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1. Presentation av alla deltagare
Mötet inleddes med en kort presentation av mötesdeltagarna.

2. Föregående minnesanteckning
Minnesanteckning från 2020-01-15 var utskickat inför dagens möte.

Styrgruppen konstaterade från minnesanteckning i januari att mycket av det som planerades
då inte har kunnat genomföras eller påbörjas med anledning av den nu rådande pandemin.

Styrgruppen beslutade
att godkänna minnesanteckningen och att lägga dem till handlingarna.

3. Lägesavstämning i respektive region med anledning av Coronaviruset
Styrgruppen lämnade lägesavstämning av hur situationen ser ut inom cancervården i
respektive region med anledning av coronaviruset.

Region Jämtland Härjedalen (Olle Sjöström)
Köer har uppstått i alla flöden i regionen. SVF fungerar bra, men för övrig
cancerdiagnostik är det köer vilket är oroande. Behandlingen fungerar generellt. Semester
för personalen är lagd och personalen erbjuds ersättning om de flyttar sin semester.

Region Norrbotten (Michael Dahlberg)
Diagnostik och behandling inom cancerområdet har inte påverkats av corona i så stor
utsträckning. Patientinflödet har minskat och den diagnostiserade incidensen har gått ned,
men patienterna börjar återkomma. Stor oro inför sommaren med neddragning av vård-
platser, ca 70% av vårdplatser jämfört med vanlig sommarplanering. I första hand saknas
sjuksköterskor och personalen får inte erbjudas ersättning om de flyttar sin semester.

Region Västerbotten (Magnus Hedström och Elisabeth O Karlsson)
För området kirurgi ser läget förhållandevis bra ut, förutom köer inom ÖGI-kirurgin.
Vårdplatssituationen inför sommaren kan bli problematisk om antalet vårdbehövande
Covidpatienter ökar. Inom området onkologi är bemanningen inför semestern skör med
många nyrekryterade sjuksköterskor. Semesterplaneringen är gjord. Ersättning utgår till
personalen om de flyttar sin semester.

Region Västernorrland (Anne-Lie Fahlén, Lars Beckman, Lena Carlsson)
Både patienter och personal har drabbats av Covid-19. Remissinflödet har minskat.
Område kirurgi-medicin har fått ansvar för de patienter som har tillfrisknat från Covid-9
som är i behov av rehabilitering och det finns en oro för hur det ska lösas.
Sommarsemestrarna är lagda. Personalen erbjuds ersättning om de flyttar sin semester.

Besöksfrekvens i sjukvårdsregionen
Owe Persson ställde frågan om patienterna kommer till sina planerade ny- och återbesök
med tanke på eventuell rädsla för Covid-19.

Styrgruppen lämnade nulägesinformation från respektive region. Gemensamt är en viss
ökning av avbokade/uteblivna läkarbesök och besök till behandlingar. Vissa återbesök har
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också glesats ut. Patienterna erbjuds i hög utsträckning besök per telefon och/eller video-
besök. Cancercentrum NUS har som rutin att om en patient avbokar sitt besök två gånger,
tar kontaktsjuksköterskan kontakt med patienten.

Styrgruppen beslutade
att notera informationen.

4. Rapport från RCC i samverkan
Nationella vårdprogram
Arbetet med nationella vårdprogram är pausat. Vårdprogram för bröstcancer, analcancer,
binjuretumörer, CUP, prostatacancer, tjock- och ändtarmscancer och akut onkologi är
uppdaterade och fastställda, liksom SVF för prostatacancer. Vägledning för bäckenrehabi-
litering är reviderad och fastställd.

Information om Covid-19
På RCC webbplats finns uppdaterad aktuell information om coronaviruset och hur det
påverkar cancervården, se https://cancercentrum.se/norr/covid-19/
Där finns även inspelande Webbinarier om olika aspekter på hur cancervården påverkas av
Covid-19-pandemin.

Vårdskuld
Gemensamt för cancervården i Norrland och i hela landet är en minskning av nydiagnosti-
serade cancerpatienter, då många inte söker vård i nuläget. Detta är djupt oroande då det
riskerar att många patienter kommer att söka vård senare och då med cancer i svårare
stadier. RCC i samverkan arbetar med att via olika register kunna följa den vårdskuld som
nu uppstår, på både nationell och regional nivå.

Kvalitetsregister mammografi
Det nationella kvalitetsregistret för mammografi är klart för alla regioner att ansluta sig till.

Screesco-studien
Nationella studien för screening av tjock- och ändtarmscancer är klar med inkludering,
studier är påbörjande bland annat på biobankade avföringsprover.

Nya nationella arbetsgrupper
En nationell arbetsgrupp för barncancer inklusive långtidsuppföljning har tillsatts – Norra
sjukvårdsregionens representanter är Per-Erik Sandström och Ulrika Norén Nyström, båda
barnonkologer vid NUS.
En nationell arbetsgrupp för MDK har tillsats – Norra sjukvårdsregionens representant är
Lennart Falkmer, radiolog vid NUS.

Policy patientsamverkan inkl arvodering
En nationell policy för patientsamverkan inklusive arvodering är uppdaterad och publicerad
på RCCs webbplats, https://cancercentrum.se/norr/patient-och-
narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/. Arvodena är i enlighet
med den fastställda gemensamma rutinen för patientmedverkan inom det nationella
systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården.

Webbutbildning om cancer under graviditet
Syftet är att öka kunskapen om vård och behandling av gravida patienter med cancer:
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https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/overgripande-
kunskapsstod/cancer-under-graviditet/webbutbildning/

Strukturerad vårdinformation
Flera nationella arbeten pågår kring strukturerad vårdinformation inom cancer.
- Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag om standardiserad vårddokumentation inom
cancer
- En nationell samverkansgrupp för strukturerad vårdinformation finns inom ramen för det
nationella kunskapsstyrningssystemet.
- Flera initiativ kring automatiserad informationsförsörjning till nationella kvalitetsregister
pågår, bland annat i Kundgrupp Cosmic där registren för prostatacancer och bröstcancer är
aktuella.

Organiserad prostatacancertestning
En basal algoritm är utarbetad i Skåne. Västra Götaland är på väg att starta, dock försenat
till följd av Covid-19. I norra sjukvårdsregionen diskuteras hur arbetet ska organiseras.

Register för cancerläkemedel
I Register för cancerläkemedel registreras utvalda cancerläkemedel. Klinikerna kommer
även under 2020 att få ersättning per registrering.
Region Skåne har tekniskt löst en direktöverföring från Cytobase till Register för cancer-
läkemedel. RCC utreder intresse för och möjligheter till automatöverföring från Cytodos.

Förlängd remisstid för nationella vårdprogram
Remissrunda för nationella vårdprogram är förlängd till den 16 november.

Ny rutin för vårdprogram avseende nya läkemedel som godkänts av NT-rådet
Beslut har tagits i RCC i samverkan att vårdprogram som enbart uppdaterar läkemedels-
rekommendationer som NT-rådet har godkänt inte behöver gå på remissrunda.

Livmoderhalscancerscreening
Screening för livmoderhalscancer har på grund av rådande omständigheter minskats.
Diskussion pågår med Socialstyrelsen om en tillfällig föreskrift med möjligheter till
självprovtagning för HPV. Leading Healthcare har gjort en utvärdering av IT-system som
används för livmoderhalscancerscreening och en workshop kring möjlig framtida
utveckling planeras, aktuell information kommer senare.

Socialstyrelsens arbete med högspecialiserad vård
Arbetet har pausats med anledning av läget med Covid-19. De områden som planerades
starta under våren 2020, planeras komma igång under hösten 2020. Sakkunniggrupper
fastställs löpande.

Elisabeth O. Karlsson lyfte för diskussion gällande nationella vårdprogram att det bör
göras tydligare hur strålbehandlingen ska genomföras och att dessa avsnitt snarast
uppdateras när ny kunskap blir tillgänglig, på motsvarande sätt som att det nu görs snabba
uppdateringar av läkemedelsavsnitten i vårdprogrammen. Det är viktigt att det finns god
kompetens inom strålradioterapi i vårdprogramgrupperna för de nationella vårdprogram
som innefattar strålbehandling.

Styrgruppen beslutade
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att diskussion om strålbehandling i vårdprogrammen återkommer vid ett kommande möte;
samt
att i övrigt notera informationen.

5. Ändrade förutsättningar för redovisning av 2020 års överenskommelse mellan
regeringen och SKR om jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider
Som en konsekvens av covid-19-pandemin har regeringen beslutat att regioner och
kommuner inte behöver skicka in årets rapportering till Socialdepartementet för ett flertal
av de överenskommelser som träffats mellan staten och SKR. För överenskommelsen
inom cancerområdet innebär beslutet att regionerna inte behöver lämna in SVF-
redovisningen i september och att den resterade delen av 2020 års SVF-medel har
utbetalats till regionerna.

I beslutet ingår att RCC samverkan i september ska lämna in en samlad redovisning av
arbetet med canceröverenskommelsen. För att kunna göra det ber RCC regionerna om en
lägesrapport för arbetet med SVF enligt bifogad mall senast 4 sep (finns även på
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-
raknas/handlingsplaner/underlag-infor-rcc-rapportering-av-svf-2020.docx)

För statusen för inklusions- och ledtidsmål i SVF se bifogad rapport (finns även på
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-
raknas/statistik-svf/svf_vantetidsrapport_rcc-2017-2019.pdf)

Styrgruppen beslutade
att notera informationen.

6. Frågor från patient- och närståenderådet
Önskemål lämnades från patient- och närståenderådets representant att kallelser utökas
med information hur patienten på enklaste och billigaste sätt (buss, tåg, bil) tar sig till den
klinik som patienten är kallad till. Gäller framför allt de som bor utanför tätorten.

Styrgruppen beslutade
att notera informationen.

7. Sjukvårdsregionalt stöddokument för samverkan mellan primärvården och
specialistsjukvården gällande cancerrehabilitering
Ett stöddokument som regionerna ska kunna utgå ifrån för att lokalt ta fram rutiner för hur
primärvården och specialistsjukvården ska samverka gällande cancerrehabilitering har
utarbetats i norra sjukvårdsregionen. Arbetet har genomförts med representanter från
primärvården, cancervården och RCC Norr.

Styrgruppen diskuterade om stöddokumentet kunde godkännas och konstaterade att det
saknas sammanfattning i början av dokumentet. Ordförande föreslog att eventuella
ytterligare synpunkter kan lämnas skriftligt till Anna-Lena Sunesson senast 2020-06-05, om
större synpunkter inkommer sändes dokumentet för beslut via mejl. Är synpunkterna
endast är av redaktionell karaktär kan de inarbetas i dokumentet.

Styrgruppen beslutade
att en sammanfattning tillfogas början av dokumentet;
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att eventuella ytterligare synpunkter sändes skriftligt till Anna-Lena Sunesson senast 2020-
06-05; samt
att dokumentet därefter kan godkännas.

8. Kontaktsjuksköterskenätverk
Nätverk för kontaktsjuksköterskor (KSSK) saknas idag i några regioner i norr. RCC Norr
önskar få arrangera årliga nätverksträffar för KSSK i respektive region.

Styrgruppen diskuterade föreslaget. Alla var eniga att ett sådant nätverk fyller en viktig
funktion och är ett bra sätt att sprida information till kontaktsjuksköterskor.

För att kunna sprida information och arrangera nätverksträffar behöver RCC Norr namn-
och mejllistor till kontaktsjuksköterskor, vilken bör uppdateras två gånger per år.
Styrgruppen diskuterade hur namnlistan ska upprättas. Ett förslag som framkom var att
uppdra till processledarna att ta fram en förteckning över KSSK inom respektive område.

Styrgruppen beslutade
att regionala nätverk för kontaktsjuksköterskor tillskapas av RCC Norr;
att RCC Norr får arrangera årliga regionala nätverksträffar för kontaktsjuksköterskor; samt
att uppdra till processledarna att ta fram en förteckning över KSSK från respektive område
och att dessa tillsändes Anna-Lena Sunesson.

9. Slutrapport för projektet bäckencancerrehabilitering
Ett projekt med uppdraget att utveckla och främja kunskapsuppbyggnad och omhänder-
tagande av bäckenkomplikationer och bäckenrehabilitering vid cancer har bedrivits under
2016–2019. Projektet har nu övergått i förvaltning, med en etablerad sjukvårdsregional
MDK.

Styrgruppen diskuterade om projektrapporten kunde godkännas och konstaterade att det
saknas en sammanfattning i början av dokumentet, inga övriga synpunkter framkom.

Styrgruppen beslutade
att rapporten tillfogas en sammanfattning; samt
att rapporten därefter godkännes och publiceras på RCC Norr webbplats.

10. Rekommendation om ersättningsregler för boende i samband med nationell
högspecialiserad vård
SKR har tagit fram ett förslag till gemensamma regler och ersättningar gällande boende för
patienter och närstående vid nationell högspecialiserad vård. SKRs styrelse rekommenderar
regionerna att godkänna och tillämpa rekommendationen senast 30 september 2020.

Ordförande informerade att ärendet behandlas i Förbundsdirektionen 2020-06-02.
Förslaget är att Förbundsdirektionen rekommenderar regionerna att anta de föreslagna
ersättningsreglerna.

Styrgruppen diskuterade ärendet och det framkom önskemål om motsvarande ersättnings-
regler även för sjukvårdsregionalt nivåstrukturerad vård. Ordförande framför detta förslag
till Förbundsdirektionen.
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Styrgruppen beslutade
att ställa sig bakom att godkänna de framtagna ersättningsreglerna för nationell vård; samt
att ordförande framför styrgruppens förslag till Förbundsdirektionen att ersättningsregler
för boende i samband med sjukvårdsregionalt nivåstrukturerad vård arbetas fram.

11. Nationella vårdprogram samt SVF på remiss
Remissrundor har avslutats för de nationella vårdprogrammen (NVP) för ALL, buksarkom,
livmoderhals- och vaginalcancer och lungcancer. Vårdprogrammen finns på
cancercentrums webbplats, välj under rullisten ”Remissrunda för reviderade vårdprogram
och SVF, till samtliga remissinstanser”: http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/

Konsekvensbeskrivningar för nationella vårdprogram var medskickade inför dagens möte.

Styrgruppen diskuterade om vårdprogrammen kan godkännas för användning i norra
sjukvårdsregionen. Vårdprogrammet för lungcancer innehåller flera stora förändringar. I
diskussion med chefsamrådet framfördes synpunkt att text med palliativ vård borde
förstärkas, styrgruppen lämnade sitt medhåll. Styrgruppen framförde synpunkt vad gäller
NVP för ALL, där möjlig CAR-T-behandling medför stora ökade kostnader. Styrgruppen
konstaterade att vårdprogrammen driver på kostnadsutvecklingen.

Styrgruppen beslutade
att godkänna vårdprogrammen för användning i norra sjukvårdsregionen; samt
att diskussion om kostnadsutveckling med anledning av vårdprogram återkommer till ett
senare möte.

12. Remisser från Socialstyrelsen avseende nationellt högspecialiserad vård – hur vill
styrgruppen hantera sådana som berör cancerområdet?
Socialstyrelsen har uppdraget att besluta om definitionen av nationellt högspecialiserad vård
och antal enheter som ska få utföra den. Förslag utarbetas av utsedda sakkunniggrupper
med sjukvårdsregional representation och dessa utredningar skickas på remiss från
Socialstyrelsen.

Aktuella remisser som berör cancerområdet:
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/kurativt-
syftande-kirurgisk-behandling-vid-peniscancer-remissversion.pdf

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-
webb/ovrigt/binjurebarkscancer-remissversion.pdf

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/neuroendokrina-
tumorer-i-buken-remissversion.pdf

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-
webb/ovrigt/fertilitetsbevarande-kirurgi-vid-livmoderhalscancer-remissversion.pdf

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/huvud-och-
halsparagangliom-remissversion-dnr-12826-2019-43.pdf

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/feokromocytom-
och-abdominella-paragangliom-remissversion.pdf
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Styrgruppen diskuterade hur remisserna ska hanteras i Nora sjukvårdsregionen.
Styrgruppen var enig om att gemensamma svar och insyn i remisshantering är av vikt.
Enades också att RCC Norr är ett bra forum för beredning av ärenden vad gäller remisser
för högspecialiserad vård gällande cancervård.

Remisshantering enligt följande:
1) Inkommen remiss om högspecialiserad vård gällande cancervård emottas av RCC

Norr.
2) RCC tar kontakt med respektive sjukvårdsregional processledare och remissen

diskuteras inom processarbetsgruppen.
3) Skriftligt uttalande från processarbetsgruppen sändes till RCC Norr.
4) Ärendet behandlas i styrgruppen. Styrgruppen tar då ställning till om sjukvårds-

regionen ska lämna ett gemensamt svar. Om ett gemensamt svar ska lämnas
fastställer styrgruppen innehållet i det svaret

5) Vid beslut om ett gemensamt remissvar skickar RCC Norr svaret till
Socialstyrelsen.

Styrgruppen beslutade
att remisserna för högspecialiserad vård gällande cancer bereds av RCC Norr enligt
hantering ovan.

13. Norra sjukvårdsregionens vilande värdskap för det nationella programområdet
(NPO) för cancersjukdomar
Norra sjukvårdsregionen har tilldelats ett vilande värdskap för NPO cancer. Värdskapet
ligger för närvarande hos SKR.

På liknande sätt har Västra Götalandsregionen tilldelats ett vilande värdskap för NPO
psykisk hälsa och VGR arbetar nu för att överta det värdskapet. I Norra sjukvårdsregionen
har ett första möte hållits för att påbörja kartläggningen av hur ett övertagande av värd-
skapet för cancer ska gå tillväga. En fortsatt statliga överenskommelse om cancervården har
aviserats pågå till 2022. Styrgruppen diskuterade ärendet.

I Sverige pågår en ackrediteringsprocess vid flera universitetssjukhus för att bli
Comprehensive Cancer Center (CCC). Ackrediteringen utfärdas av Organisation of
European Cancer Institutes (OECI). För att bli ackrediterade krävs att sjukhuset bedriver
cancervård av hög kvalitet och framstående forskning inom ramen för centrat. Karolinska
universitetssjukhuset har som första sjukhus i Sverige ackrediterats som ett CCC.
Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus har påbörjat arbetet med ackrediterings-
processen och ansökt om medlemskap i OECI. Styrgruppen diskuterade hur Norra
sjukvårdsregionen ska samverka inom ramen för en CCC-ackreditering.

Styrgruppen beslutade
att ärendet återkommer till ett kommande möte då förnyad information föreligger.

14. Övriga frågor
Rapport och redovisning med resultat av årets arbete av RCC Norr brukar lämnas till
Förbundsdirektionen två gånger per år: En rapport med uppföljning av samtliga mål i den
sjukvårdsregionala cancerplanen inklusive regionernas handlingsplaner, samt en rapport
som innefattar täckningsgrader för kvalitetsregister.



9 (9)

Då täckningsgrader för kvalitetsregister i allt högre grad nu finns tillgängliga online föreslog
Anna-Lena Sunesson att endast en samlad rapport årligen lämnas och redovisas till
Förbundsdirektionen. Rapporten ska innehålla uppföljning av täckningsgrader och samtliga
mål i den sjukvårdsregionala cancerplanen, inklusive regionernas handlingsplaner.
Rapporteringen sker förslagsvis på mötet i maj månad.

Styrgruppen beslutade
att godkänna förslaget.

Inga övriga frågor anmäldes vid dagens möte.

15. Datum för höstens styrgruppsmöten
Förslag till höstens styrgruppsmöten var utlämnade inför dagens möte. Styrgruppen
diskuterade lämpliga datum för höstens möten.

Styrgruppen beslutade
att fastställa följande datum för hösten: videomöte tisdag 15 september kl 15.00-17.00
samt fysiskt heldagsmöte i Sundsvall måndag den 16 november.


