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1 Presentation av alla deltagare 

 

2 Fastställande av minnesanteckningar  

RPO Cancer beslutade: 

att godkänna minnesanteckningen från mötet den 31 maj. 

 

3 Lägesavstämning från varje region 
 
Region Norrbotten (RN): Saknade representanter vid mötet. 
 
Region Västerbotten (RV): Det har varit en hög vårdtyngd under sommaren och 
fortsätter att vara det. Antalet vårdplatser har under sommaren varit i nivå med tidigare 
somrar, men man har haft många satellitpatienter och det har varit tufft för 
omvårdnadspersonalen. Öppenvården har haft ett ovanligt högt remissinflöde, möjligen 
en post Covid-effekt. På Nus har nu fler vårdplatser öppnats upp efter sommaren, men 
det är fortsatt stort inflöde av patienter. Kirurgiverksamheten har behövt prioritera hårt 
och fördröjningar har förekommit. 

Region Jämtland Härjedalen (RJH): Sommaren beskrivs som bättre än vanligt. 
Kirurgiverksamheten har hanterat akuta patienter och cancerkirurgi. Det har varit 
överbeläggningar under sommaren, men fler vårdplatser öppnar nu upp. 
Kompetensförsörjningssituationen ser ljusare ut då flera sjuksköterskor sökt tjänster, 
andelen inhyrd personal är ca 30 %. Det har inte byggts upp köer för cancerpatienter 
under sommaren. Det har varit ett gott samarbete över klinikgränserna. 

Region Västernorrland (RVN): Man har haft få vårdplatser jämfört med tidigare år 
och behövt skjuta upp en del planerad cancerkirurgi. En del patienter har skickats till 
andra regioner. Det råder stor sjuksköterskebrist. Situationen är fortsatt ansträngd, med 
stora prioriteringsfrågor varje dag. 

Primärvården: Många sommarstängda hälsocentraler har inneburit sämre tillgänglighet. 
Normalproduktionen är lägre än innan pandemin. Det är svårt att få tag i personal, till 
och med stafetter. Söktrycket från patienter är större än innan pandemin, vilket gör det 
än svårare att möta behoven.  

 

4 Aktuellt från RCC i samverkan och sjukvårdsregionalt 

Anna-Lena gav aktuell information från RCC i samverkan och sjukvårdsregion-

gemensamt arbete. 

Fastställda nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp, SVF 

• Myelom (läkemedelsuppdatering) 

• Livmoderhals- och vaginalcancer (läkemedelsuppdatering) 

• Livmoderkroppscancer (läkemedelsuppdatering) 

• AML 
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• 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 

 

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/  

 

RPO konstaterar att regionernas beställarfunktioner för primärvården via Anna Bergström 

kan hjälpa till att sprida information om att dessa informationsfilmer finns. 

 

Nationell cancersamordnare 

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

cancersamordnare pågår. Helena Brändström är tf nationell cancersamordnare. 

 

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. 

 

 

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/
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
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Aktuellt sjukvårdsregionalt 

Organiserad prostatacancertestning (OPT)  

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. 

 

Projekt för att utrota livmoderhalscancer 

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

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

arbetar med en projektplan. RN saknar ännu projektledare. 

 

Stödresurs för unga cancerdrabbade (18–30 år) 

Gustav Zetterberg (kurator) önskar besöka sjukvårdsregionens länssjukhus för att 

etablera kontakter på berörda kliniker och diskutera detaljer kring samverkan. Frågan 

ställdes om respektive LPO kan vara en kontaktväg inför besöken i respektive region. 

De RPO-representanter som deltog i mötet ställde sig positiva till det. 

 

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 

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 
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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 

 

Maria Liljeholm berättade att hon för en dialog med några medarbetare om möjligheten 

att ta uppdrag som processledare där onkologer efterfrågas. Processledarfunktionen för 

CUP diskuterades, med ett förslag att dela processledarskapet mellan en onkolog och en 

representant från primärvården.  

Det finns ett SVF för allvarliga ospecifika symptom som kan bero på cancer. Dessa 

patienter utreds vid diagnostiska centrum (DC) i respektive region. RCC Norr har ingen 

processledare för denna process, men samordnar nätverksmöten med sjukvårds-

regionens fyra DC. De flesta av sjukvårdsregionens DC utreder även CUP-patienter.  

 

5 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 cancer-
patienterna 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. 
 

 

6 Förslag: Inrättande av ett sjukvårdsregiongemensamt remiss-
bedömningsteam för patienter med komplexa rehabiliteringsbehov 
(generellt alternativt begränsat till bäckenrehabilitering) 

Åsa Sandström (koordinator för MDK rehab) och Katja Vuollet Carlsson (sjukvårdsregional 
processledare) medverkade. 

mailto:ove.andren@regionvasterbotten.se
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I februari presenterades rapporten Utveckling av MDK-Rehab utifrån ett behov att 
utveckla nuvarande sjukvårdsregionala MDK-Rehab, som har fokus på rehabilitering av 
patienter efter behandling av cancer i bäckenområdet. 
Rapporten har sammanställt: 
- erfarenheterna från MDK-rehab 
- utvecklingen av cancerrehabilitering i sjukvårdsregionen sedan MDK:n etablerades 
- utgångspunkter för fortsatt utveckling av bäckencancerrehabilitering i norra 

sjukvårdsregionen. 
Rapporten presenterades för RPO Cancer vid ett möte 2022-02-01. Vid det mötet 
diskuterades hur RPO Cancer önskar att RCC Norr fortsättningsvis ska arbeta med 
utveckling av bäckencancerrehabilitering i norra sjukvårdsregionen. RPO konstaterade 
att nuvarande MDK har varit värdefull vid komplexa fall, men att för få ärenden 
remitteras dit för att verksamheten ska fortsätta i nuvarande format. Lokala/regionala 
team behöver vara första instans och viss kompetens inom området behöver finnas 
regionalt, men det är värdefullt med tillgång till sjukvårdsregional expertis för patienter 
med riktigt svåra besvär. Förslag framfördes att skapa ett sjukvårdsregionalt gemensamt 
remissbedömningsteam och att arbeta med ökad kunskapsöverföring mellan regioner 
och vårdnivåer, t.ex. vid temadagar. 
 
Baserat på dessa synpunkter presenterades följande förslag vid mötet: 
Ett sjukvårdsregiongemensamt remissbedömningsteam inrättas. Alla regioner ska vara 
representerade, vilket stödjer kontaktvägar och implementering. Om fokus för 
remissbedömningsteamet även fortsättningsvis ska vara bäckenrehabilitering behövs 
kompetens inom onkologi och kirurgiska specialiteter samt uro- och/eller tarmterapi. 
Ytterligare specialistkompetens kan behöva kopplas in utifrån de behov som beskrivs i 
remissen. Remissmall och kriterier för remittering tas fram av remissbedömningsteamet 
med stöd av RCC. Det ska inte vara någon kostnad för regionerna att remittera, men 
varje region står för arbetstidskostnaden för deltagarna i remissbedömningsteamet. 
 
Modellen förutsätter en struktur för hantering av rehabiliteringsbehov av lokala/ 
regionala team och att tillgång till arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist och kurator finns 
regionalt.  
 
Följande frågor ställdes till RPO Cancer: 
Ska ett remissbedömningsteam etableras i norra sjukvårdsregionen? 
Om ja: 

– Ska remissbedömningsteam ta emot remisser enbart för symtom efter 
behandling av cancer i lilla bäckenet? 

– Ska remissbedömningsteam ta emot remisser utifrån avancerade symtom oavsett 
diagnos? (Fler specialistkompetenser kommer då att behövas i remiss-
bedömningsteamet.) 

Om ja:  

– Hur och vem utser medlemmar till teamet och ger dem uppdraget? 

– Beslut behöver tas var remissbedömningsteamet organisatoriskt ska ligga. 

– Hur ska RCC Norr vara delaktigt i det fortsatta arbetet? 

 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/norr/backenrehabilitering/rapport_backencancerrehabilitering_2022_final.pdf
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RPO Cancer beslutade  

att på grund av det låga deltagandet i mötet sammanställer RCC Norr en kort skrivelse i 
frågan och skickar den till regionernas LPO för diskussion. Respektive LPO får 
återkomma med ett svar vid kommande RPO-möte den 25 oktober.  

 

 

7 Uppföljning av arbetet inom RPO Cancer 

Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) följer årligen upp arbetet inom alla sjukvårds-
regionens RPO. För RPO Cancer ska denna uppföljning ske under hösten 2022. 
Uppföljningen sker dels i form av att RPO besvarar en enkät, dels i form av ett möte 
mellan företrädare för NRF och representanter från RPO. Uppföljningsenkäten hade 
skickats ut inför mötet.  

 
På grund av det låga deltagandet i mötet bordlades denna punkt till nästa möte.  
 

8 Aktuella läkemedelsfrågor 

Jörn rapporterade om aktuella läkemedelsfrågor. 

Det kommer flera nya antikroppsbehandlingar, bland annat bifunktionella antikroppar. 
ALL och lymfom har fått nya antikroppsmediciner. För bröstcancer kommer flera nya 
läkemedelsbehandlingar, bl.a. antikroppar som kopplas med cytostatika och antikroppar. 
Trodelvy är aktuellt för trippelnegativ bröstcancer. Nya tyrokinashämmare kommer för 
HER-positiv bröstcancer.  
Vitrakvi (multityrokinashämmare) har godkänts för subvention. 
Tukysa har godkänts för användning vid avancerad bröstcancer och hjärnmetastaser. 
 
Nya indikationer för PDL-hämmare finns på Janus-info, med en tabell för vilka regimer 
som är mest kostnadseffektiva. 

 

9 Aktuella kliniska studier 

Frågan bordlades. 

 

10 Övriga frågor 
Inga övriga frågor togs upp. 
 

 
11 Nästa möte 

Tisdag 25 oktober 2022 kl 15-17, via Teams 

 

 


