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Möte med det sjukvårdsregionala programområdet för 
cancervården (RPO Cancer) 

Minnesanteckning 
Plats 
Datum/tid 

Digitalt via Teams 
2022-10-25   kl. 15.00-17.00 

 
Regionrepresentanter 
Anna Palm 
Anne Hallqvist 
Anne-Lie Fahlén 
Charlotta Andersson 
Dirk Albrecht  
Fredric Wallin  
Jörn Schneede 
Katarina Nordfjäll 
Lars Beckman  
Lennart Adamsson 
Maria Liljeholm 
Urban Arnelo, till pkt 8 
 
 
Representanter RCC Norr 
Anna-Lena Sunesson  
Ove Andrén 
Åsa Johansson (sekreterare) 
 
 
 
 

 
Ej närvarande 
Adriana Herrera-Gonzales 
Anna Bergström 
Bertil Axelsson 
Birgitta Lauri  
Frans Nilsson 
Helena Dalin 
Rickard Sjöberg 
Roger Brännström/Christine Albrecht/Magdalena 
Bäcklund 
Senada Hajdarevic 
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  
RPO Cancer beslutade: 
att godkänna minnesanteckningen från mötet den 6 september. 

 
3 Lägesavstämning av situationen för cancervården i respektive 

region  
 
Region Norrbotten (RN): Det är fortsatt vårdplatsbrist, om än något varierande. 
Cancervården prioriteras och det är ett rätt stort patientinflöde.  
 
Region Västerbotten (RV): Hög sjukfrånvaro och slutkörd personal medför en 
extrem vårdplatsbrist och det finns risk att en hel kirurgavdelning måste stängas. Det är 
även brist på operationsresurser. Utannonserade tjänster har få eller inga sökande och 
man är beroende av inhyrd personal. Man klarar av att hjälpligt sköta cancerkirurgin. 
Cancercentrum behöver vårda patienter som tillhör andra kliniker, vilket gör att 
personalen sliter ont. Mammografin har stora problem. MR-kapaciteten begränsas just 
nu av trasig utrustning och brist på reservdelar.  

Region Jämtland Härjedalen (RJH): Läget inom kirurgiverksamheten ser bra ut just 
nu med delvis inhyrd personal. Man har god kontroll på inflödet, kan operera av på 
köerna och det är inga cancerpatienter på väntelistorna. Man har kunnat hjälpa Väster-
norrland med urologiska canceroperationer. Inom bland annat hematologin orsakar 
omflyttning av personal extra stress och leder till att man förlorar personal. Den gyne-
kologiska vården har det besvärligt. Inom bild- och funktionsmedicin är bemanningen 
nu lite stabilare bland annat genom hyrpersonal. Cancerpatienterna har prioriterats men 
andra har behövt vänta. 

Region Västernorrland (RVN): Fortsatt mycket ansträngt vårdplatsläge. Kirurgen 
ligger efter operationsmässigt men gör många polikliniska canceroperationer. Många 
sjuksköterskor har slutat. Det är ett stort pusslande med resurser och onkologkliniken 
vårdar både kirurgi- och medicinpatienter, vilket sliter hårt på personalen. 

Laboratoriemedicin (RV och RJH): Verksamheten fungerar men det är turbulent 
kring BMA som sliter hårt och många slutar. Provinflödet är mindre än vanligt. Labben i 
Umeå och Östersund hjälps åt. 

 

4 Aktuellt från RCC i samverkan och sjukvårdsregionalt 
Anna-Lena gav aktuell information från RCC i samverkan och sjukvårdsregion-
gemensamt arbete. 

Fastställda nationella vårdprogram 
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• Huvud-hals-cancer (läkemedelsuppdatering) 
• Kolorektalcancerscreening (nytt) 
• Njurcancer 
• Epitelial äggstockscancer (liten revision, nya referenser fr.a. om recidiv) 
 

Lanserade nationella Min vårdplan 

• ALL för barn 
• Livmoderhals- och vaginalcancer 
• Utredning av cancer, för patienter som utreds enligt SVF för allvarliga ospecifika 

symtom (AOS) och CUP 
 

Delårsrapport för ÖK Cancer är skickad till Socialstyrelsen och publicerad på 
https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/overenskommelse/jamlik-
och-effektiv-cancervard-med-kortare-vantetider-delrapport-ok-2022-med-bilagor.pdf 
Den innefattar en rapport om utvecklingsområden inom barncancer samt en bench-
markingrapport om strålbehandling. 

 
Ny nationell cancersamordnare 
Ny cancersamordnare fr.o.m. 1 januari 2023 blir Kjell Ivarsson (idag HSD i Region 
Blekinge, kirurg, tidigare chef i Jönköping och ordförande för RCC Sydösts styrgrupp). 

 
EU-kodexen mot cancer uppmärksammas under 12 månader 
RCC fokuserar på levnadsvanorna rörande tobaksrökning (okt), kroppsvikt (dec), 
matvanor (feb), alkohol (mars) och sol (april) samt på ökat deltagande i screening-
programmen (sep 2023). 
 

Informationssidor om CCC-ackreditering publicerade på cancercentrum.se 
https://cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/ledning-och-styrning/comprehensive-
cancer-centre/  
 

Workshops om urologin i Sverige pågår, som en del av i RCC:s pågående kartläggning av urologin  
En workshop med professionsföreträdare har genomförts och en workshop med 
inriktning på politiker och regionernas tjänstemannaledning ska hållas den 16 november. 
 

Många nationella utredningar pågår som berör registerverksamhet 
Det pågår flera parallella utredningar och projekt som troligtvis kommer att påverka 
arbetet med kvalitetsregister och, i förlängningen, eventuellt även andra kunskapsstöd 
och verktyg på INCA-plattformen. De statliga utredningarna pekar sannolikt mot ett 
ökat statligt ansvar och insatser för infrastruktur inom registerområdet. 

https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/overenskommelse/jamlik-och-effektiv-cancervard-med-kortare-vantetider-delrapport-ok-2022-med-bilagor.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/overenskommelse/jamlik-och-effektiv-cancervard-med-kortare-vantetider-delrapport-ok-2022-med-bilagor.pdf
https://cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/ledning-och-styrning/comprehensive-cancer-centre/
https://cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/ledning-och-styrning/comprehensive-cancer-centre/
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Benchmarkingrapport om svensk strålbehandling (jämförelse med övriga nordiska länder, fr.a. Norge 
och Danmark) 

https://cancercentrum.se/globalassets/kontakter/samverkan/kontaktuppgifter/rapport
_benchmark-stralbehandling-rcc---220926.pdf  

Ur svenskt perspektiv visar rapporten att: 

• i Danmark och Norge är staten mer involverad i uppföljning, styrning och 
finansiering. 

• det saknas läkare och sjuksköterskor, vilket bl.a. påverkar nyttjande-graden av 
tillgänglig utrustning. Några strålbehandlingsmaskiner är nedstängda på grund av 
personalbrist. 

• ny teknik och nya behandlingsmetoder sprids långsammare i Sverige. 

• forskningsaktiviteten är lägre i Sverige, bl.a. p.g.a. brist på forskarutbildade 
läkare. 

• tillgången på utrustning för strålbehandling är avsevärt lägre i Sverige. 

 

Lars informerade om att en svensk strålonkologisk förening har bildats för att arbeta för 
att lyfta området.  
 
Lennart frågade om sjukvårdsregionens nyttjande av Skandionkliniken. Lars och Maria 
redogjorde för att alla patienter i sjukvårdsregionen som kan vara aktuella för proton-
strålning remitteras till Nus, som då gör både en proton- och en fotonstrålplan. Efter 
diskussion på MDK erbjuds patienten den behandling som utifrån strålplanerna och 
patientens tillstånd bedöms vara den bästa. Skandionkliniken är utförare och gör inte 
bedömningar. 

 

Rapport om effekten av covid-19 på diagnostik och behandling av malignt melanom och urinblåsecancer  
Se https://cancercentrum.se/globalassets/covid-19/rapport-covid-19-melanom-och-
urinblasecancer.pdf . Rapporten är baserad på kvalitetsregisterdata. Viktigaste slutsatser: 

Hudmelanom: Liten påverkan på antalet diagnostiserade hudmelanom under 2020 och 
första halvåret 2021. Liten minskningen av fr.a. tunna hudmelanom (≤1 mm) i ålders-
grupperna >60 år under april-maj 2020.  

Urinblåsecancer:  3,5 % färre patienter diagnostiserade 2020 jämfört med genomsnittet för 
2018–2019, men i nivå med tidigare år första halvåret 2021. Störst nedgång för muskel-
invasiva tumörer, men utan att tydligt samvariera med smittspridning eller restriktioner.  

För både hudmelanom och urinblåsecancer låg väntetiden till diagnostik, diagnostiska 
åtgärder och behandling i nivå med tidigare år eller förbättrades under pandemin.  
 

https://cancercentrum.se/globalassets/kontakter/samverkan/kontaktuppgifter/rapport_benchmark-stralbehandling-rcc---220926.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/kontakter/samverkan/kontaktuppgifter/rapport_benchmark-stralbehandling-rcc---220926.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/covid-19/rapport-covid-19-melanom-och-urinblasecancer.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/covid-19/rapport-covid-19-melanom-och-urinblasecancer.pdf
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I ”Tidöavtalet” ingår flera punkter som är av betydelse för cancervården  
I avtalet står bland annat att cancervården och barncancervården ska ytterligare 
utvecklas och förbättras och det ska göras särskilda satsningar på cancer- och barn-
cancervården inklusive eftervård och rehabilitering. 

 

Aktuellt sjukvårdsregionalt  

Fortbildningsfredag 

RCC Norr har startat ”Fortbildningsfredag”: digital seminarieserie (via Zoom) om 
patientnära forskning och utvecklingsarbete inom cancerområdet. Målgruppen är 
personer som på olika sätt arbetar med patienter med cancer i norra sjukvårdsregionen. 
Ingen anmälan krävs utan man ansluter till mötet via kalendariet på cancercentrum.se. 
Återstående seminarier i år:  

• Barn som anhöriga, fredag 18 november, 13.00-14.00  
• Samtal vid allvarlig sjukdom, fredag 16 december, 13.00-14.00   

 

Sjukvårdsregionala cancerdagar 2023 planeras att hållas  

20 april (med fokus på ”RCC-frågor”) och  

21 april Cancerforskningens dag, parallella sessioner  

 

 

5 Nationella vårdprogram (NVP) och SVF på remiss 
 
Remissrunda pågår för de reviderade nationella vårdprogrammen för 
- Aggressiva B-cellslymfom (NVP) 
- Akut onkologi (NVP) – Bilaga: Trombos och blödning 
- Binjuretumörer (NVP) 
- Kronisk myeloisk leukemi, KML (NVP) 
- Palliativ vård (NVP) 
- Bukspottkörtelcancer (SVF) 
 
 
Vårdprogram och SVF på remiss finns på cancercentrums webbplats, 
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kunskapsstod-
pa-remiss/ under rullisten ”Vårdprogram och SVF på remiss” under rubriken ”Aktuella 
remissversioner”.  
 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kunskapsstod-pa-remiss/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kunskapsstod-pa-remiss/
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Ove gick igenom de aktuella förändringarna i vårdprogrammet och SVF:et samt 
konsekvensbeskrivningarna.  

 
RPO Cancer beslutade att 
ställa sig bakom remissförslagen utan några önskemål om några justeringar.  

 

6  Avstämning av förslag om inrättande av ett sjukvårdsregion-
gemensamt remissbedömningsteam för patienter med komplexa 
rehabiliteringsbehov (generellt alternativt begränsat till 
bäckenrehabilitering) 
 
För bakgrund se minnesanteckningar från RPO-mötet 2022-09-06. Enligt beslut vid det 
mötet hade frågan skickats till LPO Cancer i respektive region och diskuterats där.  

• RJH har ett regionalt cancerrehabteam och ett bäckenbottenteam och ser inte behov 
av ett sjukvårdsregiongemensamt remissbedömningsteam.  

• RN ser att det finns ett kompetensbehov men är tveksamma att ett sjukvårdsregion-
gemensamt remissbedömningsteam är en lämplig organisatorisk lösning.  

• RV ser det finns många patienter, både med cancer och med andra sjukdomar, som 
har behov av mer avancerad rehabilitering och att det vore bra att kunna samordna 
ingångar till detta, eventuellt via RCC. 

• RVN har inte hunnit diskutera frågan i sitt LPO Cancer, men regionens 
representanter vid mötet ser inte behov av ett sjukvårdsregiongemensamt 
remissbedömningsteam. Det finns ett regionalt bäckenbottenteam. I de enskilda fall 
som man behöver konsultera viss expertis finns kontaktvägar.   

 

RPO Cancer beslutade att 

RCC inte går vidare i frågan. Patienterna hanteras i respektive region och regionerna 
återkommer till RCC om man ser behov av samordningsinsatser. Nuvarande MDK-
verksamhet avslutas då det varit mycket få patienter som remitterats dit. 

 

7 Utbildning sexuell hälsa 
Innan Covid-19-pandemin gav RPO Cancer RCC Norr i uppdrag att ta fram ett förslag 
till basutbildning i sexuell hälsa för vårdpersonal som möter cancerpatienter. En sjuk-
vårdsregional arbetsgrupp med en representant per region tillsattes för att utarbeta ett 
förslag, som presenterades på möte i RPO Cancer hösten 2019. Förslaget innefattade att 
ta fram ett gemensamt sjukvårdsregionalt grundmaterial, för att utifrån det genomföra 
fysiska utbildningar i allmän sexologi i varje region. Detta tillstyrktes av RPO Cancer, 
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men utbildningarna hann inte påbörjas innan Covid 19-pandemin kom och allt arbete 
med detta avbröts. 

Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen har nu tagit upp frågan igen och bedömer att det 
i alla regioner finns ett kontinuerligt behov av kompetensutveckling avseende sexuell 
hälsa. Utgångspunkten har dock ändrats från det att RCC fick uppdraget, exempelvis 
finns det idag digitala utbildningar inom området. 

Arbetsgruppen föreslår att de ska utarbeta en sjukvårdsregiongemensam basinformation 
inom området, som kan utgöra ett stöd till verksamheterna och som kan användas vid 
ex. APT eller temadagar. Det kan vara en PowerPoint-presentation med anteckningar 
som stöd för att använda materialet, som kompletteras med 

– länkar till fördjupad information (t.ex. utbildningsfilmer som finns inom 
området). 

– regional information om t.ex. kontaktvägar till stödfunktioner och team som kan 
ge ett utökat stöd vid mer avancerade behov. 

– frågeställningar som man kan arbeta utifrån som ett stöd för implementering. 
 

RPO Cancer beslutade att 

uppdra till arbetsgruppen att ta fram ett utbildningsmaterial enligt gruppens förslag.  

 

8 Uppföljning av arbetet inom RPO Cancer (frågan bordlades vid 
föregående RPO-möte på grund av låg närvaro vid mötet) 
 
a) Sammansättning av RPO Cancer 

Vid mötet diskuterades hur RPO-ledamöterna tycker att arbetet inom RPO fungerar 
och om man uppfattar den nuvarande RPO-sammansättningen som ändamålsenlig. 
RCC Norr konstaterar att närvaron vid RPO-mötena ofta är låg, att det varierar vilka 
som deltar att det ibland helt saknas företrädare från någon region. Frågor måste därför 
ibland bordläggas till nästkommande möte. RCC Norr upplever inte att detta är 
funktionellt och lyfte därför vid det senaste mötet i styrgruppen för RCC Norr ett 
förslag att sammansättningen av RPO Cancer ändras till att bestå av enbart av 
respektive regions LPO-ordförande, fortsatt med RCC-chefen som mötesordförande 
och med även RCC Norrs medicinskt sakkunniga som RPO-medlem. Det skulle inne-
bära att RPO Cancer får en struktur som påminner mer om övriga RPO och ge en 
tydlig koppling mellan RPO Cancer och regionernas LPO Cancer. Styrgruppen 
påbörjade en diskussion kring omorganisationsförslaget och kommer att fortsätta att 
diskutera det vid sitt kommande styrgruppsmöte.  
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Synpunkter som framfördes kring nuvarande organisation och förslaget till omorganisation: 

• Många frågor hamnar idag i flera olika RPO och en ökad samordning mellan 
RPO:erna vore önskvärd. 

• Nuvarande RPO Cancer med multidisciplinär sammansättning är funktionell för 
onkologklinikerna som inte ingår i andra RPO, men är svårhanterad för kliniker vars 
verksamhet ingår i flera olika RPO:er. 

• Det är ett problem att det idag varierar så mycket vilka som deltar i mötena med 
RPO Cancer. 

• Som specialitetsföreträdare i nuvarande RPO Cancer är det ofta svårt att svara för 
hur läget är inom specialiteten i övriga regioner och hur den övergripande 
situationen för cancervården är i den egna regionen. 

• I en LPO Cancer-struktur där medlemmarna är chefer från verksamheter som är 
involverade i cancervården skulle LPO kunna granska och besvara remisser rörande 
nationella vårdprogram och SVF.  

• Om LPO Cancer ska hantera remisser för nationella vårdprogram och SVF vill LPO 
få ärendena med tydliga frågeställningar och underlag och enkla svarsmallar. 

• Idag finns en otydlighet kring var diagnostikfrågor ska drivas. Ifall RPO Cancer 
omorganiseras är det viktigt att diagnostiken har en tydlig plats. I nuläget varierar det 
mellan regionernas LPO ifall representanter från diagnostiken ingår i LPO och 
deltar i LPO-möten.  

• Ifall RPO Cancer omorganiseras är det viktigt att hitta former för att ta in 
perspektiv från diagnosöverskridande processer såsom palliativ vård, cancer-
prevention och cancerrehabilitering. 

• Den så kallade SAMSK-gruppen, som består av regionernas cancersamordnare och 
väntetidssamordnare, skulle kunna ha en roll för att bereda ärenden till LPO. 

 

Anna-Lena tar med sig synpunkterna till styrgruppens fortsatta diskussion.  

 

b) RPO Cancers nuvarande särskilda uppdrag 

Utöver de uppdrag som är generella för alla RPO har RPO Cancer följande specifika 
uppdrag: 
 
- 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 linjeorganisationer. 
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Uppdraget rörande palliativ vård diskuterades. En kvadrupelrevision av den palliativa 
vården har genomförts i sjukvårdsregionen och utifrån den tryckte Fredric på att det 
behöver finnas palliativa konsultationsteam i alla regioner, något som ser olika ut idag. 
Att det finns ST-block inom palliativ vård i alla regioner i norr är positivt. 

Jörn ställde en fråga om läkemedelsgenomgångar av apotekare skulle kunna vara till stöd 
för den palliativa vården, genom att ta ställning till läkemedelsrelaterade frågor till 
exempel vid avancerad hemsjukvård. Fredric konstaterade att palliativa cancerpatienter 
med avancerade läkemedelsbehov normalt hanteras av sjukhusvården. Lars kommente-
rade att åtminstone onkologklinikerna i regionerna har apotekare vid klinikerna och att 
apotekarkompetensen där är till stor nytta inte minst om ett läkemedel tar slut och 
behöver ersättas. 

 

9 Aktuella läkemedelsfrågor 
Jörn rapporterade att ansökan inkommit till ARIL om off-label-användning av 
läkemedel som godkänts för vuxna, men där NT-rådet ännu inte tagit beslut om 
användning för barn. RPO Cancer är enigt om att nationella beslut ska gälla. 

 

10 Aktuella kliniska studier 
Relaterat till den aktuella remissbilagan om trombos och blödning tillhörande det 
nationella vårdprogrammet om akut onkologi informerade Lars om en pågående studie 
kring antikoagulantia.  

 

11 Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor togs upp. 
 
 
12 Nästa möte 

 
Den 10 januari 2023, kl.15-17, via Teams 
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