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Möte i regionala chefssamrådet för 
cancervården 
2018-04-19 kl.8.00–9.30

Plats Konferensrummet på RCC Norr vid Nus eller via 
video, i samband med de regionala 
cancerdagarna i Umeå.

Närvarande Anna-Lena Sunesson
Anna Warg (via video)
Bertil Axelsson (via video)
Charlotta Andersson
Dirk Albrecht (via video)
Elisabeth O Karlsson
Jörn Schneede
Lena Carlsson
Torbjörn Myrnäs

Adjungerade Adriana Herrera-Gonzales

Ej närvarande Anne Hallqvist
Lena Weinstock-Svedh
Maria Falck
Birgitta Lauri 
Leif Israelsson
Senada Hajdarevic
Michael Dahlberg

Ej närvarande 
adjungerade

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

Föredragande Anna-Lena Sunesson

Sekreterare

Anna Selberg Jonasson

Justerat

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

2. Föregående minnesanteckningar godkändes

3. Rapport från RCC i samverkan

 Strålbehandlingsregistret är på väg att tas i skarp drift. Data tankas direkt från
strålningsapparaturen. Minst fem orter inkluderas under året. Ska sedan användas 
av alla strålningsenheter.

 Socialstyrelsens rekommendation är att inte införa allmän prostatacancer-
screening. Ärendet är på remiss. RCC ska anordna workshops med syfte att 
identifiera ett standardiserat och effektivt handläggande vid PSA-test i Sverige. 

 Årets överenskommelse om Kvinnors hälsa innefattar några områden som på-
verkar RCC, bland annat bäckenrehabilitering. I överenskommelsen finns även 
satsningar på gratis cervixcancerscreening, IT-stöd och patientsäkerhet inom 
cervixcancerscreening, samt patientinformation relaterat till cancer och graviditet.

 Det finns nu en regional multidisciplinär konferens dit hela regionen kan 
remittera patienter, som har eller har haft cancer i bäckenområdet. Rehab-
koordinator Åsa Sandström kallar de experter som behövs utifrån patientens 
besvär. Patienterna får bra hjälp. Verksamheten är igång men bör användas mer. 
Chefssamrådet uppmanas att sprida kunskap om MDK-rehab och nyttja den när 
behovet finns. MDK-rehab kan användas vid alla diagnoser, inte bara cancer.

4. Kvalitetssäkring av SVF-data
I årets canceröverenskommelse ingår kvalitetssäkring av SVF-data, både nationellt och på 
landstingsnivå. Kriterierna inom SVF måste tillämpas rätt, så att SVF startas enligt 
definitionen för välgrundad misstanke (VGM). För bröstcancer ska VGM sättas enligt
SVF vid knöl i bröstet, ej först vid mammografi om knöl upptäckts tidigare.
Chefssamrådet uppmanades att se över tillämpningen av VGM-kriterier och kodning på 
den egna kliniken och att dialog förs i processarbetsgrupperna. Nationellt pågår även en 
översyn av vissa problem gällande den tekniska överföringen av data till nationella 
databasen, t ex med dubbletter från vissa landsting. 

5. Hantering i chefssamrådet av nationella vårdprogram med vars remisstid infaller 
mellan möten i rådet.
Rådet diskuterade handläggningen och var överens om att nuvarande modell med 
regionala konsekvensbeskrivningar och mailutskick generellt fungerar bra, men att 
chefsamrådet kan bidra med ytterligare spridning av vissa vårdprogram till bl.a. 
länsdelssjukhusens chefer.

6. Lägesrapport från respektive landsting avseende förberedelser inför införande av 
allmän tarmcancerscreening
RJH: Östersund är på gång. Väntar på lokaler och på kostnadsberäkning. Skopienheten 
tillhör Kirurgkliniken.
VLL: Landstingsbeslut finns i HSN. Behöver fler bemannade koloskopirum, då det redan 
idag är en resursbrist, med långa köer till koloskopi.
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RN: Ökad samverkan mellan olika skopierande verksamheter för att optimera skopi-
resurserna pågår.
RVN: Beslut om start och kompetens finns, men det behövs fler skopirum och en 
tydlighet kring resurser. 

7. Lägesrapport från respektive landsting avseende registrering i läkemedelsregistret
VLL: Är igång. Registrerar för hela länet. 
RJH: Inrapportörer har utbildats, men oklart om inrapporteringen påbörjats.
LVN: Koordinator för hematologi har börjat registrera för hela länet. På onkologen ska 
en person utbildas. 
RN: Utsett en person som ska börja registrera.

8. Läkemedel
Jörn Schneede rapporterade om nya cancerläkemedel.

Zytiga: Ny indikation, behandling av nydiagnostiserad högrisk metastaserad hormon-
känslig prostatacancer, är troligtvis inte kostnadseffektivt. TLV fattar beslut inom kort.

Myelomläkemedel och övriga hematologiska cancerläkemedel:
Darzalex (daratumumab)
För avtalsmässig återbäring ska användningen av Darzalex registreras i kvalitetsregister 
för nya cancerläkemedel. NT-rådet rekommenderar användning i pilotprojekt i mono-
terapi vid recidiverande multipelt myelom efter viss specificerad tidigare behandling.
Kyprolis
NT-rådet rekommenderar användande tillsammans med Dexmetason, men inte Revlimid.
Ninlaro
NT-rådets rekommendation är fortfarande att avstå från användandet, avtal tecknas 
troligen inom kort. 
Emplicity
NT-rådets rekommendation är att avstå från behandlingen.
Imbruvica
Läkemedel för behandling av KLL, Mb. Waldenström och MCL. Rekommendation för 
MCL är att enbart använda Imbruvica i väntan på stamcellstransplantation. För Walden-
ström och KLL rekommenderas Imbruvica endast för vissa specificerade patientgrupper.
Venclyxto
Läkemedel mot KLL. Norrlandstingen har sagt ja till att teckna sidoöverenskommelse.
Rydapt
ARIL rekommenderar användning för särskilt utvalda, nydiagnostiserade patienter med 
AML samt vissa patienter med systemisk mastocytos eller mastcellsleukemi.

PD-1 / PDL-1 hämmare:
Ett möte kring PD-1/PDL-1 hämmare ska arrangeras med representanter från de 
specialiteter som använder dessa, för samordning av terapiinsatser och erfarenhetsutbyte.
Keytruda, Opdivo och Tecentriq har varit föremål för nationell upphandling. NT-rådet 
har kommit med rekommendationer avseende användningen av dessa för andra linjens 
behandling av icke-småcellig lungcancer samt för behandling vid urotelial cancer.
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Bröstcancer och CDK4/6 hämmare:
Ibrance och Kisquali. P.g.a.avtalskonstruktion är det ekonomiskt fördelaktigt att välja 
Kisqali i första-linjes behandling i kombination med aromatashämmare. I andra linjen är 
det bara Ibrance som har godkännande för kombination med fulvestrant (Faslodex). 

Rådet konstaterade att kunskap om korrekt handläggning och olika biverkningar av 
cancerläkemedel behöver finnas på alla kliniker som möter cancerpatienter och även i 
primärvården. Möjligheten att samordna utbildningsinsatser i regionen via RCC 
diskuterades.
Bra information finns i vårdprogrammet för akutonkologi och i stöddokument i 
anslutning till regimbiblioteket (se 
http://regimbiblioteket.cancercentrum.se/dokument.html). Där finns bl.a. ett dokument 
om bedömning och hantering av biverkningar i samband med immunterapi med 
checkpointhämmare, som PD-1- och PDL-1-hämmare. Dessa har speciell biverknings-
profil. Jörn bifogar även tre artiklar om dessa biverkningar, som skickas ut tillsammans 
med dessa minnesanteckningar.

Det är viktigt att klinikerna rapporterar biverkningar.

9. Kliniska studier
VLL: Lungcancerstudie med U-CAN-liknande upplägg.
Studie påbörjas i höst kring maligna gliom (1a linjen, EORTC). 
Randomiserad studie kring bröstcancermetastaser. 
Norsk multicenterstudie, Northpac, om neoadjuvant behandling vid pankreascancer.
RVN: Studie runt trippelnegativ bröstcancer pågår. Palliativ 1a-linjesstudie för pankreas-
cancer är på gång.
Proscedo – en intervjustudie kring prostatapatienters upplevelser av vården och mående i 
ett tidigt skede av sjukdomen.
RJH: Pågående rehabiliteringsstudie i RJN och RN, med inkludering av patienter. Resultat 
visar att de flesta patienterna klarar sig bra. 10–25% av patienterna har ej fått sina behov 
tillgodosedda. Anhöriga kan behöva minst lika mycket stöd som patienten.
Två pilotstudier pågår avseende markörer för palliativa patienter, en metabolitstudie och 
en studie som innefattar CT-thorax-buk för patienter med uttalad sarkopeni (reducerad 
muskelmassa och nedsatt muskelstyrka).

10. Datum för höstens möten i chefssamrådet
Tisdag 28/8 kl 15.00–17.00 (video)
Tisdag 6/11 kl 15.00–17.00 (video)

11. Övriga frågor
Charlotta Andersson informerade om Genomic Medicine Sweden (GMS), ett strategiskt 
projekt inom SWElife som koordinerar och utvecklar förutsättningarna för Sverige att
kunna ligga i framkant inom precisionsmedicin, med satsning på genetiska analyser. En 
styrgrupp för arbetet har bildats i VLL. Frågan tas upp på nästa chefssamråd den 28 
augusti.

I Finland pågår studier avseende screening efter olika cancerformer i utandningsluften.




