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Möte med det sjukvårdsregionala programområdet för 
cancervården (RPO Cancer) 

Minnesanteckning 

Plats 

Datum/tid 

Digitalt via Teams 

2022-05-31   kl. 15.00-17.00 

 
Regionrepresentanter 
Anne Hallqvist (till punkt 5) 
Anne-Lie Fahlén 
Charlotta Andersson 
Jörn Schneede (till punkt 6) 
Katarina Nordfjäll 
Lars Beckman (till punkt 5) 
Mia Ajax (ersätter Lennart Adamsson) 
Maria Liljeholm 
Roger Brännström 
Senada Hajdarevic 
Urban Arnelo 
 

Representanter RCC Norr 

Anna-Lena Sunesson  
Ove Andrén 
Åsa Johansson (sekreterare) 
 

 

 
Ej närvarande 
Adriana Herrera-Gonzales 
Anna S Bergström 
Bertil Axelsson/Fredrik Wallin  
Birgitta Lauri  
Dirk Albrecht  
Frans Nilsson 
Helena Dalin 
Lennart Adamsson/Cornelia Bergdahl 
Bäcklund 
Rickard Sjöberg 
Stig-Evert Thornberg 
Åsa Mattsson Rumm 
 
 
 
 
 

 

Sekreterare 

 

Ordförande 

______________________________________ 
Åsa Johansson, justerat Anna-Lena Sunesson 
________________________________________ 
Anna-Lena Sunesson 
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1 Presentation av alla deltagare 

 

2 Fastställande av minnesanteckningar  

Styrgruppen beslutade: 

att godkänna minnesanteckningen från mötet den 29 mars. 

 

3 Avstämning inför sommaren 
- avstämning från respektive region avseende läget för cancervården 
- finns det något som regionerna kan hjälpas åt med för att underlätta sommarsituationen? 

 
Norrbotten: Läget är mycket pressat, med underbemanning och överbeläggningar. Det 
är brist på vårdplatser och operationstider. Diskussioner pågår med Karolinska 
sjukhuset om att kunna skicka cancerpatienter dit för operation under sommaren. 
Mottagnings- och utredningsverksamheten löper på. Hantering av media tar tid. 
 
Västerbotten: Läget är fortsatt ansträngt, men ser mindre illa ut inför sommaren än 
man befarade för två månader sedan. Kirurgiverksamheten har hela våren haft färre 
operationslag än normalt på grund av personalbrist. Ev. kan ändå visst utrymme finnas 
för operation av patienter från Norrbotten under sommaren, kirurgklinikerna i 
respektive region har fortsatt kontakt kring det. Onkologkliniken har stort inflöde av 
remisser och patienter och det är svårt att få läkartiderna att räcka till på mottagningen. 
Man kommer att ha öppet fyra vårdplatser färre än tidigare somrar och ökar den 
polikliniska verksamheten något. Korttidsfrånvaron är tillbaka till normala nivåer. 
Patologen bedömer sommarsituationen som stabil ur diagnostikperspektiv.  

Jämtland/Härjedalen: Kirurgiverksamheten har ett bättre vårdplatsläge än förra 
sommaren. Ett operationslag bemannas av stafetter. Onkologmottagningen har svår 
sjuksköterskebrist. Medicinkliniken har ont om vårdplatser och samlokaliserar lungsjuk-
vård och hematologi på grund av sjuksköterskebrist. Bild- och funktionsmedicin har 
svårt att bemanna MDK, men det är inte sommarspecifikt. Många röntgensjuk-
sköterskor har slutat på grund av missnöje med arbetstidsavtal och löner. Det medför 
ett behov av en hårdare prioritering av undersökningar.  

Västernorrland: Det är ont om vårdplatser och många har sagt upp sig. Det är stort 
inflöde av patienter till onkologen. Bristen på vårdplatser i regionen har lett till ett IVO-
ärende med viteskrav. Hantering av media tar tid, men artiklar som lyfter vikten av 
vården har varit rekryteringsbefrämjande. Den mest akuta sjuksköterskebristen har 
minskat något genom att några medarbetare som tidigare lämnat regionen har återvänt 
och lönesatsningar har främjat sommarbemanningen.  
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4 Aktuellt från RCC i samverkan 

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

sjukvårdsregiongemensamma nyheter sedan senaste styrgruppsmötet. 

 

Fastställda nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp, SVF 

• Levercellscancer (läkemedelsuppdatering) 

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

reviderat) 

• Neuroendokrina tumörer (SVF) 

• Kolorektalcancer (SVF) 

• MPN, myeloproliferativ neoplasi (läkemedelsuppdatering) 

• Lungcancer (läkemedelsuppdatering) 

• Bröstcancer 

• Merkelscellscancer (patologidelen) 

 

Patientinformation i regimbiblioteket 

Texterna finns nu även på engelska, översättning till arabiska pågår. 

Digital teamutbildning om patienters delaktighet finns nu nationellt tillgänglig (ges av RCC 

Stockholm Gotland)  

Comprehensive Cancer Center, CCC. 

Skånes universitetssjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset har ackrediterats som 

Comprehensive Cancer Center. En CCC-sida med mycket material från ackrediterings-

processen i fr.a. Skåne publiceras inom kort på RCC:s webbplats. 

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 läkemedels-

behandling, 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.  

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 

2022-05-31 

4(6) 

 

 

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

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

pembrolizumab). 

 

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). 

 

Aktuellt sjukvårdsregionalt 

Cancersamordnare i regionerna 

RVN: Ulrika Rönningås 

RJH: Mia Ajax 

 

Sjukvårdsregionala cancerplanen 2022–2024 

Planen kommer att fastställs av Norra sjukvårdsregionförbundets förbundsdirektion den 

15 juni, tillsammans med respektive regions handlingsplan.  

Tarmcancerscreening 

Screeningen är nu igång i RN, RVN och RV och startar i RJH efter sommaren 

Organiserad prostatacancertestning (OPT)  

Start 2023 för 50- och 56-åringar, arbete pågår för pilotstart i RV i höst 

Sjukvårdsregional MDK för njurcancer startar efter sommaren. 

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 Cancer-

centrum 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 
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planeras att Gustav ska besöka samtliga regioner och berörda kliniker för att på 

detaljnivå komma överens om rutiner bl.a. för hur Gustav ska få information om 

aktuella patienter.  

  

 

5 Nationella vårdprogram (NVP) och SVF på remiss 
Ove Andrén redogjorde för aktuella vårdprogram och SVF på remiss 
- livmoderhalscancerprevention (NVP) 

- njurcancer (NVP) 

- allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer (SVF) 
 

RPO Cancer beslutade att 

i remissvaren inte framföra några önskemål om justeringar av aktuella remissversioner 

av vårdprogram och SVF. 

 

6 Fastställande av kommande mötesdatum för RPO Cancer.  

Tider för kommande möten fastställdes (samtliga möten via Teams): 

tisdag 6 sep kl 15-17  

tisdag 25 okt kl 15-17  

tisdag 10 januari 2023 kl 15-17  

 

7 Aktuella läkemedelsfrågor 

Jörn informerade om att ett beredskapslager för läkemedel ska byggas upp. Totalt 

omfattas ett 250-tal läkemedel, varav ett antal onkologiska, enligt listor från 

Socialstyrelsen. Lageruppbyggnaden kommer att ta flera år och utbyggt ska det finnas 

doser för 3–6 månader i omsättningslager. 

Jörn informerade om aktuella nya läkemedel och indikationer. Bland annat kommer ny 

behandlingsregim för KLL-patienter. För palliativa patienter ger Revestive (GLP-analog 

som använts inom diabetesbehandling) positiv påverkan på tarmfunktionen, så att 

patienterna kan behålla mat bättre. Tepmetko (proteinkinashämmare) är aktuell för 

tablettbehandling av småcellig lungcancer. För Tukysa (tyrosinkinashämmare, tablett) 

finns godkännande för användning vid metastaserad cancer i bröst och hjärna. 

Multityrokinashämmaren Vitrakvi har godkänts för subvention. 

För uppgift om läkemedelspriser, kontakta Jörn.  
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8 Aktuella kliniska studier 

Inga aktuella kliniska studier presenterades. 

 

9 Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp. 

 


