norrbotten 

Många inneliggande patienter med Covid-19. Ingen alarmerande hög sjukfrånvaro bland 

personalen. Cancervården bedrivs som vanligt. 

Region Västerbotten 

Ansträngt läge med hög sjukfrånvaro av personalen på flera kliniker och inom primärvården. 

För tillfället är det långa köer för endoskopi. Klinisk patologi har haft ett stabilt flöde hela 

hösten. Pandemin har inte påverkat barnonkologen i någon större utsträckning. Inom 

primärvården har många patienter avbokat/uteblivit från planerade besök. Samordning av 

vaccinationerna mot coronaviruset pågår.  

Region Västernorrland 

Länet är hårt drabbad av stor smittspridning. För tillfället vårdas ett stort antal patienter med 

Covid-19, många postcovid-patienter och många patienter på IVA. Hög sjukfrånvaro av 

personalen. Cancervården är prioriterad och bedrivs som vanligt, men med viss neddragning på 

behandlingar under jul-och nyårshelgerna. 

4. Överenskommelsen mellan staten och SKR om en jämlik och effektiv cancervård 2021 

Se nyhet på https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/december/forstarkt-

satsning-pa-jamlik-effektiv-och-tillganglig-cancervard/ 

Bilaga: overenskommelse_effektiv_cancervard_2021  

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2021 fortsätta och förstärka det 

samlade arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Förutsatt att riksdagen 

ställer medel till förfogande avser regeringen att avsätta totalt 600 miljoner kronor per år 2021–

2023. Av dessa avsätts 500 miljoner till 2021 års överenskommelse, 75 miljoner kronor via 

förordningen till RCC (12,5 miljoner per RCC), 25 miljoner för insatser på cancerområdet 

genom andra satsningar, överenskommelser och myndighetsuppdrag.  

Insatserna i överenskommelsen delas in i tre områden som motsvarar cancerstrategins delar: 

• Prevention och tidig upptäckt, exempelvis screening av livmoderhalscancer, tjock- och 
ändtarmscancer, barncancer och rehabilitering.  

http://www.cancercentrum.se/norr
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/december/forstarkt-satsning-pa-jamlik-effektiv-och-tillganglig-cancervard/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/december/forstarkt-satsning-pa-jamlik-effektiv-och-tillganglig-cancervard/
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• Tillgänglig och god vård m.m., med fokus på patienten 
• Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning 

 

Till varje område kopplas ett antal insatser som ska genomföras under åren 2021–2023. 

Ekonomiska ramar inom överenskommelsen: 

370 miljoner till regionerna för SVF-arbete. 

16 miljoner till RCC för SVF-arbete. 

9 miljoner kronor till SKR (RCC i samverkan) för SVF-arbete. 

80 miljoner till RCC för barncancerområdet. 

9 miljoner kronor till RCC för övriga insatser, varav 3 miljoner i första hand bör gå till 

rehabilitering. 

16 miljoner till SKR (RCC i samverkan) för övriga insatser. 

I den överenskommelse om kvinnors hälsa som ska beslutas i slutet av januari förväntas 

följande medel avsättas för insatser inom cancerområdet: 

5 miljoner kronor bäckenrehabilitering 

8 miljoner kronor screening, ev ytterligare medel för screening.  

Chefssamrådet enades 
att notera informationen. 

5. Övrigt aktuellt från RCC i samverkan 

Anna-Lena lämnade aktuell information: 

Fastställda nationella vårdprogram 

AML, buksarkom, bilaga till mukosala melanom, Hodgkins lymfom, KLL 

(läkemedelsuppdatering). 

Tjock-och ändtarmscancer 

Frågan om nationellt gemensamt kallelsekansli vid RCC Stockholm-Gotland är löst i enlighet 

med bestämmelserna i riksavtalet för utomlänsvård. Upphandling av provtagningsutrustning 

och analyser pågår. Region Dalarna kommer att vara pilot att starta. I nuläget har vi ingen 

information om när norra sjukvårdsregionen kan ansluta.  

Patientöversikter på INCA (IPÖ) 

Patientöversikter för prostatacancer, äggstockscancer, myelom och CNS har lanserats. Sedan 

tidigare finns patientöversikter för bröstcancer, lungcancer, njurcancer och melanom. Totalt 

finns nu IPÖ för 8 diagnoser. Nationella diagnoskoordinatorer finns för implementeringsstöd 

under hela 2021. 

Nationell rapport Covid-19 

Rapport hur Covid-19 pandemin har påverkat cancerområdet under hösten. Denna är baserad 

på elektroniska anmälningar från patologen till cancerregistret. Rapporten visar ett minskat antal 

registrerade cancerfall under hösten.  
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Nationell rapport från Register för cancerläkemedel 

Se punkt 7 i minnesanteckningen, där Maria Strandberg informerar. 

Webbutbildning  

En webbutbildning om graviditet och cancer finns nu tillgänglig (se länk för information): 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/overgripande-kunskapsstod/cancer-under-

graviditet/webbutbildning/   

En webbutbildning om teledermatoskopi lanseras under januari månad. Denna riktar sig i första 

hand till primärvården. 

Värdskap cancersjukdomar 

RCC Norr har tilldelats ett vilande värdskap för område cancer. Värdskapet ligger fortfarande 

kvar på SKR. Ett uppdrag har getts 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 

verksamheter som pågår inom den statligt finansierade cancersatsningen och till satsningen 

kopplade externa projekt och att definiera vad som är att betrakta som kunskapsstyrning. 

Arbetet med genomlysningen av uppdraget pågår.  

Aktuellt sjukvårdsregionalt 

Uppföljning av cancerplanen för 2019–2021.  

Arbete med uppföljning av arbetet under 2020 enligt den nuvarande cancerplanen pågår. Arbete 

har även påbörjats för att ta fram en ny cancerplan för 2022–2024 påbörjat. Ett nytt format 

med en kortare plan och färre mål har efterfrågats av styrgruppen.  

Digitala SVF-workshops  

Dessa riktar sig framför allt till de som arbetar med SVF-kodning. 

23 februari sarkom 

2 mars gynekologisk cancer 

Ytterligare diagnoser tillkommer, datum inte fastställda ännu. 

Sjukvårdsregionala cancerdagar 

Cancerdagarna ställdes in 2020. Kommer hållas digitalt den 22–23 april 2021. 

Processledare RCC Norr 

Processledare för gynekologisk cancer och melanom/hudtumörer är tillsatta. Processledare för 

huvud- och halscancer är fortfarande vakant och RCC ber chefsamrådet om hjälp att föreslå 

lämplig(a) person(er) för uppdraget. Aktuell förteckning över processledare: 

https://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/organisation/processledare/ 

6. Nationella vårdprogram på remiss 

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/  

https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/overgripande-kunskapsstod/cancer-under-graviditet/webbutbildning/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/overgripande-kunskapsstod/cancer-under-graviditet/webbutbildning/
https://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/organisation/processledare/
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/
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Ove Andrén (medicinsk rådgivare RCC Norr) och Birgitta Lauri (hematologi) redovisade 

konsekvensbeskrivningarna och chefsamrådet lämnade synpunkter. Remissrunda pågår för de 

reviderade nationella vårdprogrammen för nedanstående diagnoser: 

Cervixcancerprevention: Sjukvårdsregional konsekvensbeskrivning bifogad, bilaga 6a. 

Ålder för cervixcancerprevention föreslås höjas till 70 år. Självtestning för HPV under 

införande. 

Chefsamrådet enades 

att för sin del bifalla förslagen.  

Livmoderkroppscancer: Sjukvårdsregional konsekvensbeskrivning bifogad, bilaga 6b. 

Föreslås införande av sentinel node med robotkirurgi på högriskpatienter. Chefsamrådet 

diskuterade förslagen som skulle innebära en förändring i norra sjukvårdsregionen. Eftersom 

representant från kvinnosjukvården inte deltog vid dagens möte, avvaktade chefsamrådet att 

lämna yttrande i nuläget. Anna-Lena inflikade att remisstiden är förlängd.  

Chefsamrådet enades 

att i dagsläget inte lämna något yttrande på förslagen. Kvinnosjukvården i norra sjukvårds-

regionen behöver konsulteras innan ett samlat svar kan lämnas. Uppdrogs till Anna-Lena att 

kontakta cheferna för kvinnosjukvården i norra sjukvårdsregionen och efterhöra deras 

synpunkter. 

Tjock- och ändtarmscancer: Sjukvårdsregional konsekvensbeskrivning bifogad, bilaga 6c. 

Två nya studier varav en är publicerad. Förslaget från norra sjukvårdsregionen är att med tanke 

på publiceringsläget kring TNT rekommendera i första hand RAPIDO-protokollet i stället för 

LARCTUS. När data från LARCUS är publicerade, bör dessa tas hänsyn till i nästa revision av 

vårdprogrammet.  

Chefsamrådet enades 

att lämna synpunkt enligt ovan och avvakta publicering av LARCUS. 

Prostata: Sjukvårdsregional konsekvensbeskrivning bifogad (3 dokument), bilaga 6d-f. 

Tillägg av tre punkter: tillgång till kurator bör öka i takt med behovet, god tillgång till 

kontaktsjuksköterska är en förutsättning. Datortomografi på högriskpatienter föreslås tas bort. 

Testning breddat av BRCAI och BRCA II.  

Chefsamrådet enades 

att för sin del bifalla förslagen. 

Neuroendokrina tumörer: Sjukvårdsregional konsekvensbeskrivning bifoga, bilaga 6g. 

Föreslag att ersätta Octreoscan med PET-CT. Detta är redan infört i norra sjukvårdsregionen.  

Chefsamrådet enades 

att för sin del bifalla förslaget. 
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Hypofystumörer: Nationell konsekvensbeskrivning bifogas, bilaga 6h. 

Sjukvårdsregional konsekvensbeskrivning är försenad med anledning av pågående pandemin. 

Remisstiden är förlängd till februari 2021. 

Chefsamrådet enades 

att ärendet återkommer då konsekvensbeskrivning föreligger.  

Myelom: Nationell konsekvensbeskrivning bifogas, bilaga 6i. 

Den stora förändringen handlar om läkemedel. Ökad användning av läkemedlet Darzalex, 

godkänt av NT-rådet som primärbehandling och återfallsbehandling i kombination med 

Bortezomib. Myelom betraktas som en kronisk sjukdom med många återfall. Läkemedlet 

förbättrar situationen för patienterna, nackdelen är att kostnaderna kommer att öka. 

Chefsamrådet enades 

att för sin del godkänna förslagen. 

Aggressiva B-cellslymfom: Nationell konsekvensbeskrivning bifogas, 6j. 

De huvudsakliga förändringarna är att fler patienter kommer att rekommenderas högdos 

metotrexat. CAR-T-cellsbehandling introduceras som ett alternativ för patienter med refraktär 

sjukdom. Polatuzumab vedotin+ R-bendamustin introduceras som alternativ vid recidiv. FISH 

för analys av MYC och BCL2 translokation rekommenderas som standardanalys i diagnostiken 

Förslag på synpunkter från norra sjukvårdsregionen: Då fler patienter kommer att få högdos 

metotrexat kommer en ökning av antalet patienter från Norrbotten att remitteras till 

hematologen Nus, eftersom man inte kan mäta serumkoncentrationer på lab i Sunderbyn. Även 

CAR-T-cellsbehandling kommer att öka belastningen på NUS. I övrigt kommer recidiv 

behandling att användas som ovan i hela regionen. FISH används redan i dagsläget för 

ovanstående analys. 

Chefsamrådet enades 

att för sin del godkänna förslagen. 

Chefsamrådet diskuterade även om hur förfarandet kring remisshanteringen ska ske. I nuläget 

kommer anmodan att lämna remissvar på vårdprogram även via kunskapsstyrnings-

organisationen. Det är förvirrande att detta kommer via två olika kanaler. Rutiner om hur 

vårdprogram ska hanteras behöver tydliggöras. 

Ärendet om rutiner för remisshantering kommer att diskuteras vid kommande styrgruppsmöte. 

7. Cancerläkemedel och rapportering i Register för cancerläkemedel, aktuell information  

Maria Strandberg, sjukvårdsregional processledare för läkemedel och norra sjukvårdsregionens 

representant i nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC) lämnade aktuell 

information. 

En uppföljningsrapport baserad på inrapporterade i Register för cancerläkemedel av påbörjade 

behandlingar under första halvåret 2020 publicerades på RCCs webbplats i december, se nyhet 
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på: https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/december/skillnader-i-

lakemedelsregistreringen-forsvarar-uppfoljning/  

Bilaga: rapport_lakemedelsanvandning_december2020_final 

Nationella grupper: 

• Läkemedelsverket (LV)/EMA bedömer läkemedlets dokumentation och ger 
marknadsföringstillstånd. 

• TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) Beslutar om pris på receptbelagda 
läkemedel och tar fram hälsoekonomiskt beslutsunderlag för rekvisitionsläkemedel.  

• NT-rådet är en grupp på SKR som på uppdrag av regiondirektörerna tar fram 
rekommendationer på vissa rekvisitions-/receptläkemedel.  

• NAC-gruppen är rådgivande till NT-rådet. 

NAC för diskussioner med VP-grupperna kring det kliniska värdet av ett läkemedel. 

Vårdprogrammen ska återspegla NT-rådets rekommendationer. Önskvärt att vårdprogrammen 

blir tydligare i sina rekommendationer kring bl a tidsordning av olika palliativa behandlingar och 

värdering av olika åtgärders effekt.  

NAC/NT-rådet överprövar inte läkemedelsverkets beslut.  

Register för cancerläkemedel - syfte: 

• Bygga kunskap om användandet av nya cancerläkemedel. 

• Följa upp om användandet följer dels EMAs godkända indikationer, dels NT-rådets 
rekommendationer. 

• Upptäcka regionala skillnader i användning och implementering av nya cancerläkemedel. 

• Syftet att eftersträva en optimal och jämlik tillgång till cancerläkemedel över hela landet. 
 

Delårsrapport 2020 visar att antalet registreringar i ”Register för cancerläkemedel” har ökat i 

landet. Det förekommer stor variation i registreringseffektivitet över landet, trots detta finns 

tecken på signifikanta regionala skillnader i användningen av vissa läkemedel. Registrerad ”off-

label”- användning ses i ganska liten utsträckning, men skiljer sig påtagligt mellan olika 

läkemedel. 

I norra sjukvårdsregionen skiljer sig registreringsgraden inom regionen. Region Västerbotten 

(RV)har bra inrapportering och ligger i topp i landet. RV har centraliserat registreringen till en 

person som hanterar registret. Även Region Norrbotten och Region Jämtland Härjedalen har 

delegerat inrapporteringen till en person i respektive län.  

Chefsamrådet diskuterade hur registreringen ska förbättras i norra sjukvårdsregionen. En 

kommentar var att registreringen inte varit prioriterad med anledning av den pågående 

pandemin. Chefsamrådet var eniga att centralisering av registreringen kan vara bästa 

arbetssättet. Föreslogs att de personer som är utsedda att registrera samlas till en nätverksträff 

för att delge varandra erfarenheter och diskutera arbetssätt. 

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/december/skillnader-i-lakemedelsregistreringen-forsvarar-uppfoljning/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/december/skillnader-i-lakemedelsregistreringen-forsvarar-uppfoljning/
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Chefsamrådet enades 

att RCC Norr sammankallar de som registrerar i läkemedelsregistret till en nätverksträff; samt 

att i övrigt notera informationen. 

8. Min vårdplan via 1177 samt systematisk behovsbedömning av rehabiliteringsbehov 

Aktuell information (Katja Vuollet Carlsson) 

Katja Vuollet Carlsson lämnade aktuell information. 

Nationell Min Vårdplan 

Bröstcancer och peniscancer är nu lanserade i nationella Min Vårdplan. Arbete med övriga 

diagnoser pågår och de kommer att lanseras allt eftersom de blir färdiga: 

Tjock-och ändtarmscancer, prostatacancer och äggstockscancer mars-april 2021 

Huvud- och halscancer, urinblåsecancer och tumörer i hjärna och ryggmärg vt 2021 

Barncancer hösten 2021 och myelom januari 2022. 

Det är viktigt att få till ett flöde med detta arbete inom klinikerna. Katja informerade att hon 

gärna informerar om Min Vårdplan vid klinikerna.  

För regioner som inför Min Vårdplan via 11177 vårdguiden erbjuder RCC Norr ett ekonomiskt 

bidrag för införandestöd. Respektive region behöver utse någon person som har övergripande 

ansvar.  

Reflektioner från dialogmöte om behovsbedömning av cancerrehabilitering 

En utmaning är att få cancerrehabilitering att påbörjas så tidigt som möjligt i processen. Målet är 

att rehabilitering ska vara en del i det kliniska arbetet. Skriftliga rutiner saknas vid många 

verksamheter. Stöd i införandet efterfrågades inte i nuläget. RCC har en viktig roll att följa upp. 

I respektive vårdprocess behöver man klargöra när behovsbedömningar ska göras.  

Frågor att lyfta till linjeorganisationen är behov av bättre förutsättningar, stöd och uppföljning. I 

vissa fall saknas resurser för andra professioner. 

Chefsamrådet enades 

att notera informationen. 

9. Aktuella läkemedelsfrågor 

Jörn hade inte möjlighet att deltaga vid mötet, men hade lämnat följande medskick: 

Det finns nya färdiga rekommendationer som ska behandlas inom respektive regionledning för 

myelomläkemedlet Darzalex (subkutan beredning) samt för Letermovir (Prevymis), som är 

aktuellt för vissa patienter som genomgår allogen hematopoetisk stamcellstransplantation.  

Ansökningar har inkommit för Pembrolizumab/nivolumab (Keytruda/Opdivo) vid 

njurcellscancer och Polatuzumab vedotin (Polivy) vid diffus, storcelligt B-cells-lymfom där 

benmärgstransplantation inte är möjlig. För dessa läkemedel kommer förslag till 

rekommendation inom kort.  
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Chefsamrådet enades 

att notera informationen. 

10. Övriga frågor 

Inga övriga möten anmäldes vid dagens möte.  

11. Nästkommande möte 

Nästkommande möte med chefsamrådet planeras till tisdag 30 mars 2021 kl 15.00-17.00 
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