
 Minnesanteckning 

2021-05-25 

 1(8) 

 

  

 

Sjukvårdsregionala chefssamrådet för cancervården 

Minnesanteckningar 

Plats 

Datum/tid 

Digitalt möte 

2021-05-25     kl 15.00–17.00 

Regionrepresentanter 

Dirk Albrecht 
Urban Arnelo 
Charlotta Andersson 
Lars Beckman 
Anne-Lie Fahlén 
Birgitta Lauri 
Maria Liljeholm 
Jörn Schneede 
Maria Strandberg 
Fredrik Wallin  

Adjungerad 

Representanter RCC Norr 

Anna-Lena Sunesson 
Ove Andrén 
Birgitta Fransson 
 

Övriga deltagare 

Nina Fållbäck Svensson, punkt 9 

 

Ej närvarande 

Bertil Axelsson 
Anna S Bergström 
Michael Dahlberg 
Maria Falck 
Senada Hajdarevic 
Anne Hallqvist 
Richard Högström 
Åsa Mattsson Rumm 
 
 

Adjungerade ej närvarande 

Adriana Herrera-Gonzales 
Marju Dahmoun 
Frans Nilsson 
Rickard Sjöberg 
Stig-Evert Thornberg Nilsson 

 

 

 

 

 

Birgitta Fransson      Anna-Lena Sunesson 

Sekreterare      Ordförande  



Minnesanteckning 

2021-05-25 

2(8) 

 

 

1. Presentation 

Mötet inleddes med en kort presentation av deltagarna vid mötet. 

2. Föregående minnesanteckning 

Minnesanteckning från 2021-03-30 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 Västernorrland 

Covidläget har lättat något och det är färre inneliggande patienter. Den tillfälligt upprättade 

Covid-avdelningen har kunnat stänga och personalen har återgått till sina ordinarie arbets-

platser. Däremot föreligger brist på vanliga vårdplatser. När det gäller cancervården ses ett 

minskat antal inremisser, sannolikt en konsekvens av pandemin. En allmän uppfattning är att 

många patienter söker vård i ett senare skede i sin cancersjukdom. 

Region Västerbotten 

Smittspridningen har gått ned och belastningen på vården har minskat. Cancervården har ett 

minskat antal inremisser som mest troligt är en konsekvens av pandemin. Cancervården är 

prioriterad. Det är inte kö till canceroperationer, men operationskö för benign kirurgi. 

Laboratorieverksamheten är hårt belastad och bristande kompetensförsörjning. Läkemedels-

försörjningen har inte påverkats av Covidläget. 

Region Norrbotten 

Fortfarande stor smittspridning i regionen som medför stor belastning och ansträngt läge i 

vården. Den extra Covid-avdelningen kvarstår och tar resurser från andra verksamheter. 

Cancervården är prioriterad, men några canceroperationer har behövt skjutas upp. Hematologin 

är relativt opåverkad av pandemin men har fortsatt få vårdplatser. Bekymmer med kompetens-

försörjning av specialister. 

Region Jämtland Härjedalen 

Minskad smittspridning i regionen. Stora bekymmer med personalförsörjningen, med ett stort 

antal oplanerade arbetspass inför sommaren. Cancervården är prioriterad och fortgår i stort som 

vanligt. 

4. Chefsamrådets möten under hösten 

Följande mötesdatum fastställdes: 

Tisdag den 7 september kl 15.00-17.00 och 

Tisdag den 26 oktober kl 15.00-17.00 

Kalenderkallelser kommer att utgå till deltagarna. 

5. Aktuellt för RCC i samverkan 

Anna-Lena lämnade aktuell information: 

http://www.cancercentrum.se/norr
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Fastställda nationella vårdprogram 

Cervixcancerprevention, palliativ vård för barn (kommer att publiceras efter språkgranskning), 

uppdatering prostatacancer, myelom, GEP-NET, skivepitelcancer i huden, merkelcellscancer. 

Fastställt SVF för peniscancer. 

Uppföljning VP kvalitetsregister 

En nationell utredning med uppdrag att granska uppföljning av vårdprogram i kvalitetsregister 

har påbörjats. Följande cancerdiagnoser har selekterats: bröstcancer, livmoderkroppscancer, 

lungcancer, lymfom, prostatacancer och tjock-och ändtarmscancer. Processledare för dessa 

diagnoser samt chefer vid några berörda kliniker kommer att bli kontaktade av det företag som 

har uppdraget att genomföra utredningen.  

Nya arbetssätt och AI inom screeningverksamhet  

I den statliga överenskommelsen om kvinnors hälsa för 2021 finns 15 mkr avsatta till SKR, för 

nationellt stöd genom RCC i samverkan avseende piloter för nya arbetssätt inom screening-

verksamhet. Företrädelsevis ska medel användas för piloter inom AI-diagnostik. RCC har 

genomfört workshopar kring nya arbetssätt och AI och diskussioner pågår med de nationella 

arbetsgrupperna för mammografi och cervixcancerprevention. Utlysning av projektmedel 

planeras i juni, deadline för ansökan 31 augusti, beslut om medelstilldelning i september. 

Projekt Utrota livmoderhalscancer 

Riksdagens socialutskott har föreslagit ett tillkännagivande till regeringen om att genomföra en 

systematisk, långsiktig och nationell satsning för att eliminera livmoderhalscancer i Sverige inom 

5–7 år (WHOs definition på utrotning är <4 fall/100 000 invånare och år). RCCs nationella 

arbetsgrupp för cervixcancerprevention, Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerpreven-

tion, Nätverket mot gynekologisk cancer och Cancerfonden har formulerat ett gemensamt 

utrotningsprojekt som bygger på att få stopp på spridningen av HPV så fort som möjligt. 

Risken för HPV-infektion störst hos unga, över 30 år är HPV-spridningen liten. Projektet 

planeras genomföras som en studie med kombinerad vaccination och screening av kvinnor i 

åldrarna 23–26 som inte hann få HPV-vaccin inom vaccinationsprogrammet. Projektet har 

startat i region Stockholm, men etikansökan är gjord för hela landet och diskussioner pågår om 

en nationell utvidgning. Parallellt pågår ett nationellt projekt för att identifiera kvinnor med 

högst risk för cervixcancer och erbjuda dem självprovtagning.  

Nationell arbetsgrupp för utbildning av ssk inom strålbehandling 

Arbetsgruppen är bildad och Per Fransson är representant från Norra sjukvårdsregionen. 

Patientöversikter (IPÖ) 

Information/utbildning av patientöversikter sker löpande via video, se kalendarium på RCC 

webbplats.  

Nivåstrukturering 

Socialstyrelsen har numera ansvar för processen kring nationellt högspecialiserad vård för alla 

diagnoser inklusive cancer. RCC har fortsatt att följa upp nationell nivåstrukturering som 

tidigare beslutats inom ramen för dåvarande RCC-uppdrag och har nyligen gjort 4-års-

uppföljning av analcancer och 2-årsuppföljning av perihilär gallgångscancer och lokalt 
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avancerad pancreascancer (LAPC). RCC kommer att föreslå att Socialstyrelsen gör en ny 

sakkunnigbedömning av radiokemoterapi vid analcancer, inkluderar kirurgi vid analcancer i den 

beslutade granskningen av avancerad bäckenkirurgi och gör en ny sakkunnigbedömning av 

perihilär gallgångscancer och lokalt avancerad pankreascancer. 

Mall för regionernas SVF-redovisning  

Regionerna ska sammanställa rapporter om arbetet med SVF som skickas till Socialstyrelsen via 

RCC Norr senast den 30 september. I rapporterna ska data redovisas för januari till juni 2021, 

uttag ur Signe-databasen görs av RCC den 16 augusti och skickas till respektive region. 

Rapport om användning av nya cancerläkemedel 

Rapporten var utskickad som bilaga inför mötet. Den visar ofullständig registrering ifrån 

förhållandevis många regioner, vilket ger osäkra jämförelser. Trots den osäkerheten verkar det 

finnas vissa sjukvårdsregionala skillnader i användning av vissa läkemedel. Registrerad off-label-

användning ses i ganska liten utsträckning, men skiljer sig påtagligt mellan olika läkemedel.  

Ersättning för registrering av nya cancerläkemedel 2021 

Ersättning baseras på data för patienter som startat behandling och där registrering har initierats 

under tidsperioden 1 januari till 30 juni 2021. Registrering i efterhand kan ske t o m den 15 

september 2021. 

• 2,4 miljoner kronor fördelas utifrån antal inrapporterade patienter till de kliniker som 
rapporterat in minst 4 av 6 variabler för patienter som startat palliativ behandling eller 
minst 5 av 7 variabler för de som startat all annan behandling. 

• 0,6 miljoner kronor fördelas till de 3 regioner som gör störst förbättringar jämfört med 
föregående år. 
 

Rapporter om uppskjuten cancervård 

Två rapporter om uppskjuten cancervården kommer att publiceras i juni. 

• Den ena innehåller data från kvalitetsregister för prostata- och bröstcancer 

• Ny rapport baserad på data från cancerregistret för hela 2020 jämfört med 2019 
 

Publicerade Nationella Min vårdplan 

• Bröstcancer 

• Peniscancer 

• Tjock- och ändtarmscancer 

• Prostatacancer 

Arbete pågår för följande diagnoser 

• Äggstockscancer – publicerade i juni 

• Tumörer i hjärna och ryggmärg - publicerade juni 

• Urinblåsecancer  

• Huvud- och halscancer  

• Barncancer  

• Myelom  
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• Sarkom  

• Bukspottkörtelcancer 

• CUP 

• Hudcancer 

• Lungcancer  

• Cervixcancer – planerad start i augusti 

 

Införandestöd Min vårdplan via 1177 vårdguiden 

Arbete pågår för implementering av Min Vårdplan. Respektive region har utsett en huvud-

ansvarig stödperson för införandet av Min vårdplan via 1177 vårdguiden, med finansiellt stöd 

från RCC Norr. Stödperson för Region Norrbotten saknas i nuläget. 

Cancerplan 2022–2024 

RCC Norr har påbörjat arbetet med att skriva en sjukvårdsregional cancerplan för 2022–2024. 

Digitala SVF-workshops  

Sjukvårdsregionala workshops för SVF genomförs för att diskutera kodning och för kvalitets-

säkring. Några SVF-workshops är genomförda digitalt, senast workshop om övre GI som 

genomfördes den 20 maj. Den samlade bilden av de genomförda workshoparna är att de har 

varit givande och uppskattade och stärkt samarbetet kring SVF. 

Yrkesvisa dialogmöten kring cancerrehabilitering  

Digitala sjukvårdsregionala dialogmöten för dietister, arbetsterapeuter och fysioterapeuter 

genomförs under maj för att skapa yrkesspecifika nätverk och stärka samarbetet inom olika 

yrkeskategorier.  

Cancerseminarieserien 

RCC Norr genomför regelbundet cancerseminarier, se RCC webbplats för datum och aktuellt 

ämne. 

Chefsamrådet enades 

att notera informationen. 

6. Nationella vårdprogram på remiss 

Remissrunda pågår för de reviderade nationella vårdprogrammen för följande diagnoser: Akut 

myeloisk leukemi, lungcancer, mantelcellslymfom, skelett- och mjukdelssarkom (inklusive SVF), 

Waldenströms makroglobulinemi samt äggstockscancer (epitelial). Sjukvårdsregionala 

konsekvensbeskrivningar var utskickade som bilagor inför mötet. För mantelcellslymfom 

förelåg endast nationell konsekvensbeskrivning. Vårdprogrammen finns på Cancercentrum 

webbplats: http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/ 

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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Birgitta Lauri föredrog konsekvensbeskrivningarna och vårdprogrammen för AML, mantelcells-
lymfom och Waldenströms makroglobulinemi. Påverkan av förändringarna för norra sjukvårds-
regionen bedöms som liten. För Waldenströms makroglobulinemi poängterade Birgitta att det 
är angeläget ur perspektivet jämlik vård att TLV tar ställning till läkemedelsbehandling även för 
små sjukdomsgrupper för att inte de ska missgynnas. Chefssamrådet ställde sig bakom att lämna 
den kommentaren i remissvaret. 

Dirk Albrecht föredrog konsekvensbeskrivningen och vårdprogrammet för lungcancer. Vård-
programmet bedöms leda till ökade läkemedelskostnader för målriktad behandling och immun-
terapi. Det finns behov av resursförstärkning för utredning och uppföljning av lungcancer-
patienter i norra sjukvårdsregionen.  

Ove Andrén föredrog konsekvensbeskrivning/vårdprogram för epitelial äggstockscancer och 
för skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg. I konsekvensbeskrivningen för 
äggstockscancer poängterar processledarna att det är viktigt att sätta upp icke-kommersiell 
HRD-analys i Sverige. Chefssamrådet ställde sig bakom att lämna den kommentaren i remiss-
svaret. 

Chefssamrådet enades 

att för sin del godkänna de vårdprogram och konsekvensbeskrivningar som föredrogs vid 

dagens möte och att lämna remissvar enligt ovan. 

 

7. Aktuella läkemedelsfrågor 

Jörn Schneede lämnade aktuell information: 

Flera nya avtal har tecknats under april-maj: Förlängning av Revlimid-avtal, Xospata (AML), 

Cabometyx (njurcellscancer), Xermelo (diarré vid karcinoidsyndrom), Venclyxto (KLL), 

Imnovid (multipelt myelom), Ninlaro (multipelt myelom), Zejula (PARP-hämmare vid ovarial-, 

tubar-, eller primär peritonealcancer) 

För prostatacancer har avtal tecknats för nya läkemedel – Nubeqa + Erleada. 

Parp-hämmare har fått nya indikationer, inte bara för äggstockscancer, men även bröstcancer, 

prostatacancer och pankreascancer 

Avtal har tecknats för Phesgo: kombination av två HER-hämmare vid bröstcancer: trastuzumab 
och pertuzizumab. Kan administreras subkutant.  

Ny behandling för HR-positiv, HER2-negativ bröstcancer – Piqray: TLV har beslutat att Piqray 

ska ingå i högkostnadsskyddet för patienter med PIK3CA-mutation. 

Talzenna: PARP-hämmare för patienter med BRCA1/2-mutationen. Nytt avtal har tecknats för 

2021-06-01-2023-05-31. Ingår i förmån med begränsning. Studieresultat för talzenna vid 

bröstcancer är tveksamma, effekten är jämförbar med platinum. Kanske ger det en bättre 

livskvalitet, men ingen överlevnadsvinst.  

Flera nya ARIL-ansökningar kommer. 
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Att göra hälsoekonomiska beräkningar då flera läkemedel behövs i kombinationbehandlingar är 

svårt när det kräver förhandling med flera företag samtidigt för prisavtal. Det gäller bland annat 

för myelom. 

Chefsamrådet enades 

att notera informationen. 

 

8. Aktuella kliniska studier 

Kliniska studier har påverkats av covid-19-pandemin. Chefsamrådet diskuterade nuläget för 

aktuella kliniska studier. Sammanfattningsvis har studier som påbörjades innan pandemin 

fortgått i stort som vanligt, men starten för nya kliniska studier har skjutits upp. 

”Cancerstudier i Sverige” är den nationella databas med aktuella kliniska studier inom 

cancervården som finns tillgänglig på RCCs webbplats, Cancerstudier i Sverige – en databas 

med pågående kliniska studier - RCC Norr (cancercentrum.se). I databasen finns studier med 

pågående rekrytering av patienter. Chefssamrådet konstaterade att många klinikerna behöver 

vara mer aktiva med att registrera pågående studier i databasen  

 

9. Omvandla det sjukvårdsregionala chefsamrådet för cancervården till Regionalt program-

område (RPO) Cancer 

Nina Fållbäck Svensson, förbundsdirektör Norra sjukvårdsregionförbundet deltog. 

Bakgrund: Samtliga regioner i Sverige har beslutat etablera en sammanhållen struktur för 

kunskapsstyrning och därmed skapa förutsättningar för en mer kunskapsbaserad, jämlik och 

resurseffektiv vård av hög kvalitet. Systemet består på nationell nivå av nationella stöd- och 

ledningsfunktioner, ett 25-tal nationella programområden (NPO) för olika sjukdomsgrupper 

och nationella samverkansgrupper till stöd för NPO-strukturen. 

Systemet förutsätter att det på den sjukvårdsregionala nivån finns en organisation som har 

kapacitet att samverka med såväl den nationella organisationen som med de lokala motsvarig-

heterna i regionerna. I enlighet med den nationella nomenklaturen benämns dessa funktioner 

sjukvårdsregionala programområden (RPO), samverkansgrupper och arbetsgrupper. I norra 

sjukvårdsregionen hålls arbetet med detta samman av Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF). 

Ett arbete pågår för att anpassa uppdragen för de sjukvårdsregionala chefsamråden i norra sjuk-

vårdsregionen till systemet för kunskapsstyrning. Det är därmed aktuellt att omvandla det sjuk-

vårdsregionala chefssamrådet för cancervården till Regionalt programområde (RPO) Cancer. 

En diskussion kring denna fråga inleddes vid föregående chefssamrådsmöte och fortsatte vid 

dagens möte. Förslag till särskilda uppdrag för RPO Cancer hade skickats ut inför mötet. 

Synpunkten att uppdraget för RPO Cancer borde tillföras ett uppdrag om palliativ vård 

framfördes, då palliativ vård är en stor del av cancervården. Chefssamrådet förordande att 

representationen i RPO Cancer ska vara densamma som i dagens chefsamråd. I övrigt framkom 

inga synpunkter och chefsamrådet var positiva till att övergå till RPO Cancer. NRF kommer att 

https://cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/
https://cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/
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delta vid höstens första möte för att formellt starta RPO-arbetet och kommer att stämma av 

uppdraget årligen. 

Chefsamrådet enades 

att uppdra till Fredrik Wallin att formulera ett uppdrag avseende palliativ vård för RPO Cancer; 

att representation i RPO Cancer är densamma som i dagens chefsamråd;  

att chefssamrådet med tillägg av en formulering om palliativ vård i uppdraget ska övergå till 

RPO Cancer. 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes till dagens möte.  

11. Nästkommande möte 

Tisdagen den 7 september kl 15.00-17.00. 
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