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1. Överenskommelsen om kortare väntetider 2016 och landstingens arbete med 
standardiserade vårdförlopp – lägesrapport och aktuell information 

I överenskommelsen går 406 mkr direkt  till landstingen. För att få ta del av medlen ska
 de fem standardiserade vårdförloppen (SVF) från 2015 vara införda
 handlingsplaner och rapporter vara framtagna tillsammans med RCC och inlämnade
 13 nya SVF ha införts 2016*
 PREM-enkät (patientnöjdhet) använts för de fem SVF som infördes 2015

203 miljoner utbetalas för inlämnande av handlingsplan senast 15 mars 2016.
203 miljoner utbetalas för redovisning av arbetet enligt inlämnad handlingsplan  senast 1 
november 2016.

* För att landstingen ska få del av de medel som ska utbetalas i höst krävs att patienter har 
gått igenom de SVF som införs under 2016, innan landstingets redovisning som ska ske 
senast 1 nov. Det innebär att patienter senast i oktober ska ha identifierats med välgrundad 
misstanke, SVF ska ha startat och patienten ska ha påbörjat en första behandling (alternativt 
avslutat SVF av annan anledning) inom samtliga SVF. För att detta ska vara möjligt bör alla 
SVF startas innan sommaren.

Lägesrapporter från landstingen: Arbete med införande och handlingsplaner pågår i alla 
landsting. Generellt upplevs ett problem att fokus i professionen i första hand läggs på 
ledtiderna snarare än på processen och standardiseringen. Samtliga landsting avser starta alla 
SVF före sommaren, LVN har beslutat start 1 april. Det är nödvändigt att klargöra rutiner 
kring remisser så att primärvården vet exakt vad man ska göra, hur remissen ska märkas och 
precis vart patienterna ska skickas. Ännu har ingen sett någon större anhopning av remisser 
till följd av SVF-införandet 2015.

2. Nationell nivåstrukturering: rekommendationer och förslag inför ny remissomgång 

Remisser och rekommendationer har gick ut 2016-02-10. Rekommendationer för de diagnoser 
som var på remiss i landstingen under 2015:

• Analcancer – 4 (radiokemoterapi) respektive 2 centra (kirurgi), Nus rekommenderas 
bli ett centrum för radiokemoterapi

• Vulvacancer – 4 centra
• Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC) – 4 centra
• Isolerad hyperterm perfusion – 1 centrum
• Muskoskelettala sarkom – återremitterat
• Buksarkom – återremitterat
• Kurativt syftande kirurgi vid esofagus/cardiacancer –  regional nivåstrukturering (6 

centra) tillsammans med ventrikelcancer, 2 centra för vissa ovanliga/komplicerade 
ingrepp.

Beslut ska redovisas till SKL senast 1 juni 2016. Driftstart januari 2017.

Remissförslag:
• Njurcancer – regional nivåstrukturering (6 centra) för operation vid cavatrombos, 

övriga ingrepp centraliseras till sjukhus som gör minst 50 operationer/år och behärskar 
alla kirurgiska behandlingsmetoder

• Cystektomi vid urinblåsecancer – regional nivåstrukturering (6 centra)
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• Bukspottkörtelcancer – regional nivåstrukturering (6 centra), 2 nationella centra för 
lokalt avancerade tumörer

• Lever- och gallvägscancer – regional nivåstrukturering (6 centra), 2 nationella centra 
för perihilära gallvägstumörer 

• Ventrikelcancer: tillsammans med esofagus/cardia – regional nivåstrukturering (6 
centra)

• Retroperitoneal lymfkörtelkirurgi vid testikelcancer – 2 centra
• Äggstockscancer – regional nivåstrukturering (6 centra)

Svar på remiss och ev. ansökan om att vara en nationell vårdenhet ska senast 1 juni 2016 
skickas till SKL.  

3. Regional nivåstrukturering – lägesrapport och fortsatt arbete
Processledarna har lämnat in underlag, men de behöver i de flesta fallen kompletteras med 
mer specifikationer för att en ny regional plan ska kunna skrivas. Den nationella nivåstruktu-
reringen behöver tas i beaktande och underlagen från processledarna kompletteras med det.
Prostatektomier behöver tas upp i den kommande regionala planen, där följer regionen idag 
inte det nationella vårdprogrammet.

4. Regionala utvecklingsplanen för cancervården 2016-2018: uppdrag till landstingen att 
utarbeta handlingsplaner, samt uppföljning av handlingsplanen för 2013-2015 

Förbundsdirektionen (FD) godkände i december 2015 planen för utskick till landstingen, som 
nu har i uppgift att utarbeta handlingsplaner för hur man utifrån sina lokala förutsättningar ska 
nå målen i den regionala utvecklingsplanen. Handlingsplanerna ska presenteras för FD vid 
deras möte 31 maj-1 juni. Samtidigt ska landstingen rapportera uppföljningen av arbetet enligt 
föregående handlingsplan. 
RCC utarbetar mallar för handlingsplanerna och uppföljningarna och skickar till landstingen. 

5. Regionalt bäckenrehabcentrum
Från den statliga överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa tilldelas 
respektive RCC 1,5 mkr  för regionalt stöd till utveckling av bäckenrehabilitering vid cancer. 
Ett första möte angående detta har hållits i regionen och projektledare för det fortsatt arbetet 
tillträder 1 april, Anette Lundqvist, VLL, på 50% och Lena Kimdal, LVN, på 20% uppdrag. 

6. Information om planering av ett pilotprojekt för central identifiering och rekrytering 
till studier
RCC Norr, Registercentrum Norr och Forum Norr planerar ett gemensamt pilotprojekt för att 
etablera en standardiserad funktion för systematiskt insamling av data och biologiskt material
som grund för studier. Planen är att patienter med malignitet identifieras av RCC Norr via 
cancerregistret och kontaktas med bl.a. en förfrågan om att patienten godkänner att sparat 
biologiskt material får användas för studier, samt får en enkät för insamling av ytterligare 
data. Varje specifikt forskningsprojekt som söker uttag ska sedan etikprövas och patienten 
behöver då i de flesta fall inte återkontaktas. Karin Sikström, som anställs för projektet, 
kommer att ta kontakt med respektive landsting. 
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7. Uppdrag till de regionala processledarna 2016 att genomföra dialogmöten i 
landstingen
Information om planerade möten vid regionens sjukhus.

8. Nationellt vårdprogram för peniscancer 
Cancerrådet stöder vårdprogrammet och godkänner den regionala konsekvensbeskrivningen. 
Den synpunkt som i konsekvensbeskrivningen lyfts avseende terminologi exkluderas från 
regionens remissvar.

9. Kliniska studier 
Flera nya kliniska studier är aktuella inom bröstcancer och även inom andra diagnoser. Brist 
på forsknings-ssk gör att man i första hand måste prioritera vetenskapligt intressanta studier 
som finansieras av läkemedelsföretagen. En PET-MR-studie pågår med flera kirurgiska 
diagnoser.
Möjligheten att nyttja ALASCCA-studiens forskningsmaterial diskuterades (för information 
om studien, se 
http://swecris.se/converis/publicweb/Project/94113?share=false&cntpers=false&reqstfulltxt=f
alse&reports=false&lang=1 ).

10. Läkemedel 
Defitelio marknadsförs för behandling i samband med stamcellstransplantation (ofta vid 
AML) där levern slutar att fungera. Preparatet är dyrt och man ser ingen tydlig skillnad i 
överlevnad, diskussion pågår om det ska användas. Det står med som en behandlingsoption i 
nationella vårdprogrammet för AML.
Perjeta är godkänt sedan tidigare för behandling av bröstcancer, men kommer nu som 
neoadjuvant preparat, finns med i nationella vårdprogrammet.
Revlimid har godkänts även för primär myelombehandling, har tidigare använts i senare linjer. 
Det har skett en kraftig kostnadsökning p.g.a. ökad förbrukning, avtal behöver nationellt 
diskuteras för bättre pris. 
PD1-hämmare som Opdivo är på väg in för fler diagnoser. De verkar vara effektiva, men är 
dyra. 
Inom hematologin kommer en rad nya läkemedel, mycket potenta men också mycket dyra.

11. Regionala cancerdagar 7-8 april
Cancerrådets medlemmar och medarbetare är varmt välkomna att delta, anmälan senast 21 
mars. 

12. Övriga frågor
Ett förslag avseende organisation för surveillance för HCC-patienter har utarbetats och 
skickas ut till cancerrådet. Det kommer att tas upp i RCC Norrs styrgrupp.




