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1. Landstingens arbete med standardiserade vårdförlopp (SVF) – lägesavstämning
avseende patologin
Arbete med SVF-införandet pågår i samtliga landsting/region. Patologin har en nyckelroll i de 
flesta SVF.
VLL: har gjort en egen patologi-SVF-remiss. Kompetensförsörjningen är kritisk. För 
närvarande finns i VLL 8 ST-läkare inom patologi. Det är BMA-brist och anställning av
biomedicinare för arbetsuppgifter som inte kräver legitimation har aktualiserats.
NLL: välfungerande patologi genom Unilabs
LVN: har 4 ST-läkare, köper vissa handledarresurser
RJH: kompetensförsörjningsproblem finns inom alla personalkategorier

2. Landstingens handlingsplaner till den regionala utvecklingsplanen för cancervården 
2016-2018 samt uppföljning av handlingsplanen för 2013-2015  - lägesavstämning
Arbete med handlingsplaner och uppföljning pågår i samtliga landsting/region.

3. Rapport över täckningsgrader och målnivåer 
Rapporten hade skickats till cancerrådet kort tid innan mötet. Rådets ledamöter uppmanades 
att läsa den och titta på data, samt ta kontakt med RCC om det finns tveksamheter kring data.

För de största diagnoserna är registreringsgraden i kvalitetsregistren hög, medan den är låg/ 
eftersläpande för bland annat maligna melanom och blodcancer. RCC kan efter ansökan från 
landstingen ge ett begränsat, tillfälligt ekonomiska stöd till kliniker som behöver komma 
ikapp med registrering. Att centralisera inmatningen av data till en klinik per landsting har 
varit framgångsrikt för lungcancer och kan vara ett sätt att förbättra registreringen även för 
t.ex. maligna melanom. 

4. Nationella vårdprogram 
Remissversioner av nationella vårdprogram hade skickats till cancerrådet, tillsammans med 
regionala konsekvensbeskrivningar, för KLL, mantelcellslymfom och långtidsuppföljning 
efter barncancer.

Cancerrådet poängterade att sekundärpreventiva insatser behöver uppmärksammas vid 
långtidsuppföljning efter barncancer.

Cancerrådet beslutade att ge Maria Strandberg i uppdrag att se över den regionala processen 
för systematiskt läkemedelsinförande inom hematologi.

Inga synpunkter till remissvar framfördes.

5. Förslag till regional surveillanceenhet för levercellscancer
Förslaget om en regionalt centraliserad remisshantering till ultraljudsundersökning för 
aktuella patienter hade diskuterats på möte i RCC Norrs styrgrupp den 6 april. En sjuk-
sköterskefunktion i respektive landsting med uppgift att bevaka och sköta remitteringen 
diskuterades i stydgruppen som alternativ lösning. Styrgruppen beslutade att ta hem frågan till 
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varje landsting för diskussion om hur en surveillanceenhet bäst kan organiseras. Frågan 
kommer därefter att tas upp igen på ett kommande styrgruppsmöte. 

Jörn Schneede påpekade att det finns ett kvalitetsregister för hepatit C-behandling med full 
täckning, och att man bör relatera till det.

6. Rapport från nationella stödgruppen för kliniska cancerforskning (NASC)
Lena Carlsson, regionens representant i arbetsgruppen, rapporterade om pågående arbete.
NASC samverkar med NASTRO (Network of Academic Swedish Trials centers i Oncology), 
men inkluderar även kirurgistudier och täcker därmed cancerområdet i stort. Aktuella 
områden är bland annat

- utveckling av forskningsportalen för lungcancer (en påbyggnad av kvalitetsregistret
med mer data och uppföljning)

- läkemedel och multicenterstudier (man tittar på förutsättningen att sprida studie-
förfrågningar och bilda nationellt forskningssköterskenätverk)

Gruppen har på uppdrag av Socialstyrelsen sett över om ändring i lagstiftning behövs för 
monitorering av kliniska studier över landstingsgränser. Ett skriftligt förslag har lämnats till
Socialstyrelsen.

Elisabeth O Karlsson informerade om att databasen över kliniska studier ska vara klar att 
presenteras vid ett NASTRO-möte 18 maj.

7. Aktuella kliniska studier i norra regionen
Se även föregående minnesanteckningar. 
En lungcancerstudie med jämförelse av två strålbehandlingsvarianter är på gång

8. Läkemedel
Läkemedelscentrum arbetar med en läkemedelsuppföljningsrapport. Att få fram tillförlitlig 
data ur befintliga system och veta om det gjorts ändringar i behandling är svårt, vilket för-
svårar att göra prognoser över kostnader och utveckling. Denna data borde kunna levereras ur 
Cytodos och journalsystemen, men gör inte det idag.

Cancerrådet konstaterade att det är viktigt att samla data över läkemedelsanvändningen, 
särskilt de första åren efter att ett dyrt läkemedel släppts fritt. Att ur journalen få fram vilka 
patienter som har fått ett läkemedel är möjligt, men en manuell uppföljning behövs för att se 
dosändringar och utfall. En regional journalmall för läkemedelsdokumentation diskuterades. 
Några kvalitetsregister tar fram patientöversikter där läkemedelsanvändningen fångas. 
Läkemedelsregistret kan samla data över vilka läkemedel som är insatta och hur länge dosen 
är given, men registret används i liten utsträckning. Receptregister finns över läkemedel som 
skrivs ut i tablettform. 

Aktuella läkemedel:
- Zykadia (ceritinib) för lungcancer: Avtal tecknat om 25% återbäring, fas 2-studier 

pågår.
- Proteinkinashämmare vid njurcancer: För Votrient (pazopanib) finns avtal och 

rekommendation, men nu sker en återgång till det dyrare Sutent (sunitinib), i ny 
dosering med mer uppehåll för patienten i kuren. 
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Cancerrådet ger den regionala processarbetsgruppen för urotelial cancer i uppdrag att 
se över hur dessa preparat används i regionen.

9. Cancerrådsmöten hösten 2016 (videomöten)
Tisdag 30 aug kl 15-17
Onsdag 9 nov kl 15-17

10. Ny princip för tillsättning av ledamöter i cancerrådet och nytt namn på rådet
RCC Norrs styrgrupp beslutade vid sitt möte den 6 april att

- ledamöter i cancerrådet ska ingå i det regionala chefsamrådet för aktuellt område och 
att de berörda chefsamråden vid förfrågan från RCC-chefen ska utse en representant 
till cancerrådet

- primärvården ska representeras av beställarfunktionen i något av regionens landsting
- Umeå universitet, som är representerat i RCC Norrs styrgrupp, inte behöver ha 

representation även i cancerrådet
- byta namn från ”cancerrådet” till ”regionalt chefsamråd för cancervården” 

11. Nästa möte
Tisdag 3 maj kl 16-17 (videomöte), angående svar på remissen avseende nationell och 
regional nivåstrukturering av sex åtgärder inom cancerområdet.

Rådet har även möte torsdagen den 26 maj kl 15-17 (videomöte).




