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1) Presentation av deltagare

Kort presentation av deltagare vid dagens möte. Mötet kortades ner med anledning av att få
medlemmar hade möjlighet att delta.

2) Föregående minnesanteckning chefsamrådet för cancervården 2020-03-31

Minnesanteckning från 2020-03-31 godkändes och lades till handlingarna.
Minnesanteckningen publiceras på www.cancercentrum.se/norr

3) Det aktuella läget Covid-19

Nulägesbeskrivning för cancervården i respektive region och hur situationen ser ut inför
sommaren:

Urban Arnelo – Kirurgi Västerbotten: Kön för operationer av övre GI-cancer är problematiskt
lång inför sommaren, i övrigt fungerar den kirurgiska cancervården i stort sett som vanligt.

Birgitta Lauri – Hematologi Norrbotten: Norrbotten hade många patienter smittade med
Covid-19 före påsk, men planerar nu att minska på de särskilda Covid-avdelningarna.
Förhoppningsvis fortsätter antalet smittade patienter att minska.

Jörn Schnedee – Läkemedelscentrum Västerbotten: Den bristsituation som förutsågs för
Propofol är i nuläget mindre akut än befarat, då behovet hittills har varit mindre än vad som
beräknades. Det befaras brist på bland annat Midazolam, Fentanyl och vissa antibiotika och
det är viktigt att dessa läkemedel prioriteras till cancerpatienter och andra högprioriterade
grupper.

4) Aktuellt från RCC i samverkan

Anna-Lena lämnade aktuell information.

Vårdprogram
Vårdprogram för bröstcancer, analcancer, binjuretumörer, CUP, prostatacancer, tjock- och
ändtarmscancer är fastställda liksom reviderat SVF för prostatacancer. Vägledning för
bäckencancerrehabilitering är reviderad och fastställd.

Information om Covid-19
På RCCs webbplats finns uppdaterad aktuell information om coronaviruset och hur det
påverkar cancervården, se https://cancercentrum.se/norr/covid-19/
Där finns även inspelande Webbinarier om olika aspekter på hur cancervården påverkas av
Covid-19-pandemin.

Vårdskuld
Gemensamt för cancervården i Norrland och i hela landet är en minskning av nydiagnosti-
serade cancerpatienter, då många inte söker vård i nuläget. Detta är djupt oroande då det
riskerar att många patienter kommer att söka vård senare och då med cancer i svårare stadier.
RCC i samverkan arbetar med att via olika register kunna följa den vårdskuld som nu uppstår,
på både nationell och regional nivå.

Kvalitetsregister mammografi
Det nationella kvalitetsregistret för mammografi är klart för alla regioner att ansluta sig till.
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Nya nationella arbetsgrupper
En nationell arbetsgrupp för barncancer inklusive långtidsuppföljning har tillsatts – Norra
sjukvårdsregionens representanter är Per-Erik Sandström och Ulrika Norén Nyström, båda
barnonkologer vid Nus.
En nationell arbetsgrupp för MDK har tillsatts – Norra sjukvårdsregionens representant är
Lennart Falkmer, radiolog vid Nus.

Policy patientsamverkan
En nationell policy för patientsamverkan inklusive arvodering är uppdaterad och publicerad på
RCCs webbplats, https://cancercentrum.se/norr/patient-och-
narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/. Arvodena är i enlighet med
den fastställda gemensamma rutinen för patientmedverkan inom det nationella systemet för
kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården.

Webbutbildning om cancer under graviditet
Syftet är att öka kunskapen om vård och behandling av gravida patienter med cancer:
https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/overgripande-
kunskapsstod/cancer-under-graviditet/webbutbildning/

Strukturerad vårdinformation
Flera nationella arbeten pågår kring strukturerad vårdinformation inom cancer.
- Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag om standardiserad vårddokumentation inom cancer
- En nationell samverkansgrupp för strukturerad vårdinformation finns inom ramen för det
nationella kunskapsstyrningssystemet.
- Flera initiativ kring automatiserad informationsförsörjning till nationella kvalitetsregister
pågår, bland annat i Kundgrupp Cosmic där registren för prostatacancer och bröstcancer är
aktuella.

Organiserad prostatacancertestning
En basal algoritm är utarbetad, Skåne och Västra Götaland är på väg att starta (försenat
jämfört med planerat, till följd av Covid-19).

Register för cancerläkemedel
I Register för cancerläkemedel registreras utvalda cancerläkemedel. Klinikerna kommer även
under 2020 att få ersättning per registrering.
Region Skåne har tekniskt löst en direktöverföring från Cytobase till Register för cancerläke-
medel. Anna-Lena lyfte för diskussion om chefsamrådet är intresserade av att RCC undersöker
vidare om möjligheter till direktöverföring av data från Cytodos till Register för cancerläke-
medel. Ärendet kommer att behandlas via mejl, då chefsamrådet vid dagens möte hade få
deltagare.

Livmoderhalsscreening
Screening för livmoderhalscancer har pga rådande omständigheter minskats. Diskussion pågår
med Socialstyrelsen om en tillfällig föreskrift med möjligheter till självprovtagning för HPV.
Leading Healthcare har gjort en utvärdering av IT-system som används för livmoderhals-
screening och en workshop kring möjlig framtida utveckling planeras, aktuell information
kommer senare.

Socialstyrelsens arbete med högspecialiserad vård
Arbetet har pausats med anledning av läget med Covid-19. De områden som planerades starta
under våren 2020, planeras komma igång under hösten 2020. Sakkunniggrupper fastställs
löpande.
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5) Ändrade förutsättningar för redovisning av 2020 års överenskommelse

Som en konsekvens av Covid-19 har regeringen beslutat om förändring av kravet på
redovisning för 2020 års överenskommelse mellan regeringen och SKR om jämlik och
effektiv cancervård med kortare väntetider. Förändringen innebär att regionerna i år inte själva
behöver skriva någon rapport. RCC i samverkan ska dock i september lämna en samlad
redovisning av arbetet till departementet. För att kunna ge en korrekt lägesbild kommer RCC
Norr att sända en mall till regionerna, där de ombeds fylla i hur SVF-arbetet har fungerat
under första delen av 2020 och hur arbetet har påverkats av Covid-19. Svaren behöver vara
RCC Norr tillhanda senast 4 september. Aktuell SVF-data för den egna regionen skickas från
RCC under första veckan i augusti.

6) Information om förlängd remisstid för nationella vårdprogram

Remissrundan som planerades avslutas 15 april är förlängd till sista svarsdatum 16 november.
En ny remissrunda med fler vårdprogram kommer den 15 september. Det innebär att många
vårdprogram blir aktuella att fastställa i slutet av året.

7) Ny rutin för vårdprogram avseende nya läkemedel som godkänts av NT-rådet

Beslut har tagits i RCC i samverkan att vårdprogram som enbart uppdaterar läkemedels-
rekommendationer som NT-rådet har godkänt inte behöver gå på remissrunda.

I norra sjukvårdsregionen ska anmälan av dessa nya läkemedel göras till Läkemedelsrådets
Arbetsutskott för Regionalt Införande av nya Läkemedel (ARIL) enligt ordinarie rutin, se
https://www.norrasjukvardsregionforbundet.se/halso-och-sjukvard/lakemedelsrad/nya-
lakemedel/

Chefssamrådet diskuterade hur de ska få kännedom om dessa vårdprogramrevisioner där
enbart läkemedelsrekommendationer är uppdaterade. Frågan tas upp igen vid nästkommande
möte för ytterligare diskussioner.

8) Aktuella läkemedelsfrågor

Jörn Schneede lämnade aktuell information gällande läkemedel: Anmälan för PARP-hämmare
Zejula (niraparib) har inkommit. Tillsammans med Lynparza (olaparib) och Talzenna
(talazoparib) representerar det en ny klass av läkemedel som kommer att användas i samband
med ovarialcancer, bröstcancer och prostatacancer. Speciellt patienter med BRCA-mutationen
responderar bra på behandlingen, men även patienter utan denna mutation. För läkemedlet
Yescarta (axikabtagenciloleucel), avsett för behandling av vissa B-cellslymfom, finns en
färdig ARIL-rekommendation baserad på NT-rådets rekommendation.

Jörn informerade även om att CAR-T-anmälan har gjorts för några patienter med lymfom. Två
patienter har skickats till Lund för initial behandling där, följd av fortsatt vård i Umeå.

9) Kliniska studier – vad är aktuellt?

Med anledning av den rådande pandemin är många studier pausade.

10) Övriga frågor
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Inga övriga ärenden diskuterades vid dagens möte.

11) Datum för möten i chefssamrådet under hösten

Med anledning av att få deltagare hade möjlighet att delta vid dagens möte, kommer Anna-
Lena att skicka ut en doodle med förslag på mötestider till hösten.


