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1. Presentation 

Ingen presentation gjordes då samtliga mötesdeltagare deltagit vid tidigare styrgruppsmöten. 
 

2. Föregående minnesanteckning  

Styrgruppen beslutade 

att godkänna minnesanteckningen från 2022-05-03 

 

3. Lägesavstämning av situationen för cancervården i respektive region 

 
Region Västernorrland (RVN): Onkologen har haft ett stort patientinflöde under sommaren, både 

till strålbehandling och öppenvård. Antalet vårdplatser på sjukhusen har varit mycket få. 

Kirurgavdelningarna har behövt vårda medicinpatienter och därmed inte kunnat ta kirurgiska 

patienter, som till följd av det behövt skickas till andra regioner. Nu öppnar onkologen fler 

vårdplatser och kommer då även att vårda kirurgiska cancerpatienter. När verksamheterna inte 

får handha sina egna patienter ökar risken för personalflykt. 

Region Norrbotten (RN): Sommaren har varit utmanande. Många chefer har slutat och det råder 

stor personalbrist. Kirurgen har haft stor vårdplatsbrist och hade inför sommaren därför 

tecknat avtal med Region Stockholm om att skicka bland annat patienter för operation av tjock- 

och ändtarmscancer dit. Det fungerade bra, men i redan början av augusti var den avtalade 

kvoten fylld och patienter kunde inte längre skickas. Nu öppnas fler vårdplatser och man 

opererar patienter med tjock- och ändtarmscancer i Sunderbyn igen. Bröstcanceroperationer 

med dagkirurgi har fortgått under sommaren, liksom andra dagkirurgiska ingrepp som TUR-B 

inom urologin. Akutverksamheten har varit hårt ansträngd och patienter har fått ligga länge på 

akuten. Cytostatikaenheten flyttades över sommaren från Sunderbyn till Kalix. 

Inköp av operationsrobot diskuteras. 

Region Västerbotten (RV): Den kirurgiska verksamheten har under lång tid haft brist på personal 

och därmed bristande operationskapacitet. Detta medför både långa väntetider och att patienter 

som normalt skulle ha opererats i regionen ibland måste skickas till andra regioner. Vårdplats-

situationen på Nus har under sommaren varit värre än någonsin. Man ser över möjligheterna att 

göra ännu mer kirurgi i öppenvård. Onkologen och hematologen har under våren och 

sommaren haft ett ovanligt stort inflöde av patienter. Det har inte medfört köer men krävt 

mycket pusslande. Samarbetet med cytostatikaenheten i Östersund har fungerat väl och man har 

hittat en bra struktur för de patienterna. 

Region Jämtland Härjedalen (RJH): Sommaren beskrivs som bättre än de senaste somrarna, trots 

stort patientflöde. Kirurgiverksamheten har hanterat akuta patienter och cancerkirurgi och det 

har inte byggts upp köer för cancerpatienter. Det har varit överbeläggningar under sommaren, 

men fler vårdplatser öppnar nu upp. Man har förstärkt med läkare på de kirurgiska vård-

avdelningarna vilket möjliggjort snabbare utskrivningar av patienter. Kompetensförsörjnings-
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situationen ser ljusare ut nu eftersom flera sjuksköterskor har sökt tjänster. Det har varit ett gott 

samarbete över klinikgränserna. Cytostatikaenheten rapporterar att de fått bra stöd från 

onkologen i Umeå och att verksamheten under sommaren har fungerat bra. Mia Ajax gör ett 

bra arbete som cancersamordnare. 

Lennart informerade om att RJH har kapacitet att hjälpa andra regioner i norr med robot-

assisterad kirurgi inom urologin.  

Styrgruppen konstaterade att det är viktigt att norra sjukvårdsregionens patienter i så stor 

utsträckning som möjligt kan behandlas och vårdas inom sjukvårdsregionen, både för de 

enskilda patienternas skull och för att behålla kompetensen i sjukvårdsregionen. Tillgänglig 

kapacitet behöver signaleras inom alla tillgängliga nätverk och de sjukvårdsregionala process-

arbetsgrupperna är bra kanaler för sådan information. 

 

4. Frågor från patient- och närståenderådet (PNR) 

- Pågår det några projekt i regionerna för att etablera Kraftens Hus eller liknande samlingsplatser för 

cancerpatienter och närstående? 

Lennart informerade om att arbete har påbörjats i RJH, men ännu finns inget konkret att 

rapportera. Frågan tas upp igen på nästa styrgruppsmöte. 

- Hur är statusen i sjukvårdsregionen vad gäller transperineala fusionsbiopsier vid utredning av misstänkt 

prostatacancer? 

Ove och Lars informerade om att utbildningar i tekniken har hållits för urologer i hela 

sjukvårdsregionen för att metoden på sikt ska införas. Tekniken bygger på att tredimensionella 

bilder från MR- och ultraljudsundersökningar sätts ihop till bilder som läkaren använder vid 

biopsin, för att med millimeterprecision styra provtagningen till det eller de områden i prostatan 

där det misstänks finnas tumörvävnad. Själva nålsticket görs genom området mellan pung och 

anus i stället för genom ändtarmen. Det minskar risken för infektioner, men det kan finnas 

andra problem med tekniken och ett införande kräver både utrustning och träning för de 

urologer som ska utföra ingreppet. Region JH håller på att införskaffa utrustning för att kunna 

göra transperineala biopsier. 

- Vid föregående styrgruppsmöte ställde PNR frågan om antalet forskningssjuksköterskor i sjukvårdsregionen, 

men det fattade inga beslut om att kartlägga antalet. Ska det göras? 

Styrgruppen behöver fortsätta att diskutera den frågan.  

- När blir det möjligt för patienter i Region Västerbotten att se sina egna provsvar på 1177? 

Efter avstämning med laboratoriemedicin informerade Magnus om att det pågår aktiva 

kontakter mellan laboratoriemedicin och 1177 för att tillgängliggöra provsvaren för patienter i 

närtid. 

- Lång väntan på provsvar är påfrestande för patienten – finns det någon rekommendation om hur snabbt 

provsvar ska lämnas till patienten? 

Peter informerade om att bristande tillgång till medicinska sekreterare medför fördröjningar i 

RN från det tidigare riktmärket på utskrift inom tre veckor. I RJH medför bristen på medicinska 
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sekreterare framför allt långa provsvar för andra områden än cancer, som prioriteras. De långa 

skrivköerna gör att RJH nu diskuterar om man ska ta del av osignerade anteckningar. 

Styrgruppen diskuterade för- och nackdelar med det förfaringssättet. 

 

5. Aktuellt från RCC i samverkan samt aktuella sjukvårdsregionala frågor 

På grund av tidsbrist gavs ingen muntlig information vid mötet, men styrgruppen beslutade att 

den presentation som var avsedd att visas på mötet ska skickas ut till styrgruppen och 

informationen sammanfattas i minnesanteckningarna. 

 

Fastställda nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp, SVF 

• Myelom (läkemedelsuppdatering) 

• Livmoderhals- och vaginalcancer (läkemedelsuppdatering) 

• Livmoderkroppscancer (läkemedelsuppdatering) 

• Huvud-hals-cancer (läkemedelsuppdatering) 

• Lungcancer (läkemedelsuppdatering) 

• Merkelscellscancer (patologidelen) 

• Bröstcancer 

• AML 

• Malignt melanom (inklusive bilaga om familjärt melanom) 

• Prostatacancer 

• Matstrupe- och magsäckscancer 

• Allvarliga och ospecifika symtom som kan bero på cancer (SVF) 

 

Lanserade nationella Min vårdplan 

• Huvud-hals-cancer 

• Lungcancer 

• Skelett- och mjukdelssarkom 

• Bröstcancer: reviderad version 

• ALL hos barn 

 

Informationsfilmer om levnadsvanor som minskar risken för cancer har utarbetats i samarbete med flera 

aktörer och finns publicerade på RCCs webbplats. De riktar sig till legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal inom primärvården, för kunskapspåfyllnad. De levnadsvanor som lyfts upp i 

filmerna är tobaksbruk, alkoholvanor, fysisk aktivitet, matvanor, hälsosam vikt och solvanor.  

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-

upptackt/prevention/stod-till-levnadsvanor/  

 

Nationell cancersamordnare 

Hans Hägglund har slutat som nationell cancersamordnare och rekrytering av en ny 

cancersamordnare pågår. Helena Brändström är tf nationell cancersamordnare. 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/prevention/stod-till-levnadsvanor/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/prevention/stod-till-levnadsvanor/
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Geomappingrapport om deltagande i livmoderhalscancer-screening har publicerats, 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/forskning/geomapping/geomapping-av-

langtidsuteblivare-livmoderhalscancerscreening-2022-06-21-publiceringsklar-li-rev-ja.pdf  

Rapporten visar att fr.a. att sociodemografiska faktorer påverkar vem som deltar i det nationella 

screeningprogrammet för livmoderhalscancer, men även bostadsort har betydelse. Bostadsort är 

i rapporten uppdelad efter DeSO (Demografiskt Statistikområde, SCB har delat in Sverige i 5 

984 DeSO, med hänsyn till befolkningskoncentration och geografisk variation av 

socioekonomiska förhållanden).  

Rapporten innehåller bland annat kartor som visualiserar geografiska variationer på DeSO-nivå 

deltagande i screening. I fyra av Sveriges regioner, däribland Norrbotten, finns många områden 

med signifikant längre screeningdeltagande än landet i stort. 

 

Register för cancerläkemedel (RCL) 

Årets rapport (med data från 2021) finns nu publicerad på 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/rapport-7-anvandning-av-nya-

cancerlakemedel-1-januari--31-december-2021.pdf  

Några slutsatser i rapporten: 

• Ett av huvudsyftena med RCL, att värdera jämlik tillgång till läkemedelsbehandling, går 
fortfarande inte att uppfylla då rapporteringen uppenbart brister eller nästan saknas från 
vissa regioner.  

• Trots att olika registreringsgrader försvårar analysen så finns tecken på signifikanta 
regionala skillnader i användningen av vissa läkemedel.  

• Registrerad off-label-användning ses i ganska liten utsträckning, men skiljer sig mellan 
olika läkemedel. 

Samtliga regioner i norr ökade registreringen 2021 jämför med 2020.  

Norra sjukvårdsregionen har jämfört med övriga delar av landet rapporterat en lägre 

användning av adjuvanta PD-1-behandlingar vid melanom (nivolumab och pembrolizumab). 

Den sjukvårdsregionala processarbetsgruppen för melanom kommer att se över detta. 

 

Aktuellt sjukvårdsregionalt 

Aktuellt läge avseende sjukvårdsregionala processledare september 2022 

Process Processledare 
Barnonkologi Per-Erik Sandström, RV 

Blodcancer Birgitta Lauri, RN 

Bröstcancer Anna-Karin Wennstig, RVN + Maria Sandberg, RV  

Cancer med okänd primärtumör (CUP) VAKANT 

Cancerprevention Cecilia Hultstrand, RCC Norr 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/forskning/geomapping/geomapping-av-langtidsuteblivare-livmoderhalscancerscreening-2022-06-21-publiceringsklar-li-rev-ja.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/forskning/geomapping/geomapping-av-langtidsuteblivare-livmoderhalscancerscreening-2022-06-21-publiceringsklar-li-rev-ja.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/rapport-7-anvandning-av-nya-cancerlakemedel-1-januari--31-december-2021.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/rapport-7-anvandning-av-nya-cancerlakemedel-1-januari--31-december-2021.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/rapport-7-anvandning-av-nya-cancerlakemedel-1-januari--31-december-2021.pdf


Minnesanteckning 

2022-09-13 

6(9) 

 

 

Cancerrehabilitering Katja Vuollet-Carlsson, RCC Norr 

Cervixcancerscreening Anna Meschaks, RJH + Maria Isaksson, RV 

Gyncancer Ida Gideonsson + Erika Figaro, RV 

Hjärntumörer VAKANT 

Huvud-hals-cancer Mustafa Magan Barre + Mervi Sallinen-Svensson, RV 

Kolorektalcancer Andreas Söderström, RN + Martin Rutegård, RV 

Lungcancer Annelie Behndig + Mikael Johansson, RV 

Läkemedel Katarina Nordfjäll, RJH 

Mammografi Eric Arelöf, RVN 

Melanom/hudtumörer Zinaida Bucharbajeva + Frida Idenfors, RV  

Neuroendokrina tumörer Christina Kjellman, RV 

Njurcancer Fabian Hofmann, RN 

Organiserad prostatacancertestning (OPT) Johan Styrke, RVN 

Palliativ vård Fredric Wallin, RCC Norr 

Prostatacancer Andreas Josefsson + Camilla Thellenberg, RV 

Skelett- och mjukdelssarkom Annica Pettersson + Mehdy Farhang, RV 

Sköldkörtelcancer Joakim Hennings, RJH 

Testis- och peniscancer Petter Kollberg, RV + VAKANT onkolog 

Urotelial cancer Amir Sherif, RV + VAKANT onkolog 

Vägen in till diagnos - 
primärvårdsperspektivet 

Senada Hajdarevic, RCC Norr 

Ärftlig cancer Christina Edwinsdotter-Ardnor RCC Norr 

Övre GI-cancer Bengt Wallner, RV 

 

RCC Norr ber om styrgruppens hjälp att hitta möjliga kandidater till de processledaruppdrag 

som är vakanta. 

 

6. Pilotprojekt lungcancerscreening 

Mikael Johansson (sjukvårdsregional processledare för lungcancer) medverkade och 

rapporterade om påbörjad planering för ett pilotprojekt för lungcancerscreening i norra 

sjukvårdsregionen, i samarbete med RCC Väst. 

 

Lungcancer är den vanligaste cancerdödsorsaken och är starkt förknippad med tobaksrökning. 

Möjligheten att behandla lungcancer är beroende av i vilket stadium sjukdomen upptänks. Idag 

diagnostiseras över hälften av lungcancerpatienterna i Sverige i stadium IV (obotlig,) medan 

botbarheten är god för de cirka tio procent av patienterna som diagnostiseras i stadium I.  Tidig 

upptäckt är det bästa och sannolikt billigaste sättet att minska lungcancermortaliteten. Två stora 

publicerade studier visar på en 20–40% reduktion av lungcancermortalitet i den screenade 

högriskpopulationen.  

 

Svenska planeringsgruppen för lungcancer har sedan 2016 fört en dialog med Socialstyrelsen 

avseende lungcancerscreening och har utarbetat ett förslag till screeningupplägg, där screening 

görs med lågdos DT vartannat år. Aktuella att screena är individer i åldersintervallet 50–74 år 

som är eller har varit rökare, med minst 15 paketårs konsumtion och högst 20 år sedan 

rökstopp. Rökavvänjningsprogram ska kopplas till screeningen, som ska omfatta minst tre 
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screeningrundor per individ. 

 

Ett samarbetsprojekt mellan norra sjukvårdsregionen och VGR för implementering av 

organiserad lungcancertestning (OLT) är nu i ett tidigt planeringsstadium. I projektet ska så 

mycket som möjligt av arbetssätt och erfarenheter från det aktuella införandet av organiserad 

prostatacancertestning (OPT).   

 

7. Lägesrapport från projektet för utrotning av livmoderhalscancer (information) 

Helena Strömqvist, sjukvårdsregional projektledare, gav en lägesrapport från hur arbetet går i 

norra sjukvårdsregionen inom det nationella projektet för utrotning av livmoderhalscancer. 

 

RJH och RVN planerar start av catch-up-vaccination mot HPV i de aktuella åldersgrupperna 

(kvinnor födda 1994–1998) i slutet av 2022. RV har tillsatt projektledare och arbetar med en 

projektplan. RN saknar ännu projektledare. 

 

8. Lägesrapport från arbetet med införande av organiserad prostatacancertestning 
(OPT) i norra sjukvårdsregionen (information) 

Johan Styrke, sjukvårdsregional projektledare, gav en lägesrapport. Arbete pågår för att under 

2023 börja testa 50- och 56-åringar i alla fyra regioner i norr. Projektgrupper är igång i RJH och 

RV och är i startgroparna i RVN och RN. Tidsplanen följs, med planerad pilotstart i RV och 

RJH i slutet av hösten. Det blir en officiell invigning av det sjukvårdsregiongemensamma OPT-

kansliet i december. 

 

9. Redovisning av regionernas SVF-arbete enligt den statliga canceröverenskommelsen för 

2022  

Enligt överenskommelsen ska respektive regionen redovisa sitt SVF-arbete enligt en utskickad 

mall. Rapporten ska skickas till Ove Andrén på RCC Norr senast 23 september, e-post 

ove.andren@regionvasterbotten.se. RCC Norr skickar därefter alla fyra rapporterna till 

Socialstyrelsen enligt instruktion i överenskommelsen. 

 

Ett grundkrav för att få ta del av höstens utbetalning av medel från överenskommelsen är att nå 

inklusionsmålet, att 70 % av alla cancerpatienter inom diagnoser där det finns ett SVF ska 

utredas enligt SVF. Detta mål nås i alla landets regioner utom i Norrbotten. RCC har inför 

rapporten sammanställt och skickat ut data från den nationella Signe-databasen till respektive 

region. 

 

Ledtiderna är i hela landet fortsatt avsevärt längre än målet att 80 % av cancerpatienterna som 

utreds enligt SVF ska göra det inom utsatt tid i respektive SVF. Ledtiderna förbättrades under 

pandemin, då cancervården högprioriterades, men har nu försämrats till nivåer som innan 

pandemin. 

mailto:ove.andren@regionvasterbotten.se
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10. Sammansättningen av RPO Cancer  

Sammansättningen av RPO Cancer är i dagsläget densamma som för det tidigare chefssamrådet 

för cancervården. RPO:et har många medlemmar, som representerar både sin region och sitt 

specialistområde (se https://cancercentrum.se/norr/om-

oss/organisation/Regionalt_programomrade_cancer/ )  

Närvaron vid RPO-mötena är ofta låg, vilka som deltar varierar och ibland saknas det helt 

företrädare från någon region. Frågor måste därför ibland bordläggas till nästkommande möte. 

RCC Norr upplever inte att detta är funktionellt och föreslår därför att sammansättningen av 

RPO Cancer ändras till att bestå av enbart av LPO-ordföranden i respektive region, fortsatt 

med RCC-chefen som mötesordförande och med även RCC Norrs medicinskt sakkunniga som 

RPO-medlem. Det skulle innebära att RPO Cancer får en struktur som påminner mer om 

övriga RPO och ge en tydlig koppling mellan RPO och LPO. 

Styrgruppen diskuterade förslaget. Några frågor som aktualiserades: 

- Hur löser man representationen från en region om LPO-ordföranden inte kan närvara vid 

RPO-mötet? Nina kommenterade att respektive region utser representant(er) till RPO, men att 

de som representerar regionen i RPO behöver ha ett beslutsmandat. 

- Kan cancersamordnare adjungeras till RPO? 

- Vilka kommunikationskanaler finns för att rätt kompetens ska finnas med vid beslut? I 

nuvarande RPO Cancer-modell ingår linjeansvariga chefer, men många linjeansvariga chefer 

förväntas ingå i flera RPO vilket är svårt att hinna med. 

- LPO-ordförandena ingår även i RCC Norrs styrgrupp och i många andra möten. Vilken roll 

ska styrgruppen ha i förhållande till RPO Cancer? Kan delar av styrgruppen utgöra RPO? 

Styrgruppen fortsätter att diskutera frågan vid sitt nästa möte. 

 

11.  OECI-ackreditering av Nus som Cancer Centre (CC) eller Comprehensive Cancer Centre 

(CCC)  

En kort bakgrundsinformation om vad ackrediteringsprocessen innebär och pågående arbete i 

landet i övrigt hade skickats till styrgruppen inför mötet. Magnus och Maria gav en status-

rapport om hur diskussionerna kring en ackreditering går i Region Västerbotten. Hälso- och 

sjukvårdsdirektören är positiv till att ett ackrediteringsarbete påbörjas och har just nu ärendet på 

sitt bord för beslut. En projektledare behöver utses och projektgrupp och styrgrupp behöver 

bildas, men hur dessa grupper ska sättas samman är inte klart i dagsläget. Det är Nus som 

formellt ackrediteras och som behöver ta ansvar för processen, men hela sjukvårdsregionen 

involveras.   

 

Styrgruppen beslutade 

att ställa sig bakom att Nus påbörjar ett ackrediteringsarbete och att frågan ska vara en stående 

punkt på styrgruppens agenda. 

https://cancercentrum.se/norr/om-oss/organisation/Regionalt_programomrade_cancer/
https://cancercentrum.se/norr/om-oss/organisation/Regionalt_programomrade_cancer/
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12.  MDK-information 

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

kring sjukvårdsregionala multidisciplinära konferenser, MDK. Testrum finns nu uppsatta (både 

för en- och tvåkodex). Styrgruppen för MDK-projektet föreslår att de särskilda MDK-medel 

som finns konterade på RCC Norr fördelas till regionerna utifrån antalet utrustade rondrum. 

Frågan tas upp till beslut vid nästa möte i RCC Norrs styrgrupp. 

 

 

13. Övriga frågor 

Styrgruppen ser behov av att ha ett fysiskt heldagsmöte för att få tid till diskussion kring 

strategiska frågor. 

 

Styrgruppen beslutade 

att ett fysiskt möte ska hållas i Umeå efter årsskiftet och att RCC Norr ska skicka ut en doodle 

med möjliga mötesdatum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


