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1. Presentation av alla deltagare
Mötet inleddes med en kort presentation av mötesdeltagarna. RCC Norr har tillsatt en
medicinsk sakkunnig, Ove Andrén, urolog. Ove kan delta vid styrgruppens möten som
föredragande/sakkunnig om styrgruppen godkänner detta.

Styrgruppen beslutade
att godkänna att Ove Andrén deltar i styrgruppens möten som föredragande/sakkunnig.

2. Föregående minnesanteckning
Minnesanteckning från 2020-05-29 var utskickat inför dagens möte.

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 och om RCC Norr kan göra något för
att underlätta för vårdverksamheterna.

Region Norrbotten (Michael Dahlberg): Inga större problem vad gäller cancervården som är
ett prioriterat område. Dock mer bekymmersamt vad gäller de icke maligna
verksamheterna.

Region Västerbotten (Elisabeth Carlsson): Inga följdverkningar av corona. Under våren
gjordes en justering av strålbehandlingarna, men det återgick snabbt till det normala. Dock
finns stora problem med kompetensförsörjningen av sjuksköterskor och detta har lett till
att verksamheten inte har kunnat öppna upp som planerat efter sommaren.

Region Jämtland-Härjedalen (Maria Söderkvist och Olle Sjöström): Cancerkirurgi har inte
skjutits upp och corona har inte medfört köproblem inom cancervården. Regionen har
varit hårt belastad under sommaren, nu har det börjat återgå till det normala. Stor brist-
situation avseende sjuksköterskor har lett till stora problem inom slutenvården och
avdelningar har inte kunnat öppnat upp helt efter sommaren. Nu är det långa köer för
koloskopi och diskussioner pågår hur detta kan lösas.

Region Västernorrland (Anne-Lie Fahlén, Lars Beckman, Lena Carlsson): Verksamheterna
börjar återgå till det normala. Mammografin och cervixscreeningen stängdes under kort
period, men har nu kommit igång med verksamheterna igen.

Sammanfattningsvis är kompetensförsörjningen vad gäller sjuksköterskor ansträngd i hela
norra sjukvårdsregionen. Gruppen uttryckte också oro för vad den uppskjutna vården
kommer att innebära längre fram i höst och vinter.

Styrgruppen beslutade
att notera informationen.

4. Rapport från RCC i samverkan
Statistik cancerregistret
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Anna-Lena visade statistik av registreringar i cancerregistret med data över antalet
inrapporterade cancerfall i cancerregistret för norra sjukvårdsregionen (totalt och per
region) för perioden januari-juni 2020 jämfört med motsvarande period 2019. I många fall
ses lägre volymer under första halvåret 2020, men det varierar mellan diagnoser och
regioner. Det kan finnas en viss eftersläpning i rapporteringen till cancerregistret, så data i
filen ska betraktas som preliminär.

Nationella vårdprogram
Fastställda nationella vårdprogram för diagnoser: ALL, hudlymfom, epitelial äggstocks-
cancer och lungcancer. Ny rutin för läkemedelsuppdatering för diagnoserna levercells-
cancer samt livmoderhals- och vaginalcancer.
Det är flera nationella vårdprogram som går ut på remissrunda idag med remissdatum 15
november. Sammanlagt kommer 10 vårdprogram att vara ute på remiss.

Nationellt kvalitetsregister för mammografi
Det nationella kvalitetsregistret är klart för regionerna att ansluta sig till. RCC i samverkan
har beslutat ge ekonomiskt stöd på 150 000 kr till de 10 första regionerna som ansluter sig.
Kostnader för respektive region för anslutning är: ca 50 000 kr i engångskostnad för
konsulttimmar, 72 500 kr engångskostnad för anslutning till Inera och 275 000 kr i årligt
abonnemang med Sectra.
Styrgruppen var överens att systemet skulle vara till stor nytta om regionerna anslut sig, blir
enkelt kunna följa verksamheten. Registret innebär ingen manuell registrering, utan bygger
på direktöverföring från Sectras system. Däremot är kostnaden för kvalitetsregistret stor
och det föreligger sparkrav i flera regioner. Gruppen diskuterade och önskade ytterligare
information. Till nästa möte inbjuds processledaren för mammografi, Eric Arelöf.

Integration mellan Cytodos och Register för cancerläkemedel
RCC i samverkan har prisförhandlat med TietoEVRY och arbetet för en direktintegration
fortsätter. De parametrar som idag inte kan inkluderas i integrationen kommer att tas fram
inom ramarna för underhållet men ingår inte i den release av Cytodos som kommer i
januari 2021. Östergötland kommer att vara pilot för direktöverföringen. Kostnader för
respektive region redovisades.

Organiserad prostatacancerscreening
Västra Götaland och Skåne startar kallelseverksamhet under hösten, något försenat pga
corona. Utveckling av inbjudan- och uppföljningssystem på INCA pågår, kopplas till
uppföljningsregister. Anslutning till Postnord för att skicka e-brev är klar. Strukturerade
svarsmallar för MR, biopsi och patologi är klara för användning, utvärderas av Skåne och
VGR. Arbete pågår för en generell direktanslutning från Sectras system, så att MR-svar för
alla diagnoser kan skickas till INCA, Karolinska sjukhuset är pilot för detta. I norra sjuk-
vårdsregionen har processarbetsgruppen skissat på ett förslag hur arbetet ska läggas upp.
Processarbetsgruppen återkommer med information i början av 2021.

Tarmcancerscreening
Nuläge från samordningskansli vid RCC Sthlm-Gotland. Föreslagen modell i enlighet med
bestämmelserna i riksavtalet för utomlänsvård är godkänd enligt jurist från SKR men hälso-
och sjukvårdsdirektören i Stockholm har ännu inte gett klartecken. Arbete med texter för
inbjudan och svar samt informationsfilm pågår.

Gemensamma nationella utbildningar
Utbildningar aktuella att utveckla är komplementär och alternativ medicin och palliativ vård
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som en vidareutveckling av Beaniastiftelsens utbildning. Dialog pågår med nätverk för
cytostatikautbildning.

Webbkonferens om direktöverföring av data 4 november
Den 4 november arrangeras ett webbinarium om hur Region Skåne har löst direktöver-
föring av data till kvalitetsregister, något vi kan lära mycket av. Program finns på
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/webbinarium---overforing-till-kvalitetsregister-via-
direktintegration/ . Ingen anmälan krävs.

Nationell strategisk cancerpreventionsplan fastställd (2020–2022)
Det finns många aktörer inom preventionsområdet och i den strategiska
cancerpreventionsplanen redovisas om RCC kommer att stödja, medverka i eller driva olika
aktiviteter. Nivån kan för vissa aktiviteter skilja sig mellan olika RCC. En konkret nationell
handlingsplan är under utarbetande.

Styrgruppen beslutade
att notera informationen.

5. Redovisning av 2020 års överenskommelse mellan regeringen och SKR om jämlik
och effektiv cancervård med kortare väntetider
Ove Andrén, medicinsk sakkunnig vid RCC Norr föredrog ärendet.

Som en konsekvens av covid-19-pandemin har regeringen beslutat att regionerna inte
behöver skicka in årets rapportering till Socialdepartementet för canceröverenskommelsen
mellan staten och SKR. Däremot ska SKR och RCC samverkan i september lämna in en
samlad redovisning av arbetet med canceröverenskommelsen. Regionerna i norr har skickat
lägesrapporter till RCC Norr enligt en nationellt fastställd mall. RCC Norr har sammanställt
lägesrapporterna till en gemensam rapport för norra sjukvårdsregionen och ett utkast till
rapport var utskickad med möteskallelsen.

SVF-statistik för helåret 2019 och perioden januari-maj 2020 skickades den 5 augusti från
RCC Norr till respektive regions kontaktperson för SVF. Fortlöpande uppdaterad statistik
finns här https://www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/

Den sjukvårdsregionala rapporten ska vara SKR tillhanda senast den 18 september och
kommer att utgöra en bilaga i den nationella rapporten till departementet.

Styrgruppen diskuterade den sammanställda lägesrapporten. Den enda synpunkt som
framkom var att ordet ”vårdskuld” byts ut mot ”uppskjuten vård” i rapporten.

Styrgruppen beslutade
att ordet ”vårdskuld” byts ut mot ”uppskjuten vård” i rapporten; samt
att med den redaktionella förändringen godkänna att rapporten sändes till SKR.

6. Frågor från patient- och närståenderådet
Owe Persson gav besked att patient- och närstående rådet kommer ha möte den 22
september. Rapport från det mötet redovisas vid kommande styrgruppsmöte.
Styrgruppen beslutade
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att notera informationen.

7. Ställningstagande till svar på remisser från Socialstyrelsen avseende nationellt
högspecialiserad vård
Ove Andrén, medicinskt sakkunnig vid RCC Norr föredrog ärendet.

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 Social-
styrelsen. Styrgruppen beslutade vid mötet 2020-05-29 att remisser för högspecialiserad
vård gällande cancer ska beredas av RCC Norrs processarbetsgrupper inom aktuellt
område och därefter behandlas i styrgruppen. Styrgruppen tar då ställning till om norra
sjukvårdsregionen ska lämna ett gemensamt svar. Om ett gemensamt svar ska lämnas
fastställer styrgruppen innehållet i det svaret.

De aktuella remisser som berör cancerområdet och som föredrogs vid mötet gällde
- Kurativt syftande kirurgisk behandling vid peniscancer
- Binjurebarkscancer
- Neuroendokrina tumörer (NET) i buken
- Fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer
- Feokromocytom och abdominella paragangliom
- Huvud-och-hals-paragangliom

Synpunkter på remissvar från aktuella sjukvårdsregionala processarbetsgrupper hade med
möteskallelsen skickats ut för binjurebarkscancer, NET i buken, fertilitetsbevarande kirurgi
vid livmoderhalscancer samt feokromocytom och abdominella paragangliom.

Styrgruppen diskuterade ärendena och ställde sig bakom förslagen från processarbets-
grupperna. Gruppen överenskom att sjukvårdsregionen lämnar ett gemensamt svar med
RCC Norr som avsändare. Där underlag saknades från processarbetsgrupperna enades
styrgruppen om att inte lämna något remissvar.

Styrgruppen beslutade
att norra sjukvårdsregionen lämnar gemensamt remissvar i enlighet med processarbets-
gruppernas förslag och med RCC Norrs styrgrupp som avsändare för remisserna avseende
binjurebarkscancer, NET i buken, fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer samt
feokromocytom och abdominella paragangliom. För peniscancer och huvud-hals-paragang-
liom lämnas inga gemensamma remissvar genom RCC Norr.

8. Min vårdplan via 1177.se
Katja Vuollet Carlsson, vårdutvecklare RCC Norr samt Karin Gebart-Hedman, verksam-
hetsutvecklare vid IT-enheten i Region Västerbotten för plattformen Stöd & behandling på
1177.se medverkade.

Nationellt pågår ett arbete med att utveckla Min vårdplan via 1177.se på plattformen Stöd
och behandling. Diagnosövergripande texter finns framtagna och under hösten kommer
diagnosspecifika texter för flera diagnoser. Nu pågår ett breddinförande i hela landet, där
flera regioner (bl.a. Region Skåne och regionerna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion) har
fattat regionövergripande principbeslut om att införa den. För de patienter som vill
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använda den digitala versionen via 1177.se kan vårdplanen överföras både mellan kliniker
och regioner.

I norra sjukvårdsregionen finns ett intresse för införande bland processledarna och deras
arbetsgrupper, kontaktsjuksköterskor och Stöd- och behandlingsenheterna, men man efter-
frågar ett inriktningsbeslut på sjukvårdsregions- alternativt regionledningsnivå för
införandet.

En presentation hur Min vårdplan via 1177.se praktiskt fungerar och ser ut lämnades vid
mötet.

Styrgruppen diskuterade införande av Min vårdplan via 1177.se i norra sjukvårdsregionen.
Gruppen var enig om att detta kan vara ett bra komplement och ett stöd i arbetet. Om Min
vårdplan skulle användas fullt ut vore det en styrka för hela cancersjukvården i norr, då Min
vårdplan alltid följer med patienten. Min vårdplan via 1177.se är enkel att använda och
lättillgängligt för patienterna.

En farhåga som lyftes var att Min vårdplan via 1177.se kan innebära dubbeldokumentation
och att patienterna förväntar sig snabba svar i meddelandefunktionen.

Gruppen överenskom att något principbeslut att införa Min vårdplan i norra sjukvårds-
regionen inte kan fattas i nuläget. Däremot kan de enheter som är intresserade att påbörja
införandet av Min vårdplan via 1177 välkomna att starta. Kontakt tas då med Katja
Vuollet-Carlsson. Karin erbjöd också möjlighet till de som är intresserade att själva logga in
och läsa Min vårdplan via 1177.se, personnummer skickas då till Karin.

Styrgruppen beslutade
att i nuläget inte fatta något principbeslut att införa Min vårdplan via 1177.se;
att de i styrgruppen som är intresserade av att själva logga in och läsa Min vårdplan via
1177.se skickar sitt personnummer till Karin Gerbart Hedman; samt
att de enheter som är intresserade att påbörja ett införande kan kontakta Katja Vuollet-
Carlsson.

9. Cervixcancerscreening
Socialstyrelsen har genomfört en nationell utvärdering av livmoderhalsscreening, med
följsamheten till det nationella screeningprogrammet för som utgångspunkt. Rapporten
påvisar stora skillnader mellan regionerna på flera områden. Förutom att vi i norr behöver
införa HPV-screening, lyfts bl. a. behovet av regional nivåstrukturering för utredning av
körtelcellsatypier och behovet av MDK.

Leading HealthCare har på uppdrag av RCC i Samverkan har gjort en studie av nuläge och
utvecklingspotential vad gäller system för cervixcancerskrivning. I rapporten föreslås att ett
nationellt gemensamt IT-system bör utvecklas. Frågan diskuterades vid ett möte i det sjuk-
vårdsregionala chefssamrådet för cancervården den 25 augusti. Chefssamrådets uppfattning
var att RCC bör arbeta för ett gemensamt nationellt IT-system för cervixcancerscreening.

Styrgruppen diskuterade om RCC ska fortsätta arbeta för ett nationellt IT-system för
cervixcancerscreening. Gruppen enades att ett nationellt IT-system skulle vara av värde för
vården och delade chefssamrådets slutsats att ge klartecken för RCC att arbeta vidare med
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frågan. En synpunkt som diskuterades var kostnader för IT-systemet att kostnaden bör
utredas och diskuteras vid ett kommande möte, när mer underlag finns.

Styrgruppen beslutade
att ställa sig bakom att RCC fortsätter att arbeta för ett nationellt IT-system för
cervixcancerscreening; samt
att ärendet återkommer till ett kommande styrgruppsmöte för ytterligare diskussioner.

10. SVF-turné 2020
Den nationella cancersamordnaren och samordnaren för standardiserade vårdförlopp
(SVF) inledde tidigt under 2020 en nationell turné kring arbetet SVF, där planeringen var
att besöka sjukvårdsregioner under vårterminen 2020 för att träffa politiker, tjänstemanna-
ledningsrepresentanter, verksamhetschefer och verksamhetsföreträdare för en dialog kring
SVF och SVF-målen. Styrgruppen enades i januari om upplägget av ett sådant möte i norr,
med deltagande från:

 Styrgruppen för RCC Norr, där PNR-representanter ingår

 Sjukvårdsregionala processledare

 Patientföreträdare för de diagnoser som ska tas upp och/eller som deltagit i SVF-
arbetet

 Verksamhetsföreträdare, koordinatorer, KSSK

 Förbundsdirektionens AU med representation från hela sjukvårdsregionen

Mötet planerades att hållas i samband med Förbundsdirektionens möte i juni, men ställdes
in p.g.a. Covid19-pandemin. Vid dagens möte diskuterade styrgruppen om SVF-turnén kan
genomföras digitalt istället och när det i så fall kan genomföras.

Styrgruppen beslutade
att ett digitalt SVF-turnémöte kan genomföras i samband med Förbundsdirektionens
första möte 2021; samt
att ärendet återkommer till styrgruppen när datum för detta möte är beslutat.

11. Rapport från Register för cancerläkemedel
Bilaga; rapport_läkemedelsanvändning_juni2020_final.pdf

Tiden vid mötet medgav inte en presentation av rapporten, som finns på att läsa på
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/rapport_lakemedelsanvandning_juni2020_
final.pdf . Anna-Lena gav information att regionen är bra på att registrera i registret och
uppmanade styrgruppens ledamöter att läsa rapporten.

Styrgruppen beslutade
att notera informationen.

12. Norra sjukvårdsregionens vilande värdskap för det nationella programområdet
(NPO) för cancersjukdomar
Tiden vid dagens möte medgav inte att ärendet behandlades.



8 (8)

Styrgruppen beslutade
att ärendet återkommer vid nästkommande möte.

13. 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
mammografikontroller p.g.a. konstaterad förhöjd ärftlig risk för bröstcancer får dock
kvinnorna i vissa regioner betala för mammografiundersökningen. I norra
sjukvårdsregionen tas följande patientavgifter ut:
Norrbotten 300 kr
Västerbotten 200 kr
Västernorrland 300kr
Jämtland/Härjedalen gratis

Tiden vid dagens möte medgav inte att ärendet behandlades.

Styrgruppen beslutade
att ärendet återkommer vid nästa möte för diskussion om avgifterna.

14. Processledare RCC Norr
RCC Norr saknar nu sjukvårdsregional processledare för huvud-hals-cancer.
Förteckning över processledare, se https://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/organisation/processledare/

Anna-Lena informerade att processledare för huvud-halscancer saknas, vilket är bekym-
mersamt. Fr om 1 oktober saknas även processledare vad gäller gynekologisk cancer.
Styrgruppen uppmanas undersöka inom respektive organisationer om lämpliga personer
för uppdragen.

Styrgruppen beslutade
att notera informationen; samt
att ärendet återkommer vid nästa möte.

15. Styrgruppsmöte 16 november
Ett fysiskt heldagsmöte för styrgruppen är sedan tidigare inplanerat den 16 nov.
Styrgruppen diskuterade om mötet ska hållas digitalt istället med anledning av rådande
reserestriktioner.

Styrgruppen beslutade
att mötet den 16 november genomförs som ett digitalt möte, under de tidigare aviserade
tiderna kl 10-15.30.

16. Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades under mötet.


