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1. Presentation 

Mötet inleddes med en kort presentation av deltagarna vid mötet. 

2. Föregående minnesanteckning 

Minnesanteckning från 2021-05-25 godkändes och lades till handlingarna. Minnesanteckningen 

publiceras på www.cancercentrum.se/norr  

3. Lägesavstämning av situationen för cancervården i respektive region 

Region Jämtland Härjedalen 

Det är brist på vårdplatser, svårt att rekrytera och svårt att få ihop operationsprogrammet. 

Patienterna är svårare sjuka än vanligt och det är en tung arbetsbelastning för personalen. 

Cancervården är prioriterad, inklusive SVF. 

Region Västernorrland 

Det har varit stor vårdplatsbrist under sommaren, med många överbeläggningar och en mycket 

ansträngd situation som följd. Bristen på sjuksköterskor är stor. Regionen arbetar med 

kostnadsreduceringar, där onkologen ska samarbeta med lungkliniken.  

Region Västerbotten 

Kirurgin har fortsatt att fungera under sommaren och onkologen har stöttat kirurgverksam-

heten på Nus med vårdplatser. Bemanningsproblem på Thorax gör att bröstcanceroperationer 

inte kan göras där på samma sätt som tidigare vilket medför köer. Det är vårdplatsbrist på både 

medicin- och kirurgavdelningarna. Strålbehandlingen har haft ett lägre antal patienter än vanligt 

under sommaren. Inneliggande patienter är generellt svårt sjuka. Av kostnadsskäl råder hårda 

restriktioner gällande utbildningar året ut (ST-läkare undantagna).  

Region Norrbotten 

Ingen av de två deltagande representanterna från Norrbotten hade möjlighet att ansluta med 

ljud till mötet och kunde därför inte ge någon rapport.  

 

4. Aktuellt från RCC i samverkan 

Anna-Lena lämnade aktuell information: 

 

Fastställda nationella vårdprogram och SVF för följande diagnoser: 

Nationella vårdprogram: Livmoderkroppscancer, hypofystumörer (nytt), kolorektalcancer, 

prostatacancer, AML, hudlymfom, lungcancer, mantelcellslymfom, sköldkörtelcancer 

SVF: Uppdateringar av SVF för lymfom och KLL (gäller kvalitetsindikatorer, ingen förändring 

av ledtider). 

Arbete pågår med ett nytt SVF, för myeloproliferativa sjukdomar (MPN). 

 

Register för cancerläkemedel 

Nya läkemedel som ska registreras ifrån 1 juli:  

http://www.cancercentrum.se/norr
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Akalabrutinib (Celquence) 

Cemiplimab (Libtayo) 

Obinutuzumab (Gazyvaro) 

Polatuzumab vedotin (Polivy) 

 

En integrationslösning för automatöverföring av data från Cytodos till Register för cancer-

läkemedel på gång, praktisk information skickas till regionerna inom kort. Hur regionerna vill få 

denna information diskuterades.  

Ersättning till regionerna för registrering baseras på data för patienter som startat behandling 

och där registrering har initierats under tidsperioden 1 jan-30 juni 2021 (kan efterregistreras 

t.o.m. 15 sep 2021). 

 

Införande av kolorektalcancerscreening 

Införande av kolorektalcancerscreening är på gång i hela landet. Samtlige regioner i norr 

planerar att starta under 2022: Norrbotten i januari (för personer födda 1962), Västernorrland i 

april (för personer födda 1960 och 1962), Västerbotten i maj (för personer födda 1962) och 

Jämtland Härjedalen i augusti (för personer födda 1962). 

Grundutbildningar för koloskopister finns vid Blekinge Tekniska Högskola och i Göteborg. 

RCC Norr kan ge finansiellt bidrag om regionerna har behov av att utbilda koloskopister.  

 

Nationellt informations- och utbildningsmaterial 

- Nationellt kampanjmaterial har tagits fram för att uppmuntra att söka vård vid cancer-
misstanke. En kampanj baserat på detta pågår i Region Västerbotten. 

- En webbutbildning för skolsköterskor har publicerats på RCCs webbplats, se 
Webbutbildning Barn och cancer - skolsköterskans roll - RCC (cancercentrum.se) 

- Informationsfilmer om cytostatikabehandling och strålbehandling för patienter och 
närstående (på flera språk) har tagits fram av i samarbete mellan RCC och 
Cancerfonden. Filmerna finns på Cancerfondens Youtube-kanal, Ska du ha 
cytostatikabehandling? - YouTube och Ska du genomgå strålbehandling? - YouTube 

- Arbete pågår för att översätta patientinformation i regimbiblioteket till engelska och 
arabiska 

 

Nationell studie om pandemins påverkan på klinisk cancerforskning 

Arbete med en nationell studie om pandemins påverkan på klinisk cancerforskning pågår, 

rapport beräknas omkring årsskiftet. 

 

Förutsättningar och utvecklingsmöjligheter vad gäller uppföljning av vårdprogram och kvalitet genom 

kvalitetsregister 

En utredning om förutsättningar och utvecklingsmöjligheter vad gäller uppföljning av vård-

program och kvalitet genom kvalitetsregister har genomförts. En rapport med förslag på 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/webbutbildning-barn-och-cancer---skolskoterskans-roll/
https://www.youtube.com/watch?v=ulJSY00wypU
https://www.youtube.com/watch?v=ulJSY00wypU
https://www.youtube.com/watch?v=SKkOiTVPS1Y
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åtgärder har efter mötet publicerats på RCCs webbplats, se utveckling-av-uppfoljningen-av-

vardprogram-och-kvalitet-genom-kvalitetsregister-2021.pdf (cancercentrum.se) 

 
Aktuellt sjukvårdsregionalt 

• En sjukvårdsregional utredning om införande av organiserad prostatacancertestning 
(OPT) är under slutförande.  

• Planering av flera digitala sjukvårdsregionala SVF-workshops pågår för olika diagnoser. 
Fokus ligger på kodning och kvalitetssäkring. Dessa workshops har varit både 
välbesökta och uppskattade. 

• 29–30 sep: Sjukvårdsregional nätverksträff palliativ vård 

• 14 okt: Utbildningsdag om palliativ vård riktad till patienter och närstående 

• 20 okt: Sjukvårdsregional dag för professionen inom cancerrehabilitering (fokus på 
implementering av det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering och den 
checklista för detta som utarbetats nationellt). 

• Cancerseminarieserien (se kalendarium på RCC Norrs webbplats) 

 

RPO Cancer enades 

att information avseende integration mellan Cytodos och Register för cancerläkemedel ska 

skickas från RCC Norr via mejl till RPO Cancer, RCC Norrs styrgrupp samt till de 

förvaltningsledare/objektsägare som finns för Cytodos i varje region, samt att det från mejlet 

ska framgå vilka som får informationen.  

att i övrigt notera informationen. 

 

5. Redovisning från regionerna om arbetet med SVF  

Regionerna ska redovisa sitt SVF-arbete till Socialstyrelsen enligt tidigare utskickad mall. 
Datauttag ur den nationella väntetidsdatabasen har skickats till respektive region. Rapporterna 
ska skickas till Ove Andrén senast 20 september. 

Socialdepartementet har gett signaler att för 2022 sätta någon form av prestationskrav för att få 

ta del av medlen. 

RPO Cancer enades 

att notera informationen. 

6. Information om pågående arbete med en ny sjukvårdsregional cancerplan för 2022–2024 

Arbetet med planen pågår inom RCC Norr. De sjukvårdsregionala processledarna och deras 

arbetsgrupper har skrivit underlag med detaljerade mål för respektive process. Dessa kommer 

att publiceras på RCC Norrs webbplats, men inte ingå i sin helhet som bilagor i den samlade 

cancerplanen. Målsättningen är att ta fram en övergripande cancerplan som är avsevärt kortare 

och har med mål än föregående cancerplaner.Ett förslag till plan diskuteras vid nästa RPO 

Cancer-möte den 26 oktober.  

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/utveckling-av-uppfoljningen-av-vardprogram-och-kvalitet-genom-kvalitetsregister-2021.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/utveckling-av-uppfoljningen-av-vardprogram-och-kvalitet-genom-kvalitetsregister-2021.pdf
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RPO Cancer enades 

att notera informationen. 

 

7. Införande av Min vårdplan (MVP) i norra sjukvårdsregionen  

Katja Vuollet Carlsson, sjukvårdsregional processledare för cancerrehabilitering, Jeanette Backlund/Maria 

Sandberg, kontakt-ssk kirurgkliniken Nus samt regionernas stödpersoner för införande av Min vårdplan via 

1177 Vårdguiden: Anneli Haglund RVN, Lina Fredriksson RJH och Helena Strömqvist RV medverkade. 

Syftet med Min Vårdplan är att skapa delaktighet, trygghet och förståelse hos patienter och 

närstående. Min vårdplan ska fokusera på och utgå från patientens behov, tydliggöra mål och 

ska alltid tas fram tillsammans med patienten. Den gör vården och behandlingen sammanhållen, 

överblickbar och tydliggör vem som gör vad. 

Att nationella Min Vårdplan utarbetas ökar tillgängligheten, eftersom alla verksamheter har 

möjlighet att börja erbjuda sina patienter digitalt via 1177 Vårdguiden och i pappersformat. Det 

är resursbesparande och avlastande för regionerna att den tas fram och förvaltas av nationella 

arbetsgrupper. Min Vårdplan uppdateras årligen. Det medför även ökad kvalitet och jämlikhet 

på patientinformationen. Texterna granskas bland annat av de berörda nationella vårdprogram-

grupperna och av patientföreträdare. 

Fördelar med Min vårdplan via 1177 är att patienten alltid har digital tillgång till sin Min 

vårdplan. Vården kan uppdatera informationen på distans och överlämna vårdplanen till andra 

vårdgivare. Både patienter och vårdpersonal uppskattar att kunna kommunicera via digitala 

meddelanden. Min Vårdplan kompletterar helheten för patienten på 1177 Vårdguiden 

tillsammans med journalen, läkemedelstjänsterna, bokade tider med mera. 

Diagnosspecifika nationella Min vårdplan finns publicerade både digitalt via 1177 Vårdguiden 

och som pdf-filer för pappersutskrift för 

• Bröstcancer 

• Peniscancer 

• Tjock- och ändtarmscancer 

• Prostatacancer 

• Äggstockscancer  

• Tumörer i hjärna och ryggmärg  
 

Arbete pågår för följande diagnoser 

• Urinblåsecancer  

• Huvud- och halscancer  

• Barncancer  

• Myelom  

• Sarkom  

• Bukspottkörtelcancer 

• CUP 
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• Hudcancer 

• Lungcancer  

• Cervixcancer 
 

Arbete pågår för implementering av Min Vårdplan i norra sjukvårdsregionen liksom i landet i 
övrigt. I norra sjukvårdsregionen har respektive region utsett en huvudansvarig stödperson för 
införandet av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden, med finansiellt stöd från RCC Norr: Anneli 
Haglund i Region Västernorrland, Lina Fredriksson i Region Jämtland Härjedalen och Helena 
Strömqvist i Region Västerbotten. Stödperson för Region Norrbotten saknas i nuläget. 
 
Jeanette Bäcklund och Maria Sandberg, som arbetat med införande av Min Vårdplan för 
bröstcancer vid Kirurgcentrum i Region Västerbotten redogjorde för sina erfarenheter. 
Införandet har fungerat mycket bra och vid en uppföljning var 91 av de 93 patienter som fått 
den nationella Min Vårdplan positiva till den. För de patienter som föredrar att få den på 
papper i stället för digitalt går den bra att skriva ut. Det har blivit färre telefonsamtal till vården 
eftersom patienterna tycker att de har bra information i Min Vårdplan. Den chattfunktion som 
finns på 1177 upplevs smidig av både patienter och kontaktsjuksköterskorna. 
 
Medskick till RPO Cancer: 

- Det är viktigt att norra sjukvårdsregionen har med representanter i de nationella 
arbetsgrupper som utarbetar diagnosspecifika Min Vårdplan. Det är en förutsättning för 
att norra sjukvårdsregionens perspektiv ska komma med i arbetet och underlättar 
kommande implementering. 

- I regioner där man tagit ett gemensamt och tydligt beslut att alla enheter ska arbeta med 

nationell Min vårdplan via 1177 har underlättat implementeringen inom patientflödet 

och framförallt gjort det möjligt att göra överlämningar av MVP mellan kliniker. I norra 

sjukvårdsregionen har hittills Västernorrland och Jämtland-Härjedalen tagit regionöver-

gripande beslut om ett införande av den nationella Min vårdplan.  

RPO Cancer tackade för en bra presentation och enades  

att notera informationen. 

 

8. Aktuella läkemedelsfrågor 

Jörn Schneede lämnade aktuell information. 

 

RPO Cancer enades 

att notera informationen. 

 

9. Aktuella kliniska studier 

Under pandemin har studier som påbörjades innan pandemin fortgått i stort som vanligt, men 

starten för nya kliniska studier har skjutits upp. Nu startar många nya studier. Inom prostata-

cancerområdet har studien ProBio nya inklusionskriterier för spridd prostatacancer och en ny 

post-op-strålbehandlingsstudie startar för patienter med PSA-recidiv. 
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Senada är norra sjukvårdsregionens representant i den nationella arbetsgruppen för Tidig 

upptäckt av cancer. Gruppen efterlyser pågående forsknings- och kliniska projekt kring tidig 

upptäckt av cancer, framför allt utifrån primärvårdsperspektiv, men även inom andra delar av 

vården. Senada ber ledamöterna i RPO Cancer att skicka information om sådana projekt till 

senada.hajdarevic@umu.se. Observera att det inte gäller enbart forskningsprojekt utan även 

pågående utvecklingsprojekt.  

RPO Cancer enades 

att notera informationen. 

 

10. Etablering av Regionalt programområde (RPO) Cancer 

Nina Fållbäck Svensson, förbundsdirektör Norra sjukvårdsregionförbundet deltog. 

Frågan om att etablera Regionalt programområde (RPO) Cancer och att med det ersätta det 

tidigare sjukvårdsregionala chefsamrådet för cancervården hade diskuterats vid två tidigare 

möten i chefsamrådet. Representation i RPO Cancer är densamma som i det tidigare 

chefsamråd. Nina framförde att den sjukvårdsregionala samverkansgruppen för läkemedel 

önskar ett närmare samarbete med RPO:na och att det är positivt att Jörn ingår i RPO Cancer. 

RPO Cancer enades 
att etablera RPO Cancer med uppdrag i enlighet med inför mötet utskickat underlag, där de 
särskilda uppdragen till RPO Cancer är att 

- verka för att cancerpatienter i hela norra sjukvårdsregionen inkluderas i kliniska studier. 
- verka för en jämlik tillgång till samt en ändamålsenlig utveckling av palliativ vård för cancerpatienter 

över hela sjukvårdsregionen. 
- representanterna i RPO Cancer ska diskutera och förankra de frågor som behandlas inom RPO 

Cancer i övriga berörda RPO:n och sjukvårdsregionala arbetsgrupper samt i regionernas linje-
organisationer. 
 

11. Övriga frågor 

Fredrik lyfte att vidareutbildning av personal inom vården i norra sjukvårdsregionen försvåras 

när vissa utbildningar bara ges i storstadsregioner i södra Sverige. För palliativ vård finns 

önskemålet att verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska kunna förläggas i norra Sverige även 

om utbildningarna ger vid högskolor/universitet söderut. Övriga RPO-ledamöter instämmer i 

behovet och önskemålet. Nina informerar om att det nationella vårdkompetensrådet har börjat 

sitt arbete och håller på att etablera ett sjukvårdsregionalt råd. Fredrik ombeds att nedteckna 

frågan till Nina så att den kan lyftas nationellt. 

 

12. Nästkommande möte 

Tisdagen den 26 oktober kl 15.00-17.00. 

 

 

mailto:senada.hajdarevic@umu.se

