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1. Presentation 

Mötet inleddes med en kort presentation av deltagarna vid dagens möte.  

2. Föregående minnesanteckning chefsamrådet för cancervården 2021-01-12 

Minnesanteckning från 2021-01-12 godkändes och lades till handlingarna. Minnesanteckningen 
publiceras på www.cancercentrum.se/norr 

3. Lägesavstämning av situationen för cancervården i respektive region under rådande 

Covid-pandemi 

Region Jämtland Härjedalen 

Stor belastning och ansträngt läge i vården. Regionen har bemanningsbrist av främst sjuk-

sköterskor och är oroade inför sommaren. Neddragning av vårdplatser och av den planerade 

vården. Cancervården är prioriterad och fortgår i stort som vanligt. Uppfattning att patienter 

söker vård i ett senare skede i sin cancersjukdom.  

Region Norrbotten 

Ingen deltagare representerade Norrbotten vid dagens möte.  

Region Västerbotten 

En stor smittspridning med följande vårdbehov i regionen har inneburit stor belastning på 

vården. Ökat antal vårdplatser för Covid-vård har möjliggjorts med hjälp av att personal från 

andra avdelningar omstationerats tillfälligt. Läget har dock förbättrats och den omstationerade 

personalen beräknas att återgå till ordinarie arbetsplatser efter påsk. Cancervården har varit 

förhållandevis förskonad. En allmän uppfattning är att patienter söker vård i ett senare skede i 

sin cancersjukdom. En oro är bemanning av främst sjuksköterskor och personalflykt. De 

nyutexaminerade sjuksköterskorna verkar inte söka de arbeten som annonseras ut.  

Barnonkologin har hittills inte sett någon medicinsk påverkan med anledning av Covid. En del 

personalomstationering och ökat antal satellitpatienter.  

Region Västernorrland 

Många patienter med Covid-19 vårdas inneliggande, det har inneburit en del omförflyttningar av 

patienter och medicinblocket är ansträngt. Vårdplatserna på onkologavdelningen är till hälften 

belagda av satellitpatienter. Cancervården har fortlöpt i stort som vanligt, noterat att det 

inkommit en del patientfall med mer avancerad gastrointestinal cancer och bröstcancer. 

Samtidigt ett stort sparkrav i regionen att dra ned på ytterligare vårdplatser. En stor oro är 

bemanning av främst sjuksköterskor. 

4. Aktuellt från RCC i Samverkan 

Anna-Lena lämnade aktuell information: 

Fastställda nationella vårdprogram för följande diagnoser: 

• Cancerrehabilitering 

• T-cellslymfom 

• Myeloproliferativ neoplasi (MPN) 

http://www.cancercentrum.se/norr
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• Malignt melanom (inkl SVF9 

• Bukspottkörtelcancer 

• Palliativ vård 

• CUP 

• Aggressiva B-cellslymfom 

 

Rapport om omskjuten vård 

En rapport om uppskjuten vård är publicerad på RCC i Samverkan: 

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/februari/uppskjuten-cancervard-till-foljd-

av-coronaviruset/. Rapporten visar att färre antal personer fått cancerdiagnos under 2020, frågan 

kommer att diskuteras på nationell och sjukvårdsregional nivå. Rapporten har väckt stort 

intresse i media. En ny rapport kommer att publiceras inom de närmaste veckorna. 

SVF-årsrapport 

En nationell rapport är publicerad på RCC i Samverkan: 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/statistik-

svf/svf-vantetidsrapport-rcc-2018-2020.pdf  

Min vårdplan via 1177 

Min vårdplan för kolorektalcancer är publicerad, pågår diskussioner om översättningar och 

formalisering av uppdrag till arbetsgrupperna. 

Nya nationella arbetsgrupper 

• Handhavande av cancerläkemedel (representant från RCC Norr saknas ännu) 

• Tidig upptäckt (Senada Hajdarevic, RCC Norr representant) 

• Covid-19 och cancer (Ove Andrén, RCC Norr representant) 

• Palliativ vård (Fredrik Wallin, RCC Norr representant) 

• NVP trofoblastsjukdomar (Kristina Aglund, RCC Norr representant) 

• Vägledning kardio-onkologi (Anna-Karin Wennstig RCC Norr representant) 

 

Mammografiregistret 

Kvalitetsregistret innebär inte något manuellt handhavande, utan sker via direktöverföring från 

röntgensystem. Registret är klart för regionerna att ansluta sig till, dock tillkommer en årlig 

abonnemangskostnad med Sectra. RCC sponsrar införandet och abonnemangskostnad för 

första året. Intensiva dialoger pågår med regionerna. Region Västerbotten och Region 

Västernorrland bereder ärendet och förhoppningen är att Region Jämtland Härjedalen och 

Region Norrbotten också ansluter sig. 

Teledermatoskopi 

En inventering är genomförd. En webbutbildning som riktar sig till primärvården: 

https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/hud-och-melanom/webbutbildning-i-

teledermatoskopi/  

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/februari/uppskjuten-cancervard-till-foljd-av-coronaviruset/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/februari/uppskjuten-cancervard-till-foljd-av-coronaviruset/
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/statistik-svf/svf-vantetidsrapport-rcc-2018-2020.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/statistik-svf/svf-vantetidsrapport-rcc-2018-2020.pdf
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/hud-och-melanom/webbutbildning-i-teledermatoskopi/
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/hud-och-melanom/webbutbildning-i-teledermatoskopi/
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Cancerläkemedel 

Den nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC) har en viktig roll att verka för att 

cancerläkemedel införs jämlikt i landet. Nationellt pågår arbete att automatöverföra uppgifter 

från Cytobase/Cytodos till Register för cancerläkemedel. 

Utbildning komplementär och integrativ medicin 
En nationell utbildning om komplementär och integrativ medicin kommer att starta i maj 
månad. På sjukvårdsregionala cancerdagarna den 22–23 april kommer ämnet att tas upp. 

Kolorektalcancerscreening 

Fem regioner i Sverige planerar att starta screening under 2021, bl a Region Norrbotten från 

Norra sjukvårdsregionen. Ett nationellt kallelsekansli har upprättats i Stockholm-Gotland som 

alla regioner successivt kommer att kunna ansluta sig till. 

En publicerad rapport baserad på geomapping visar olika förekomst av tarmcancer: 

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/mars/farre-fall-av-tarmcancer-med-

riktade-screeninginsatser/ 

Prevention 

Nationell arbetsgrupp för prevention samverkar med NPO levnadsvanor bl a om person-

centrerat och sammanhållet vårdförlopp för levnadsvanor. De ser över olika utbildningar och 

litteraturöversikter om levnadsvanor. Vid mötet redovisades och diskuterades den europeiska 

kodexen mot cancer och dess 12 punkter. Det finns ett EU-mål att 80% av befolkningen i 

Europa ska ha kännedom om denna. 

Uppföljning cancerplanen 2020 

En uppföljning från cancerplanerna redovisas årligen till Förbundsdirektionen. Det är ett stort 

arbete och underlag kommer från sjukvårdsregionala processledare, kvalitetsregisterrapporten, 

data ur cancerregistret och statistik avseende screening. Rapporten inkluderar data gällande 

SVF-målen. I vanliga fall inkluderas data från regionernas lokala handlingsplaner, men med 

anledning av pandemin exkluderades detta år 2020. Rapporten finns publicerad på  

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/strategisk-utvecklingsplan/norr/cancerplan-2019-

2021/uppfoljning-2020-av-regional-cancerplan-2019_21.pdf  

Data ur cancerregistret och statistik avseende screening: 

Data från cancerregistret visar en minskning av registreringar under 2020, detta kan vara en 

effekt av covidpandemin. Data från screening av mammografi och cervix visar en minskad 

deltagarfrekvens under 2020.  

Data avseende SVF-målen för 2020: 

Målen är att: 

• 70% av cancerpatienterna inom aktuella diagnoser ska utredas via ett SVF  

• 80% av dessa patienter ska gå genom respektive SVF inom angivna tidsgränser 
 

Det första målet uppfyllelse av inklusionsmålet på 70% uppnås på nationell nivå. I norra 

sjukvårdsregionen når Region Västerbotten och Region Västernorrland målet, men inte Region 

Jämtland Härjedalen och Region Norrbotten. 

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/mars/farre-fall-av-tarmcancer-med-riktade-screeninginsatser/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/mars/farre-fall-av-tarmcancer-med-riktade-screeninginsatser/
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/strategisk-utvecklingsplan/norr/cancerplan-2019-2021/uppfoljning-2020-av-regional-cancerplan-2019_21.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/strategisk-utvecklingsplan/norr/cancerplan-2019-2021/uppfoljning-2020-av-regional-cancerplan-2019_21.pdf
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Det andra SVF-målet, uppfyllelse av ledtidsmålet på 80%, nås varken på nationell nivå eller i 

norra sjukvårdsregionen. 

 

Processledarnas viktigaste medskick vid uppföljningen av cancerplanen 2020: 

• Satsa på kontaktsjuksköterskorna som är centralt för patienterna, processarbetet 
inklusive  

• Min Vårdplan och behovsbedömning samt för ledtider. 

• Fortsatt fokus på att få till SVF och ledtider. 

• Forskningssjuksköterskor. 

• Primärvården har en central roll. 

Processledarna uttryckte också en viss uppgivenhet kring effekt av uppföljningen och bristande 

resurser. 

Chefssamrådet enades 

att notera informationen. 

5. Nationella vårdprogram på remiss 

Remissrunda pågår för de reviderade nationella vårdprogrammen för hudlymfom och 

sköldkörtelcancer. Sjukvårdsregionala konsekvensbeskrivningar var utskickade som bilaga inför 

mötet. Vårdprogrammen finns på Cancercentrum webbplats: 

http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-

vardprogram/ 

Ove Andrén föredrog konsekvensbeskrivning/vårdprogram för hudlymfom: Det är en liten 

diagnosgrupp, ingen kontaktsjuksköterska är knuten till diagnosen. Vårdprogrammet lyfter en 

ny behandling. Slutsatsen att det inte är något som påverkar vården i norra sjukvårdsregionen.  

Ove Andrén föredrog även konsekvensbeskrivning/vårdprogram för sköldkörtelcancer: Bl a ny 

molekylär gentestning för nya målriktade behandlingar och borttagande av ultraljudskontroller. 

Påverkan på norra sjukvårdsregionen är liten.  

Chefssamrådet enades 
att för sin del godkänna de vårdprogram och konsekvensbeskrivningar som föredrogs vid 
dagens möte. Det framfördes inga synpunkter att lyfta i remissvaren från sjukvårdsregionen. 

6. Nominering av Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare i norra 

 sjukvårdsregionen 2021  

För att uppmärksamma kontaktsjuksköterskans och den sjukvårdsregionala processledarens 

viktiga roller och funktioner inom cancervården utnämns "Årets kontaktsjuksköterska" och 

”Årets processledare” i respektive sjukvårdsregion. Utmärkelserna kommer att delas ut vid en 

digital nationell RCC-dag den 18 maj 2021.  

För ”Årets kontaktsjuksköterska” sker nominering via ett formulär på 

https://cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/arets-

kontaktsjukskoterska/ , sista nomineringsdag är 1 april. Nominera på webbplats. 

http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/
https://cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/arets-kontaktsjukskoterska/
https://cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/arets-kontaktsjukskoterska/


Minnesanteckning 

2021-03-30 

6(7) 

 

 

Nominering till ”Årets processledare” skickas till annalena.sunesson@regionvasterbotten.se senast 

12 april. En förteckning över RCC Norrs processledare finns på 

https://cancercentrum.se/norr/om-oss/organisation/processledare/  

Chefssamrådet enades 

att notera informationen. 

7. Bemanningsläget processledare  

Anna-Lena informerade om bemanningsläget för processledare. I följande områden har ändring 

skett: 

Bröstcancer: Anna-Karin Wennstig, onkolog från Region Västernorrland delar uppdraget med 

Maria Sandberg, Region Västerbotten. Malin Sund har slutat sitt uppdrag p.g.a. ny tjänst. 

Cervixcancerscreening: Anna Meschaks, region Jämtland Härjedalen delar uppdraget med Lena 

Silfverdal, som går i pension vid årsskiftet. 

Huvud-hals-cancer: Mustafa Magan Barre, kirurg från Region Västerbotten och Mervi Sallinen-

Svensson, administratör Region Västerbotten kommer att dela uppdraget. 

Hjärntumörer: Linn Heldemar, Region Västerbotten är föräldraledig denna termin. 

8. Aktuella läkemedelsfrågor 

Jörn var inte närvarande vid mötet. Ev. information skickas separat via mejl. 

9. Aktuella kliniska studier 

Tiden vid dagens möte medgav inte att ärendet hanterades. 

Chefssamrådet enades 

att ärendet hänskjuts till nästkommande möte den 25 maj. 

10. Omvandla det sjukvårdsregionala chefssamrådet för cancervården till Regionalt 

 programområde (RPO) Cancer 

Nina Fållbäck, förbundsdirektör Norra sjukvårdsregionförbundet deltog.  

Samtliga regioner i Sverige har beslutat etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning 

och därmed skapa förutsättningar för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av 

hög kvalitet. Systemet består på nationell nivå av nationella stöd- och ledningsfunktioner, ett 25-

tal nationella programområden (NPO) för olika sjukdomsgrupper och nationella samverkans-

grupper till stöd för NPO-strukturen. 

Systemets förutsätter att det på den sjukvårdsregionala nivån finns en organisation som har 

kapacitet att samverka med såväl den nationella organisationen som med de lokala motsvarig-

heterna i regionerna. I enlighet med den nationella nomenklaturen benämns dessa funktioner 

sjukvårdsregionala programområden (RPO), samverkansgrupper och arbetsgrupper. I norra 

sjukvårdsregionen hålls arbetet med detta samman av Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF). 

Ett arbete pågår för att anpassa uppdragen för de sjukvårdsregionala chefsamråden i norra 

sjukvårdsregionen till systemet för kunskapsstyrning. Det är därmed aktuellt att omvandla det 

mailto:annalena.sunesson@regionvasterbotten.se
https://cancercentrum.se/norr/om-oss/organisation/processledare/
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sjukvårdsregionala chefssamrådet för cancervården till Regionalt programområde (RPO) 

Cancer. 

Chefsamrådet diskuterade och var eniga att omforma chefsamrådet till ett RPO cancer, dock 

behöver uppdragen ses över och anpassas.  

Chefsamrådet enades 
att ärendet återkommer med ytterligare diskussioner till nästkommande möte den 25 maj. 

11. Administrativt stöd för ansökningar högspecialiserad vård 

Nina Fållbäck Svensson informerade att NRF har anställt en person på 30% för att vara 
administrativt stöd när det gäller ansökningar för tillstånd att bedriva högspecialiserad vård.  
 
Chefsamrådet enades 
att sprida den informationen och kontakta NRF om sådant stöd behövs. 

12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes vid dagens möte.  

13. Nästkommande möte 

Nästkommande möte med chefsamrådet planeras till tisdag 25 maj 2021 kl 15.00-17.00 

Chefsamrådet riktade ett stort tack till Elisabeth Karlsson och Anna Warg, som deltog för sista 
gången i denna gruppering. 
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