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Sekreterare    Justerat 
 
 
Anna Selberg Jonasson   Anna-Lena Sunesson, ordförande 
  

  
Möte i regionala chefssamrådet för cancervården  
2019-10-22 kl.14.00–17.00 
16.00–17.00 presentation av patientöversikter i cancervården. 

Plats Grupprummet Barcelona på RCC Norr, Norrlands 
universitetssjukhus eller via video/telefon. 

Närvarande Anna Warg 
Anna-Lena Sunesson 
Anne Hallqvist 
Birgitta Lauri 
Dirk Albrecht 
Elisabeth O Karlsson 
Gun-Britt Milioris från punkt 5 
Jonas Sandberg 
Jörn Schneede 
Senada Hajdarevic 

Adjungerade - 

Ej närvarande Maria Falck 
Åsa Mattsson Rumm 
Bertil Axelsson 
Charlotta Andersson 
Lars Beckman 
Michael Dahlberg 

Ej närvarande 
adjungerade 

Adriana Herrera-Gonzales 
Marju Dahmoun 
Rickard Sjöberg 
Thomas Eriksson 
Ulrika Bergström 
Ulrika Norén-Nyström 
 

Föredragande Anna-Lena Sunesson, ordförande 

Övrig deltagare Anna Selberg Jonasson, sekreterare 
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1. Presentation av alla deltagare 
 
2. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 

 
3. Rapport från RCC i samverkan 
Anna-Lena rapporterade från RCC i samverkan och om regionala nyheter. 
SVF-redovisning: Rapportmallar med respektive regions data är utskickade. 
Nationella vårdprogram är fastställda för aggressiva B-cellslymfom, Hodgkins lymfom och 
gallvägscancer.  
Översyn görs av den regionala representationen i totalt 49 vårdprogramgrupper. Idag finns 
representation från norra sjukvårdsregionen i samtliga grupper.  
Anna-Lena skickar ut listan till chefssamrådet. 
Teledermatoskopi: Arbete pågår med att ta fram en webbutbildning och göra en 
hälsoekonomisk analys. 
Min vårdplan: RCC i samverkan har tagit beslut om att nationellt förvalta den digitala Min 
Vårdplan på 1177.se med tillhörande nationella informationstexter. 
Strålbehandling: Det nationella onkologichefsamrådet har initierat en utredning som grund för 
en strategi för att utveckla strålbehandlingen i Sverige. Kända problem är bl.a. ett stort 
utbildningsbehov, få högspecialiserade läkare, få studier inom strålbehandling jämfört med 
medicinsk onkologi och låg akademisk återväxt.  
Nivåstrukturering: Socialstyrelsen har tagit över ansvaret för nationell nivåstrukturering av 
högspecialiserad sjukvård, som ges på maximalt fem platser i Sverige. 
Frågor kring sjukvårdsregional nivåstrukturering i norr kommer förmodligen att hanteras inom 
respektive chefssamråd (RPO). 
Kolorektalcancerscreening: Ett arbete pågår med att klargöra det juridiska kring regionernas 
möjlighet att ansluta sig till det kallelsesystem som tagits fram i RCC Stockholm-Gotland.  
Incidensen i förhållande till screening har undersökts, där jämförande siffror har tagits fram för 
hur det skulle se ut i norra regionen om utfallet blir detsamma som i Stockholm. Effekten av 
screeningen förväntas bli god. Antalet fall av CRC i norra regionen skulle enligt 
beräkningsmodellen minska med 11 procent. 
Uppföljning av regionala cancerplaner ska vara genomförd till förbundsdirektionens möte i 
december. Chefsamrådet kommer att få en sammanställning av aktuella kvalitetsregisterdata. 
Respektive region kommer att behöva redovisa aktiviteter inom de övergripande prioriterade 
områdena, medan processledarna och deras arbetsgrupper följer upp diagnos- och 
områdesspecifika mål. 
RCC Norr söker en samordnande KSSK för urologisk cancer i norra sjukvårdsregionen. 
RCC Stockholm-Gotland finansierar tjänsten. 
Tjänst för en person som ska stödja unga cancerdrabbade kommer att tillsättas och många 
har sökt tjänsten.  

 
4. Nationella vårdprogram samt SVF på remiss 
Remissrunda pågår för de reviderade nationella vårdprogrammen för analcancer, bröstcancer, 
indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi, skelett- och mjukdelssarkom, tjock- och 
ändtarmscancer, tumörer i hjärna och ryggmärg, samt för de nya vårdprogrammen för 
hudlymfom och vulvacancer. 
För prostatacancer föreligger en revidering av SVF och av diagnostikavsnittet i det nationella 
vårdprogrammet, som innebär att MR prostata ska utföras innan första biopsi, som rutin vid 
PSA-förhöjning. 
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Chefssamråden gick igenom de åtta konsekvensbeskrivningarna gällande reviderade/nya 
nationella vårdprogram. 
Lågmaligna lymfom: Små förändringar. Tillgången till rehabilitering och palliativ vård är 
fortsatt ojämlik i sjukvårdsregionen. Ledtiderna för SVF hålls inte. 
Hudlymfom: Behandlingsmässigt inget nytt. Nationell MDK saknas och är önskvärd. Kontak-
sjuksköterskor saknas. Tillgången till rehabilitering och palliation är ojämlik.  
Tjock- och ändtarmscancer: Kortare adjuvant cytostatikabehandling. Ökat behov av 
molekylärpatologi, radiologiska undersökningar och endoskopi. Något färre som strålbehandlas 
och färre DT-PET-undersökningar. 
Skelett- och mjukdelssarkom: Nationell MDK finns. Ingen ökning av MR. 
Bröst: Sjukvårdsregionen saknar utrustning för att kunna erbjuda analys med s.k. PAM50. Alltfler 
kan erbjudas kortare strålningsperioder. En större grupp patienter bör erbjudas neoadjuvant 
behandling.  
Vulvacancer (nationell konsekvensbeskrivning): Diagnosen är nationellt nivåstrukturerad till 
fyra enheter. Nationell MDK finns. Patienten skickas till det centrum som har kortas kötid. 
Handlar ofta om sköra patienter. Behandlingen kan efter en tydlig motivering och beslut vid 
MDK i undantagsfall genomföras på hemmakliniken. 
Anal: Inga stora skillnader. Förändringarna kan genomföras utan problem. 
Tumörer i hjärna och ryggmärg: Införandet av FET-PET kommer troligen innebära kostnads-
ökningar. Behandling med TTF är en ny och kostsam behandling. Utbildning behövs. 

 
I remissvaret gällande föreslagen förändring av SVF för prostata och motsvarande 
förändring i det nationella vårdprogrammet, bedömer RCC Norr att införande av MR innan 
första biopsi som rutin vid PSA-förhöjning är positivt för den aktuella patientgruppen. RCC Norr 
noterar dock att det i SVF-förloppet inte rekommenderas någon värdering av patienten vid 
urologisk enhet innan beslut om MR.  

 
Chefssamrådet hade inget ytterligare att tillägga gällande remissvaret. 
 
5. Rapporter till departementet avseende väntetidssatsningen 2019 
Senast 15 nov ska alla regioners rapporter avseende den statliga satsningen för kortare väntetider i 
cancervården skickas till Socialdepartementet. Respektive region har fått rapportmallar med sina 
egna data, som skickats till SVF-kontaktpersonen i regionen. Rapporterna ska skickas in via RCC 
Norr som behöver få rapporterna senast den 8 november, för möjlighet till återkoppling. 

 
6. Elektronisk Min Vårdplan på 1177 
Katja Vuollet Carlsson informerade om pågående arbete med en elektronisk Min Vårdplan 
(MVP) på plattformen Stöd och behandling på 1177.se.  
Nationella informationstexter finns för flera diagnoser och fler är på gång. Med ett nationellt 
gemensamt upplägg kan MVP överföras mellan kliniker, oavsett journalsystem. I norra regionen 
bör förutsättningarna för en sjukvårdsregional organisation för ett införande av MVP diskuteras. 
MVP ska i framtiden ingå i arbetet med patientkontrakt. 

 
Utvärderingar visar att både patienter och kontaktsjuksköterskor är nöjda med MVP på 1177.  
Plattformen Stöd & behandling på 1177.se används sedan tidigare i samtliga regioner som redan 
betalar för tjänsten. 

 
RCC i samverkan har beslutat att etablera en nationell förvaltning av den digitala MVP med 
tillhörande informationstexter. 
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Katja efterfrågade verksamheter som vill komma igång och arbeta med MVP på 1177. 
Chefssamrådet ställde sig positiva till att försöka hitta intresserade och vidarebefordra Katjas 
kontaktuppgifter: katja.vuollet@regionvasterbotten.se 
 
Generella texter som kan användas för MVP oavsett system, se 
https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/samverkan/min-
vardplan/genrell-patientinformation-cancer_rcc-samverkan.pdf  

 
 

7. Avstämning av önskemål om utbildningar relaterade till bäckenrehabilitering/ 
sexologi 
Vid föregående chefssamråd framfördes önskemål om utbildningssatsningar för delar av de 
medel som RCC Norr har fått för arbete med bäckenrehabilitering från den statliga överens-
kommelsen om kvinnors hälsa. Bl.a. nämndes behov av att utbilda uroterapeuter och utbildningar 
inom sexologi. Ett erbjudande om att RCC Norr kan stå för utbildningskostnaderna för en 
uroterapeut per region, har skickats via mejl till chefssamrådet. Utbildningen hålls i med kursstart 
vårterminen 2021. RCC Norr erbjuder att betala kurskostnad, resa och boende i samband med 
kursen för en person per region i norra sjukvårdsregionen. Kursen går på halvfart, under tre 
terminer, med fem veckor i Göteborg. Ett villkor för RCC:s finansieringsstöd är att personen 
efter utbildningen förutom att vara verksam vid sin hemmaklinik även ska kunna fungera som 
konsult för cancerpatienter med behov av uroterapeutkompetens vid andra kliniker i den egna 
regionen som själva saknar uroterapeut.  
 
Ett grundkrav för att gå utbildningen är att ha genomgått en inkontinensutbildning på 7,5 hp. En 
sådan hålls i Sundsvall med start VT 2020. RCC Norr står för kurs-, rese- och boendekostnader 
även i samband med den utbildningen. Chefssamrådets ledamöter ombeds diskutera frågan i 
respektive regions LCC/LPO cancer och om intresse finns snarast anmäla namn på aktuell 
person till Anna-Lena. 
 
Ett förslag på upplägg för utbildningar i allmän sexologi i varje sjukvårdsregion presenterades. 
 
En fråga ställdes om möjlighet till högskolepoänggivande utbildning i sexologi. RCC ser över den 
frågan. 

 
 
8. Hur vill chefssamrådet att inbjudningar till utbildningar, temadagar och konferenser 
(främst inom cancerrehabilitering) skickas ut i sjukvårdsregionen? 
Chefssamrådet anser att inbjudningar ska gå till verksamhetschefer och till den tänkta 
målgruppen, t ex kontaktsjuksköterskor. 
 
Chefssamrådet framförde också önskemål om utbildning för primärvården, om att arbeta med 
cancerrehabilitering. 
 
9. Läkemedel 
Mikael Johansson har meddelat att han inte längre kan medverka som representant för RCC Norr 
i ARIL, Läkemedelsrådets Arbetsutskott för Regionalt Införande av nya Läkemedel. Finns det 
någon som kan ersätta Mikael? 

 
10. Kliniska studier  
Inget nytt aktuellt. 
 

mailto:katja.vuollet@regionvasterbotten.se
https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/samverkan/min-vardplan/genrell-patientinformation-cancer_rcc-samverkan.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/samverkan/min-vardplan/genrell-patientinformation-cancer_rcc-samverkan.pdf
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11. Lägesrapport avseende tillsättning av sjukvårdsregionala processledare 
Efterlysning: Processledare saknas fortsatt för kolorektal cancer. 
En processledare har rekryterats för hjärntumörer (fr.o.m. 1 nov): Linn Heldemar (kssk på 
neurokirurgen)  
För mammografi- och gyncancerprocessen pågår diskussioner med eventuella kandidater. 
 
12. Patientöversikter relaterade till cancervårdens kvalitetsregister 
Maria Sörby, som är nationell projektledare för patientöversikter på plattformen INCA, gav en 
lägesrapport av det pågående nationella arbetet med utveckling av patientöversikter. 
Ingela Franck Lissbrant, onkolog i Göteborg och vice ordförande för det nationella 
prostatacancerregistret, berättade om hur hon i sin kliniska vardag arbetar med patientöversikter. 
 
Deras presentationer skickas till chefssamrådet. 

 
13. Nästa möte: tisdag 17 december kl.15-17 (video) 


