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1. Presentation 

Mötet inleddes med en kort presentation av deltagarna vid dagens möte. 

2. Föregående minnesanteckning  

Minnesanteckning från 2020-11-16 var bifogad som bilaga inför dagens möte. Representant från 
patient- och närståenderådet framförde synpunkt i punkt 4 med begäran att förtydliga vilka 
cancerformer det är som har påverkats mest i form av minskat antal diagnostiserade cancerfall 
under Covid-19-pandemin.  
 
Styrgruppen beslutade 
 
att förtydliga i minnesanteckning 2020-11-16, punkt 4 och länka till aktuell rapport; samt 
 
att med det tillägget godkänna minnesanteckningen och att lägga dem till handlingarna. 

3. Lägesavstämning av situationen för cancervården under rådande Covid-pandemi 

Region Jämtland Härjedalen: Cancervården är prioriterad. Enstaka avvikelser att något förskjutits 

marginellt har rapporterats. 

Region Västernorrland: Tung belastning för vården sedan mitten av november, kulmen nåddes i 

juletid. Kontakt togs med regiongrannar om de skulle kunna hjälpa till om läget ytterligare 

förvärrades, dock har det hittills inte varit behov av det. Cancervården har hela tiden varit 

prioriterad. Bröstcancerscreening i full gång. Dock inte i fas med koloskopier på kirurgen. 

Upplevelse att patienter sökt vård i ett senare skede.  

Region Västerbotten: Kommit lindrigare undan än regiongrannar, dock några utbrott bland 

personalen. Cancervården varit prioriterad. Slutenvården har svårare sjuka patienter och gjort 

bedömning att patienter sökt vård senare i sjukdomsförloppet. 

Region Norrbotten: Vården har haft det tufft i perioder. Efterfrågat hjälp från Region Västerbotten 

vid behov. Ser också att patienterna sökt vård senare i sitt sjukdomsförlopp. 

Umeå Universitet: Studierna har försvårats, en del fasta undervisningstillfällen har gjorts om. 

Minskat en del på VFU. Kliniska studier fördröjs, då det är svårt att hålla uppstartsmöten med 

anledning av resebegränsningar m.m.  

Patient- och närståenderådet: Liknande upplevelse som övriga, att patienter drar sig för att söka 

vård, vilket lett till vård i ett senare skede.  

4. Överenskommelse (ÖK) mellan staten och SKR om en jämlik och effektiv cancervård 2021 

Nyhet om överenskommelsen i helhet: https://cancercentrum.se/samverkan/om-

oss/nyheter/2020/december/forstarkt-satsning-pa-jamlik-effektiv-och-tillganglig-cancervard/ 

Bilaga: overenskommelse_effektiv_cancervard_2021    

Övergripande ramar statlig satsning cancer 2021–2023 

RCC och RCC i samverkan är en förutsättning för det nationella arbetet. Regeringen bedömer 

att arbetet med att utveckla regionala cancercentrum (RCC) är den strategiskt och långsiktigt 

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/december/forstarkt-satsning-pa-jamlik-effektiv-och-tillganglig-cancervard/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/december/forstarkt-satsning-pa-jamlik-effektiv-och-tillganglig-cancervard/
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viktigaste insatsen inom ramen för cancerstrategin och att RCC kommer att ha en nyckelroll 

även i framtidens cancervård. 

600 miljoner kronor för statlig satsning på cancerområdet 2021–2023, varav: 

• 500 miljoner kronor inom överenskommelsen 

• 75 miljoner kronor via förordningen till RCC, d.v.s. 12,5 miljoner per RCC (senare 
justerat till 78 miljoner, d.v.s. 13 miljoner per RCC) 

• 25 miljoner kronor för insatser på cancerområdet genom andra satsningar, 
överenskommelser och myndighetsuppdrag (TLV, Socialstyrelsen, 
Strålsäkerhetsmyndigheten, implementering av den nationella life science-strategin). 

Ekonomiska ramar 

• 370 miljoner kronor till regionerna för SVF-arbete: fördelas till regionerna baserat på 
befolkningsmängd  

• 80 miljoner kronor till RCC för barncancerområdet: fördelas i 6 lika stora delar 

• 25 miljoner kronor till RCC (SVF, rehab, övrigt ÖK-arbete): fördelas i 6 lika stora delar 

• 25 miljoner kronor till SKR (RCC i samverkan) för SVF och övrigt ÖK-arbete 
 

ÖK kvinnors hälsa  

• 5 miljoner kronor för bäckenrehabilitering 

• 8 miljoner kronor för screening 

• 15 miljoner kronor för piloter för nya arbetssättning inom screeningverksamhet, 
företrädelsevis ska medel användas för piloter inom AI-diagnostik 

• 15 miljoner kronor för arbetet med generiska kallelsesystem 

• 3 miljoner kronor för att samtliga regioner ska ansluta till mammografiregistret 
 

Insatser 2021 

Många redan påbörjade satser sedan 2020 och tidigare, även några helt nya insatser inom: 

• Prevention och tidig upptäckt: 
RCC i samverkan ska arbeta i enlighet med RCCs handlingsplan med att förebygga 
cancer. Fortsatt stödja regionerna i arbete med organiserad prostatacancertestning. Nytt 
uppdrag att: RCC i samverkan ska stödja hälso- och sjukvården i att öka kunskapen om 
symtom och fynd som kan innebära förhöjd cancerrisk. Syftet är bl.a. att nå personer 
som inte sökt vård under covid-19-pandemin. 

• Screening: 
Stödja återstart av regionernas screeningsverksamhet och regionernas införande av 
tjock- och ändarmscancerscreening.  Underlätta för nya arbetssätt i regionerna inom 
screening, t.ex. självprovtagning av HPV. Arbeta för att öka nationell samordning och 
erfarenhetsutbyte mellan befintliga screeningprogrammen. Tillgängliggöra användandet 
av generiska kallelsesystem och se över möjligheter att utveckla generiska system även 
för andra diagnoser. Även nationell uppföljning av screeningsverksamhet behöver 
förstärkas. 

• SVF-arbete: 
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Fortsätta arbeta för att nå inklusions- och ledtidsmålen för SVF. Regionerna ska 
redovisa hur väntetidsläget samt inklusions- och ledtidsmål uppfylls. Utbetalning av 
medel för arbete för SVF till regionerna sker i två omgångar 2021. Redovisningarna 
kommer att utgöra underlag för den förstärkta nationella uppföljningen av cancervården 
där både inklusion- och ledtidsmål inom ramen för SVF-satsningen är viktiga variabler.  

• Barncancerområdet: 
Fortsatt arbete i enlighet med handlingsplan som togs fram och rapporterades under 
2020. Redovisning i september. Stödja och bidra till att utveckla kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte om långtidsuppföljning som bedrivs vid seneffektsmottagningar. RCC 
ska stödja och följa den regional implementering av det nationella vårdprogrammet för 
långtidsuppföljning efter barncancer.  

• Rehabilitering och palliativ vård – nationellt: 
Stödja implementering av indikatorer för rehabilitering i kvalitetsregistren. Nya uppdrag 
att ta fram utbildningar för strukturerat arbetssättning vid bedömning av 
cancerrehabiliteringsbehov. Genomföra utbildningsinsatser för att stödja 
implementeringen av vårdprogrammet för palliativ vård. 
Rehabilitering och palliativ vård – sjukvårdsregionalt: 
Stödja implementeringen av nationella vårdprogrammet för rehabilitering. Stödja en 
likvärdig rehabilitering och palliativ vård genom att öka utnyttjandet av digitala verktyg. 
Stödja implementering av det uppdaterade vårdprogrammet för palliativ vård och stödja 
implementering av vårdprogrammet för palliativ vård för barn. 

• Min Vårdplan: 
Fortsatt nationell samordning och utbildning av Min Vårdplan cancer. RCC ska stödja 
införandet av Min Vårdplan så att den tillgängliggörs för regionens cancerpatienter. 

• Kunskapsstyrning nationellt: 
Analysera i vilken utsträckning cancervården påverkats till följd av Covid-19. Underlätta 
automatöverföring av data kring läkemedelsanvändning. Årligen uppdatera och revidera 
befintliga vårdprogram inom cancerområdet. Fortsätta arbetet med närmare koppling 
mellan nationella vårdprogram och nationella kvalitetsregister. Bidra till ökad följsamhet 
i läkemedelsregistrering. Stödja arbetet med nationella regimbiblioteket. Nytt uppdrag 
analysera och beskriva vilka utmaningar och konsekvenser framstegen inom 
precisionsmedicin har inneburit och kommer att förändra häls- och sjukvården, t ex om 
det kommer påverka kostnaderna för cancervården. 
Kunskapsstyrning sjukvårdsregionalt: 
RCC ska erbjuda stöd i uppföljningen av cancervården med hjälp av kvalitetsregister. 
Stödja och underlätta regionernas arbete med rapportering till läkemedelsregistret och 
stödja implementering av nya och reviderade vårdprogram. 

• Kompetensförsörjning och forskning nationellt: 
Kartlägga hur deltagandet av cancerpatienter i kliniska studier har påverkats av covid-
pandemin. Utveckla möjligheter att genomföra registerbaserade randomiserade studier. 
Bidra till ökat arbete med innovation inom cancerområdet. Stödja och initiera 
samordnade utbildningsinsatser. Stödja och medverka i utbildningar för chefer och 
medarbetare.  

• Kompetensförsörjning och forskning sjukvårdsregionalt: 
RCC ska stödja projekt och utveckling som kan underlätta kompetensförsörjningen t ex 
uppgiftsväxling, nya arbetssätt och digitala lösningar som AI. 
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Styrgruppen beslutade 
att notera informationen. 

5. Rapport från RCC i samverkan 

Anna-Lena lämnade aktuell information: 

Arbete med nya uppdrag inom canceröverenskommelsen 2021 

Arbetet med de nya uppdragen har påbörjats. 

Fortsatt SVF-arbete 

Arbetet med SVF fortsätter. Ett nationellt uppdrag att speciellt fokusera på regioner där det 

finns problem. 

Nationell arbetsgrupp för handhavande av cancerläkemedel 

Tillsatt en grupp med uppdrag att se över cancerläkemedel. 

Nationell arbetsgrupp för tidig upptäckt av cancer 

Tillsätta en nationell arbetsgrupp för tidig upptäckt av cancer. 

Fastställda nationella vårdprogram 

Hodgkins lymfom, KLL (läkemedelsuppdatering) och myeloproliferativ neoplasi (MPN). 

Nationell rapport om hur covid-19 pandemin påverkat cancervården.  

Rapport hur Covid-19 pandemin har påverkat cancerområdet under hösten. Denna är baserad 

på elektroniska anmälningar från patologen till cancerregistret. Rapporten visar ett minskat antal 

registrerade cancerfall under hösten. Med anledning av att norra sjukvårdsregionen inte får 

elektroniska anmälningar från patologen har sjukvårdsregionen inte kunnat medräknas i 

rapporten. https://cancercentrum.se/globalassets/covid-19/uppskjuten_cancervard_delrapport2_final_20-12-

10.pdf Arbete pågår med en nationell rapport där även manuellt inrapporterade data till 

cancerregistret ingår och därmed data från hela Sverige. Rapporten kommer att publiceras på 

https://cancercentrum.se/samverkan/covid-19/uppskjuten-cancervard/  

Nationell rapport från Register för cancerläkemedel 

Rapporten tas fram en gång per år (se länk för 2020 års rapport):     

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/rapport_lakemedelsanvandning_december2020_fina

l.pdf 

Värdskap NPO Cancer 

Arbete pågår med analys av värdskapet för nationellt programområde cancer i den 

kunskapsstyrningsorganisation som byggs upp i landet. 

Patientöversikter på INCA (IPÖ) 

https://cancercentrum.se/globalassets/covid-19/uppskjuten_cancervard_delrapport2_final_20-12-10.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/covid-19/uppskjuten_cancervard_delrapport2_final_20-12-10.pdf
https://cancercentrum.se/samverkan/covid-19/uppskjuten-cancervard/
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/rapport_lakemedelsanvandning_december2020_final.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/rapport_lakemedelsanvandning_december2020_final.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/rapport_lakemedelsanvandning_december2020_final.pdf
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Patientöversikter för prostatacancer, äggstockscancer, myelom och CNS har lanserats. Sedan 

tidigare finns patientöversikter för bröstcancer, lungcancer, njurcancer och melanom. Totalt 

finns nu IPÖ för 8 diagnoser. Nationella diagnoskoordinatorer finns för implementeringsstöd 

under hela 2021. 

Kommunikationsmaterial 

Pågående arbete med att utarbeta ett samlat kommunikationsmaterial om IPÖ och Min 

vårdplan via 1177 som inkluderar patientrapporterade mått. 

Webbutbildningar 

Webbutbildning om graviditet och cancer är lanserad (se länk för information):       
https://cancerundergraviditet.cancercentrum.se/ 

Webbutbildning om teledermatoskopi lanserades under januari månad. Denna riktar sig i första 

hand till primärvården (se länk för information): 

https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/hud-och-ogon/webbutbildning-i-teledermatoskopi/    

Årets kontaktsjuksköterska och årets processledare 

Årets kontaktsjuksköterska och årets processledare i respektive sjukvårdsregion ska utses. 

Utmärkelser delas ut vid nationella digitala RCC-dagen den 18 maj (se länk för information och 

nominering): https://cancercentrum.se/norr/om-oss/formular/formular-arets-kontaktsjukskoterska/  

Tillgänglighet – regionala handlingsplaner relaterat till kömiljarden  

Kontaktpersoner har utsetts för respektive region:  
Jennie Karlsson, Region Norrbotten 
Lena Svensson, Region Västerbotten 
Marie Norlén, Region Jämtland Härjedalen 
Ann Holmström, Region Västernorrland 

Tillgänglighetsdelegationen har haft eller ska ha dialog med respektive region. Sjukvårdsregion-
gemensamt möte planerat med kontaktpersonerna i mars. 

Anna-Lena ställde frågan om RCC Norr ska ta kontakt med de utsedda kontaktpersonerna för 
avstämning, alla regioner ställde sig positiva till detta. En synpunkt som lyftes var att precisera 
en fråga som regionerna kan svara på för att få enlighet.  

Styrgruppen beslutade 

att RCC stämmer av rapporterna; samt 

att ärendet återkommer till ett kommande styrgruppsmöte för ytterligare diskussioner. 

Aktuellt sjukvårdsregionalt 

Uppföljning av cancerplanen för 2019–2021 

Arbete påbörjat för ny cancerplan för 2022–2024. 

Digitala SVF-workshops  

https://cancerundergraviditet.cancercentrum.se/
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/hud-och-ogon/webbutbildning-i-teledermatoskopi/
https://cancercentrum.se/norr/om-oss/formular/formular-arets-kontaktsjukskoterska/
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Riktar sig framför allt till de som arbetar med SVF-kodning:  

23 februari skelett- och mjukdelssarkom 

2 mars gynekologisk cancer 

13 april malignt melanom 

 

Sjukvårdsregionala cancerdagar 

Regionala RCC-dagarna planeras till den 22–23 april 2021 och kommer att vara helt digitala. 

Dag 1 fokus bl.a. på livsstil och cancer. Dag 2 är cancerforskningsdagen som hålls på engelska, 

med det program som planerades förra året. Mer information kommer när planering och 

program är färdigt. 

Bemanningsläge processledare RCC Norr 

Nya processledare för melanom/hudtumörer är Zinaida Bucharbajeva och Frida Idenfors som 

delar på uppdraget. Linn Heldemar procesledare för hjärntumörer är föräldraledig. Tyvärr är 

processledare för huvud- och halscancer är fortfarande vakant.  

Styrgruppen beslutade 

att notera informationen. 

6. Lägesrapport avseende implementering av Min Vårdplan via 1177 i sjukvårdsregionen 

Område bröstcancer och peniscancer är lanserade i nationella Min Vårdplan. Arbete med övriga 

diagnoser pågår och de kommer att lanseras allt eftersom de blir färdiga: 

Tjock- och ändtarmscancer mars 2021. 

Prostatacancer, äggstockscancer och tumörer i hjärna och ryggmärg maj-juni 2021. 

Huvud- och halscancer, urinblåsecancer och barncancer hösten 2021 

Myelom januari 2022. 

Norra sjukvårdsregionen har utsett huvudansvariga för införandet i respektive region: 

Helena Strömqvist, Region Västerbotten 

Lina Fredriksson, Region Jämtland Härjedalen 

Carina Eriksson, Region Norrbotten 

Anneli Haglund, Region Västernorrland 

Styrgruppen beslutade 

att notera informationen. 

7. Frågor från patient- och närståenderådet 

Är beslut taget om införande av Min vårdplan i regionerna och vilka verksamheter som vill starta? 

Region Jämtland Härjedalen: Haft uppstartsmöte om digital Min vårdplan bröstcancer. 

Region Västernorrland: Principbeslut taget. 

Region Västerbotten: Aktuellt på Kirurgkliniken om Min vårdplan bröstcancer. 

Region Norrbotten: Har startat Min vårdplan bröstcancer och snart colorektalcancer. 

Varför införs patientöversikt (IPÖ) inte samtidigt i olika diagnoser? Ser stora vinter att använda IPÖ. 
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Elisabeth O Karlsson, region Västerbotten informerade att t.ex. gynonkologin har få resurser att 

arbeta med detta, dock ska rekrytering göras. Gynekologiska kvalitetsregistret är komplicerat att 

rapportera i, ser fram emot journalsystem med automatisk överföring. En annan faktor med 

IPÖ är att data bör matas in även rapporteras bakåt i tiden för att vara användbart, vilket kräver 

resurser. IPÖ för bröstcancer är påbörjad, övriga diagnoser avvaktas.  

Styrgruppen beslutade 

att notera informationen. 

8. Struktur för det fortsatta arbetet med en sjukvårdsregional cancerplan för 2022–2024  

Förslag på struktur sjukvårdsregional cancerplan 2022–2024 var utskickad som bilaga inför 

mötet. 

Vid föregående styrgruppsmöte diskuterades hur den kommande sjukvårdsregionala cancerplan 
för 2022–2024 bör läggas upp. Styrgruppen var enig om att den kommande planen bör vara 
kortare och med färre detaljerade mål än nuvarande cancerplan och uppdrog till RCC att skissa 
på ett förslag till upplägg. 
 

Styrgruppen beslutade 

att godkänna det bifogade förslaget till cancerplan och att RCC Norr kan fortsätta arbetet.  

9. Uppföljning av den sjukvårdsregionala cancerplanen 2019–2021 

RCC Norr redovisar varje år en uppföljningsrapport om hur arbetet enligt den sjukvårds-

regionala cancerplanen för cancervården har gått. Uppföljningsrapporten för 2020 ska redovisas 

för NRF:s förbundsdirektion (FD) vid deras möte den 16–17 mars. 

Underlag till rapporten brukar inhämtas 

a) från de sjukvårdsregionala processarbetsgrupperna, avseende utfallen av de diagnos- och 

områdesspecifika processmålen 

b) från respektive region, avseende hur regionens arbete enligt den egna handlingsplanen har 

gått. 

Till följd av den belastning som Covid-pandemin inneburit för verksamheten har RCC Norr 

inför årets uppföljningsrapport dock inte begärt rapporter från regionerna, utan endast 

rapporter från processarbetsgrupperna. 

Anna-Lena presenterade kort huvuddragen i de underlag som inkommit från processarbets-

grupperna.  

Medskick från processledarna: 

• Satsa på kontaktsjuksköterskorna som är centralt för patienterna, processarbetet inkl 
Min vårdplan och behovsbedömning. 

• Fortsatt fokus på att få till SVF och ledtider.  

• Forskningssjuksköterskor och primärvården.  

Processledarna har uttryckt en uppgivenhet kring effekt av uppföljningen och bristande 

resurser. 
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Antal registrerade i cancerregistret 

Redovisades tabell från cancerregistret registrerat t.o.m. november, preliminära data. Allt tyder 

på att det kommer vara färre registreringar under 2020. 

Effekt av Covid-19 på mammografin 

Data för 2020 jämfört med data för 2019 visar att antal kallade kvinnor för screening och 

deltagarfrekvens för mammografi under perioden sjunkit för hela norra sjukvårdsregionen.  

Uppföljningsrapporten för 2020 kommer att inkludera data kring effekter av covid-19. 

Styrgruppen diskuterade om något ytterligare ska inkluderas i uppföljningsrapporten.  

En synpunkt som framfördes var att inrapporteringen till kvalitetsregistren måste förbättras. 

Arbeta för ökat administrativt stöd och/eller automatisk överföring. Även forskningssjuk-

sköterskor har en central roll för att få igång forskningen.  

Nina Fållbäck Svensson informerade att uppföljningsrapporten inte är klar och att det finns 

möjlighet att göra medskick till den.  

Styrgruppen beslutade 

att eventuella medskick till uppföljningsrapporten skickas till Anna-Lena inom en vecka. 

10. Organiserad prostatacancertestning (OPT)  

Johan Styrke, sjukvårdsregional processledare för prostatacancer, leder arbetet med att ta fram 

en rapport över hur organiserad prostatacancertestning kan införas i norra sjukvårdsregionen. 

Rapporten kommer att presenteras under våren 2021.  

Vid dagens möte lämnades en bakgrund och lägesrapport om organiserad prostatacancer-

testning. 

Socialstyrelsen rekommenderade 2018 att allmän screening för prostatacancer inte skulle 

införas, däremot rekommenderades att regionerna utvärderar organiserad prostatacancer-

testning (OPT) för att inhämta ytterligare kunskaper.  

En sjukvårdsregional utredning för organiserad prostatacancertestning genomfördes 2018. 

Enligt beräkning från region Skåne sker en fördyring fram till 7 år efter breddinförande av 

OPT, på sikt en besparing tack vara minskad spontan PSA-testning och färre patienter med 

behov av dyra behandlingar. 

OPT-projekt pågår i Skåne, Värmland och Västra Götaland. En nationell arbetsgrupp har 

bildats för samordning och nationella lösningar för IT m.m. 

RCC Norr styrgrupp beslutade för två år sedan att sjukvårdsregionen skulle planera och 

förbereda start av OPT för en mindre grupp män. I Norrbotten har regionstyrelsen fattat beslut 

om att starta OPT kopplat till hälsoundersökningar och har tillsatt en projektgrupp. I Väster-

botten pågår förberedelser för OPT inom länsverksamhet urologi, där har en projektgrupp 

tillsatts. RCC Norr har kontaktat region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen för att 

upprätta informationskanaler. Ett sjukvårdsregiongemensamt projekt pågår med en projekt-
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grupp inom RCC Norr. Kartläggning pågår och samarbete med IT, lab, juridik, kommunikation 

i sjukvårdsregionen. En fråga som diskuteras är om norra sjukvårdsregionen ska upprätta ett 

gemensamt kallelse- och svarskansli eller om respektive region ska ha varsitt. 

OPT-projektet i norra sjukvårdsregionen beräknar ha ett fullständigt underlag för regionerna att 

ta ställning till för att starta OPT under 2022. En detaljerad rapport beräknas klar innan 

sommaren 2021.  

Styrgruppen tackade för informationen. En synpunkt som lyftes var farhåga för ökat tryck för 

MR, urologkliniker och patologi, där resurserna redan är begränsade. Även hur finansiering ska 

ske. Johan Styrke informerade att Värmland som startade för 7 år sedan, upplevde initialt en 

kraftig belastning, men att det sedan planat ut och sparat resurser på sikt. Norra sjukvårds-

regionen kan besluta att starta projektet i begränsad skala t.ex. med de män som fyller 50 år 

2022 för att få igång systemen. Vad gäller finansiering beslutas det av respektive region. 

Styrgruppen beslutade 

att ärendet återkommer allteftersom projektet fortskrider. 

11. Lungcancerprocessen i norra sjukvårdsregionen  

Anneli Behndig och Mikael Johansson, sjukvårdsregionala processledarna för lungcancer 

lämnade en lägesrapport om lungcancerprocessen i norra sjukvårdsregionen.  

Lungcancer är den vanligaste cancerdödsorsaken och drabbar årligen 2 miljoner människor i 

världen. I Sverige drabbas 4000 människor, varav 400 i norra Sverige.  

Lungcancervården i norr har resursproblem och halkar efter. Utredningarna är komplicerade 

och ledtiderna ökar. Mer resurser krävs för primär utredning, med fler utredande lung-

medicinare, ökade resurser för radiologi och ökade resurser för regiongemensam molekylär-

patologi. Enligt SVF för lungcancer ska utredningen ta 40–44 dagar från start till behandling. 

Data från kvalitetsregistret visar att alla regioner har problem med tiden. Inrapportering SVF 

visar negativ tidstrend fr.a. för Region Västerbotten.  

Processledarna berättade vidare om de åtgärder som gjorts i norra sjukvårdsregionen för att 

komma till rätta med lungcancerprocessen. Flaskhalsar har kartlagts och till viss del åtgärdats, 

översyn av rutiner för MDK och remissvar, kontinuerlig dialog med klin pat lab vid Nus om 

svarstider, regional rond för stadium IV infört, uppdaterat sjukvårdsregionala medicinska 

riktlinjer, baserade på det nationella vårdprogrammet. 

Lungcancersjukvården i norr är dimensionerad efter gamla rutiner, men ökat antal patienter och 

bättre och modernare behandlingar kräver större resurser. Lungcancersjukvården behöver 

förstärkas i norr. Detta är påtalat i ett flertal regionala cancerplaner och påvisat i uppföljningar. 

Styrgruppen diskuterade vad som kan göras för att stärka lungcancerprocessen och minska 

ledtiderna. Styrgruppen var eniga att lungcancerprocessen måste ses över och att dagens 

problembeskrivning från processledarna var en bra start för översyn för RCC Norr. Processen 

behöver diskuteras mer djupgående inom styrgruppen. 

Styrgruppen beslutade 
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att ärendet återkommer vid kommande styrgruppsmöte för mer djupgående diskussion. 

12. Anslutning till mammografiregistret  

Frågan om anslutning till mammografiregistret diskuterades vid föregående styrgruppsmöte. 

Efter det mötet har RCC Norrs sjukvårdsregionala processledare för mammografi lyckats 

förhandla ner årskostnaden för registret ytterligare. Bilaga ”underlag för införande av 

mammografiregister 210119” var utskickad inför mötet. 

Styrgruppen diskuterade om regionerna baserat på den nu aktuella kostnaden kan besluta om 

anslutning till registret. RCC Norr kan via statsbidragsmedel stå för de externa engångs-

kostnaderna för anslutning till registret och för abonnemangskostnaden under 2021, men den 

löpande årskostnaden måste därefter finansieras av respektive region.   

Under överläggningarna framkom att samtliga regioner var positiva till att ansluta till mammo-

grafiregistret. Region Västernorrland gav besked att de beslutat att ansluta till registret och 

acceptera abonnemangskostnaden. Övriga regioner behöver diskutera frågan för beslut inom 

respektive region.  

Styrgruppen beslutade 

att respektive region diskuterar frågan inom respektive region; samt  

att avstämning görs via mejl till RCC Norr angående vilka beslut som regionerna tagit. 

 

13. Förslag till reviderad arbetsordning för RCC Norr  

Förslag till reviderad arbetsordning var utskickad som bilaga inför mötet. 

Tiden vid mötet medgav inte att ärendet behandlades. 

Styrgruppen beslutade 

att ärendet återkommer till nästkommande styrgruppsmöte. 

 

14. MDK-information 

Vid föregående möte fick styrgruppen information om pågående projekt om MDK-utrustning. 

Vid mötet lämnade styrgruppen medskick till MDK-gruppen om utrustningsbehov av mikro-

foner/ljudupptagning samt att arbetsrutiner behöver ses över kring sjukvårdsregionala MDK.  

Vid dagens möte lämnade Nina Fållbäck Svensson besked att synpunkterna är överlämnade till 

MDK-gruppen. MDK-gruppen kommer att kontakta ansvariga i respektive region och diskutera 

utrustningsbehoven.  

Styrgruppen beslutade 

att notera informationen. 
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15. Övriga frågor 

Lena Carlsson som medverkat i RCC Norr under lång tid, deltog vid sitt sista styrgruppsmöte. 

Styrgruppen framförde sitt varma tack för Lenas arbete inom RCC Norr. 

16. Nästkommande möte 

Nästkommande möte är inplanerat till tisdag den 20 april kl 15.00-17.00. 
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