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 Möte i regionala chefssamrådet för cancervården  
2018-11-06 kl.15.00–17.00 

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

Närvarande Anna Warg 
Anna-Lena Sunesson 
Birgitta Lauri  
Charlotta Andersson 
Dirk Albrecht  
Elisabeth O Karlsson 
Lars Beckman 
Michael Dahlberg deltog t.o.m punkt 4 
Senada Hajdarevic 
Torbjörn Myrnäs deltog t.o.m punkt 4 
Adriana Herrera-Gonzales 
 
Sekreterare: Anna Selberg Jonasson 

Övriga när-
varande 

Ewa Lundgren 
Katja Vuollet Carlsson (punkt 6) 

Ej närvarande Anne Hallqvist 
Arthur Jänes 
Bertil Axelsson 
Jörn Schneede 
Maria Falck 
Lena Weinstock-Svedh 
 

Ej närvarande 
adjungerade 

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

Föredragande Anna-Lena Sunesson, Katja Vuollet Carlsson (punkt 6) 

 
 
Sekreterare  
 
 
 Anna Selberg Jonasson, Anna-Lena Sunesson 

 
 

Justerat  
 
 
 Anna-Lena Sunesson, ordförande 
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1. Presentation av alla deltagare 
Lars Beckman, t.f. verksamhetschef för onkologen i RVN, hälsades välkommen som ny 
ledamot i regionala chefssamrådet för cancervården. 
 

2. Föregående minnesanteckningar har fastslagits efter avstämning via e-post. 
 

3. Rapport från RCC i samverkan 
Anna-Lena rapporterade från senaste mötet i RCC i samverkan. 

• En första övergripande rapport från registret för cancerläkemedel har publicerats på 
cancercentrum.se. Rapporten presenterar data på nationell nivå för de 11 läkemedel 
som hittills registrerats. Se https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/rapport_lakemedelsanv
andning_6nov18_final.pdf  
Ett gemensamt register för norra regionen skapas nu, med en styrgrupp bestående av 
Michael Dahlberg, Elisabeth O Karlsson (ordförande), Anna Warg, Lena Carlsson, 
Maria Strandberg, Jörn Schneede, Arvid Widenlou Nordmark.  

 

• Inera genomför en förstudie om infrastruktur för MDK. Ett nationellt nätverk för 
erfarenhetsutbyte avseende MDK har skapats, där norra regionen representeras av 
Lennart Falkmer, överläkare i radiologi i VLL. 

 

• Allmän tarmcancerscreening ska införas under nästa år. Nationellt informations-
material tas fram och RCC Sthlm-Gotland gör en film i samarbete med 1177.se. 

 

• En sjukvårdsregiongemensam förstudie avseende organiserad prostatacancertestning 
pågår under ledning av processledaren Johan Styrke (RVN). Rapport ska lämnas in till 
SKL den 30 jan 2019. Ett ställningstagande från varje landsting/region avseende ev. 
införande av organiserad prostatacancertestning ska bifogas rapporten. 400 kkr 
kommer sedan att utbetalas till respektive Norrlandsting/region via RCC Norr. 

 

• Vårdanalys har ett regeringsuppdrag att undersöka hur digitala stöd och teknik kan 
bidra till mer effektiv, jämlik och tillgänglig cancervård. 

 

• Nationell nivåstrukturering. Uppföljningsbesök från RCC i samverkan är genomförda 
vid alla universitetssjukhus. Sakkunnigunderlag avseende nationell nivåstrukturering 
av cervixcancer och hjärntumörer kommer i november, för huvud-hals-cancer i 
december. Inga fler nationella arbeten med kommer att startas inom RCC, eftersom 
uppdraget ska överföras till Socialstyrelsen. SoS har fått ett tilläggsdirektiv att titta på 
konsekvenser för akutsjukvården. 

 

• Nationella vårdprogram (NVP) och standardiserade vårdförlopp (SVF) revideras 
fortlöpande. NVP är nyligen fastställt för sköldkörtelcancer. Revideringar av SVF 
innebär ofta små förändringar. För kolorektalcancer görs en större ändring med 
förändring av kriterierna för välgrundad misstanke. Ändringen börjar gälla 1 januari 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/rapport_lakemedelsanvandning_6nov18_final.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/rapport_lakemedelsanvandning_6nov18_final.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/rapport_lakemedelsanvandning_6nov18_final.pdf
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2019. Se https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-
oss/nyheter/2018/november/svf-for-tjock-och-andtarmscancer-uppdaterat-for-
inforande-2019/  
 
En rapport är publicerad med jämförelser mellan SVF-data i den nationella databasen 
vid SKL (Signe) och data i kvalitetsregistren avseende ledtider, se 
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-
dag-raknas/statistik-svf/rapport_kvalitetsgranskning_svf-uppfoljning_31okt18.pdf . 
Fortfarande finns osäkerhet kring data och kvalitetssäkringsarbetet inom SVF 
behöver fortsätta. 

 

• Någon ny statlig överenskommelse om cancervården kommer med största sanno-
likhet inte att finnas vid årsskiftet. Förhandlingar om en ny överenskommelse startar 
inte förrän det finns en ny regering. 
 

• Norra sjukvårdsregionen har tilldelats ett vilande värdskap för programområdet 
cancersjukdomar. Värdskapet är vilande så länge det finns riktade statsbidrag för 
området. En projektledare (50%) kommer att tillsättas för att driva arbetet och 
förbereda för en framtida övergång till ett aktivt värdskap. 

 
4. Regional cancerplan för 2019–2021 

Ett utkast till regional cancerplan för norra sjukvårdsregionen hade skickats ut med 
möteskallelsen. Planen omfattar innehållsmässigt det som tidigare ingått i tre separata 
regionala planer (regional utvecklingsplan, kompetensförsörjningsplan och nivåstruk-
tureringsplan).  
Chefssamrådet diskuterade upplägget av planen samt föreslagna övergripande prioriterade 
områden och huvudbudskap. Ewa Lundgren, som gjort det huvudsakliga arbetet med att 
skriva den övergripande planen, deltog vid diskussionen. 
 
Chefssamrådet föreslog några kompletteringar och omstruktureringar av planen. Dessa 
tas med i den fortsatta beredningen av planen.  
 
Planen kommer att diskuteras vidare i RCC Norrs processledargrupp, styrgrupp och 
patient- och närståenderåd, för ytterligare synpunkter och justeringar innan den i 
december presenteras för Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund. 
 

5. Arbete för förbättrad kompetensförsörjning  
Cancercentrum vid Nus har kartlagt statistik över sjuksköterskors sjukskrivningar och 
diskuterat tänkbara åtgärder. Elisabeth presenterar resultat från kartläggningen vid ett 
kommande möte i chefssamrådet. 
 

6. Information om Rehabspåret 2.0, projekt för införande av systematiska bedöm-
ningar av patienters cancerrehabiliteringsbehov  
Katja Vuollet Carlsson redogjorde för projektet Rehabspåret som genomfördes under 
förra året. Både patienter och kontaktsjuksköterskor var positiva till strukturerade 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2018/november/svf-for-tjock-och-andtarmscancer-uppdaterat-for-inforande-2019/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2018/november/svf-for-tjock-och-andtarmscancer-uppdaterat-for-inforande-2019/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2018/november/svf-for-tjock-och-andtarmscancer-uppdaterat-for-inforande-2019/
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/statistik-svf/rapport_kvalitetsgranskning_svf-uppfoljning_31okt18.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/statistik-svf/rapport_kvalitetsgranskning_svf-uppfoljning_31okt18.pdf


 

 Minnesanteckningar   4 (4) 
 
 

   

 

behovsbedömningar och information om patienterna som inte har fångats upp tidigare 
kom fram. 
 
RCC Norr planerar nu för Rehabspåret 2.0, baserat på lärdomar från tidigare Rehab-
spåret. Målsättningen är att få in arbetssättet med systematisk bedömning av cancer-
rehabiliteringsbehov i alla vårdprocesser och i hela sjukvårdsregionen. Projektledaren 
Angela Hägg vid RCC Norr kommer att ge ett aktivt, kontinuerligt stöd till verksamheter-
na. Pilotprojekt med några diagnoser genomförs tidigt under 2019, därefter startar en 
genomförandeomgång under våren och en efter sommaren 2019. Inom respektive vård-
process sker införande samtidigt i hela sjukvårdsregionen. 
 
I projektet ingår att klargöra/skapa förutsättningar och rutiner för att genomföra 
strukturerade bedömningssamtal, erbjuda rehabiliteringsåtgärder och följa upp patientens 
cancerrehabiliteringsplan.  

 
Chefssamrådet konstaterar att vissa verksamheter saknar kontaktsjuksköterskor och vem 
som då gör bedömningarna behöver klargöras. 
 

7. Nationella vårdprogram 
Katja Vuollet Carlsson skickade 2018-10-02 ett mejl till chefssamrådet med sex nationella 
vårdprogram som då gick ut på remissrunda 2; akut myeloisk leukemi, kronisk lymfatisk 
leukemi, akut onkologi, neuroendokrina buktumörer (GEP-NET), prostatacancer och 
cervixcancerprevention (liten förändring). Regionala konsekvensbeskrivningar var 
bifogade i mejlutskicket. Sista datum för remissvar var 1 november. 
 
Få synpunkter inkom runt ovanstående NVP, förutom gällande en kostnad inom GEP-
NET. Inga ytterligare synpunkter framkom under mötet i chefssamrådet. 
 

8. Läkemedel 
Elisabeth informerade om en ny medicinskteknisk produkt, Optune, som består av ett 
antal keramiska plattor som fästs på huvudet, samt en generator, strömgivare, trans-
formator och batteri. Optune är en del av den onkologiska behandlingen efter operation 
av gliom. Behandlingen har bedömts vara kostnadseffektiv och rekommenderas av 
norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av nya läkemedel 
(ARIL). Utbildning för Optune genomförs i Umeå 15/11 kl. 10.00–12.00, med 
möjlighet till videouppkoppling. 
För kunskapsspridning kring produkten föreslås RCC göra en webbnyhet och uppmana 
regionerna att göra detsamma på sina webbplatser. 
 
Jörn inkom med en skriftlig redogörelse kring läkemedel efter mötet: 
Zytiga har fått en ny indikation som ARIL har sagt ja till: Nydiagnostiserad högrisk 

metastaserad hormonka ̈nslig prostatacancer (mHSPC) hos vuxna män, i kombination 
med ADT. ARIL rekommenderar norra regionen att följa NT-rådets rekommendation 
och att använda Zytiga i enlighet med gällande förmånsbeslut från TLV, och därför att 
enbart använda Zytiga vid nydiagnostiserad högrisk metastaserad hormonkänslig 
prostatacancer (mHSPC) hos vuxna män i kombination med ADT, när docetaxel inte är 
lämpligt. 
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Revlimid: Alla landsting har sagt ja till intresse om förlängning av befintligt avtal. 
Förhandlingarna pågår. 
Xermelo: Läkemedel mot diarré vid carcinoid-syndrom där somatostatinanaloger inte har 
tillräckligt effekt. Avtal har tecknats som ger återbäring för landstingen. 
Yervoy: Förlängning av lokalt tecknade avtal med 12 månader till 2019-12-31 
Trastizumab: Herceptin-biosimilarer är på väg in/finns redan tillgängliga.  

 
9. Kliniska studier 

RVN: Pågående prostatacancerstudie  
Mikael Johansson driver lungcancerstudie.  
RN: Flera hematologiska läkemedelsstudier pågår inom KLL, Myelom, Lymfom.  
Studier pågår även inom hematologen i Umeå. 

 
10. Mötesdatum för chefssamrådet vårterminen 2019 

(synkroniserade med remissvarsdatum för nationella vårdprogram): 
Tisdag 8 januari kl. 15.00–17.00 (video) Vid det mötet tas bl.a. frågan om 
ställningstagande från varje region om organiserad PSA-provtagning upp, inför att 
rapport ska inlämnas senast 30 jan. 
Tisdag 26 mars kl. 15–17.00 (video) 
Tisdag 28 maj kl. 15–17.00 (video) 
 
RCC Norrs regionala cancerdagar planerades tidigare till i mars 2019, men kommer att 
flyttas, eftersom de krockar med de nationella onkologidagarna. Förslag på nytt datum 
skickas ut inom kort. 
 


