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AGENDA: 

 

 

1. Presentation av alla deltagare. 

 

2. Lägesrapport regionalt bäckenrehabcentrum 
Projektledaren Anette Lundqvist redogjorde för det pågående arbetet. En nationell 

modell har utarbetats och ett arbete pågår för att anpassa den till norra regionen.  

 

En regional utbildning i bäckenrehabilitering kommer att hållas 27-28 februari 2017 i 

Umeå, med möjlighet till videouppkoppling från hela regionen. 

 

Under 2017 håller VLL en utbildning i sexologi som omfattar sex utbildningstillfällen. 

RCC erbjuder landstingen att stå för kurskostnaden inklusive resor och logi för två 

personer per landsting. 

 

Landstingen kommer att få möjlighet att ansöka om att få del av de anslagna medel 

som vid projekttidens slut finns kvar. 

 

3. Mötesdatum för chefssamrådet första halvåret 2017: 

torsdag 19/1 kl 15-17  

onsdag 1 mars 15-17 

torsdag 6/4 kl 8-9 (i anslutning till de regionala cancerdagarna i Umeå) 

måndag 29/5 kl 15-17 

 

4. Remissrunda 2 för nationella vårdprogram för  

a) Hjärntumörer 

b) Palliativ vård i livets slutskede 

c) Aggressiva B-cellslymfom 

d) Follikulära lymfom 

e) Gallvägstumörer 

f) CUP 

g) Sköldkörtelcancer 

f) Livmoderkroppscancer 

 

De regionala konsekvensbeskrivningarna för regionen diskuterades.  

- För hjärntumörer saknas ännu kontaktsjuksköterskor på några sjukhus, vilket bör 

åtgärdas.  

-Avsaknaden av specialiserad palliativ hemsjukvård i NLL medför att patienter inte 

kan erbjudas vård i hemmet i livets slutskede som man kan i andra landsting. Det 

innebär en ojämlikhet i regionen.  

- Fler patienter med gallvägstumörer bör opereras. Ökad kunskap krävs, där MDK är 

ett viktigt forum. 

- Det är mycket angeläget att bygga upp ett molekylärpatologiskt lab vid Nus. Bio-

informatisk kompetens behöver förstärkas.  

- För CUP diskuteras att etablera en nationell MDK för de svåraste fallen. Det är en 

brist att det ännu saknas en regional processledare för CUP. 

- För livmoderkroppscancer föreslås gynekologer utbildas att göra högspecialiserat 

ultraljud i stället för att utreda patienterna med MR. Eva Innala frågat om RCC kan 

bistå med utbildningsresurs, mer specifikationer krävs för att bedöma den möjligheten. 
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Chefsamrådet godkände vårdprogrammen och konsekvensbeskrivningarna för vidare 

beslut i styrgruppen. 

 

5. Hur fungerar implementeringen av nationella vårdprogram i landstingen? Kan 

vi gemensamt göra någonsting för att de används mer? 
Ewa Lundgren (f.d. kirurgchef Östersund) arbetar med en nationell analys av använd-

ningen av vårdprogram, rapport kommer inom kort.  

 

Chefssamrådet konstaterade att svårigheten inte ligger i att hitta vårdprogrammen, 

utan i att de är omfattande och svåra att snabbt hitta information i för t.ex. primär-

vården. Kortversioner som är enkla att söka i efterfrågades. 

 

6. MDK-rutiner – vad har gjorts och vad behöver göras mer för att förbättra dem? 
Rondansvariga och -samordnare är utsedda för regionala MDK. Ett fortsatt utveck-

lingsarbete kring konferenserna behövs. Ett förslag är att de regionala processledarna 

med sina regionala processarbetsgrupper arbetar tillsammans med rondsamordnare 

och -ansvariga kring förbättrade rutiner. MDK ska vara beslutsronder, alla måste vara 

överens om rondens syfte och ha tydliga spelregler, som är så lika som möjligt mellan 

olika ronder.  

 

7. Nationella läkemedelsregistret – information om pågående nationellt arbete  
RCC i samverkan försöker få till ny och fungerande modell för registret. Frågan 

återkommer på ett senare möte i rådet. 

 

8. Nationella tarmcancersreeningstudien SCREESCO 
Av de personer i studien som inbjudits till koloskopiundersökningar har färre än 

beräknat tackat ja. För att få ett tillräckligt stort underlag för vetenskaplig utvärdering 

av koloskopi som screeningmetod behöver studietiden förlängas. Studieansvarig, Rolf 

Hultkrantz, kommer att be landets hälso- och sjukvårdsdirektörer att förlägga 

koloskopiarmen i 2 år för att få nödvändig power.   

Arbete behöver påbörjas i regionen för att komma igång med allmän screening.  

 

Michael Dahlberg får i uppdrag att tillsammans med  Håkan Olsson, som är regional 

processledare för kolorektalcancer,  beskriva vad som krävs för att införa FIT-

screening i norra regionen från 2019.  

 

9. Surveillance av patienter med förhöjd risk för levercellscancer; hur planerar ni 

att  organisera verksamheten i respektive landsting?  
Ett förslag till regiongemensam modell har utarbetats av företrädare för den regionala 

processarbetsgruppen för övre GI-cancer. RCC Norrs styrgrupp har beslutat att verk-

samheten ska organiseras internt inom respektive landsting. 

Enligt chefssamrådet pågår en diskussion om hur verksamheten ska organiseras i 

respektive landsting. Respektive LCC behöver besluta på vilken klinik ansvaret ska 

ligga. 

 

10. Uppföljning av den regionala utvecklingsplanen 2013-2015 
En uppföljning av respektive landstings arbete enligt sin handlingsplan och vilket 

resultat det har gett ska redovisas vid Förbundsdirektionens möte i november. 

En avstämning av arbetet med att ta fram redovisningarna i respektive landsting 
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gjordes vid mötet. 

 

11. Information om upplägg av PET-CT-utredning i regionen 
Beatrice redogjorde för utredningsgången. Externe utredaren Lars Holmberg genomför 

intervjuer med styrgruppens ledamöter och BFM-representanter från hela regionen 

under november. Ett rapportutkast presenteras och diskuteras vid en regional work-

shop preliminärt den 17 januari (i Umeå, med möjlighet till videouppkoppling). Efter 

det färdigställs rapporten och överlämnas av RCC till landstingen. När landstingen har 

godkänt rapporten lämnas den till Förbundsdirektionen. 

 

12. Regionala processledarna vid RCC – finns det fler saker som de kan arbeta med 

att utveckla? 
Frågan utgick till följd av tidsbrist 

 

13. Regionalt projekt om cancerrehabilitering av hjärntumörer, deltagande från 

landstingen 
Frågan utgick till följd av tidsbrist 

 

14. Läkemedel  
Frågan utgick till följd av tidsbrist 

 

15. Regionala RCC-dagar 2017 6-7 april 
Dagarna hålls på landstingshuset i Umeå. Den 6 april är inriktad på frågor som rör 

landstingens arbete inom ramen för den nationella cancerstrategin och hålls på 

svenska. 7 april är cancerforskningens dag, som arrangeras tillsammans med Umeå 

universitet och hålls på engelska. Chefssamrådet medlemmar uppmanades att boka in 

datumen och möjliggöra för medarbetare att delta. 

 

16. Standardiserade vårdförlopp – lägesavstämning av arbetet i respektive landsting 
Samtliga landsting rapporterade att arbetet i stort löper på bra. Arbete med logistik 

kring radiologi och patologi rapporterades ha medfört ett positivt kvalitetsarbete. 

Bland problemen nämndes kodning och registrering som resurskrävande i olika grad 

beroende på journalsystem. Inom några SVF sågs inklusionskriterier som väl vida. 

Vad som förväntas av patologen har för några SVF varit svårt att tolka. Ett samtidigt 

införande av många SVF har i vissa fall försvårats av bemanningsunderskott. 


