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1. Presentation av alla deltagare. 
 

2. Föregående minnesanteckningar godkändes. 
 

3. Nyheter från RCC i samverkan 
Läkemedelsregistret, se under pkt 5. 
Gunilla Gunnarsson ska avsluta sitt uppdrag som nationell cancersamordnare. RCC i 
samverkan ser nu över uppdraget och arbetsformer. Chefssamrådet välkomnades att 
lämna förslag på namn på tänkbara personer för uppdraget till Beatrice. 
 

4. Lägesrapport från landstingen avseende SVF-arbetet 
Samtliga landsting/regioner rapporterade att arbetet med implementeringen av SVF fort-
löper och att alla SVF som ska införas 2017 ska starta innan sommaren. Skrivandet av 
handlingsplanerna till departementet har kommit långt i samtliga landsting. (Handlings-
planerna skickades till departementet tillsammans med en regiongemensam inledning den 14 mars.) 
Generellt konstaterades att arbetet behöver nå ut bättre i primärvården. Övriga kommen-
tarer: 
 
VLL: Fortsatt arbete behövs inom SVF för hjärntumörer.  
 
LVN: Rekrytering av ny projektledare efter Lennart Moberg pågår.  
 
RN: Problem att KVÅ-registreringen haltar.  
 
RJH: Primärvården är med i arbetet på ett bra sätt. Bra lathundar har gjorts, man har en 
engagerad distriktsläkare och en distriktssköterska som är vårdutvecklare för primär-
vården med i arbetet. Regelbundna utbildningsmöten hålls, men en hög andel stafett-
läkare skapar svårigheter. 
 
En extra satsning på primärvården kommer att göras under 2017, diskussion om upplägg 
pågår i den regionala arbetsgruppen för införande av SVF (RAFI).  
 
Ulrika Norén-Nyström poängterade att barn under 18 år inte omfattas av SVF. Enstaka 
fall i regionen har felaktigt remitterats enligt SVF. Barn upp till 18 år ska utredas av en 
barnonkolog. Mycket skiljer sig i omvårdnaden mellan barn- och vuxenvården. Beatrice 
kontaktar Helena Brändström angående att detta kan behöva förtydligas i SVF-
beskrivningarna. 

 
 

5. Implementering av ett regionalt realtidsregister för läkemedel, inklusive etablering 
av en regional styrgrupp för registret. 
Beatrice informerade om de svårigheter som har funnits med att få till ett nationellt 
läkemedelsregister. Nu byggs en modul på INCA-plattformen i form av ett regionalt 
realtidsregister, med ett minidataset. Klinikerna tar själva ansvar för att registrera i det. 
Den nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC-gruppen) blir ansvarig för att 
två ggr/år lyfta ut avidentifierad data till en nationell rapport. 
 
Modulen ska vara klar för registrering 1 sep. Det är viktigt att snabbt få igång registre-
ringen för att uppfylla NT-rådets krav och för att kunna följa användningen av dyra nya 
läkemedel.  
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Beatrice föreslog att Lena Carlsson, Elisabeth O Karlsson, Anna Warg, Michael 
Dahlberg, Jörn Schneede och Maria Strandberg bildar  en regional styrgrupp registret. 
Maria blir sammankallande för gruppen. 
 
RCC Sydöst är stödteam för registret och har början till ett styrdokument. En checklista 
över vad som behöver göras kommer att tas fram. 
 
Chefssamrådet beslutade enligt förslaget. 

 
6. Remissrunda 2 för nationella vårdprogram för  

a) Hodkins lymfom 
Inga synpunkter hade framkommit. PET-CT kommer inom många utredningar. 
 
b) T-cellslymfon 
 
Chefssamrådet godkände vårdprogrammen och konsekvensbeskrivningarna för fortsatt 
hantering i RCC Norrs styrgrupp. Inga önskemål om ändringar av remissversionerna 
framfördes. 
 

7. Regionala PET-CT-utredningen, slutsatser och förslag  
Beatrice redogjorde för hur arbetet med utredningen genomförts, med Lars Holmbergs 
intervjuer och en regional workshop i januari. Utredningen visar att PET-CT-
utrustningen vid Nus är högt nyttjad jämfört med övriga landet. Bedömningen är att det 
finns behov av inverstering i ytterligare utrustning inom det närmaste året, även om 
åtgärder görs för att utnyttja utrustningens kapacitet optimalt.  
 
Tre förslag presenteras i rapporten 
1. Investering i ytterligare en utrustning vid Nus. 
2. Investering i ytterligare en utrustning vid Nus, samtidigt som planering påbörjas för 

investering av ytterligare en utrustning på ett länssjukhus i regionen. 
3. Investering i utrustning vid två länssjukhus. Detta alternativ skulle ta längst tid att 

realisera.  
 
Chefssamrådets medlemmar framförde sina synpunkter. Dessa läggs till i utrednings-
rapporten, som sedan går till styrgruppen innan den lämnas till FD. 
 
Slutsatser: 
– Stöd finns för investering i ytterligare en utrustning vid Nus. 
– Störst stöd finns för förslag nr 2. 
– Sundsvall är det länssjukhus som idag har mest kompentens inom området och därmed 
bedöms som lämpligaste sjukhus för etablering av ytterligare en apparatur. 
– Norrbotten har önskemål om en utrustning i Sunderbyn. Nödvändig kompetens saknas 
i dagsläget inom flera områden. 
– Varje landsting beslutar om eventuell investering.  
– Att investera i en ny utrustning på Nus och sedan avvakta att kapaciteten slår i tak 
innan en ny satsning görs skulle medföra svårigheter att då etablera en utrustning på ett 
länssjukhus. 
 

8. Regional nätverksdag för kontaktsjuksköterskor 5 maj (eftermiddag, via video)  
Inbjudan till utbildningsdagen går ut inom kort.  
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9. Regionala cancerdagarna 6-7 april 
Chefssamrådet välkomnades till dagarna och inbjöds att anmäla sig. Ett kort möte i 
chefssamrådet hålls på morgonen den 6 april. 
 

10. Läkemedel  
Princip för hur regionen svara läkemedelsföretag som tar kontakt avseende nya läkemedel 
diskuterades. Beatrice kommer att träffa LIF Norr för att beskriva hur regionen arbetar 
med läkemedelsfrågor och för diskussion kring samverkansformer. LIF är bland annat 
remissinstans för  nationella vårdprogram. 
 
Finns andra behandlingsalternativ till läkemedel som är tidigt i processen och ännu inte 
godkänts nationellt bör man avvakta evidens från fler kliniska studier innan läkemedlet 
används. Hänvisning bör göras till att ansöka hos TLV och att prisnivån måste vara 
rimlig. 
 
Chefssamrådet ställdes sig positivt till att LIF inbjuds till ett möte med rådet.   

 
11. Kliniska studier 

En ny hematologisk studie är på gång.  
Sundsvall har gått med i kirurgi- och patologistudien kolonod, som omfattar utvärdering 
av lymfkörtlar vid resektion vid kirurgi, en typ av riskanalys av patienten. Prover skickas 
till Nus för biomarköranalys.  
 

12. Övriga frågor 
– Ett regionalt möte om cancerrehabilitering ska hållas den 18 oktober. Senada 
Hajdarevic föreslog en halv dags workshop dagen före eller efter där personal som 
arbetar med rehabilitering respektive prevention möts för att diskutera samverkan mellan 
dessa perspektiv. Chefssamrådet gav sitt stöd till att arrangera en sådan workskop. 
 
– Beatrices chefsförordnande går ut i november 2017 och hon kommer inte att förlänga 
det. En ny chef ska rekryteras. Chefssamrådet ombads fundera över lämpliga kandidater 
och uppmana dem att söka tjänsten. Mats Brännström håller i rekryteringsprocessen 
tillsammans med Margit Håkansson. Mats kommer att ta kontakt med många för att 
diskutera profil och den som har synpunkter på detta är välkommen att kontakta Mats 
 
– Kompetensförsörjningen vid lungkliniken i Sundsvall är bekymmersam och en fråga har 
ställts till Nus om att bistå med utredningar avseende lungcancer. Detta typ av förfråg-
ningar som rör cancer bör inte ställas till enskild person utan till chefssamrådet för 
cancervården, då den berör flera kliniker. Vid behov adjungeras andra chefssamråd/ 
personer som bör vara med för den specifika frågan. Bea tillskriver chefssamrådet för 
medicin om detta. Chefssamrådet för medicin inbjuds till chefssamrådet för cancervården 
för vidare diskussion 
 
 

13. Nästa möte: 6 april kl 08.00 – 09.00, lokal Dorotearummet i landstingshuset (fysiskt 
möte i anslutning till de regionala cancerdagarna). 

 
 
 
 


