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1. Presentation 

Mötet inleddes med en kort presentation av deltagarna vid mötet. 

 

2. Föregående minnesanteckning 

Minnesanteckning från 2021-09-07 godkändes och lades till handlingarna. Minnesanteckningen 

publiceras på www.cancercentrum.se/norr  

 

3. Fastställande av mötesdatum för RPO Cancer vt-22.  

Mötesdatum för nästa år fastställdes till nedanstående datum (samtliga fall digitala möten 

tisdagar kl.15-17): 

1 februari 

29 mars 

31 maj 

 

4. Aktuellt från RCC i samverkan 

Anna-Lena lämnade aktuell information: 

• Fastställda nationella vårdprogram 

- Waldenströms markroglobulinemi 

- Skelett- och mjukdelssarkom (även SVF uppdaterat) 

• SVF-PREM-resultat publicerade för hela 2020 och första kvartalet 2021. Patienterna 

rapporterar att de upplevt att tillgängligheten till cancervården har ökat under pandemin 

men att stödet till anhöriga har varit sämre.  

• Status överföring av läkemedelsinformation från Cytodos till Register för cancerläkemedel 

Region Östergötland påbörjar testning denna vecka, Region Uppsala är nästa region på 

tur. RCC skickar inom kort ut information till regionerna så att integrationsprojekt kan 

planeras in under 2022. 

• Cervixcancerprevention – utrotningsprojekt och kallelsesystem 

Sjukvårdsdelegationen vid SKR har informerats om pågående projekt om utrotning av 

cervixcancer och om RCCs förslag om ett generiskt kallelsesystem för cervixcancer-

screening. Delegationen har ställt sig positiva till det och efterfrågar ett beslutsförslag till 

sitt möte i november. Om regionerna säger ja till ett generiskt kallelsesystem beräknas 

anslutning kunna vara möjlig första kvartalet 2023. 

• Publicerade rapporter:  

- Utveckling av uppföljningen av vårdprogram och kvalitet genom kvalitetsregister  

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/utveckling-av-

uppfoljningen-av-vardprogram-och-kvalitet-genom-kvalitetsregister-2021.pdf  

http://www.cancercentrum.se/norr
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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- Kontaktsjuksköterskor i cancervård – organisatoriska förut-sättningar och vårdkvalitet  

https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/samverkan/kssk/kontaktsjukskoterskor-

i-cancervard-qopcon_delrapport_210706.pdf 

- Delrapport till Socialdepartementet om överenskommelse med staten om jämlik och 

effektiv cancervård  

https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/overenskommelse/jamlik-och-effektiv-

cancervard-med-kortare-vantetider-delrapport-ok-2021.pdf  

- Utvecklingsområden inom barncancervården 

https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/utvecklingsomraden-inom-

barncancer_delrapportering-september-2021_210921.pdf  

- Nationell kartläggning av resurser för bedömning, rehabilitering och uppföljning efter 

barncancer https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/sammanstallning-av-enkat-

rehab-resurser_2021-vfinal.pdf  

 

• Medel för AI och/eller nya arbetssätt inom mammografiscreening och screening för prevention av 
livmoderhalscancer 
Tre projekt på cancerområdet får via RCC i samverkan medel från överenskommelsen 
för Kvinnors hälsa och förlossningsvård för att stödja användandet av AI och/eller nya 
arbetssätt inom mammografiscreening och screening för prevention av livmoderhals-
cancer 
- Utveckling och kvalitetssäkring av kolposkopiverksamheten i Sverige genom bildlagring (Miriam 
Elfström, KI + RCC Stockholm-Gotland) 
- The impact of using artificial intelligence in breast cancer screening (Kristina Lång, LU + SUS) 
- Nationell Plattform för AI och Medicinska Bilder – Mammografiscreening (Fredrik Strand, KI + 
KS) 

 

• ”Testbädd för kliniska studier inom cancervården” (vidareutveckling av Nollvision Cancer) har 

tilldelats Vinnova-stöd. Målet är att ge patienterna snabbare tillgång till effektiv och 

jämlik precisionshälsa. 

 

Aktuellt sjukvårdsregionalt 

• Organiserad prostatacancertestning (OPT)  

Vid mötet med Norra sjukvårdsregionförbundets förbundsdirektion (FD) i slutet av 

september presenterade Johan Styrke den utredning om införande av organiserad 

prostatacancertestning (OPT) som han ansvarat för. Mottagandet från politikerna var 

mycket positivt och FD har efterfrågat ett beslutsförslag till sitt möte i december. 

Utredningen föreslår bl.a. ett sjukvårdsregiongemensamt kansli kopplat till RCC Norr. 

• Sjukvårdsregionala cancerdagar planeras hållas den 5–6 maj 2022. Den 5 maj är fokus 

vårdnära frågor och dagen hålls på svenska. 6 maj är cancerforskningsdagen som 

arrangeras i samarbete med Umeå universitet och hålls på engelska. 

 

https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/samverkan/kssk/kontaktsjukskoterskor-i-cancervard-qopcon_delrapport_210706.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/samverkan/kssk/kontaktsjukskoterskor-i-cancervard-qopcon_delrapport_210706.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/overenskommelse/jamlik-och-effektiv-cancervard-med-kortare-vantetider-delrapport-ok-2021.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/overenskommelse/jamlik-och-effektiv-cancervard-med-kortare-vantetider-delrapport-ok-2021.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/utvecklingsomraden-inom-barncancer_delrapportering-september-2021_210921.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/utvecklingsomraden-inom-barncancer_delrapportering-september-2021_210921.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/sammanstallning-av-enkat-rehab-resurser_2021-vfinal.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/sammanstallning-av-enkat-rehab-resurser_2021-vfinal.pdf
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Remisshantering inom processen för nationell högspecialiserad vård 

Anna-Lena redogjorde kort för de olika stegen i Socialstyrelsens process för nationell 

högspecialiserad vård, se Om nationell högspecialiserad vård - Socialstyrelsen 

För remisser inom cancerområden gäller följande process i norra sjukvårdsregionen: 

1. RCC Norr har dialog med den funktion inom det sjukvårdsregionala kunskaps-
styrningssystemet som har ett övergripande uppdrag att samordna sjukvårds-
regionens NHV-remiss-svar. Ev. andra berörda RPO identifieras och kontaktas.  

2. Berörd(a) sjukvårdsregional(a) processledare får i uppdrag att tillsammans med sin 
processarbetsgrupp bereda ett förslag till sjukvårdsregiongemensamt svar på 
remissen.  

3. Processarbetsgruppens förslag till svar stäms av med RPO Cancer. RCC Norrs 
styrgrupp tar ställning till processarbetsgruppens svarsförslag. 

4. RCC Norr formulerar ett svar till SoS tillsammans med ansvarig funktion inom det 
sjukvårdsregionala kunskapsstyrningssystemet.  

5. Ovanstående funktion skickar svaret till SoS.   

 

Nu pågår remisser avseende nationell högspecialiserad vård för  

- Kurativt syftande behandling av vulvacancer 

- Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer 

- Isolerad hyperterm perfusion 

- Cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i bukhålan 
för patienter med spridd cancer i bukhinnan (HIPEC) 

Dessa områden är idag nationellt nivåstrukturerade inom ramen för den tidigare RCC-

modellen. Förslag till remissvar är under utarbetade i de berörda sjukvårdsregionala 

processarbetsgrupperna och kommer under att stämmas av med RPO via e-post. 

RPO Cancer enades 

att notera informationen. 

 

5. Nationella vårdprogram på remiss 

Remissrunda pågår för de reviderade nationella vårdprogrammen (NVP)/SVF för:  

- Myeloproliferativa neoplasier, MPN (SVF)  

- Gynekologiska sarkom (bilaga till NVP buksarkom) 

- Hodgkins lymfom (NVP) 

- Kronisk lymfatisk leukemi, KLL (NVP) 

- Urotelial cancer (NVP och SVF) 

- Långtidsuppföljning efter barncancer (NVP) 

 

Ove Andrén redogjorde för de konsekvensbeskrivningar som utarbetats av de berörda sjuk-

vårdsregionala processarbetsgrupperna. RPO Cancer ställde sig bakom de synpunkter som 

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/om-nationell-hogspecialiserad-vard/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/nationell-hogspecialiserad-vard-sammanvagd-bedomning-vulvacancer.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/nationell-hogspecialiserad-vard-sammanvagd-bedomning-testiscancer.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/nationell-hogspecialiserad-vard-sammanvagd-bedomning-ilp.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/nationell-hogspecialiserad-vard-sammanvagd-bedomning-hipec.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/nationell-hogspecialiserad-vard-sammanvagd-bedomning-hipec.pdf
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processarbetsgruppen framfört för NVP-bilagan för gynekologiska sarkom. Inga övriga 

synpunkter framfördes på de övriga reviderade vårdprogrammen.   

RPO Cancer enades 

att för sin del godkänna de vårdprogram och konsekvensbeskrivningar som föredrogs vid 

dagens möte och att lämna remissvar enligt ovan.  

 

6. Sjukvårdsregional cancerplan 

RCC Norr har utarbetat ett utkast till sjukvårdsregional cancerplan för 2022–2024, som skickats 
till RPO Cancer inför mötet. Direktivet har varit att de kommande planen ska vara mycket 
kortare än tidigare cancerplaner och omfatta färre mål. Därmed ingår inga diagnosspecifika mål 
i planen, utan dessa finns i processpecifika planer som kommer att publiceras på RCC Norrs 
webbplats och följas upp årligen. 
 

RPO Cancer diskuterade innehållet i planen. Majoriteten av mötesdeltagarna framförde 

uppfattningen att omfattningen av planen och antalet mål var rimlig och innehållet bra. Många 

mål är dock långt från nuvarande verklighet i vården och inte möjliga att nå utan resurstillskott. 

Alla är t.ex. eniga om värdet av kontaktsjuksköterskor, men om ekonomin inte möjliggör att 

anställa fler kontaktsjuksköterskor kan målen inte nås. 

I utkastet till plan föreslogs ett procentmål avseende täckningsgrad i cancervårdens kvalitets-

registren. RPO menade att det målet inte är nåbart och borde omformuleras. Kvalitetsregistrens 

omfattning och innehåll diskuterades. RPO konstaterade att registren är mer lämpade för 

forskning än för styrning av verksamheten och generellt innehåller alldeles för många variabler. 

Registren borde ses över, så att antalet indikatorer kraftigt reduceras och fokuseras för att kunna 

följa mätbara mål av betydelse för patienterna och verksamhetens utveckling. Variabler som 

används främst för forskning kanske kan separeras och betalas av forskningen med tjänster för 

registrering? Vissa register är så svåra att fylla i att sekreterare eller sjuksköterskorna inte klarar 

det och registreringen belastar då läkarna i stället. Automatiserad insamling av data är önskvärd.  

En fundering om CCC-ackreditering är mest ändamålsenlig för NUS och norra sjukvårds-

regionen eller om annan ackreditering kan vara lämpligare framfördes. 

Behov av specialistutbildningar för fler yrkeskategorier än läkare och sjuksköterskor 

poängterades, t.ex. för BMA. Detta bör läggas till i planen. 

Ett mål kring primärvårdens arbete vad gäller tidig upptäckt, prevention och rehabilitering bör 

läggas till. 

RPO Cancer enades 

att för sin del ställa sig bakom cancerplanen för fortsatt hantering, med de synpunkter som 

lämnats enligt ovan. Ytterligare förslag på nya mål, ändringar eller nya formuleringar skickas till 

Anna-Lena senast 8 november. 
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7. Aktuella läkemedelsfrågor 

Jörn hade förhinder att delta i mötet och kunde därmed inte förmedla några aktuella läke-

medelsfrågor. Maria Strandberg informerade om att den nationella arbetsgruppen för cancer-

läkemedel (NAC) kommer att föreslå att några nya läkemedel registreras i Register för cancer-

läkemedel från och med 2022. Beslut fattas av RCC i samverkan. 

 

Under 2021 har registreringen i Register för cancerläkemedel ökat i Regionerna Västerbotten 

och Västernorrland, medan registreringen inte fungerat i Norrbotten och Jämtland-Härjedalen 

under pandemin. Maria kommenterade att PDL1-hämmare nu används mycket för behandling 

vid lungcancer, melanom och njurcancer. CAR-T-cellsbehandling kommer för myelom. 

 

8. Aktuella kliniska studier 

Kostnaden för att deltagande i studier vid Skandiumkliniken diskuterades. Skandiumkliniken 

finansieras av samtliga regioner baserat på befolkningsmängd. Lars lyfte en aktuell studie där 

patienter randomiseras mellan att behandlas med fotonstrålning i Umeå och att remitteras till 

Skandion för protonstrålning. Om RVN remitterar en patient till Umeå och patienten i studien 

skickas till Skandionkliniken uppkommer en dubbel kostnad för RVN. 

 

9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

1. Nästkommande möte 

Tisdagen den 1 februari kl 15.00-17.00. 

 

 


