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1. Presentation av alla deltagare 

 

2. Föregående minnesanteckningar godkändes 

 

3. Överenskommelsen mellan staten och SKL om kortare väntetider i cancervården 

2017  

 

För att få ta del av medlen i överenskommelsen ska landstingen 

 införa samtliga 10 nya standardiserade vårdförlopp (SVF)* 

 utarbeta handlingsplaner som inlämnas senast 15 mars 2017 (enligt mall) 

 redovisa införandet av vårdförloppen i en rapport senast 1 nov (enligt mall) 

 genomföra PREM-mätningar genom nationell patientenkät (för alla 18 SVF införda 

2015 – 2016) 

 förbereda för införandet av ytterligare nya SVF under 2018 

* Infört SVF innebär att patienter har gått igenom och avslutat SVF senast i oktober 2017, för 

redovisning till Socialdepartementet senast 1 november. Undantag för denna regel görs för 

fyra mindre diagnoser; analcancer, ALL, peniscancer och testikelcancer. För dessa diagnoser 

gäller att de ska anses införda när landstinget har alla delar på plats så att patienter kan börja 

remitteras enligt aktuellt SVF. 

 

En grundförutsättning för att få ta del av medlen är att de 13 SVF som skulle införas 2016 är 

implementerade i landstinget. 

 

De SVF som ska införas 2017 är 

 Analcancer 

 Akut lymfatisk leukemi (ALL) 

 Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) 

 Livmoderhalscancer 

 Livmoderkroppscancer 

 Njurcancer 

 Peniscancer 

 Skelett- och mjukdelssarkom 

 Sköldkörtelcancer 

 Testikelcancer 

 

I överenskommelsen har  mål för satsningen specificerats: år 2020 ska  

 70 procent av nya cancerfall inom aktuella diagnoser utredas via ett SVF  

 80 procent av dessa patienter gå igenom respektive SVF inom utsatta maximala 

tidsgränser 

Förutom förbättrad tillgänglighet och kortare väntetider ska patienterna få bättre information 

och bli mer delaktiga.   

 

I överenskommelsen ingår ett särskilt uppdrag till RCC att stödja insatser för att stärka 

primärvårdens arbete för SVF-införandet, t.ex. arbetet med välgrundad misstanke, information 

till patienter och registrering. RCC Norr och landstingens lokala SVF-projektledare ska snart 
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träffa några primärvårdschefer och distriktssköterskor från regionen för planering av region-

gemensamma insatser. 

 

Landstingens lokala projektledare för SVF arbetar nu med handlingsplanerna. RCC ansvarar 

för att skriva en regiongemensam inledning. 

 

Samtliga landsting har påbörjat arbetet med att implementera de nya SVF:en och tycker att 

det överlag fungerar väl. Då många nya SVF avser sällandiagnoser ser alla att det är nöd-

vändigt att starta inkluderingen av patienter så tidigt som möjligt under 2017. 

 

Norrbotten och Västerbotten rapporterade problem med långa ledtider till koloskopier, vilket 

påverkar ledtiderna för SVF för kolorektalcancer. 

 

 

 

4. Kvalitetsregister – strategi för det fortsatta arbetet när det nationella stödet för 

kvalitetsregister nu genomgår förändringar.   

 

Beatrice informerade om att statsbidraget till de kvalitetsregister som får sådant stöd har 

reducerats med 15 % för 2017. SKL har senaste åren inte beviljat nya register nationellt stöd 

från kvalitetsregistersatsningen, vilket gör att ett antal nyare register helt saknar statligt stöd. 

RCC Norr stöttar kvalitetsregistret för ärftlig cancer (NOGA) och strålbehandlingsregistret 

med medel från statsbidraget.  

 

Nationella kvalitetsregister har hittills betalat 400 kkr i plattformskostnader för INCA. Detta 

reduceras 2017 med 15 % till 340 kkr. Regionala register och ofinansierade nya register 

kommer att få betala 25 kkr i plattformskostnader. Det pågår en diskussion i RCC i samver-

kan om strategin för det fortsatta arbetet.  

 

Utdataprojekt pågår för lättillgänglig on-line-presentation av data. ”Koll på läget” finns nu för 

några register, men ska komma för alla diagnoser, som ett verktyg för verksamhetsutveckling.  

 

Många kvalitetsregister för andra diagnoser än cancer är inriktade på verksamhetsutveckling, 

medan registren inom cancervården är forskningsinriktade och omfattar många variabler. För 

att få statsbidrag har införandet av PROM/PREM varit kritiskt, men dessa har ibland låg 

svarsfrekvens. Om PROM/PREM-mätningar ska göras hela tiden eller under begränsade 

perioder bör övervägas. 

 

Bertil informerade om att palliativregistret kommer att behålla ett grunddataregister (minimi-

dataset), men även införa valfria tilläggsmoduler, t.ex. för studieregister, och som kan finnas 

under begränsad tid och sedan stängas. 

 

Chefssamrådet konstaterade att det är viktigt att de kvalitetsparametrar som finns i vård-

programmen kan mätas i kvalitetsregistren.  Även användningen av nya, dyra läkemedel 

behöver kunna följas upp i kvalitetsregister.  

 

 

5. Remissrunda 2 för nationella vårdprogram för cervix- och vaginalcancer samt för 

prostatacancer 
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För cervix- och vaginalcancer tillkommer något mer körtelutrymningar. PET-CT-undersök-

ning ingår över 1b2-stadium, som även ska upprepas. Vårdprogrammet är väl förankrat i 

verksamheten i regionen.   

 

För prostatacancer kommer patientöversikt in vid metastatisk sjukdom. Prisreduktion på 

Zytiga under de senaste två åren har möjliggjort mer behandlingar. Avtalen går ut i år, nya 

trepartsförhandlingar bör göras för att försöka få fortsatt pressade priser. Uppföljning och 

rehabilitering av prostatacancer är åsidosatt och behöver arbetas vidare med.  

 

Chefssamrådet gick igenom  regionala konsekvensbeskrivningarna och godkände vård-

programmen.  

 

 

6. Regionala PET-CT-utredningen – reflektioner efter det som presenterades och 

diskuterades vid workshopen den 17 januari. 

 

Beatrice rapporterade kort om workshopen för PT-CT-utredningen. Katrine Åhlström-Riklund 

redovisade tekniken för PET-CT, regelverk, kompetensförsörjningsbehov och nuvarande 

användning i regionen. Utredaren Lars Holmberg har gjort intervjuer, omvärldsspaning och -

beskrivning. Slutsatsen är att nuvarande utrustning snart är fullbokad och att investering i 

ytterligare utrustning behövs inom kort. Cyklotronen vid Nus kan användas till fler utrust-

ningar. Vid workshopdiskussionerna framfördes många synpunkter. Lars Holmbergs rapport 

kommer att kompletteras med dessa. 3-4 olika alternativ kommer att sammanställas till nästa 

chefssamrådsrådsmöte den 1 mars, för diskussion kring scenarierna.  

 

 

7. Behov av ny regional processledare för hudcancer/melanom 

 

Frågan har gått till Norrbotten och ligger nu hos hudkliniken. (Efter chefssamrådets möte har 

det blivit klart att Adriana Herrera-Gonzales, hudläkare i Sunderbyn, blir ny regional 

processledare för hudcancer/melanom.) 

 

 

8. Cancerrehabilitering  

 

a) Frågor avseende kontaktvägar 

Vid tillfällig adjungering av en person till den regionala arbetsgrupp för cancerrehabilitering 

kan de regionala processledarna via e-post ställa frågan om medverkan direkt till personen 

ifråga, med kopia till närmaste chef. 

 

Nationellt cancerrehabiliteringsmöte i Stockholm 4 april: inbjudan till mötet skickas till chefs-

samrådet, som skickar den vidare till närmaste chef, för utskick till personal. Information kan 

även skickas direkt till personer som kan vara aktuella att delta, men då ska det tydligt framgå 

att eventuellt deltagande måste diskuteras med och godkännas av närmaste chef. 

 

b) En regiondag  för cancerrehabilitering planeras den 18 oktober 2017 i Umeå.  

Den regionala cancerrehabarbetsgruppen jobbar med programmet, som kommer att omfatta 

föreläsningar och arbete i olika professionsgrupper om hur man kan implementera sina delar i 

det nya vårdprogrammet. Mycket kommer att handla om det nya vårdprogrammet som blir 

klart i vår. Beatrice poängterar att det är ett viktigt möte för många att delta i. 
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c) Kontaktsjuksköterskerepresentanter till den regionala processarbetsgruppen 

Fortfarande saknas kontaktsjuksköterskerepresentanter i den regionala processarbetsgruppen 

för cancerrehabilitering. Respektive landsting ombeds utse en kssk-representant. 

 

d) Finns det lokala nätverk för kontaktsjuksköterskor i respektive landsting? 

Västernorrland och Region JH har lokala nätverk, som hålls samman av den lokala SVF-

projektledaren. Norrbotten har inte ett lokalt nätverk, men diskussioner pågår om att skapa ett 

sådant. Västerbotten har inte ett lokalt nätverk. 

 

 

9. Läkemedel 

 

Jörn efterlyste ett regionalt standardavtal/harmonisering av ”compassionate use”-läkemedel, 

som kan användas varje gång man inkluderar patienter i nya studier. (Aktuellt när en studie är 

klar, men läkemedlet ännu inte godkänts, för att garantera fortsatt läkemedelstillgång för de 

inkluderade patienterna även efter studieavslut). Vissa företag drar nu tillbaka att ge läke-

medel till studiepatienters fortsatta behandling, när det blir ett marknadsgodkännande. 

 

Jörn manade till återhållsamhet med preparat som håller sig utanför förmånssystemet, då det 

är viktigt att landstingen solidariskt sätter press på företagen att vara med i förmånssystemet. 

Dazalex och Tagresso är sådana läkemedel, som man nu försöker få in i en diskussion för 

nationellt avtal. 

 

Elisabeth hade fått påstötningar om en alternativ GNRH-analog och efterfrågade samordning i 

regionen avseende upphandling och information om sådana preparat som kan vara volym-

preparat. Jörn uppmanade att skicka frågor om angelägna preparat till NT-rådet för ställnings-

tagande. 

 

Frågan om specifika kliniker bör äga användningen av vissa preparat eller om det ska vara 

spritt på många kliniker diskuterades. Det ser olika ut i regionen. Norrbotten har en lands-

tingssamordning. En regional upphandling sker via en upphandlare i Sundsvall, t.ex. för 

Yervoi. Upphandlaren ingår inte i ARIL, som enbart hanterar kostsamma läkemedel. Chefs-

samrådet konstaterade att mer regional samupphandling bör nyttjas. Frågan behöver 

diskuteras vidare och även tas upp med NRF.  

 

Verksamhetscheferna får ibland frågor om att remittera patienter för tidiga studier på region- 

eller riksnivå och har då ofta svårt att ta ställning till om man kan/ska ta den kostnaden för 

aktuell patient. Frågan bör fortsätta diskuteras och en princip för hur regionen ska hantera den 

fastställas. 

 

 

10. Kliniska studier 

 

Hur ska vi få in de kliniska studier som finns i regionen i databasen ”Cancerstudier i 

Sverige”? 

- Scanning via processledarna, som får uppdrag att kontakta studien PI, med kopia till 

Kerstin Granberg 

- Peter Naredi och Malin Sund kommer att skriva om det i tidningen Svensk kirurgi 
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- Chefssamrådets medlemmar ombads kontrollera om de studier man känner till är med 

i databasen.  Om inte, kontakta PI, med länk till databasen. 

- Kerstin Granberg  föreslogs gå igenom  studier i clinicaltrials.com  

 

Aktuella studier: 

Flera nya studier är på gång inom melanom, bröstcancer och prostatacancer. Prim-studien 

pågår, en 2-armad studie för uppföljning av malignt melanom, där alla sjukhus i regionen är 

med. Artscan och Morris pågår. 

 

 

11. Uppföljning av regionala utvecklingsplanen för 2013-2015  

 

Anna-Lena redovisade resultatet av uppföljningen, se ppt-presentation som bifogas 

minnesanteckningarna. 

 

 

12. Övriga frågor 

 

Finns det ett behov av en nationell arbetsgrupp om cytostatika, förutom att regimbiblioteken 

hålls aktuellt?  

Chefssamrådets bedömning var att det inte behövs. Det viktiga är att vårdprogramgrupperna 

har cytostatikakunniga personer, som ser till att de läkemedel som man tar in i vårdprogram-

men kommer in i det nationella regimbiblioteket. 

 

 

13. Nästa möte: 1 mars kl 15-17, videomöte. 

 

 

 


