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1. Aktuellt från RCC i samverkan
Minnesanteckningar från RCC i samverkan finns på 
http://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/minnesanteckningar/

Kvalitetsregister: En ny överenskommelse mellan staten och SKL är på gång gällande 
kvalitetsregister, där nuvarande överenskommelse går ut vid årsskiftet. Överenskommelsen 
gäller enbart 2017. Jämfört med 2016 minskar avsatta medel med ca 1/3 och ersättningen till 
registren med ca 15%. Medlen till landets registercentrum, som hanterar kvalitetsregister som
inte omfattar cancer, kommer ungefär att halveras. Även medlen som RCC har fått för 
nationellt stödansvar för specifika kvalitetsregister halveras. 

Prostatacancerscreening: Socialstyrelsen har tidigare bedömt att metoden med PSA-
screening inte är bra nog för att införa screening. Nu finns data från nya studier, där flera 
markörer kombineras. En översyn av dessa nya diagnostiska test planeras, för bedömning av 
om något uppfyller kriterierna för att rekommendera screening. Det kan bli aktuellt att utse 
representant(er) från regionen till en nationella referensgrupp.

2. Ny regional nivåstruktureringsplan 2016-2018
Förslaget till ny regional nivåstruktureringsplan diskuterades. Chefssamrådet konstaterade att 
lokala rutiner och arbetsfördelning mellan kliniker måste beslutas inom respektive landsting,
utifrån rådande resurser och bemanningsläge. Bland annat gäller det organisation för utred-
ningar av knölar i sköldkörteln. Några omformuleringar ska göras i texten avseende palliativ 
vård.

Eventuella ytterligare synpunkter skickas till annalena.sunesson@vll.se senast fredag 2 
september.

3. Standardiserade vårdförlopp (SVF), lägesavstämning
Aktuell data inrapporterad till den nationella databasen redovisades, se 
http://www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-
vantetider/uppfoljning/
Regionen ligger fortfarande lågt i antalet registrerade SVF-patienter jämfört med landet som 
helhet, men registreringen ökar. Få registrerade patienter innebär även att det är få utskickade 
SVF-PREM-enkäter från regionen.

Inför överenskommelsen mellan staten och SKL för 2017 pågår en diskussion kring mål 
avseende ledtider. I Danmark och Norge är målvärdet att klara SVF-ledtiderna för 80 % av 
patienterna som går in i SVF. Det blir sannolikt målvärdet på sikt även i Sverige, men vad ett 
ev. målvärde för 2017 års överenskommelse kan tänkas bli är oklart.

Respektive landsting redovisade läget i arbetet med SVF. Ett aktivt arbete med införande 
pågår överallt. Att få remittering och kodning att fungera är en utmaning.

Åsa Ek Edström, ledamot i det regionala ÖNH-chefssamrådet, informerade om att huvud-
hals-cancerpatienter från Region JH för närvarande remitteras till Uppsala och inte till Nus.
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4. Nationella vårdprogram för 
a) AML: Inga synpunkter på utskickad remiss och konsekvensbeskrivning.
b) livmoderhalscancerprevention: Pia Collberg, regional processledare, redovisade de 
huvudsakliga effekterna av det nya vårdprogrammet, som bygger på primärt HPV-test, och 
konsekvenserna i vårdkedjan. För att driva den samlade processen krävs en processledare/ 
projektledare i varje landsting, och ansvariga verksamhetschefer behöver gemensamt
diskutera hur man ska göra på hemmaplan. Övergripande beslut kommer att behövas. En 
nationell checklista finns som stöd. 

5. Kontaktsjuksköterskeutbildning 2017
En ny utbildningsomgång med 30 platser startar 2017-01-17 och kommer att gå på ¼-fart vid 
Umeå universitet under vårterminen. RCC står för kurskostnaden. Respektive landsting 
tilldelas ett antal platser, ombeds bereda i LCC vilka som ska gå utbildningen och göra en 
samlad anmälan av dessa till katja.vuollet@vll.se senast 2016-11-17.

De ingående modulerna blir desamma, men vissa förändringar görs utifrån synpunkter i 
kursutvärdering. Ett andra fysiskt möte, i slutet av kursen, har framförts som ett starkt 
önskemål.

6. Palliativ vård i regionen – regionala öppna jämförelser (RÖJ) och webbutbildning 
Bertil Axelsson redovisade de viktigaste slutsatserna i rapporten:
1. Täckningsgraderna i palliativregistret sjunker och registeringen i regionen som helhet 
minskar mer än riksgenomsnittet. 81% av cancerpatienterna i regionen registrerades 2015 i 
registret, vilket är -7% på 2 år. 
2. Vårdkvaliteten har successivt förbättrats något, men det är stora skillnader beroende på 
bostadsort. Där det fungerar dåligt med t.ex. smärtstillning och brytpunktssamtal behöver man 
åtgärda det. Smärt- och symtomskattning fungerar dåligt på de flesta ställena.
3. Sjukhusen har störst förbättringspotential.

Data från deltagande i webbutbildningen i palliativ vård redovisades på kommun- och 
landstingsnivå. Deltagandet från landstingen går trögt. Av de 3677 personer som hittills 
påbörjat utbildningen kommer 1222 från något av regionens landsting och ökningstakten i 
antalet som går utbildningen från landstingen är låg. Data på kliniknivå efterfrågades och 
kommer att skickas ut till cancerrådet.

7. Demonstration av studiedatabasen ”Cancerstudier i Sverige”
Kerstin Granberg visade databasen ”Cancerstudier i Sverige”, ett nationellt register över 
pågående kliniska studier inom cancerområdet. Det lanseras i början av september, se 
http://www.cancercentrum.se/cancerstudier
Endast studier där det pågår rekrytering av patienter finns med i registret, där sökningar kan 
göras på diagnos, studiens titel och sjukhus. Registret är utvecklat för vårdprofessionen, men 
kan nyttjas även av patienter. RCC Norr är nationellt stödteam för registret. De kliniska 
prövningsenheterna (NASTRO) ansvarar för inmatning av onkologiska studier, men även 
kirurgiska och andra icke-onkologiska studier från regionen efterlyses. För frågor kring 
studieinmatning kontakta kerstin.m.granberg@vll.se. Enskilda studier kan även matas in av 
sonia.katsuura@vll.se
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8. Aktuella kliniska studier i norra regionen
Frågan utgick på grund av tidsbrist.

9. Läkemedel 
Frågan utgick på grund av tidsbrist.

10. Övriga frågor
I september kommer många nationella vårdprogram på remiss, med svarsdatum 1 november. 
Därför ändras datumet för nästa möte i det regionala chefssamrådet från den 9 november till 
tisdagen den 25 oktober kl 15-17. 

11. Nästa möte
Tisdagen den 25 oktober kl 15-17, videomöte. 




