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 Möte i regionala chefssamrådet för 
cancervården  
2017-04-06 kl. 08.00–09.00 

Plats Dorotearummet, landstingshuset i Umeå eller via 
video.  

Närvarande Adriana Herrera Gonzales 
Anna Warg  
Beatrice Melin 
Bertil Axelsson 
Charlotta Andersson 
Dirk Albrecht 
Elisabeth O Karlsson 
Lena Carlsson (fr.o.m. punkt 4) 
Lena Weinstock-Svedh 
Olof Hasslow 
Senada Hajdarevic 
Torbjörn Myrnäs 
Anna-Lena Sunesson 
Anna Selberg Jonasson 
Sara Huggert 

Ej närvarande Anne Hallqvist  
Birgitta Lauri 
Håkan Larsson 
Jörn Schneede 
Leif Israelsson 
Marju Dahmoun  
Michael Dahlberg 

Ej närvarande 
adjungerade 

Rickard Sjöberg 
Thomas Eriksson 
Ulrika Bergström 
Ulrika Norén-Nyström 

Adjungerad t.o.m. 
punkten 4b. 

Katja Vuollet Carlsson 

 
 
 

 
Sekreterare  
 
 Anna Selberg Jonasson, Anna-Lena Sunesson 
 
 
 
Justerat  
 
 Beatrice Melin, ordförande 
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1. Presentation av alla deltagare 
 

2. Godkännande av föregående minnesanteckningar 
Föregåendes mötes minnesanteckningar lades till handlingarna. 
 
Vid gårdagens styrgruppsmöte för RCC Norr behandlades PET-CT-utredningen.  
Styrgruppen ställde sig liksom chefssamrådet bakom utredningens slutsatser. Hur snart 
det finns behov av investeringar i ytterligare utrustning diskuterades. VLL utreder 
möjligheten att som ett första steg möta behov av ytterligare volym genom anställningar 
för både dag- och kvällsskift och eventuellt även helgbemanning för befintlig utrustning. 
Avseende investering i ytterligare utrustning ställde sig styrgruppen liksom chefssamrådet 
bakom utredningens förslag B.  
 
Ärendet kommer att överlämnas till förbundsdirektionen vid deras möte i maj.  
 
 

3. Rapport från RCC i samverkan 
Gabriel Wikström inbjuder till tre runda-bords-samtal under vår/sommar, med 20 
personer per tillfälle. Beatrice Melin deltar vid det andra tillfället.  
Gabriel W har även särskilda möten med olika aktörer, såsom Cancerfonden, LIF m.fl. 
Beatrice tror att regeringen under hösten kommer att ta ställning till om och i sådana fall 
hur man vill fortsätta satsa på cancervården efter 2018. 
En funktionsbrevlåda finns på regeringens webbplats, där alla som vill kan lämna 
konkreta förslag och synpunkter inför rådslagen via adressen: 
s.framtidenscancervard@regeringskansliet.se 
 

4. Remissrunda 2 för nationella vårdprogram. 
De nya vårdprogrammen och de framtagna regionala konsekvensbeskrivningar 
diskuterades. 
   
a) Malignt melanom 
Det behövs en ny regional arbetsgrupp för diagnosen. Adriana kommer att ta kontakt 
med verksamhetschefer och efterfråga representation till gruppen. 
I regionen är det nu mycket fokus på införandet av SVF för diagnosen. Bekymmer finns 
med kodning och det är ännu alltför få registreringar. Eventuellt kan nya mediciner 
komma och införandet av dessa hanteras då av ARIL.  
 
b) Cancerrehabilitering 
Det nya vårdprogrammet är mer kortfattat än det föregående. Alla patienter med cancer-
diagnos har rätt till cancerrehabilitering. Enligt den regionala arbetsgruppens skattning har 
cirka 30 procent behov av åtgärder över den grundläggande nivån. 
 
Ett regionalt projekt initieras nu för att skapa ett mer standardiserat sätt att bedöma 
individuella behov av cancerrehabilitering. Västernorrland har infört distresstermometern 
som bas för bedömning av cancerrehabiliteringsbehov.  
 

mailto:s.framtidenscancervard@regeringskansliet.se
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Möjlighet till uppföljning av cancerrehabiliteringsinsatser diskuterades. Varje landsting/ 
region bör se över hur man journalför och registrerar KVÅ-koder för att kunna få ut 
uppföljningsdata. Varje cancerrelaterat kvalitetsregister borde ha en fråga om ifall man har 
gjort en individuell bedömning av rehabiliteringsbehov. 
 
I dialogmöten har det framkommit att cancerrehabilitering inte ingår i beställningen till 
primärvården. Psykosociala team finns i primärvården, men dessa prioriterar idag inte 
cancerrehabilitering. Primärvården bör ansvara för den basala rehabnivån även för 
cancerpatienter. 
 

 
5. Läkemedel  

Kombinationsbehandling för malignt melanom är på gång och kommer att medföra stora 
kostnader om det införs. 
För bröstcancer kommer ev. Palbociclib (Ibrance) med en kostnad på cirka 40 000 
kr/mån och med rekommendation att ges till första linjen metastaserad bröstcancer. 
Godkänt i EMA. Skulle kosta 10 – 15 mkr/år för ett landsting i VLL:s storlek. 
 
 

6. Kliniska studier 
Beatrice uppmanar att registrera nya studier i studiedatabasen Cancerstudier i Sverige. 
 
 

7. Mötesdatum för chefssamrådet hösten 2017 
Tisdag 29 augusti kl. 15.00–17.00 
Tisdag 7 nov kl. 15.00–17.00 
 
 

8. Screening för kolorektal cancer 
Inklusion av patienter i SCREESCO-studien avslutas under 2018. 
Beatrice delger argument för allmän kolorektalcancer-screening, enligt ett regionalt 
underlag från Håkan Olsson och Michael Dahlberg. Chefssamrådet ställer sig bakom 
dokumentet, som man tycker är välskrivet och relevant. 
 
Den nationella arbetsgruppen, med ordförande Rolf Hultcrantz, tar fram ett nationellt 
underlag för införande av kolorektalcancer-screening i hela landet, med start 2019. 

 
Koloskopiköerna har ökat efter införandet av SVF för kolorektal cancer. RCC Norr har 
gett bidrag på 30 kkr/person till utbildning för sjuksköterskor till koloskopister. Om 
intresse finns från kirurgklinikerna kan vissa medel avsättas till det även under 2018. 
 

9. Övriga frågor 
Satsning på SVF i primärvården 
I SVF-överenskommelsen mellan staten och SKL för 2017 finns 1 mkr per RCC avsatt 
för särskilda insatser riktade mot primärvården. Den regionala arbetsgruppen för 
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införande av SVF i norra regionen (RAFI) har beslutat att genomföra en videoutbildning 
för primärvården i varje landsting. Från varje hälso-/vårdcentral ska verksamhetschef/ 
läkare och annan profession delta. Uppgiften för dessa ”kontaktpersoner” är att sedan 
sprida kunskapen vidare på sin VH/HC. 5000 kr per HC/VC utbetalas från RCC efter 
genomförda utbildningar och aktiviteter .  
Frågan väcktes om en kontaktperson för SVF i primärvården också kan ha en roll när det 
gäller cancerrehabilitering. 
 
Kompetensförsörjning 
Beatrice rapporterade från gårdagens diskussion på styrgruppen om överföring av 
arbetsuppgifter från sjuksköterska till undersköterska. Det är få arbetsuppgifter som 
kräver legitimation. Verksamheter behöver hitta arbetssätt som får personal att stanna 
kvar. Behoven av detta är särskilt stora i slutenvården. 
 
Inom patologin diskuteras kompetensförsörjning och rätt använd kompetens (RAK) 
mycket. Biomedicinare skulle kunna avlasta patologin inom vissa arbetsuppgifter. Alla nya 
arbetsuppgifter som lagts på läkare behöver synliggöras. 
 
 

Nästa möte i chefssamrådet är måndagen den 29 maj kl. 15.00–17.00. 


