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 Möte i regionala chefssamrådet för 
cancervården  
2017-11-07 kl.15.00–17.00 

Plats Videomöte, konferensrummet RCC Norr, Nus  

Närvarande Anna Warg 
Anna-Lena Sunesson 
Anne Hallqvist 
Bertil Axelsson  
Birgitta Lauri  
Dirk Albrecht  
Jörn Schneede 
Lena Carlsson 
Lena Weinstock-Svedh 
Senada Hajdarevic 
Michael Dahlberg 

Adjungerade Adriana Herrera-Gonzales 

Ej närvarande Charlotta Andersson 
Elisabeth O Karlsson 
Håkan Larsson 
Leif Israelsson 
Maria Falck 
Torbjörn Myrnäs 

Ej närvarande 
adjungerade 

Marju Dahmoun 
Rickard Sjöberg 
Thomas Eriksson 
Ulrika Bergström 
Ulrika Norén-Nyström 

Föredragande Linda Johansson, punkt 6 
Katja Vuollet Carlsson, punkt 9 och 10 
Per Fransson, punkt 9 

 
 
 
Sekreterare  
 
 Anna Selberg Jonasson, Anna-Lena Sunesson 
 

 
Justerat  
 
 Anna-Lena Sunesson, ordförande 
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1. Presentation av alla deltagare 
 

2. Föregående minnesanteckningar godkändes 
 

3. Rapport från RCC i samverkan 

 Införandet av läkemedelsregistret diskuteras. Det är angeläget att registreringen 
snarast kommer igång överallt. 

 Nya SVF för 2018 (buksarkom, GEP-NET och vulvacancer) är fastställda och 
publicerade på cancercentrum.se tillsammans med primärvårdsversioner och 
kodvägledningar. 

 Recidiv ska inte ingå i SVF, när de inträffar under pågående uppföljningsperiod. 
Recidiv som inträffar efter avslutat uppföljningsprogram tas in i SVF. Inga nya 
koder införs för recidiv.  

 Arbete med kvalitetssäkring av SVF pågår. 

 Den 9 november kommer ny SVF-data med ledtider att presenteras på 
cancercentrum.se, för samtliga implementerade SVF. Det är svårt att göra 
jämförelser mellan landsting eftersom kodning/registrering görs olika. Detta 
kommer att kommuniceras tydligt. Information har skickats till respektive 
landstings/regions kommunikationsdirektör. 

 Flera frågor har inkommit till RCC i samverkan avseende kompetensbristen inom 
cancervården i landet. Strategier diskuteras. 

 Mer data från de nationella kvalitetsregistren kommer att presenteras online 
framöver. 

 
4. Lägesavstämning avseende start av registrering i läkemedelsregistret i respektive 

landsting/region 
VLL har beslutat ha en central person vid läkemedelscentrum som ska sköta all 
registrering i VLL. Övriga regioner har ännu inte beslutat hur registreringen ska 
organiseras. RN och RJH diskuterar frågan, LVN ska påbörja arbetet. 
Information om vilka parametrar och läkemedel som ska registreras finns på 
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/  
Det åligger ansvarig läkare att dokumentera performance status i patientens journal. 
 

5. Remissrunda 2 för nationellt vårdprogram för  
a) analcancer 
b) bröstcancer 
c) bukspottkörtelcancer 
d) skelett- och mjukdelssarkom 
e) Waldenströms makroglobulinemi 
 
Nyheter i vårdprogrammen och förändringar beskrivna i regionala konsekvensbeskriv-
ningar diskuterades. Några formuleringar i konsekvensbeskrivningarna ska justeras. För 
bukspottkörtelcancer planeras ett diagnostikmöte i vår om standardisering i regionen av 
efterkontroller och handläggning vid MDK.  

http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/
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Chefssamrådet ställde sig bakom remissynpunkter framförda i konsekvensbeskrivningen 
för bukspottkörtelcancer och hade inga ytterligare synpunkter på remissversionerna.  

 
6. Struktur för utveckling och förvaltning av lösningar för vård på distans inom 

regionsjukvården – information och diskussion om ett pågående regionalt projekt. 
Projektledare Linda Johansson medverkade via video med presentation av projektet. 
Grupp för Vård på distans fungerar som referensgrupp i projektet. 
 
Behov och hinder när det gäller vård på distans diskuterades. Chefssamrådet konstaterade 
att många goda exempel på vård på distans finns inom respektive landsting/region. Det 
finns stor potential i tekniken och arbetssättet och gemensamma lösningar i regionen 
välkomnas. Den regionala palliativa samrådsgruppen diskuterar en palliativmedicinsk 
jourlinje över landstings-/regiongränser och önskar att projektet ser över möjligheter till 
tillgång för jourläkaren till respektive landstings journalsystem, för att kunna både läsa 
och dokumentera. 
Brister när det gäller teknik och utrustning diskuterades. Norrbotten tillåter nu att Skype 
används vid kommunikation mellan vården och patienter. 
 

7. Pågående nationell kvalitetsgranskning av SVF samt ledtidspublicering på RCC-
webben 
Regionala processledare och landstingens/regionernas lokala SVF-projektledare har fått i 
uppdrag att kartlägga bland annat hur kodning/registrering görs för respektive SVF-
diagnos i varje landsting/region. RCC:s regionala projektledare för SVF kommer att 
gemensamt gå igenom data för hela landet. De nationella vårdprogramgrupperna som 
utarbetat SVF involveras för klargörande av arbetssätt där stora skillnader finns och för 
bedömning av vad som är en rimlig nivå för andel patienter med cancer, av de som går in 
i ett SVF. 

 
8. Etablering av en nod i norra regionen inom Partnership for Precision Cancer 

Medicine (PPCM) med stöd från Sjöbergstiftelsen. 1 mkr har utdelats till varje 
sjukvårdsregion för etablering av dessa noder. Inklusion av patienter i forskningsstudier 
och ökad regional insamling av kliniska prover och data är centralt. Man börjar med 
lungcancer. Mikael Johansson är nod-samordnare i norra regionen. 

 
9. Lägesavstämning av införandeprojektet ”rehabspåret”.  

Per Fransson och Katja Vuollet Carlsson medverkade. 
 
Projektet är ett implementeringsprojekt där distresstermometern testas som ett arbets-
verktyg. Datainsamling startade den 1 oktober. Informationsmöten via video hålls med 
deltagande kontaktsjuksköterskor. Hittills har ett tiotal diagnosprocesser utsett deltagare i 
projektet, flera diagnosområden saknas ännu.  
Projektet kräver inte stora resurser, men bedömningssamtal ska genomföras när distress-
termometern använts. Dessa kan ta 20-30 min per patient och praktiska lösningar för 
samtalen måste hittas. En enklare inventering behöver göras av vilka resurser som finns 
inom teamet för cancerrehabilitering. Alla problem kan inte lösas direkt men behov 
tydliggöras. Inget exakt antal patienter per enhet/diagnos är definierat i projektet. 
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Workshop hålls 10 april och slutrapport lämnas i maj. 
Lista på deltagande personer/enheter skickas ut till chefssamrådet och Katja ber om 
chefernas stöd och intresse.  
 
 

10. Behov av en mer effektiv organisation för regiongemensamt arbete kring cancer-
rehabilitering.  
Som regional processledare för cancerrehabilitering saknar Katja idag tydliga kontaktvägar 
i landsting/regioner. En organisation med lokala projektledare för cancerrehabilitering i 
respektive landsting/region diskuterades. RCC Norr kan under 2018 i projektform bidra 
med lönemedel till 10 % lokal processledare med ett tydligt uppdrag per landsting/region.  
Chefssamrådet ställde sig positiva till förslaget och kommer att ta upp frågan i respektive 
landstings/regions LCC.  
Katja tar fram ett projektunderlag som skickas till chefssamrådet. 
 

11. Läkemedel 
Jörn Schneede informerade om Ibrance (palbociclib), som i det nationella vårdprogram-
met för bröstcancer rekommenderas vid primärt avancerad bröstcancer. Vissa studier 
med Ibrance har visat förlängd tid innan progress, men resultat av analys av totalöver-
levnadsdata kommer först 2019. Tyskland har inte bedömt läkemedlet som kostnads-
effektivt, då man inte kunnat påvisa bättre överlevnad och högre livskvalitet. Signifikant 
ökad biverkningsfrekvens har påvisats, inklusive grad 3- och 4-biverkningar. 
Baserat på detta kommer ARIL sannolikt att rekommendera norra regionen att avvakta 
med användning, trots att läkemedlet rekommenderas i vårdprogrammet.  TLV har gett 
begränsad subvention och bara i kombination med aromatashämmare.  

 
12. Kliniska studier 

Lena Carlsson informerade om två aktuella prövarinitierade studier: 

 LARCT-US, förkortad strålningsperiod vid rektalcancer, från fem veckor till en 
vecka, därefter operation. Utgår från Uppsala. 

 BOLD, för HER+bröstcancerpatienter, behandling på nio veckor istället för ett 
års behandling. 

 
13. Övriga frågor 

Tillsättningen av ny verksamhetschef för RCC Norr är fortfarande inte klar. 
 

14. Nästa möte: 23 januari 2018 (videomöte kl.15.00–17.00) 


