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1. Presentation av alla deltagare 
 

2. Föregående minnesanteckningar godkändes 
 

3. Rapport från RCC i samverkan 
 

a) Genomgång av överenskommelsen mellan staten och SKL om kortare väntetider för cancervården 
2018  
(Den presentation som visades vid mötet bifogas i utskicket med minnesanteckningarna.) 
 
391 miljoner tilldelas i stimulansmedel till landstingen, fördelade efter befolkningsstorlek. 
För att få ta del av dessa medel ska landstingen 

• införa samtliga 3 nya SVF (vulva, NET, buksarkom) 

• fortsätta att arbeta enligt redan införda SVF 

• lämna in handlingsplan senast 15/3, redovisning 1/11 

• genomföra PREM-mätningar (krav för SVF införda 2015–2017) 

• inleda implementering av den elektroniska Min vårdplan 

• kvalitetssäkra data till den nationella väntetidsdatabasen 

• planera för att nå 2020-målet: att 70 % av nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska 
utredas via ett SVF, och att 80 % av dessa patienter ska gå igenom respektive SVF 
inom utsatta maximala tidsgränser. 

 
Överenskommelsen innehåller även många uppdrag riktade till RCC-organisationen. RCC 
ska 

• stödja, stimulera och samordna SVF-arbetet. 

• arrangera ett nordiskt SVF-möte om forskning och erfarenhetsutbyte.  

• ge stöd för att stärka kvalitetsutvärdering av SVF. 

• fortsätta arbetet med nationella vårdprogram, inklusive ta fram en modell för hur 
omhändertagande av återfall, uppföljning och rehabilitering av cancersjukdom. 

• arbeta med nationell nivåstrukturering inom minst tre områden och följa upp startade 
nationella vårduppdrag.  

• färdigställa den elektroniska nationella Min vårdplan. 

• stödja införandet och användningen av läkemedelsregistret. 

• utarbeta nationella patientinformationer kopplat till befintliga regimer och om sunda 
levnadsvanor. Informationen ska gå att länka till Min vårdplan. 

• utarbeta programförslag för effektiva metoder för tidig diagnostik av hudcancer och 
genomföra en workshop om arbetsfördelning inom området. 

• stödja landstingen att införa allmän screening för kolorektalcancer. 

• utarbeta en kvalitetsregistermodul med indikatorer för uppföljning av 
cancerrehabilitering.  

• synkronisera nationella vårdprogram- och nationella kvalitetsregistergrupper.  

• föreslå en modell för optimal screening och inklusion av patienter i kliniska studier.  
 

I överenskommelsen finns även en avsiktsförklaring för regeringens fortsatta arbete med 
cancervården, där man bl.a. skriver att 
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• den inriktning som anges i den nationella cancerstrategin ska bibehållas och vara 
vägledande även för det fortsatta arbetet. 

• det behövs ett fortsatt nationellt perspektiv och arbete, med syfte att cancervården 
ska bli mer jämlik och jämställd över hela landet. 

• cancervården har en nyckelroll i sjukvården och bör därför fortsätta vara ett föredöme 
för övrig vård. 

• det behövs ett fortsatt arbete med nationell och regional samverkan genom RCC. 
 

b) Nationell nivåstrukturering 
Sarkom: RCC i samverkan föreslår att avancerad diagnostik och behandling av skelett- och 
mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg samt buksarkom koncentreras till tre natio-
nella vårdenheter;  Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
och Skånes Universitetssjukhus. Nus har ett rikssjukvårdsuppdrag för plexusnära kirurgi, 
som kan omfatta patienter med sarkom. Detta rikssjukvårdsuppdrag påverkas inte av 
nivåstruktureringsförslaget. De fem regionala sarkomcentrum som finns, varav Nus är ett, 
bedöms även fortsatt kunna diagnosticera, behandla och följa upp merparten av patienter 
med sarkom inom ramen för sina regionala uppdrag. 
 
Nya områden för utredning avseende ev. nationell nivåstrukturering: 

• Huvudhalstumörer: omfattande kirurgi samt avancerad strålterapi  

• CNS-tumörer: avancerad strålbehandling, neurokirurgi  

• Cervixcancer: strålbehandling, annan behandling  
Nationella sakkunniggrupper kommer att tillsättas för dessa områden. 
 
Platsbesök vid alla etablerade nationella vårdenheter kommer att genomföras under 2018. 
(Mötesdatum för Nus (analcancer) har efter chefssamrådets möte bestämts till den 16 oktober.) 
 
 

4. Remissrunda 2 för nationellt vårdprogram för KLL 
Birgitta Lauri redogjorde för nyheterna i det reviderade vårdprogrammet. Pneumokock-
vaccination rekommenderas till KLL-patienter. SVF medför att utredningar ska ske 
snabbare. Antalet cytogenetiska provtagningar ökar, liksom användningen av nya dyra 
men effektiva läkemedel (ibrutinib, rituximab och idelalisib) vid återfall av KLL, progress 
eller svåra biverkningar. Konsekvensbeskrivningen kompletteras med antal patienter per 
år och landsting som är aktuella för dessa behandlingar. 
 
Chefssamrådet ställde sig bakom vårdprogrammet. 

 
 

5. Information om Sjöbergstiftelsen och PPMC 
(Den presentation som visades vid mötet bifogas i utskicket med minnesanteckningarna.) 
Mikael Johansson  informerade om Sjöbergstiftelsen, som instiftades 2016 genom en 
donation från Bengt Sjöberg på 2 miljarder till cancerforskning. Det projekt som nu 
initierats, PPMC, Partnership for Precision Medicine in Cancer, har ett liknande upplägg 
som U-CAN*, med insamling av data och kliniska prover för att genetiskt kunna karaktä-
risera cancer i syfte att på sikt kunna ge alltmer precisionsmedicin. 1 Mkr har efter 
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ansökan tilldelats vardera universitetssjukhus i landet, med tillhörande landsting/region 
och RCC. En forskningsnod, som virtuellt centrum för PPMC-forskning, är bildad i 
Umeå. Lungcancer är det första fokusområdet, men fler diagnosområden förväntas 
inkluderas under 2018. Varje diagnos kommer att behöva organisera sin egen arbets-
grupp. För lungcancer  pågår planering för en regional provinsamling, som behöver 
komma igång under våren 2018.  
 
PPMC är ett underfinansierat projekt, som bygger på befintliga sjukvårdsstrukturer, och 
det finns synergieffekter med U-CAN. Klinisk information är viktig, och det är i projektet 
tydligt specificerat att den ska samlas in via kvalitetsregister. För lungcancer är täcknings-
graden i uppföljningsblanketten i kvalitetsregistret hög, med kontinuerlig klinisk informa-
tion, och kraven på informationsinsamlingen kommer att vara desamma inom övriga 
diagnoser. Det är viktigt att diskutera hur detta ska lösas inom övriga kvalitetsregister. 
 
Forskningsanslag för klinisk patientnära forskning på 70 Mkr/år kommer att utlysas, i 
princip specificerat till forskare som är knutna till PPMC-systemet. En första utlysning 
kommer till våren 2018. 
 
*U-CAN, Uppsala-Umeå Comprehensive Cancer Consortium, är ett samverkansprojekt mellan 
universiteten i Umeå och Uppsala, som syftar till att bygga upp en infrastruktur för att samla data och skapa 
en biobank för cancerforskning. 

 

 
6. Utarbetande av nya regionala planer för cancervården i norra regionen för 

perioden 2019-2021 (regional utvecklingsplan inkl. kompetensförsörjning, samt 
regional nivåstruktureringsplan), planerat upplägg. 
 
Anna-Lena redogjorde för ett planerat upplägg med en samlad regional cancerplan för 
perioden 2019-2021, som innefattar alla de delar som tidigare funnits i tre separata planer¸ 
regional utveckling, kompetensförsörjning och nivåstrukturering. Liksom tidigare föreslås 
planen baseras på underlag som de regionala processledarna och deras arbetsgrupper 
utarbetar, följt av diskussioner i regionala chefssamrådet, patient- och närståenderådet 
och styrgruppen, innan planen presenteras för förbundsdirektionen (FD). Lands-
tingen/regionerna uppdras därefter av FD att skriva lokala handlingsplaner för hur målen 
i den regionala cancerplanen ska nås. När dessa har inkommit till FD fastställer de den 
regionala cancerplanen. 
 
Chefssamrådet ställde sig bakom förslaget till upplägg. 
 
 

7. Information om den elektroniska nationella modellen av Min Vårdplan på 
plattformen Stöd och behandling 
 
Katja Vuollet Carlsson informerade om det pågående arbetet med utveckling av en 
elektronisk Min vårdplan på plattformen Stöd och behandling. Denna plattform finns i 
alla landsting, men förvaltningen har kommit olika långt. En fortsatt it-utveckling pågår 
nationellt, bland annat för att kunna gå över vårdgivar- och professionsgränser. 
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Informationsmaterial behöver läggas in i varje landsting, även om innehållet i grund-
läggande informationsmaterial kan utarbetas nationellt. Regional och lokal information 
behöver utarbetas och fördelning av arbetet i regionen klargöras. Logistiken i verksam-
heten kan påverkas av ett digitalt arbetssätt. 
 
Chefssamrådet diskuterade behov av uthopp från patientjournalen till den digitala Min 
vårdplan. Katja tar med frågan till den nationella arbetsgruppen och respektive 
landsting/region undersöker möjligheten till uthopp mellan sitt vårdinformationssystem 
och plattformen Stöd och behandling.  

 
8. Läkemedel 

Frågan bordlades. 
 

9. Kliniska studier 
Frågan bordlades. 

 
10. Läkemedelsregistret 

Frågan bordlades. 
 

11. Övriga frågor 
Den 18 april arrangerar RCC i samverkan en nationell workshop för team vid de 
nationella vårdenheter som har getts uppdrag för nationellt nivåstrukturerade åtgärder.  
 

12. Nästa möte: 19 april kl 08.00-09.30 (fysiskt möte/videomöte i anslutning till de regionala 
RCC-dagarna i Umeå)  
 
 


