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1) Presentation av deltagare

Kort presentation av deltagare vid dagens möte.

2) Föregående minnesanteckning chefsamrådet för cancervården 2020-05-19

Minnesanteckning från 2020-05-19 godkändes och lades till handlingarna.
Minnesanteckningen publiceras på www.cancercentrum.se/norr

3) Lägesavstämning i respektive region

Anneli Fahlén/Lars Beckman – Onkologi Västernorrland: Sommaren har fungerat
tillfredsställande. En viss neddragning av vårdplatserna. Cancerbehandlingarna har givits som
vanligt. Under senare delen av sommaren har setts en ökad andel patienter med långt gången
cancer, eventuellt kan de ha väntat för länge med att söka vård med anledning av pandemin.

Marju Dahmoun – Kvinnosjukvården Västernorrland: Sommaren har fungerat bra och
planerad vård har genomförts.

Elisabeth O Karlsson – Onkologi Västerbotten: Några veckor i sommar med hög beläggning,
speciellt hematologen har haft hårt tryck. I övrigt har verksamheten fungerat bra. I slutet av
sommaren inkommit patienter med lungcancer i senare stadium än vanligt. Det är förstås svårt
att veta om det beror på att patienterna sökt senare pga Covid-19. Går in i hösten med bra
utgångsläge.

Anna Warg – Kirurgi Jämtland/Härjedalen: Verksamhetsområde cancer har fungerat bra.

Charlotta Andersson - Patologi Västerbotten: Stort tryck på verksamheten, men det har rullat
på. En utmaning är att upprätthålla molekylärpatologin, där kompetensförsörjningen är ett
problem. Efterfrågan har ökat markant och där finns problem med ledtider. Även brist på
sjukhusgenetiker, där patologer gått in och arbetat gränsöverskridande.

Dirk Albrecht – Lungmedicin Norrbotten: Verksamheten har fungerat bra. Dock sett ett
ökande fall av långt gången lungcancer innan patienterna kommer till behandling. Övriga
verksamheter har också fungerat bra och är jämförbart med tidigare år.

Jörn Schneede – Läkemedelscentrum Västerbotten: Sett en viss reduktion av användandet av
PD1-hämmare. Regionen har gått över till ny apoteksleverantör, det mesta har fungerat bra,
dock vissa felaktigheter med kodning av läkemedel.

4) Aktuellt från RCC i samverkan

Anna-Lena lämnade aktuell information:

Vårdprogram
Remissrunda för vårdprogram gällande ALL, lungcancer, epitelial äggstockscancer och
hudlymfom är avslutade. Vårdprogram med läkemedelsuppdateringar när det gäller
levercellscancer och livmoderhals- och vaginalcancer.
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Kvalitetsregister mammografi
Det nationella kvalitetsregistret för mammografi är klart för alla regioner att ansluta sig till.
Registret bygger på automatöverföring av data, vilket medför både en anslutningskostnad och
en årlig kostnad för regionerna. Kostnadsfrågan diskuterades vid mötet.

Rapport över läkemedelsanvändning
I register för cancerläkemedel registreras utvalda cancerläkemedel. En rapport är framtagen
över läkemedelsanvändning och bygger på 2 års data, ca 7000 registrerade läkemedels-
behandlingar. Norra sjukvårdsregionen har god inrapportering till registret i förhållande till
riket som helhet. Norra sjukvårdsregionens användning av CDK 4/6-hämmare har varit något
låg men börjar öka. https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/rapport_lakemedelsanvandning_juni2020_final.pdf

Anna-Lena påminde om att RCC Norr inte kan göra uttag av data från registret, det kan endast
göras av respektive region. För regionalt stöd kontakta Jenny Bellgran vid RCC Norr. Anna-
Lena sänder rapporten för kännedom till chefsamrådet.

Integration mellan Cytodos och Register för cancerläkemedel
Vid föregående chefssamråd lyftes för diskussion om intresse finns att RCC undersöker
möjligheter till direktöverföring av data från Cytodos till Register för cancerläkemedel. En
majoritet av berörda regioner har ställt sig positiva till det och RCC kommer att arbeta vidare
med integreringen.

Organiserad prostatacancertestning
Skåne och Västra Götaland startar kallelseverksamheten under hösten. Utveckling av kallelse-
och uppföljningssystem på INCA är påbörjad utifrån nationellt perspektiv. Arbetsgrupperna
har tagit fram nationella indikatorer. Strukturerade svarsmallar för MR, biopsi och patologi är
färdiga för användning. Arbete pågår med Sectra för att skapa en generell direktanslutning
som gör att MR-svar för alla diagnoser kan skickas från Sectras system till INCA. En pilot
genomförs på Karolinska universitetssjukhuset. Arbetet med planering för införande av
organiserad prostatacancertestning i norra sjukvårdsregionen leds av RCC Norrs processledare
Johan Styrke. Processarbetsgruppen planerar att presentera ett konkret förslag efter årsskiftet.

Påverkan av Corona på cancervården
RCC i Samverkan arbetar med att sammanställa data över hur cancervården har påverkats av
pandemin. RCC Uppsala/Örebro har det övergripande samordningsansvaret. För framtagande
av fortlöpande statistik planeras data från cancerregistret för de regioner där det finns
elektronisk B-anmälan att användas. I landet har 14 av ca 30 patologlab den möjligheten, dock
inget i norra sjukvårdsregionen.

RCC samarbetar även med Socialstyrelsen som har fått i uppdrag att analysera vårdskuld/upp-
skjuten vård. Statistikuttag görs ur patientregistret, till att börja med för antal bröstcancer-
operationer våren 2020 jämfört 2016–2019. Liknande analyser kommer att göras för
prostatacancer, kolorektalcancer, lungcancer, gyncancer, melanom, lymfom m.fl.

RCC deltar via Uppsala-Örebro även i ett fördjupat forskningsprojekt i samverkan med flera
aktörer. Brev med information har utgått till registerhållare i kvalitetsregistren som beskriver
möjlighet att nyttja de länkade databaser som ska byggas. Alla intresserade ombeds kontakta
johan.ahlgren@rccuppsalaorebro.se för frågor och ytterligare information.

Redovisning av 2020 års överenskommelse
Regeringen beslutade under våren att regioner och kommuner inte behöver skicka in någon
rapportering till Socialdepartementet under hösten 2020 för flera statliga överenskommelser.
För överenskommelsen inom cancerområdet innebär det att resterade delen av 2020 års SVF-
medel utbetalades till regionerna under våren. RCC i samverkan ska dock lämna in en samlad
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redovisning av arbetet med canceröverenskommelsen i september. För denna rapport behöver
RCC Norr underlag från regionerna senast den 4 september, enligt den mall som skickats till
regionerna.

Webbinarium om överföring till kvalitetsregister via direktintegration den 4 november
Webbkonferens om direktöverföring av data till kvalitetsregister baserat på arbete som
genomförts i södra sjukvårdsregionen. Separat inbjudan kommer.
https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2020/november/webbinarium-om-overforing-till-
kvalitetsregister-via-direktintegration/

Socialstyrelsen arbete med högspecialiserad vård
Arbetet hade pausats med anledning av pandemin. Remissperioden för aktuella underlag
förlängd till den 1 oktober 2020. Svarsunderlag bereds av RCC Norrs processarbetsgrupper för
beslut i RCC Norrs styrgrupp, för de remisser som gäller cancervården.

Nationella vårdprogram
Remisstiden för de vårdprogram som skickades ut under våren förlängdes till följd av Corona,
vilket medför att många vårdprogram kommer att fastställas i slutet av året. Den 15 september
kommer fler vårdprogram att skickas på remissrunda.

5) Nomineringar till sakkunniggrupper för nationellt högspecialiserad vård inom
cancerområdet

Se processbeskrivning på https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-
hogspecialiserad-vard/pagaende-arbete/ Samtliga nationella programområden (NPO) kan
nominera till alla områden som SoS beslutar att genomlysa.

RCC efterfrågas särskilt nominera sakkunniga för områden som berör cancerpatienter. För
närvarande gäller det avancerad bäckenkirurgi vid olika tillstånd, där RCC Norr ska lämna
förslag på 2–3 sakkunniga senast den 8 september.

Chefsamrådet diskuterade hur en sjukvårdsregional process för hantering av kommande
nomineringar bör se ut. Ett förslag är att då Socialstyrelsen efterlyser nominering till olika
sakkunniggrupper, sänder Anna-Lena förfrågningarna till chefsamrådet för cancervården.
Chefsamrådet kan då diskutera och nominera personer.

En synpunkt som framkom var att en tydlig uppdragsbeskrivning saknas för nominering till
olika sakkunniggrupper. Det gör det svårare att nominera personer, då det är oklart om
tidsåtgång för uppdraget m.m. Detta har framförts till Socialstyrelsen.

Chefsamrådet enades om
att processen för norra sjukvårdsregionen gällande nomineringar till sakkunniggrupper inom
cancerområdet är enligt följande;
Inkommande förfrågningar från Socialstyrelsen om nominering till sakkunniggrupper inom
högspecialiserad vård som rör cancer sänder RCC Norr till chefssamrådet för cancervården.
Chefsamrådet diskuterar och nominerar personer och skickar namn på dessa till RCC Norr
inom utsatt tid.

6) Ny rutin för vårdprogram avseende nya läkemedel som godkänts av NT-rådet

Beslut har tagits i RCC i samverkan att vårdprogram som enbart uppdaterar läkemedels-
rekommendationer som NT-rådet har godkänt inte skickas på remissrunda.
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I norra sjukvårdsregionen ska anmälan av dessa nya läkemedel göras till Läkemedelsrådets
Arbetsutskott för Regionalt Införande av nya Läkemedel (ARIL) enligt ordinarie rutin, se
https://www.norrasjukvardsregionforbundet.se/halso-och-sjukvard/lakemedelsrad/nya-
lakemedel/
Chefssamrådet diskuterade hur de ska få kännedom om dessa uppdateringar av vårdprogram
där enbart läkemedelsrekommendationer är uppdaterade.

Chefsamrådet diskuterade och enades
att RCC Norr meddelar chefsamrådet via mejl när läkemedelsrekommendationer är
uppdaterade i vårdprogram.

7) Cervixcancerscreening

Socialstyrelsen har genomfört en nationell utvärdering av livmoderhalsscreening, med
följsamheten till det nationella screeningprogrammet som utgångspunkt. Rapporten påvisar
stora skillnader mellan regionerna på flera områden. Förutom att vi i norr behöver införa
HPV-screening, lyfts bl. a. behovet av regional nivåstrukturering för utredning av
körtelcellsatypier och behovet av MDK.

Enligt den sjukvårdsregionala processarbetsgruppen för cervixcancerprevention planerar
samtliga regioner i norr att införa HPV-baserad screening senast vid årsskiftet.

Leading HealthCare har på uppdrag av RCC i samverkan gjort en studie av nuläge och
utvecklingspotential vad gäller system för cervixcancerskrivning. Bilagor: SoSutvärdering
Cxca-prevention 2020-6-6800.pdf, Cervix slutrapport LHC juni 2020.pdf

Chefsamrådet diskuterade förslaget om ett gemensamt nationellt IT-system för cervixcancer-
screening. Samtliga såg fördelar för ett gemensamt IT-stöd.

Chefsamrådet enades
att bifalla förslaget om att RCC fortsätter arbeta för ett gemensamt nationellt IT-stöd för
cervixcancerscreening.

8) Aktuella läkemedelsfrågor

Jörn Schneede lämnade aktuell information gällande läkemedel:
HVP-vaccinationer sker sedan ett år tillbaka med 9-valent vaccin (tidigare 4-valent). Det ska
erbjudas alla skolbarn (pojkar och flickor) i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
från och med den 1 augusti 2020. Kvinnor under 26 år som fått 4-valent vaccin men vill få ett
9-valent skydd måste idag betala fullt pris för kompletterande vaccin (5000–6000 kronor).
Anna-Lena informerade om att den nationella RCC-gruppen för cervixcancerprevention driver
frågan om att eliminera cervixcancer, där en kompletterande vaccination av dessa kvinnor
skulle ingå.

Jörn påminde om NT-rådets rekommendation kring tyrokinashämmare för njurcancer, se
www.janusinfo.se.

Elisabet tog upp till diskussion genanalys inför behandling med 5-FU, som idag utförs endast i
Uppsala. Gruppen diskuterade om och hur dessa analyser kan göras i Umeå. Charlotta
meddelade att analysmetoden skulle kunna sättas upp i Umeå om behov finns.

9) Kliniska studier – vad är aktuellt?
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Arbetet med studier börjar komma igång efter att många studier pausats med anledning av
pandemin.

10) Övriga frågor

Senada informerade om ett projekt som genomförts vid strålenheten, NUS. Projektet har
handlat om att ge personalen stöd för att fråga patienterna om rökvanor. Utvärderingen har
visat att projektet fallit väl ut. Chefssamrådet ställde sig positivt till att arbetssättet och det
framtagna materialet sprids till övriga regioner i norra sjukvårdsregionen, både till strål-
behandlingen i Sundsvall och till kliniker som remitterar patienter till strålbehandling.

11) Nästkommande chefsamråd

Nästa chefsamråd är planerat till tisdag den 13 oktober kl 13.00-15.00.


