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1. Presentation 

2. Föregående minnesanteckning  

- Godkännande/justering av minnesanteckningar. 

- Avstämning av hur LPO Cancer ser ut i Region Jämtland - Härjedalen samt hur regionen 

planerar det fortsatta arbetet i LPO Cancer:  

LPO har inte varit aktivt under 2021, men startar nu åter sin mötesverksamhet. Cancer-

samordnare Mia Ajax och Lennart Adamsson ingår nu i LPO Cancer och är kontaktpersoner. 

Styrgruppen beslutade: 

att godkänna minnesanteckningen från mötet den 16 februari. 

 

3. Uppföljning av frågor från föregående styrgruppsmöte 

 
Ledtider urinblåsecancer  
Ove redovisade data. Ledtiderna för denna patientgrupp är långa i hela landet. Andelen 
patienter som får komma till specialistklinik inom en vecka från remiss är 42 procent i riket som 
helhet (9 dagar i mediantid) och 24–49 procent i regionerna i norr (8–19 dagar, med längst tid i 
Region Jämtland Härjedalen). Tid från cystoskopi till TUR-B är ungefär lika i landet, med 13 
dagar i mediantid. Västerbotten har långa ledtider från TUR-B till cystektomi, med 124 dagar i 
mediantid jämfört med rikets 86 dagar i mediantid och 58 dagar i Västernorrland. Orsaken till 
dessa långa ledtider på Nus är främst brist på operationskapacitet. Åtgärder pågår för att försöka 
förbättra patientflödet och minska ledtiderna. 
 
 
Pandemins påverkan på olika cancerdiagnoser 
Ove redovisade data från cancerregistret för år 2020 respektive 2021 jämför med 2019, se 
rapport på https://cancercentrum.se/globalassets/covid-
19/rapport_covid_canreg_2021_220127.pdf. Under 2020 var andelen registrerade tumörer i 
norra sjukvårdsregionen 8,5 procent färre än 2019, att jämföra med 6,3 procent färre i riket som 
helhet. Detta har delvis hämtats igen under 2021, då norra sjukvårdsregionen hade 2,3 procent 
fler registrerade tumörer i cancerregistret jämför med 2019, medan riket som helhet hade 1,3 
procent fler. 
 
 

4. Lägesavstämning av regionernas arbete med handlingsplan till den sjukvårdsregionala 

cancerplanen för 2022–2024 samt uppföljningen av de övergripande prioriterade 

områdena i cancerplanen för 2019–2021 

Varje år följer RCC Norr upp hur arbetet enligt den sjukvårdsregionala cancerplanen har gått 

och redovisar det för NRF:s förbundsdirektion. Uppföljningen innefattar både arbetet inom de 

diagnos-/områdesspecifika processerna och regionernas egna handlingsplaner. Vid styrgrupps-

mötet hade uppföljningsrapporter avseende 2021 års arbete enligt cancerplanen för 2019–2021 

inkommit från tre av fyra regioner. 

https://cancercentrum.se/globalassets/covid-19/rapport_covid_canreg_2021_220127.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/covid-19/rapport_covid_canreg_2021_220127.pdf
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Regionerna har även i uppdrag från NRF:s förbundsdirektion att utarbeta lokala handlings-

planer till den sjukvårdsregionala cancerplanen för 2022–2024. Vid styrgruppsmötet hade 

handlingsplaner inkommit från två av fyra regioner. Dispens att inkomma med planerna hade 

getts till 15 maj. 

Förbundsdirektionen fastställer den sjukvårdsregionala cancerplanen för 2022–2024 

tillsammans med regionernas handlingsplaner vid sitt möte den 14–15 juni.  

 

5. Lägesavstämning av situationen för cancervården i respektive region 

Region Västernorrland: Inför sommaren har många sjuksköterskor sagt upp sig både på 

vårdavdelning och dagvården. Riskanalyser är gjorda för att kunna fortsätta ge vård under 

sommaren. Två veckor är kritiska. Regionerna har fått en IVO-anmälan med vite att åtgärda 

antalet vårdplatser. Läget är svårare än på många år. Strålbehandlingsverksamheten fungerar 

dock som vanligt. 

Region Norrbotten: Det råder en generell brist på vårdplatser och resurser för akutvård. Kirurgin 

är redan mycket ansträngd och kommer inte att klara planerad verksamhet under sommaren då 

operationsresurserna verkar bli extremt begränsade. Få sjuksköterskor nappar på erbjudanden 

om ökad ersättning för extra pass och flyttade semesterveckor. Situationen är svår på 

Sunderbyns sjukhus och värre än någonsin i Malmfälten. Kontakt har tagits med Karolinska 

sjukhuset för att kunna köpa bland annat cancerkirurgi därifrån.  

Positivt är att en samordnare har tillsatts för att arbeta med utveckling av den palliativa vården i 

regionen, och pilotprojekt kring det har påbörjats.  

Region Västerbotten: Bemanning är den stora utmaningen inför sommaren framför allt inom 

slutenvården. Man ser över arbetssätt, renodlar arbetsuppgifter, försöker få in studenter i slutet 

av utbildningen tidigt och har täta möten över klinikgränserna för att lösa problem genom 

samordning. Medicinblocket har det största problemet med vårdplatser och inom 

operationsverksamheten råder specifik kompetensbrist.  

Region Jämtland Härjedalen: Bemanningen är problematisk och man jobbar hårt med detta. 

Omorganisering görs för att göra sjuksköterskearbetet med attraktivt. Läkarsidan är bättre 

bemannad och man betar av köer. Onkologverksamheten fungerar bättre nu än tidigare. Fokus 

på förändrat arbetssätt och teamarbete gör att man ser en liten ljusning. 

 

6. Rapport från kvadratrevision av den palliativa vården i norra sjukvårdsregionen  
Fredrik Wallin, processledare för palliativ vård samt koordinator för palliativt kompetenscentrum (PKC) 
rapporterade.  

En kartläggning av de enheter som bedriver specialiserad palliativ vård inom norra sjukvårds-

regionen har genomförts, via enkätundersökning och uppföljande digitala möten mellan 

regionrepresentanter. Två representanter har fungerat som mottagare och samlat lämpliga 

deltagare i sin region för genomgång av projektets enkät tillsammans med det granskande paret 

från en annan region. Revisionens syfte är att stödja en ändamålsenlig utveckling av den 
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specialiserade palliativa vården i norra sjukvårdsregionen och därigenom möjliggöra en mer 

jämlik tillgång till specialiserad palliativ vård för patienter och närstående. Projektet ser även 

över de specialiserade palliativa enheternas möjligheter att fungera som utbildningsenheter för 

specialister i palliativ medicin eller vård, samt professionernas behov av vidareutbildning.  

Den specialiserade palliativa vård som ges är sannolikt god sett till vårdinnehåll, men baserat på 

kvalitetsparametrarna från svensk förening för palliativ medicin, SFPM, visar revisionen att 

tillgången till specialiserad palliativ vård är ojämlik i sjukvårdsregionen och varierar även inom 

regionerna. Tillgången är i hög grad beroende av vilken bostadsort patienten har samt diagnos. 

Störst ojämlikhet ses i utbudet av slutenvård, konsultfunktion samt kompetensförsörjning. Även 

tillgänglighet dygnet runt varierar stort i sjukvårdsregionen. 

Många av enheterna fungerar som utbildningsenheter och utbildning bedrivs i olika grad i 

dagsläget. Detta är dock i hög grad beroende på befintliga specialister inom palliativ medicin 

och omvårdnad som kan handleda, samt tillgång till olika vårdformer för att ge en så bred 

utbildning som möjligt.  

Ingen enhet uppnår alla kvalitetsparametrar från SFPM. 

Projektet går nu vidare med fysiska besök i regionerna för genomgång av resultat och 

diskussion, samt studiebesök för att se framgångsrika arbetssätt. En skriftlig rapport kommer att 

färdigställas under året. Resultat kommer att även att redovisas som en poster på höstens 

nationella konferens i palliativ vård och möjligen även i publicering i tidskriften Palliativ vård. 

Norrbotten har som enda regionen tillsatt en samordnare för palliativ vård. 

 

7. Frågor från patient- och närståenderådet (PNR Norr) 

Styrgruppen tagit del av PNR Norrs verksamhetsplan, som var utskickad inför mötet. 

PNR önskade information om hur många forskningssjuksköterskor som finns i sjukvårds-

regionen och om de deltar vid multidisciplinära konferenser, MDK.  

Beatrice, Maria och Lars beskrev att det inte finns några samlade uppgifter avseende antalet 

kontaktsjuksköterskor, eftersom de finns vid många kliniker och inom olika specialiteter. 

Beroende på organisation och diagnos finns det olika arbetssätt att identifiera patienter som är 

lämpliga att ingå i en studie, och närvaro av forskningssjuksköterska på MDK behöver inte vara 

det mest ändamålsenliga. Deltagande i MDK tar mycket tid och personalresurserna behöver 

användas så att de gör mest nytta. Till exempel kan en kontaktsjuksköterska identifiera lämpliga 

patienter och meddela forskningssjuksköterskan. I vissa team medverkar forskningssjuk-

sköterska vid remissgenomgångar. 
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8. Mötesdatum hösten 2022 

Ett fysiskt heldagsmöte planeras i Umeå i augusti/september (förslag på mötesdatum var 

utskickade via doodle). En påminnelse skickas ut för fler svar, med ytterligare datumförslag i 

september. 

Datum för höstens andra möte fastställdes till tisdag 15 november kl. 15-17 (via Teams). 

 

9. Aktuellt från RCC i samverkan och sjukvårdsregionalt  

Anna-Lena gav aktuell information från det nationellt gemensamma arbetet och aktuella 

sjukvårdsregiongemensamma nyheter sedan senaste styrgruppsmötet. 

 

Fastställda nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp, SVF 

• Långtidsuppföljning efter barncancer  

• Hudlymfom (läkemedelsuppdatering) 

• Buksarkom inkl. ny bilaga för gynekologiska sarkom 

• Levercellscancer (läkemedelsuppdatering) 

• Njurcancer (endast kapitel 13 om behandling av metastaserad sjukdom och återfall 

reviderat) 

• MPN, myeloproliferativ neoplasi (läkemedelsuppdatering) 

• Neuroendokrina tumörer (SVF) 

• Kolorektalcancer (SVF) 

Ett nationellt vårdprogram för hantering av biverkningar från cancerbehandling ska utarbetas. 

 

Min vårdplan för urinblåsecancer är lanserad. 

 

Utbildningsfilmer om barn i palliativ vård är publicerade på cancercentrum.se.  

 

En nationell utbildning med inriktning mot strålbehandling för sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor på 

60 hp (avancerad nivå) är under utveckling. Aktuella lärosäten är Lund, Göteborg, Stockholm 

och Umeå, med möjlighet till distansstudier. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, på minst 15 

hp ska genomföras på hemmaplan. Utbildningen innefattar både obligatoriska och valbara 

kurser. I planeringen ingår även utbildning för handledare inom VFU 

 

En digital teamutbildning om patienters delaktighet är nu nationellt tillgänglig. Den ges av RCC 

Stockholm Gotland.  

 

Regimbiblioteket, pågående arbeten 

• flyttat till kunskapsbanken (cancercentrum.se) 

• texterna finns nu även på engelska, översättning till arabiska pågår 
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• projekt för att underlätta överföring av information från Regimbiblioteket till 

ordinationssystem pågår  

• läkemedel för barncancer läggs in 

 

Patientvy för individuell patientöversikt, IPÖ, har lanserats. Den finns tillgänglig för patienter via 1177 

Vårdguiden, och omfattar alla åtta befintliga IPÖ (bröst, CNS, lunga, melanom, myelom, njure, 

prostata, äggstock). 

 

Europeisk preventionskampanj, Cancer prevention across Europe, PrEv-can.  

En ettårig europeisk cancerpreventionskampanj planeras starta under hösten. Över femtio 

organisationer, som företräder sjukvårdspersonal, patienter och forskare, är involverade i 

projektet. Syftet är att öka allmänhetens kunskap om riskfaktorer för cancer. Projektet tar fram 

kampanjmaterial som översätts till ett stort antal språk och anpassas till olika målgrupper. Det 

kommer att utvärderas av WHO. Kampanjen startar i september och kommer att fokusera på 

en rekommendation ur den europeiska kodexen per månad. Alla organisationer som deltar får 

tillgång till allt material. Den nationella cancerpreventionsgruppen inom RCC i samverkan 

kommer att fokusera på några av rekommendationerna och i norra sjukvårdsregionen förs en 

dialog med folkhälsoenheterna kring eventuella aktiviteter. Cancerkodexens tolv 

rekommendationer är 

1. Rök inte, använd ingen tobak 

2. Ha rökfritt i hemmet och på arbetsplatsen 

3. Ha en hälsosam kroppsvikt 

4. Var fysiskt aktiv i vardagen, begränsa tiden du sitter ner 

5. Ät en hälsosam kost 

6. Begränsa ditt intag av alkohol 

7. Undvik för mycket sol, särskilt för barn. Sola inte i solarium 

8. Skydda dig från cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen 

9. Kontrollera radonhalten i din bostad, åtgärda höga halter 

10. Kvinnor: Amma ditt barn om du kan, begränsa hormonbehandlingar 

11. Vaccinera barn mot Hepatit B och HPV 

12. Ta del av organiserade screeningprogram: 

• tarmcancer (män och kvinnor) 

• bröstcancer (kvinnor) 

• livmoderhalscancer (kvinnor) 

 

SVF-rapport 2021 

• Totalt utreddes 131 538 personer enligt SVF 

• På nationell nivå nåddes inklusionsmålet på 70 procent  

• Andelen som fick en cancerdiagnos av de som utreddes i SVF var 35 procent 2021 
(att jämföra med 38 procent under 2020) 

• De förbättrade ledtiderna som sågs under 2020 höll i sig under våren 2021, men har 
därefter fallit tillbaka till 2018–2019 års nivåer.  
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• Ledtiderna för de urologiska diagnoserna, särskilt urinblåsecancer, har försämrats.  

• Den förbättring av väntetider inom läkemedelsbehandling som sågs 2020 håller i sig 
även under 2021. 

Rapporten finns i sin helhet på https://cancercentrum.se/globalassets/arsrapport-svf-2021.pdf  

  

Aktuellt från Socialstyrelsen på screeningområdet 

• De uppdaterade rekommendationerna om screening för livmoderhalscancer 

publicerades den 23 februari och träder i kraft 1 juli.  

• En översyn av rekommendationerna för screening av bröstcancer pågår. Här ingår övre 

åldersgräns samt metoder för screening. Planen är att nya rekommendationer ska gå på 

remiss i början av 2023. Enligt Socialstyrelsen försvåras arbetet av att det saknas 

fungerande kvalitetsregister för mammografi. 

 

Aktuellt sjukvårdsregionalt: stödresurs för unga cancerdrabbade 

Den 21 februari började Gustav Zetterberg (kurator) sin tjänst som stödresurs för unga 

cancerdrabbade (18–30 år) i hela sjukvårdsregionen. Bakgrunden till tjänsten är ett tidigare  

2-årigt projekt med stöd från Ung Cancer och Cancerforskningsfonden i Norrland (Resurs 800). 

Projektet identifierade ett behov av en stöd-/kontaktperson för denna patientgrupp som kan  

- stödja unga vuxna cancerdrabbade och närstående med fokus på det friska  

- anordna aktiviteter och mötesplatser i Norrland 

- stötta och avlasta vården med sådant som ligger just utanför det som är vårdens absoluta 

uppdrag 

 

En erfarenhet från det tidigare projektet var att det var svårt att nå målgruppen utan att själv 

arbeta kliniskt. Den nuvarande tjänsten är därför ett samarbete med Cancercentrum Nus.  

Planen är att Gustav ska kontakta samtliga cancerpatienter i åldersgruppen vid minst två 

tillfällen efter utskrivning. Rutiner för detta håller på att arbetas fram och under hösten planeras 

att Gustav ska besöka samtliga regioner och berörda kliniker för att på detaljnivå komma 

överens om rutiner kring hur Gustav ska få information om aktuella patienter.  

 

10. Dialog med processledare – hur sker återkoppling? 

Bakgrund: Nina medverkade i april vid ett möte med de sjukvårdsregionala processledarna. De 

uttryckte en stark önskan om återkoppling från regionernas verksamhetsledning på de diagnos- 

och områdesspecifika planer som processarbetsgrupperna utarbetar. Många gav uttryck för en 

uppgivenhet kring processarbetet och en upplevelse av att det arbete de lägger ner inte når fram 

till verksamhetsledning och beslutsfattare. 

Styrgruppen var enig om att de sjukvårdsregionala processledarna har en central roll i 

utvecklingen av cancervårdens processer i norra sjukvårdsregionen och att det är angeläget att 

hitta fungerande former för återkoppling. Det är viktigt med en nära samverkan mellan 

https://cancercentrum.se/globalassets/arsrapport-svf-2021.pdf
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sjukvårdsregionala och lokala processledare och att skapa en igenkänning för data som 

redovisas. Det är även viktigt att beskriva beslutsprocesserna för att förstå hur saker tas om 

hand. För de regioner som har tillsatt cancersamordnare är den funktionen en bra länk mellan 

verksamhetsledning och lokala processledare.  

Frågan tas upp för fortsatt diskussion vid höstens fysiska styrgruppsmöte.  

 

11. MDK-information 

Nina rapporterade om det pågående arbetet kring översyn av utrustningsbehov och rutiner 

kring sjukvårdsregionala multidisciplinära konferenser, MDK.  Man har konstaterat att det inte 

behövs någon gemensam upphandling av utrustning till rondrum, utan respektive region 

upphandlar vid behov. Uppgradering av utrustningen för att bland annat för att få bättre 

ljudkvalitet. Nu görs testmiljöer inför utrullning av den nya tekniken. Projektet har dragit ut på 

tiden, men man ser nu över hur man kan komma till ett slutförande. En dialog för att kunna 

förbättra arbetssätt och innehåll i MDK förs. Regionerna kommer att få avropa medel från den 

budget som finns avsatt, information om hur detta ska gå till kommer senare. 

 

12. Övriga frågor 

Beatrice informerade om ett seminarium med Oslo Cancer Cluster, om att snabbt få in nya 

mediciner i kliniskt bruk, den 12/5 kl.15.00 Rotundan Umeå Universitet.  

Elisabeth informerade om att det politiska beslutet om att införa organiserad prostatacancer-

testning i Region Jämtland-Härjedalen innefattar tre åldersgrupper, 50-, 56- och 62-åringar, 

medan rekommendationen från förbundsdirektionen är att starta med två åldersgrupper, 50- 

och 56-åringar. Man håller på att se över vilka konsekvenser detta kan få för införandet och 

frågan tas upp vid förbundsdirektionens nästa möte.  

 

13. Nästkommande möte 

Anges vid senare tillfälle då resultatet av den utskickade mötes-doodlen är klart. 


