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Möte med det sjukvårdsregionala programområdet för 
cancervården (RPO Cancer) 

Minnesanteckningar 
 
2022-03-29 kl. 15.00-17.00, digitalt via Teams 
 

Minnesanteckningar 

Närvarande regionrepresentanter 
Anne Hallqvist 
Anne-Lie Fahlén 
Bertil Axelsson  
Birgitta Lauri  
Dirk Albrecht (från punkt 6) 
Fredrik Wallin 
Helena Dalin 
Jörn Schneede 
Lars Beckman 
Lennart Adamsson 
Maria Liljeholm 
Roger Brännström (t.o.m. punkt 7) 
Senada Hajdarevic (från punkt 5) 
Åsa Mattsson Rumm  

 

Representanter RCC Norr 
Anna-Lena Sunesson 
Ove Andrén 
Åsa Johansson 

 

Övriga deltagare 
Helena Strömqvist 
Johan Styrke 

Ej närvarande regionrepresentanter 
Anna S Bergström 
Charlotta Andersson 
Urban Arnelo 

 

Adjungerade ej närvarande 
Adriana Herrera-Gonzales 
Frans Nilsson 
Rickard Sjöberg 
Stig-Evert Thornberg 
 

 
Åsa Johansson     Anna-Lena Sunesson 
Sekreterare     Ordförande 
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1. Presentation av alla deltagare 
 

2. Fastställande av minnesanteckningar  
Minnesanteckning från 2022-02-01 godkändes och lades till handlingarna. 
Minnesanteckningen publiceras på www.cancercentrum.se/norr 
 

3. Avstämning från respektive region avseende nuläget för cancervården 
Norrbotten: Mycket ansträngt vårdplatsläge, men cancervården har kunnat fortlöpa 
operativt. Man är i gång med tarmcancerscreeningen, men det är lång kö till koloskopi. 
Sjuksköterskebristen är stor.  

 
Västerbotten: Ansträngt vårdplatsläge men det börjar lätta något genom minskande 
sjukskrivningar bland personalen. Cancercentrums verksamhet har fungerat. Kirurgin har 
haft det ansträngt trots prioritering av canceroperationer. Brist på sjuksköterskor.  
Ingen minskning ses i användningen av cancerläkemedel. Prognos med cirka 8–10% 
ökning i läkemedelskostnad för 2022. Andelen självadministrativa läkemedel eller 
läkemedel med långa intervaller mellan dostillfällena har ökat.  
 
Västernorrland: Ett väldigt ansträngt vårdplatsläge medför en patientosäker vård med 
många utlokaliserade patienter. Många sjuksköterskor säger upp sig på grund av hög 
arbetsbelastning och att man inte vill bli tvångsförflyttade till annan verksamhet. 
Omorganisationer och kostnadsreduceringsarbete har medfört ytterligare ansträngning. 
Det akuta geriatrikavdelningen har lagts ner i Sundsvall p.g.a. kostnadsreduceringar vilket 
får följdverkningar i systemet. Inom kirurgin ser sommaren ut att innebära att bara 
hälften av vårdplatserna kan hållas öppna, främst p.g.a. brist på operations- och IVA-
sjuksköterskor.  
 
Jämtland: Ansträngt vårdplatsläge, som försvåras av att kommuner drar ner på 
korttidsplatser vilket försämrar möjligheter att flytta patienter från sjukhus till kommunal 
vård. Kön till canceroperationer är under kontroll, men bristen på onkologer försvårar 
onkologiverksamheten.  
 
Diagnostik: Håller jämna steg med SVF-åtagandena, cancerpatienter är prioriterade. 
 

4. Aktuellt från RCC i samverkan 
Anna-Lena gav aktuell information från RCC i samverkan. 
 
Fastställda nationella vårdprogram 

• Hodgkins lymfom  

• Långtidsuppföljning efter barncancer  

• Hudlymfom (läkemedelsuppdatering) 

• Buksarkom inklusive ny bilaga för gynekologiska sarkom 
 
Regimbiblioteket, pågående arbeten 

• flyttat till kunskapsbanken (cancercentrum.se) 

• översättningar av patientinformation till engelska pågår och kommer att påbörjas till 
arabiska 

• projekt för att underlätta överföring av information från Regimbiblioteket till 
ordinationssystem  

http://www.cancercentrum.se/norr
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• läkemedel för barncancer läggs in 
 
Min vårdplan för urinblåsecancer är lanserad 
 
Utbildningsfilmer om barn i palliativ vård är publicerade på cancercentrum.se och ett 
nationellt webbinarium hålls den 30 mars 
 
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, Umeå, men möjlighet till distansstudier planeras. Verksamhets-
förlagd utbildning (VFU) på minst 15 hp genomförs på hemmaplan. Utbildningen kommer 
att innehålla både obligatoriska och valbara kurser. Utbildningen planeras kunna starta under 
2023. Det planeras även för utbildning för handledare inom VFU. 
 
En rapport med SVF-data för 2021 har skickats till regionerna och publicerats på RCC:s 
webbplats.  

• Totalt 131 538 personer utredda enligt SVF 

• På nationell nivå nåddes 70%-inklusionsmålet  

• Andelen som fick en cancerdiagnos av de som utreddes i SVF var 35 % 2021 (att jämföra 
med 38 % 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.  

• Ledtiderna för de urologiska diagnoserna, särskilt urinblåsecancer, har försämrats.  

• Den förbättring av väntetider inom läkemedelsbehandling som sågs 2020 höll i sig även 
under 2021. 
Länk till rapporten 

 
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. 
 
 

5. Nationella vårdprogram och SVF på remiss 
Remissrunda pågår för de reviderade nationella vårdprogrammen för 
- akut myeloisk leukemi (AML) 
- matstrups- och magsäckscancer 
- malignt melanom 
- prostatacancer 
 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/
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RPO Cancer diskuterade vårdprogrammen och konsekvensbeskrivningarna. För 
matstrupe- och magsäckscancer framfördes synpunkten att det i olika studier avseende 
PDL1-status/CPS-score endast bör anges det cut-off-värden som är aktuellt för den 
aktuella patienten. Därmed behöver det i remissen tydligt framgå var tumören sitter och 
vilket/vilka läkemedel patienten är aktuell för. RPO lyfte som föredömligt att vård-
programmet har tagit upp ett avsnitt som specifikt utvecklar diagnosspecifika palliativa 
åtgärder och överväganden. Detta bör följas av nationella vårdprogram för andra cancer-
diagnoser där det ofta enbart hänvisas till det Nationella vårdprogrammet i palliativ vård. 
Detta riskerar att lämna obelysta kunskapsluckor då det nationella vårdprogrammet i 
palliativ vård inte täcker diagnosspecifika palliativa problem.  

 
RPO Cancer beslutade att 
lämna ovanstående synpunkter i remissvaret för vårdprogrammet för matstrupe- och 
magsäckscancer. För övriga vårdprogram fanns inga önskemål om justeringar. 
 

6. Remissvar sakkunnigutredning avseende nationellt högspecialiserad vård för 
avancerad bäckenkirurgi 
Socialstyrelsen utreder och beslutar om nationellt högspecialiserad vård (NHV), 
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationell-
hogspecialiserad-vard/  
 
När det kommer remisser avseende nationellt högspecialiserad vård inom cancerområdet 
får RCC Norrs berörda sjukvårdsregionala processledare i uppdrag att tillsammans med 
sina processarbetsgrupper skriva förslag till sjukvårdsregiongemensamma remissvar. 
Dessa svar stäms av med RPO Cancer för synpunkter och ställningstagande till innehållet. 
De slutliga formuleringarna av svaren görs sedan av den funktion inom det sjukvårds-
regionala kunskapsstyrningssystemet som har som uppdrag att samordna samtliga svar 
avseende NHV-remisser, i samarbete med RCC Norr. Dessförinnan delges svaren även 
Umeå universitet, för att i så stor utsträckning som möjligt ge samstämmiga svar. 
 
RPO Cancer diskuterade det förslag till svar som utarbetats av RCC Norrs processarbets-
grupper inom tjock- och ändtarmscancer, urologisk cancer och gynekologisk cancer. 
Svaret innebär bl.a. att norra sjukvårdsregionen i flera delar inte stödjer sakkunnig-
gruppens definition, då den ses som alltför bred och otillräckligt definierad, vilket skulle 
medföra negativa konsekvenser om den tillämpades enligt förslaget. Utifrån de tydligare 
definitioner som norra sjukvårdsregionen föreslår bedöms två nationella enheter vara 
lämpligare än fyra, som förespråkas av sakkunniggruppen.  
 
RPO Cancer beslutade att 
stå bakom föreliggande remissvar innehållsmässigt. 

 
 

7. Införande av organiserad prostatacancertestning (OPT) i norra sjukvårds-
regionen 
Johan Styrke, sjukvårdsregional projektledare för OPT medverkade 
 
Förbundsdirektionen för norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) beslutade vid sitt möte 
den 17 mars att rekommendera medlemsregionerna att 

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/


5 (5) 

 

             
  
   

 
 

• medlemsregionerna inför OPT i enlighet med utarbetad och presenterad rapport i 
norra sjukvårdsregionen,  

• ett sjukvårdsregionalt kansli för OPT inrättas vid RCC Norr som servar samtliga 
regioner i sjukvårdsregionen,  

• godkänna förslag till avtal för det sjukvårdsregionala OPT-kansliet,  

• godkänna förslaget till kostnadsfördelning för det sjukvårdsregionala OPT-
kansliet,  

• påbörja OPT för åldersgrupperna 50 och 56 år, samt  

• säkerställa erforderliga resurser i regionerna för OPT. 
 
 

8. Projekt för utrotning av livmoderhalscancer 
Helena Strömqvist, sjukvårdsregional projektledare för utrotningsprojektet medverkar  
SKR:s sjukvårdsdelegation förordar att alla regioner deltar i den forskningsstudie som 
leds från Karolinska institutet och som innefattar HPV-catch-up-vaccination av kvinnor 
födda 1994–1998. Planering för vaccinationsarbetet har påbörjats i alla fyra Norrlands-
regioner och en sjukvårdsregional nätverksgrupp har bildats, med Helena Strömqvist som 
sjukvårdsregional projektledare och Lena Silfverdal som medicinskt sakkunnig. Helena 
informerade om det pågående arbetet. Totalt innefattar åldersgruppen som är aktuell för 
vaccination mellan ca 3500 kvinnor (Region JH) och ca 8800 kvinnor (Region Väster-
botten). Varje region behöver ha en regional projektledning som ansvarar för 
genomförandet.  
 

9. Särskild satsning på urologin i årets canceröverenskommelse  
I årets canceröverenskommelse mellan staten och SKR ingå att särskilda förstärkningar 
bör göras inom urologin för att förbättra tillgängligheten för dessa patienter. Ove Andrén 
informerade om påbörjat nationellt gemensamt arbete. En arbetsgrupp har utsetts och 
ska kartlägga gällande urologiläge och föreslå förbättringar. 
 

10. Aktuella läkemedelsfrågor 
Ansökan om godkännande för läkemedel rörande bröstcancer (Tukysa) och lungcancer 
(Lumikras) pågår. Några avtal har förlängts och för vissa läkemedel tillkommer nya 
indikationer för behandling. För Zytiga löper patenttiden ut i september och flera 
generika är på väg in. Verksamhetsansvariga kan gärna kontakta Jörn i frågor rörande 
läkemedelspriser.  
 

11. Aktuella kliniska studier 
Birgitta Lauri rapporterade om flera aktuella studier inom blodcancerområdet, bl.a. 
rörande antikroppsbehandling vid myelom respektive lymfom samt studier kring 
primärbehandling vid KML. Generellt ses en ökning av kliniska studier nu efter 
pandemin, Cancercentrum vid Nus har t.ex. ca 35 studier under inklusion och ett 80-tal 
studier som inte är helt avslutade.  

 

12. Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades. 

 

13. Nästa möte:  
Tisdagen den 31 maj kl. 15-17 (digitalt möte via Teams)   


