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1. Presentation 

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

2. Föregående minnesanteckning  

Minnesanteckning från 2020-09-15 var utskickat som bilaga inför dagens möte, ordförande 
framförde en synpunkt av redaktionell karaktär. 
 
Vid föregående möte fastställde styrgruppen svar på remisser till Socialstyrelsen avseende 
nationellt högspecialiserad vård för fyra diagnoser/områden. En parallell svarsberedning i 
regionerna medförde att det lämnades några svar från enskilda regioner som inte var sam-
stämmiga med de remissvar som beslutats av styrgruppen. Styrgruppen konstaterade att detta 
var olyckligt och att beredningsprocesserna framgent behöver synkroniseras. Ett sådant arbete 
har påbörjats inom ramen för det sjukvårdsregiongemensamma kunskapsstyrningsarbetet. 
 
Styrgruppen beslutade 
 
att med den redaktionella ändringen godkänna minnesanteckningen och att lägga den till 
handlingarna. 
 

3. Mötesdatum för styrgruppen vårterminen 2021 

Datum för styrgruppens möten våren diskuterades och följande föreslogs: 
 
Tisdag 2 februari kl 15-17 
Tisdag 20 april kl 15-17 
 
Styrgruppen beslutade 
 
att fastställa ovan nämnda datum.  

4. Aktuellt från regeringen 

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att cancervården stärks genom en ökning 
med ytterligare 100 miljoner kronor per år 2021–2023. Regeringens satsning för att stärka 
cancervården uppgår därmed till 600 miljoner kronor per år 2021–2023. Förslaget bygger på en 
överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. 

Områden som särskilt prioriteras under 2021 är: tidig upptäckt av cancer, exempelvis screening 
av livmoderhalscancer, tjock- och ändtarmscancer, barncancer samt rehabilitering. Vidare ska 
verksamheterna vid regionala cancercentrum och den statliga uppföljningen av cancervården 
prioriteras. 

Hur pengarna fördelas fastställs i kommande canceröverenskommelse mellan staten och SKR. 
 
Styrgruppen beslutade 
 
att notera informationen. 
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5. Rapport från RCC i samverkan 

Anna-Lena lämnade aktuell information: 

Fastställda nationella vårdprogram 

AML, buksarkom, läkemedelsuppdatering för bröstcancer, bilaga till mukosala melanom. 

Nationella vårdprogram på remiss 

Många nationella vårdprogram är ute för remisshantering. För tio vårdprogram gick remisstiden 

ut 2020-11-15. Vårdprogram som går ut på remiss 2020-11-16: Aggressiva B-cellslymfom, hypo-

fys, livmoderhalsprevention, livmoderkropp, myelom, neuroendokrina, prostata, tjock- och änd-

tarmscancer.  

Tjock- och ändtarmscancerscreening 

Avtal är påskrivet med Stockholm-Gotland för nationellt gemensamt kallelsekansli i enlighet 

med bestämmelserna i riksavtalet för utomlänsvård. Upphandling av provtagningsutrustning 

och analyser pågår. Region Dalarna är först ut som pilotregion. Norra sjukvårdsregionens 

regioner kan räkna med att de kan ansluta sig till kallelsekansliet under 2021. 

Screeningfrågor 

Ett möte är inplanerat mellan nationell cancersamordnare för SKR och landets hälso- och 

sjukvårdsdirektörer bland annat angående start av tjock-ändtarmscancerscreening och 

diskussion kring nationellt gemensamt kallelsesystem när det gäller cervixcancerscreening.  

Covid-19 och cancer 

En rapport om Covid-19 och cancer har publicerats på RCC:s webbplats. Av rapporten framgår 
att Covid -19-pandemin har påverkat antal patienter som diagnosticerats med cancer. I norra 
sjukvårdsregionen har data tagits fram manuellt ur cancerregistret som också visar på tydlig 
nedgång i antalet ställda cancerdiagnoser under pandemin. RCC i samverkan kommer 
fortlöpande att ta fram uppdaterade rapporter avseende Covid -19-pandemins påverkan på antal 
patienter som diagnosticerats med cancer. Rapporterna publiceras på 
https://cancercentrum.se/samverkan/covid-19/uppskjuten-cancervard/  

Delårsrapport för ÖK 2020 

Delårsrapport överlämnad till Socialdepartementet.  

Arbetet med ÖK 2021  

Arbetet med canceröverenskommelse 2021 pågår, kommer preliminärt vecka 51.  

Patientöversikter på INCA (IPÖ) 

Patientöversikter för prostata och äggstockscancer har lanserats. Sedan tidigare finns patient-

översikter för bröstcancer, njurcancer och melanom. Diagnoser på gång är myelom och CNS.  

Publicerad rapport  

Rapport om förbättrad canceröverlevnad i Norden finns på RCC:s webbplats, långtidsupp-

följning med 9 diagnoser. 

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

Internationellt används dödsorsaksintyg som källa till cancerregistren, men det görs inte i 

Sverige, bland annat av juridiska skäl. En studie som publicerades i november visar att 16% av 

lungcancerfallen och 34% av bukspottkörtelcancerfallen missas i och med detta. Detta påverkar 

Sveriges statistik för överlevnad. Sverige har fått kritik för detta. RCC har initierat en dialog med 

Socialstyrelsen om detta. 

Handlingsplan barncancer  

RCCs nationella arbetsgrupp för barncancer har tagit fram en handlingsplan för 2020-2022. 

Handlingsplanen omfattar en rad insatser som ska stärka och öka kvaliteten inom barncancer-

området. Insatserna är indelade i olika kategorier och presenteras utifrån det år de är planerade 

att genomföras. Se https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/barn-och-

unga/handlingsplan/  

Webbinarium  

Den 17 november – Cancerrehabilitering med fokus på nya nationella vårdprogram, 

prehabilitering och sexuell hälsa. 

Den 4 december – SVF med presentationer från hela landet.  

Den 4 november genomfördes ett webbinarium ”Överföring till kvalitetsregister via direkt-

integration”. Det visade att en region med måttliga insatser kan åstadkomma direktintegration 

till kvalitetsregister, dock krävs strukturerad journaldokumentation. Länk till inspelat 

webbinarium: http://rs.wallenmedia.se/webinars/?2020/1104-rccs  

Digitala möten i norr 

Den 3 december – workshop om SVF inom urologisk cancer. Målgruppen är koordinatorer 
som kodar förloppet, kontaktsjuksköterskor och även lokala processledare.  

Den 21 oktober genomfördes ”cancerrehabiliering” och den 12 november genomfördes ”fysisk 
aktivitet och cancer”. Över 100 deltagare vid båda tillfällena, detta visar att digitala möten är ett 
bra sätt att nå ut och RCC kommer att fortsätta utbilda på detta sätt. 

Styrgruppen beslutade 

att notera informationen. 

6. Cervixcancerscreening i norra sjukvårdsregionen  

I stort sett hela Sverige har infört HPV-screening. Norra sjukvårdsregionen har legat efter när 
det gäller detta. Fr o m 1 november har dock Region Norrbotten startat upp, Region 
Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen startar 11 januari 2021 och även Region 
Västernorrland planerar att starta efter årsskiftet.  

Med anledning av covid-19 pandemin har självprovtagning för HPV möjliggjorts för patienter 
genom en tillfällig föreskrift från Socialstyrelsen. Arbete pågår på Socialstyrelsen för att öppna 
upp för detta som en permanent möjlighet. Ett medskick från RCC Norrs sjukvårdsregionala 
processledare är att cervixcancerscreening är en komplicerad process, som berör laboratorier, 
kvinnokliniker, primärvård samt IT. Många förändringar av processen kan förväntas under 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/barn-och-unga/handlingsplan/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/barn-och-unga/handlingsplan/
http://rs.wallenmedia.se/webinars/?2020/1104-rccs
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kommande år. Det i kombination med att den berör så många olika verksamheter gör att det är 
viktigt att respektive region har en utsedd processledare för denna process.  

Styrgruppen beslutade 

att notera informationen. 

7. Bemanningsläge processledare RCC Norr 

Sjukvårdsregionala processledare för gynekologisk cancer har tillsatts. Det saknas processledare 
för huvud-hals-cancer, vilket är bekymmersamt. Styrgruppen uppmanades undersöka inom 
respektive organisationer om lämplig person för uppdraget.  

Styrgruppen beslutade 

att styrgruppens regionföreträdare undersöker inom respektive region om lämplig(a) person(er) 
till uppdraget som processledare för huvud-halscancer  

att ärendet återkommer till ett kommande möte när ny information föreligger.  

8. Lägesavstämning i respektive region med anledning av Covid - 19 

Region Västernorrland: Regionen har gått upp i stabsläge, antalet inneliggande patienter med 

covid-19 ökar. Självtestningen under helger och kvällar har inte kommit gång, men diskuteras. 

Region Jämtland Härjedalen: Regionen har gått upp i stabsläge, har inneliggande patienter med 

Covid -19. Största belastningen är det stora antal provtagningar som sker även på helger. 

Arbetat mycket med rådgivning och hemkarantän. Utprovar antigentest, inte validerat ännu.  

Region Västerbotten: Regionen har gått upp i stabsläge. Enstaka intensivvårdsfall med Covid-19 
för tillfället. Ett kluster av smitta i södra Lappland. Ett stort bekymmer är smittad personal och 
att vårdplatser hålls stängda med anledning av detta. Antalet självprovtagningar är hög och 
belastar laboratoriet.  

Umeå Universitet: En del smitta bland studenterna, dock har läkarutbildningen fortsatt. Ett 
bekymmer är att flera kliniska studier fördröjs, då det är svårt att hålla uppstartsmöten, resor 
mm. Inställda examinationer av utländska läkare.  

Styrgruppen beslutade 

att notera informationen. 

9. Patient- och närståenderådet 

Owe Persson presenterade Patient- och närståenderådets verksamhetsplan 2020–2021 som var 

utskickad inför dagens möte. Han lyfte även en fråga från rådet till styrgruppen gällande Min 

vårdplan och när denna ska startas upp inom norra sjukvårdsregionen. Min vårdplan är 

efterfrågad av patienter och närstående.  

Under överläggningarna framkom en del synpunkter av redaktionell karaktär. Vad gäller Min 

vårdplan diskuteras frågan under punkt 16. 

Styrgruppen beslutade 

att synpunkter av redaktionell karaktär inarbetas i dokumentet; samt 
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att därefter godkänna verksamhetsplan för patient- och närståenderådet 2020–2021. 

10. Kunskapsstyrning och norra sjukvårdsregionens vilande värdskap för det nationella 

programområdet (NPO) för cancersjukdomar  

Nina Fållbäck Svensson informerade om den nationella och sjukvårdsregionala strukturen för 

det pågående arbetet med kunskapsstyrning samt den pågående utredningen avseende 

värdskapet för NPO för cancersjukdomar, som underlag för att förbereda ett aktivt värdskap i 

norra sjukvårdsregionen.  

Sveriges regioner har sedan 2018 ett gemensamt nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 

och sjukvård. En viktig pusselbit för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av 

hög kvalitet. Systemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap och 

målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte. 

Kunskapsstyrningens tre delar är kunskapsstöd, uppföljning och analys samt stöd till verksam-

hetsutveckling och ledarskap. Staten och SKR har tecknat en överenskommelse om att ta fram 

personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för ett antal sjukdomsområden. 

Vårdförloppen syftar till att skapa en jämlik vård med hög kvalitet i hela landet. Arbetet med 

vårdförloppen ska utgå från tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och baseras på bästa 

tillgängliga kunskap. Införande av vårdförlopp sker successivt i regionerna. Vid SKR finns en 

nationell stödfunktion för kunskapsstyrningssystemet.  

Det finns 26 nationella programområden (NPO) som leder kunskapsstyrningen inom sitt 

respektive område. Åtta nationella samverkansgrupper (NSG) leder och samordnar regionernas 

nationella, gemensamma arbete i flera olika områden. Sjukvårdsregionala programområden 

(RPO) har bildats inom respektive sjukvårdsregion.  

Sammansättningen för sjukvårdsregionala programområden (RPO) i norra sjukvårdsregionen 

utgår från de tidigare chefsamråden. Deras uppdrag består av en generisk del och specifika 

uppdrag. NRF följer årligen upp uppdragen och sammansättning inom respektive RPO. Sjuk-

vårdsregionala samverkansgrupper (RSG) håller på att bildas och tillsättas, några grupper har 

kommit igång. Gemensamt för tillsättning av alla sjukvårdsregionala grupper har varit att utgå 

från tidigare arbetsgrupper. 

I samband med att organisationen för kunskapsstyrningen bildades 2018, beslutade den 

nationella styrgruppen för kunskapsstyrning (SKS) att de områden som hade stor riktad statlig 

satsning skulle ligga kvar med ett värdskap på SKR, men tilldelades vilande värdskap i en sjuk-

vårdsregion. Detta gällde områdena cancer, psykiatri och primärvård. Nu övergår värdskapet för 

område psykiatri till VGR och område primärvård till Syd.  

Norra sjukvårdsregionen innehar värdskap för områden levnadsvanor och endokrina sjuk-

domar, samt ett vilande värdskap för området cancer. Värdskapet för cancer ligger fortfarande 

kvar på SKR. SKS har nu gett ett samlat uppdrag till RCC och SKR att utreda hur ett värdskap 

skulle kunna flyttas från SKR till norra sjukvårdsregionen. I uppdraget ingår bland annat att 

beskriva aktuella verksamheten som pågår inom den statligt finansierade cancersatsningen och 

till satsningen kopplade externa projekt och att definiera vad som är att betrakta som kunskaps-
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styrning. En delrapport ska lämnas före årsskiftet och en rapport för ställningstagande i SKS 

februari 2021. 

Ärendet återkommer då förnyad information finns.  

Styrgruppen beslutade 

att notera informationen. 

11. Nationellt kvalitetsregister för mammografi  

Ärendet diskuterades vid föregående styrgruppsmöte och återkom till dagens möte. Joakim 

Ramos, ordförande RCC:s i nationella arbetsgrupp för mammografi, samt Eric Arelöf, sjuk-

vårdsregional processledare för mammografi, medverkade. 

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd ska samtliga kvinnor i Sverige i åldern 40–74 år kallas till 

screening med mammografi med 18–24 månaders intervall. Antalet kvinnor i denna åldersgrupp 

är drygt 2 miljoner (SCB 2012-12-31). Årligen görs det ca 800 000 mammografiscreeningar i 

landet. 

Enligt cancerstrategin 2009 ska all cancervård registreras i nationella kvalitetsregister och 

screening räknas som cancervård. Syftet med kvalitetsregister för mammografi är att skapa en 

nationell databas med strukturerad information om mammografiscreeningsverksamheten. 

Informationen ska användas till att uppnå en högkvalitativ och likvärdig verksamhet, 

uppföljning av projekt som syftar till att uppnå en högre deltagarfrekvens framför allt bland 

socioekonomiskt och språkligt missgynnade kvinnor, följa upp och minimera falskt positiva 

fynd och minimera falskt negativa fynd som intervallcancer. Registrets syfte är också att bidra 

till att det krav som nu ställs på screeningprogram kan uppfyllas. Registret innebär ingen 

manuell registrering, utan bygger på direktöverföring från Sectras system.  

Kvalitetsregistret är klart för regionerna att ansluta sig till. RCC i samverkan har beslutat ge ett 

ekonomiskt engångsstöd för införande på 150 000 kr till de första 10 som ansluter sig. Kostna-

der för respektive region för anslutning är: 50 000 kr engångskostnad för konsulttimmar, 72 500 

kr engångskostnad för anslutning till Inera och 275 000 kr årligt abonnemang med Sectra.  

Registret än infört i Region Västmanland och fungerar bra, data överförs automatiskt. 

Styrgruppen har tidigare behandlat ärendet och uttryckt synpunkt att det medför en stor 

kostnad. Eric Arelöv har förhandlat priserna med Sectra. Om alla fyra regioner i norr ansluter 

sig blir det en rabatt på ca 70 000 kr per region. Joakim Ramos inflikade att priset kan komma 

att rabatteras ytterligare om många regioner i Sverige ansluter sig.  

Under överläggningarna framkom frågan om skillnad mellan befintliga kvalitetsregister för 

bröstcancer och mammografiregistret. Kvalitetsregistret för bröstcancer registrerar endast de 

som utvecklat cancer och mammografiregistret registrerar alla som utför mammografi, även 

patienter med negativt resultat, och ger mycket data kring screeningen som är av värde för 

kvalitetsutveckling av processen.  
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Styrgruppen var överens att systemet skulle vara till stor nytta om regionerna ansluter sig, blir 

enkelt följa verksamheten. Positivt att registret inte innebär någon manuell registrering, utan 

bygger på direktöverföring från Sectras system.  

Ett förslag som framkom var att ta fram en rekommendation om anslutning för beslut i 

Förbundsdirektionen. Dessförinnan behöver dock detta förankras inom respektive region. 

I cancerplanen för 2019–2021 står det att norra sjukvårdsregionen ska ansluta sig till kvalitets-

registret.  

Styrgruppen beslutade 

att respektive region diskuterar ärendet inom respektive organisation;  

att Nina Fållbäck Svensson och Anna-Lena Sunesson tillsammans med Eric Arelöf förbereder 

ett ärende för Förbundsdirektionen; samt 

att ärendet återkommer till nästkommande styrgruppsmöte för information från respektive 

region.  

12. Lägesrapport från det utvecklingsprojekt kring biomarkörer för att hitta riskfaktorer för att 

tidigt upptäcka cancer som RCC Norr 

Projektledare Beatrice Melin medverkade vid mötet. 

Inom ramen för den nya nationella strategin för Life Science, har RCC Norr, Umeå universitet 

och Region Västerbotten tilldelats fem miljoner för att starta ett utvecklingsprojekt kring bio-

markörer – ämnen i blodet som kan identifieras hos patienter med olika cancerdiagnoser. Inom 

projektet vill man undersöka om sådana markörer kan användas för screening eller tidig 

upptäckt av cancer.  

Arbete hittills under 2020 har varit genomgång av litteratur, workshop med forskare och företag 

som har tekniska plattformen för breda analyser. Synpunkter har genom intervjuer med cancer-

forskare, patient- och närståendeföreträdare inhämtats. 

Fokus ligger på de cancerformerna med flest dödsfall i Sverige 2016. Delprojekt har kommit 

igång flera diagnoser.  

Styrgruppen beslutade 

att notera informationen. 

13. Arbetsordning för RCC Norr  

RCC Norrs styrgrupp fastställde 2015 en arbetsordning för RCC Norr, som finns på 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/norr/dokument/arbetsordning-rcc-norr-

151110.pdf ). Denna arbetsordning behöver revideras. 

Styrgruppen diskuterade styrgruppens roll och hur respektive region arbetar med implemen-

tering av nya och reviderade nationella vårdprogram och andra kunskapsstyrningsdokument. 

Styrgruppen lämnade beskrivning av hur regionerna arbetar lokalt (LCC/LPO Cancer). Även 

diskussion om hur styrgruppen ser på de sjukvårdsregionala processledarnas roll, förutsätt-

https://www.cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/norr/dokument/arbetsordning-rcc-norr-151110.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/norr/dokument/arbetsordning-rcc-norr-151110.pdf
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ningar, vilka förväntningar de har på processledarna och om det finns formulerade uppdrag för 

lokala processledare i den egna regionen.  

LCC/LPO Cancer finns etablerade i Region Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland, 

oklar status i Region Jämtland-Härjedalen. 

Styrgruppen diskuterade bland annat behovet av horisontella prioriteringar och vilken roll 

styrgruppen och RCC:s övriga organisation kan ha kring det. 

Nina Fållbäck-Svensson sammanfattade diskussionerna med att vi behöver se över grupper, 

ledningens engagemang, forskningsfrågorna och förtydliga processledarnas roll. Prioritering är 

en stor och svår fråga, förutsättningarna är olika. Inom ramen för den nationella kunskaps-

styrningen har en samverkansgrupp för prioritering inrättats. Arbete måste ske både lokalt och 

sjukvårdsregionalt. Önskvärt vore att ha hälsoekonomer som kunde göra hälsoekonomiska 

beräkningar vid revideringar av vårdprogram, men tyvärr saknas den kompetensen.  

Styrgruppen beslutade 

att utifrån dagens synpunkter och medskick bereder RCC ärendet vidare; samt 

att ärendet återkommer till nästkommande styrgruppsmöte med förslag på ny arbetsordning. 

14. Sjukvårdsregional cancerplan 2022–2024  

Norra sjukvårdsregionens hittillsvarande utvecklingsplaner/cancerplan har utgått från de 

diagnos-/områdesspecifika planer som de sjukvårdsregionala processarbetsgrupperna har 

utarbetat. Fokus har varit vad man i dessa grupper ser störst behov av att utveckla/förbättra ur 

ett patientperspektiv. Det innebär att norra sjukvårdsregionens planer har handlat mycket om 

det utvecklingsarbete som behöver ske i den kliniska verksamheten i regionerna i norr. Några av 

de cancerplaner som har skrivits vid andra RCC i landet har haft mer fokus på de arbetsupp-

gifter som ska utföras av RCC-organisationen. Nuvarande cancerplan för norra sjukvårds-

regionen gäller för åren 2019–2021 och arbetet med kommande sjukvårdsregionala cancerplan 

behöver därmed starta tidigt under 2021.  

Styrgruppen diskuterade om kommande cancerplan ska ha ett liknande upplägg som tidigare års 
cancerplaner. En synpunkt som framkom var att den cancerplan vi har är omfattande, med 
många mål, och därmed blir lång och svårövergripbar. Några andra RCC har kortare planer 
inriktade på färre mål.  

Anna-Lena informerade att ärendet har diskuterats med processledarna. De ser ett stort värde 
att lyfta upp sina mål för förankring och beslut i NRF:s Förbundsdirektion. Även om alla 
diagnosspecifika mål inte tas in i en ny cancerplan bör respektive processarbetsgrupp göra egna 
planer för processen och där definiera/prioritera sina mål.  

Styrgruppen överenskom att kommande sjukvårdsregionala cancerplan bör utarbetas till ett 
kortare dokument med en prioritering av antalet mål till färre att sätta fokus på.  

Styrgruppen beslutade 

att utifrån dagens diskussioner skissar RCC Norr på ett förslag till upplägg av kommande 

sjukvårdsregionala cancerplan; samt 
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att ärendet återkommer till nästkommande styrgruppsmöte.  

15. SVF och arbetet för att nå 2020-målen  

Aktuell statistik för SVF: https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-

uppdrag/statistik/svf-statistik/. Statistiken redovisar uppgifter om antalet patienter som utreds 

inom SVF, andelen SVF-utredda patienter som startar cancerbehandling, i vilken mån utred-

ningarna görs inom de ledtider som anges i respektive SVF samt patientens upplevelser av sitt 

utredningsförlopp. Statistik med uttag ur den nationella databasen var utskickad inför mötet. 

Socialdepartementet har i canceröverenskommelsen med SKR beslutat att SVF ska registreras 

och att regionerna ska rapportera in start- och stoppdatum för varje SVF-utredning till den 

nationella väntetidsdatabasen vid SKR.  

Det nationella målet är att 70 % av patienterna som får en cancerdiagnos ska utredas enligt SVF 

och att 80 % ska utredas inom de ledtider som definieras i respektive SVF. Det har från Social-

departementet diskuterats om det ska vara ett krav att regionerna når 70 %-målet för att få del 

av de statliga medlen för överenskommelsen, men med anledning av coronapandemin är detta 

inte aktuellt i nuläget. På sikt kommer ersättning till regionerna sannolikt att styras av målupp-

fyllelse. Nationellt nås 70%-målet, men bara i två av fyra regioner i norra sjukvårdsregionen. 

Styrgruppen uttryckte frustreration över registreringssystemet för SVF. En annan synpunkt var 

att en PET-CT på ett ställe till i sjukvårdsregionen förutom i Umeå skulle bidra till att minska 

tider. Idag finns två PET-CT i Umeå och det finns sedan tidigare ett inriktningsbeslut om att en 

tredje PET-CT bör placeras i Sundsvall. För att minska väntetider behövs ett fortsatt arbete 

med att se över kompetensbrist, olika flaskhalsar, patologi/röntgen m.m. 

Styrgruppen beslutade 

att respektive region behöver säkerställa sin dataöverföring till den nationella väntetidsdata-

basen, samt 

att arbetet med att optimera processerna behöver fortsätta både i respektive region och sjuk-

vårdsregionalt i de olika processarbetsgrupperna. 

 

16. Implementering av Min Vårdplan via 1177.se  

Nationellt pågår ett arbete med att utveckla Min Vårdplan via 1177 på plattformen Stöd och 

behandling. Diagnosspecifik patientinformation håller på att tas fram och beräknas vara klar 

enligt denna planering:  

• Bröstcancer: nov/dec 2020 

• Prostatacancer: nov/dec 2020, patientinformation går på remissrunda tillsammans med 
det nationella vårdprogrammet 

• Peniscancer: nov/dec 2020 

• Tumörer i hjärna och ryggmärg: årsskiftet 2020/21 

• Tjock- och ändtarmscancer: årsskiftet 2020/21 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/
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• Cancer i urinvägar/urinblåsa: vårterminen 2021 

• Äggstockscancer: vårterminen 2021 

• Huvud-halscancer: vårterminen 2021 

• Barncancer: höstterminen 2021 

Ett breddinförande pågår i hela landet, där flera regioner har fattat regionövergripande princip-

beslut om införande. För de patienter som vill använda den digitala versionen via 1177 kan 

vårdplanen överföras både mellan kliniker och regioner, förutsett att klinikerna använder den 

digitala Min Vårdplan. I den skriftliga patientinformationen finns både generiska och diagnos-

specifika texter. Den information de flesta patienter behöver är i den digitala Min Vårdplan 

aktiv från start, individanpassad information läggs till med knapptryckningar. Det finns också en 

meddelandefunktion. Dokumentation om den enskilda patientens behandling skrivs i patient-

journalen som vanligt. 

Min Vårdplan efterfrågas i allt större utsträckning av både patienter och vårdgivare. Region 

Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland har beslutat införa Min Vårdplan och där pågår 

arbete om införandet.  

Det krävs inga avtal eller kostnader för regionerna att använda Min Vårdplan, däremot behöver 

respektive region rigga för införandet. RCC Norr har beslutat att erbjuda införandestöd 

bestående av 20% tjänst per region under 2021, med en ev. förlängning under 2022. Denna 

person kan t.ex. vara en kontaktsjuksköterska/vårdutvecklare. Respektive region behöver finna 

lämplig person som vill åta sig uppdraget.   

Styrgruppen var enig att Min Vårdplan via 1177 ligger i tiden och att det är till stor nytta för 

både patienter och vårdgivare. En stor fördel är att Min Vårdplan följer med över klinik-

gränserna. En önskan är att även Region Västerbotten och Region Norrbotten beslutar hur de 

tänker arbeta med införandet av Min Vårdplan via 1177. 

Styrgruppen beslutade 

att styrgruppen undersöker inom respektive organisation om det finns intresserad person som 

kan åta sig uppdraget på 20% som införandestöd för Min Vårdplan i den egna regionen; samt 

att ärendet återkommer till nästkommande styrgruppsmöte. 

17. Avgifter för mammografi inom kontrollprogram   

Regionerna ska erbjuda avgiftsfri screening för bröstcancer med mammografi var 18–24:e 
månad till kvinnor i åldersgruppen 40–74 år. För de kvinnor som remitterats till tätare mammo-
grafikontroller p.g.a. konstaterad förhöjd ärftlig risk för bröstcancer får dock kvinnorna i vissa 
regioner betala för mammografiundersökningen. Respektive region beslutar själva om dessa 
patientavgifter och kostnaden skiljer sig mellan regionerna i norra sjukvårdsregionen.  

Styrgruppen diskuterade avgifterna. En synpunkt som framkom var att detta kan jämföras med 

uppföljning av ett sjukdomstillstånd och därmed skiljer sig från allmän screening. För de 

patienter som går på årliga kontroller med mammografi med anledning av förhöjd ärftlig risk 

ingår ofta även ultraljud. Även patienter med andra cancerformer går på årliga kontroller med 

röntgen/ultraljud utförs och dessa är inte avgiftsfria.  
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Styrgruppen beslutade 

att notera informationen. 

18. Lägesrapport från sjukvårdsregionalt arbete kring MDK-utrustning  

Styrgruppen för det pågående projektet om MDK-utrustning har beslutat att skriva om projekt-

direktivet och det arbetet har påbörjats. Den inventering gruppen tidigare utfört visade att det 

fanns acceptabel utrustning inom norra sjukvårdsregionen. Projektet är dock försenat med 

anledning av den pågående pandemin med Covid -19. 

Under överläggningarna framkom synpunkter om utrustning i MDK-rummen som inte 

fungerar optimalt och det efterfrågas extra mikrofoner så att alla som sitter i rummet kan höras 

ordentligt. Även möteskulturen och arbetsformer gällande MDK behöver ses över. 

Styrgruppen beslutade 

att förbundsdirektören bokar in ett möte med MDK-gruppen för att diskutera ljudupptagning, 

mikrofoner och arbetsformer; samt 

att ärendet återkommer till styrgruppen då förnyad information föreligger.  

19. Övriga frågor 

Personuppgiftsbiträdesavtal  

För kännedom informerade Anna-Lena att det finns juridiska krav relaterat till hantering av 

cancerregistret och INCA-plattformen som innehåller personuppgifter. Personuppgifts-

biträdesavtal behöver upprättas mellan regionerna Norra sjukvårdsregionen och RCC Norr. 

Dessa är framtagna i samarbete med jurist och skall undertecknas av respektive regiondirektör.  

Styrgruppen beslutade 

att notera informationen. 

Verksamhetsplan och budget för RCC Norr 2021 

Verksamhetsplan och budget för RCC Norr 2021 var utskickad inför dagens möte. Anna-Lena 

informerade kort om förändringar i verksamhetsplanen jämfört föregående år. En punkt 

avseende Covid -19 pandemin var tillagd, i övrigt lyfts samma områden som föregående år som 

särskilt angelägna att arbeta med. Aktiviteterna i planen är uppdaterade. Den största budgetför-

ändringen är neddragen resebudget både i den regionfinansierade delen och i den statsbidrags-

finansierande.  

Nina Fållbäck Svensson informerade att verksamhetsplan och budget kommer att beslutas av 

Förbundsdirektionen i december.  

Vid mötet framkom inga synpunkter eller medskick på dokumenten.  

Styrgruppen beslutade 

att eventuella medskick eller synpunkter sändes till Anna-Lena senast 23 november. 



Minnesanteckning 

2020-11-16 

13(13) 

 

 

20. Nästkommande möte 

Nästkommande möte är inplanerat till tisdag den 2 februari kl 15.00-17.00. 
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