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 Möte i regionala chefssamrådet för cancervården  
2018-08-28 kl.15.00–17.00 

Plats Konferensrummet på RCC Norr vid Nus eller via video/telefon. 

Närvarande Anna-Lena Sunesson 
Anna Warg (video) 
Anne Hallqvist (video) 
Bertil Axelsson (telefon) 
Birgitta Lauri (video) 
Charlotta Andersson 
Dirk Albrecht (video) 
Lena Carlsson (video) 
Lena Weinstock-Svedh (video) 
Michael Dahlberg (video) 
Senada Hajdarevic 
Torbjörn Myrnäs 

Adjungerade Adriana Herrera-Gonzales (video) 
 

Ej närvarande Arthur Jänes 
Elisabeth O Karlsson 
Maria Falck 
Jörn Schneede 
 

Ej närvarande 
adjungerade 

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

Föredragande Anna-Lena Sunesson 

 
 
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 
Planerad diskussion om Genomic Medicine Sweden (GMS) tas vid nästa möte i november (se 
föregående minnesanteckningar). 
 

3. Rapport från RCC i samverkan 
 
Nära vård – Utredning pågår som lyfter primärvården och kommunernas roll. Hur kan vi 
ytterligare stärka den nära vården på cancerområdet? Flera goda exempel finns från norra 
regionen, men mer kan göras. 
 
Kvalitetsregister – En modul har tagis fram för uppföljning av cancerrehabilitering i registren. 
Piloter genomförs inom esofagus-ventrikel, blåscancer, lungcancer. 
Medel har tilldelats från Swelife och Sjöbergstiftelsen för utveckling av patientöversikter. 
 
Nationella vårdprogram (NVP) och SVF  
Fastställda NVP: Hjärna, malignt melanom, urotelial, lunga.  
SVF: Analcancer, allmänna ospecifika symtom, myelom, penis, lunga, HHC, pankreas, bröst; har 
alla uppdaterats och börjar gälla 2019. 
Vägledning framtagen för bäckenrehabilitering.  
Horisontell prioritering diskuteras. 
Många NVP går ut på remissrundor i september, där remissvar ska lämnas innan nästa chefs-
samrådsmöte. Remisserna kommer att behöva hanteras via e-post för ställningstagande i 
chefssamrådet, som då ombeds att sprida dokumenten inom övriga berörda chefssamråd och till 
länssjukhusen.   
 
Ny nationell cancersamordnare söks. 
 
Nivåstrukturering: SVT-dokumentär har lett till debatter inom området. 
Socialstyrelsen har fått ansvaret för processen kring nationell nivåstrukturering, men cancer-
området ligger tidsmässigt sist på deras lista. RCC fortsätter att arbeta med frågan enligt 
nuvarande modell, sannolikt till år 2020. 
RCC:s nationella projektledare för nivåstrukturering genomför uppföljningsbesök vid alla 
nationella vårdenheter under hösten. 
 
Underrapportering i Cancerregistret.  
– Till skillnad från i många andra länder sker ingen rutinmässig efterforskning av cancerdiagnoser 
via dödsorsaksbevis i Sverige. 
– Behov finns av förbättrad inrapportering; kliniker ska göra anmälan vid cancerkodning av 
patient även om PAD saknas. Chefssamrådet ombads se över rutinerna för detta på 
kliniknivå. 
 
Försäkringskassan: Ett projekt med flexibel sjukskrivning har genomförts i VGR. FK och RCC 
kommer att anordna en gemensam workshop under hösten om hur processen kan vidare-
utvecklas. 

 
4. Hur har sommaren varit? Avstämning med respektive landsting. 

Situationen har generellt varit bättre i jämförelse med förra sommaren. Överbeläggningar och 
utlokaliseringar har kunnat hanteras, men det har varit vårdtungt. Personalen har fått slita, men 
man har klarat en god vård för patienterna. 
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I vissa verksamheter har behovet av inhyrd personal varit stort. 
Köerna till kirurgi har i många fall blivit längre under sommaren.  

 
5. Lägesavstämningar med respektive landsting avseende 

– registrering i läkemedelsregistret. 
Hela norra sjukvårdsregionen har kommit bra igång med registreringen. 
 
– förberedelser för start av kolorektalscreening 2019. 
Chefssamrådet påpekar behov av ökade resurser för att klara att hantera det ökande antalet 
koloskopier som kommer att krävas. Behoven ser olika ut i respektive landsting/region inom 
sjukvårdsregionen. För att klara införandet av allmän tarmscreening behövs sammanfattningsvis 
fler instrument, mer personal, lokaler och pengar för analyser. 
 
Beslut: Anna-Lena återkopplar läget avseende kolorektalscreening till Förbunds-
direktionen vid deras möte i september och förmedlar att det finns en vilja att genomföra 
undersökningarna, men att det behövs mer resurser. 

 
6. Väntetider 

Vi behöver bevaka väntetiderna inom cancervården i norra regionen. Vilka parametrar vi bör följa 
och hur vi ska göra detta för att få jämförbar data från regionen diskuterades. I kvalitetsregistren 
finns en tidsmässig eftersläpning av registreringen, medan SVF-data uppdateras åtminstone varje 
månad i den nationella SIGNE-databasen. För vissa diagnoser finns skillnader i SVF-
registreringen mellan sjukvårdsregionens landsting/regioner. Det handlar också om tekniska 
möjligheter. RJH har remisser med inbyggd kodning i Cosmic som underlättar. 
Vi måste samordna oss i sjukvårdsregionen så att det blir en enhetlig SVF-registrering. Ska sättet 
att registrera ändras, måste detta drivas nationellt. 
 
Obligatoriska mätpunkter är välgrundad misstanke och avslut av SVF, enligt nationella riktlinjer. 
Det finns många andra mätpunkter inom SVF som kan nyttjas lokalt och regionalt. 
Väntetidssamordnaren i VLL kan bistå med att ta fram statistik ur väntetidsdatabasen för hela 
sjukvårdsregionen. 
 
Chefssamrådets förslag är att välja ett antal processer och ge de regionala processarbets-
grupperna i uppdrag att undersöka hur väntetiderna i slutenvården bäst kan följas. 
Åtminstone de stora processerna som påverkas av vårdplatstillgång bör följas: Kolorektal, 
övre GI, prostata, bröst och myelom. Dessa processer blir en baslinje för jämförelser med 
andra diagnoser. Anna-Lena tar upp frågan vid nästa processledarmöte i september. 
 

7. Organiserad PSA-testning, se bifogat underlag, som är en remissversion med sista svarsdatum 1 
oktober. 
 
Medel kan sökas för att på landstingsnivå kartlägga hur PSA-test erbjuds idag, hur organiserad 
PSA testning skulle kunna starta i landstinget, mot bakgrund av den modell som RCC tagit fram, 
och vad som krävs för att få denna organiserade PSA testning på plats – 400 kkr/landsting (om 

alla deltar). Detta stöd finns enbart för 2019. 
Projektledare ska utses och handlingsplan tas fram. 
Workshop kommer att hållas i Sthlm den 8 oktober, då erfarenheter kommer att presenteras. 
 
Chefssamrådet diskuterade införande av organiserade PSA-tester, bland annat relaterat till risk för 
överbehandling, sjukvårdsregionens brist på urologer, MR-resurser och möjligheten till 
vetenskaplig utvärdering av olika sätt att organisera PSA-tester.  
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Beslut: Chefssamrådet uppdrar till den regionala processledaren för prostatacancer att 
tillsammans med sin processarbetsgrupp utarbeta ett förslag till remissvar. Detta skickas 
ut i chefssamrådet en vecka före remissvaret ska vara inne. Viktigt att diagnostiken är 
med redan vid arbetet med remissvaret. Deltagande i projektet diskuteras i respektive 
landsting. 

 
8. Elektronisk Min Vårdplan – finns det någon verksamhet som vill prova att använda den? Kliniker 

finns i alla regioner som deltar i projektet, utom i norr. Ett regionalt informationsmöte hålls via 
video den 29 augusti. Nationell information finns framtagen för lungcancer, bröstcancer, 
prostatacancer, peniscancer, huvud- och halscancer, tjock- och ändtarmscancer. 
Från oktober kan man överlämna E-MVP mellan olika vårdgivare. RCC Norr kan under 2018 ge 
ett begränsat ekonomiskt stöd till deltagande kliniker i sjukvårdsregionen. Det går att göra små 
tester. Kontakta Katja Vuollet Carlsson, katja.vuollet@vll.se, vid intresse av att gå in i 
projektet eller för att ställa frågor kring E-MVP. 
 

9. Pågående arbete med den regionala cancerplanen för 2019–2021, lägesrapport. 
Processarbetsgrupperna har tagit fram underlag och skrivandet av den övergripande planen pågår. 
Ett utkast kommer att delges chefssamrådet för synpunkter inför rådets möte i november.  

 
10. Läkemedel 

Inget akut att delge. Jörn frånvarande. 
 

11. Kliniska studier 
Läkemedelsstudier pågår inom KLL, myelom och lymfom. 
Layouten för studieregistret Cancerstudier i Sverige diskuterades och de som inte har tittat i 
registret uppmanades att göra det. Behöver något tydliggöras? 
Kontakta RCC Norr om studier saknas i registret.  

 
12. Övriga frågor 

Patologi: Sommarutvärdering har gjorts. Att MDK nu genomförs även på sommaren. Det är 
positivt för patienterna, men med begränsade sekreterar- och lab-resurser har rondverksamheten 
medfört att svarstiderna har fördröjts. Palliativ vård: De regionala skillnaderna är fortfarande 
anmärkningsvärda.  
 
I RVN pågår försök med att använda SVF-INCA, en modul som tagits fram av RCC Väst, för att 
följa SVF-patienter. En första utvärdering har just gjorts och systemet fungerar bra. 
Om alla regioner/landsting införde detta skulle det vara lättare att jämföra SVF-ledtiderna i norra 
regionen. 
Det är viktigt att beakta väntetiderna även i primärvård/öppenvården, t.ex. vid lungcancer. 
 

13. Nästa möte: 6 november 2018 via video kl.15.00–17.00. 


