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1. Presentation 

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

2. Föregående minnesanteckning  

Minnesanteckning från 2021-02-02 var bifogad som bilaga inför dagens möte. Vid dagens möte 
framfördes synpunkt om en justering i minnesanteckningen under punkt 5 avseende datum för 
lansering av Min vårdplan för äggstockscancer.  
 
Styrgruppen beslutade 
 
att redigera minnesanteckning 2021-02-02, punkt 5 enligt ovan; samt 
 
att med den justeringen godkänna minnesanteckningen och att denna kan publiceras på RCC 
webbplats.  

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

Region Jämtland Härjedalen: Regionen drabbades av hög smittspridning under påsklovsveckan, 

vilket medfört högre belastning på vården. Cancervården är prioriterad. 

Region Västernorrland: Hög belastning, men cancervården har hela tiden varit prioriterad. Röntgen 

kommer att uppdatera sina system, vilket eventuellt kan skapa tillfälliga köer. Upplevelse att 

patienter sökt vård i ett senare skede.  

Region Västerbotten: IVA tar emot patienter i behov av intensivvård från hela landet genom det 

nationella nätverket. Uppmärksammat att en del patienter sökt vård i ett senare skede i sitt 

sjukdomsförlopp. Sommarplanering pågår och förhoppningsvis kommer sommaren att fungera 

bra. 

Region Norrbotten: Ansträngt läge inom vården, just nu krislägesavtal. Oroande situation inför 

sommaren.  

Umeå Universitet: Undervisning fortgår på distans. Vad gäller forskning har vissa studier 

fördröjts. Forskning om Covid-19 pågår för fullt.  

Patient- och närståenderådet: En stor oro att patienter drar sig för att söka vård och att detta leder 

till vård i ett senare skede. Med anledning av detta har nätverket mot cancer gått ut med en 

kampanj ”Våga söka vård”, http://www.natverketmotcancer.se/aktiviteter-2/vagasokavard/ , denna 

kampanj uppmanar patienter att inte avstå från att söka vård vid misstanke om allvarlig 

sjukdom. Elisabeth inflikade att frågan är belyst på ledningsnivå och när någon vårdanställd 

uttalar sig om vården, ska detta budskap spridas. 

Styrgruppen beslutade 

att notera informationen. 

4. Datum för höstens styrgruppsmöten 

Styrgruppen diskuterade datum för höstens möten och om någon av dessa ska inplaneras som 

ett fysiskt möte.  

http://www.natverketmotcancer.se/aktiviteter-2/vagasokavard/
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Styrgruppen beslutade 

att boka digitala möten den 14 september kl 15.00-17.00 och den 9 november kl 15.00-17.00; 

samt 

att planera in ett fysiskt heldagsmöte i början av 2022 i Västernorrland. 

5. Rapport från RCC i samverkan 

Anna-Lena lämnade aktuell information: 

Fastställda nationella vårdprogram för följande diagnoser: 

• Cancerrehabilitering 

• T-cellslymfom 

• Malignt melanom (inkl SVF) 

• Bukspottkörtelcancer 

• Palliativ vård 

• CUP 

• Aggressiva B-cellslymfom 

• Livmoderhalscancerprevention 

• Prostatacancer 

• Palliativ vård av barn (ska språkgranskas innan publicering) 

 

Rapport uppskjuten vård 

En rapport om uppskjuten vård är publicerad på RCC i Samverkan: 

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/februari/uppskjuten-cancervard-till-foljd-

av-coronaviruset/. Rapporten visar att färre antal personer fått cancerdiagnos under 2020, frågan 

kommer att diskuteras på nationell och sjukvårdsregional nivå. Rapporten har väckt stort 

intresse i media. En ny rapport kommer att publiceras inom de närmaste veckorna. 

SVF-årsrapport 

En nationell rapport är publicerad på RCC i Samverkan: 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/statistik-

svf/svf-vantetidsrapport-rcc-2018-2020.pdf  

Rapporten är baserad på data för 2020, målen är: 

• 70% av cancerpatienterna inom aktuella diagnoser ska utredas via ett SVF  

• 80% av dessa patienter ska gå genom respektive SVF inom angivna tidsgränser 

Det första målet uppfyllelse av inklusionsmålet på 70% uppnås på nationell nivå. I norra 

sjukvårdsregionen klarar Region Västerbotten och Region Västernorrland målen, men inte 

Region Jämtland Härjedalen och Region Norrbotten. 

Uppfyllelse av ledtidsmålet på 80% nås inte i någon region i landet. 

 

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/februari/uppskjuten-cancervard-till-foljd-av-coronaviruset/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/februari/uppskjuten-cancervard-till-foljd-av-coronaviruset/
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/statistik-svf/svf-vantetidsrapport-rcc-2018-2020.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/statistik-svf/svf-vantetidsrapport-rcc-2018-2020.pdf
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SVF-möten i norra sjukvårdsregionen 
Digitala regionala SVF-möten genomförs löpande med medverkan från nationell SVF-
samordnare och cancersamordnare och blir aktuella i norra sjukvårdsregionen efter sommaren. 

Min vårdplan via 1177 
Min vårdplan för kolorektalcancer är publicerad och planeras att införas vid flera kliniker i norra 
sjukvårdsregionen. Sedan tidigare finns diagnosspecifika Min vårdplan publicerade för 
bröstcancer och peniscancer. Under våren publicering av Min vårdplan för prostatacancer, 
äggstockscancer, tumörer i hjärna och ryggmärg. 

Nya nationella arbetsgrupper 

• Handhavande av cancerläkemedel (representant från RCC Norr saknas ännu, 
styrgruppens representanter från i första hand Västerbotten och Västernorrland som har 
onkologkliniker ombads att undersöka om möjlig representant) 

• Tidig upptäckt (Senada Hajdarevic, RCC Norr-representant) 

• Covid-19 och cancer (Ove Andrén, RCC Norr-representant) 

• Palliativ vård (Fredrik Wallin, RCC Norr-representant) 

• NVP trofoblastsjukdomar (Kristina Aglund, RCC Norr-representant) 

• Vägledning kardio-onkologi (Anna-Karin Wennstig RCC Norr-representant) 
 

Mammografiregistret: 
Arbete för anslutning pågår nationellt. Alla fyra regioner i norra sjukvårdsregionen har lämnat 
besked att de vill ansluta till registret. Kvalitetsregistret innebär inte något manuellt hand-
havande, utan sker via direktöverföring från röntgensystem. RCC sponsrar införandet och 
abonnemangskostnad med Sectra för första året.  

Teledermatoskopi 

En inventering är genomförd. En webbutbildning som riktar sig till primärvården: 

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

teledermatoskopi/  

Utbildning komplementär och integrativ medicin 
En nationell utbildning om komplementär och integrativ medicin kommer att starta i maj 
månad. På sjukvårdsregionala cancerdagarna den 22–23 april kommer ämnet att tas upp. 

Kolorektalcancerscreening 

Fem regioner i Sverige planerar att starta screening under 2021, bl a Region Norrbotten från 

Norra sjukvårdsregionen. Ett nationellt kallelsekansli har upprättats i Stockholm-Gotland som 

alla regioner successivt kommer att kunna ansluta sig till. 

En publicerad rapport baserad på geomapping visar olika förekomst av tarmcancer bl a relaterat 

till socioekonomi i olika geografiska områden: https://cancercentrum.se/samverkan/om-

oss/nyheter/2021/mars/farre-fall-av-tarmcancer-med-riktade-screeninginsatser/ 

Prevention 

Nationell arbetsgrupp för prevention samverkar med NPO levnadsvanor bl a om 

personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för levnadsvanor. De ser över olika utbildningar 

och litteraturöversikter om levnadsvanor. Aktiviteter görs för att göra den europeiska kodexen 

https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/hud-och-melanom/webbutbildning-i-teledermatoskopi/
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/hud-och-melanom/webbutbildning-i-teledermatoskopi/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/mars/farre-fall-av-tarmcancer-med-riktade-screeninginsatser/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/mars/farre-fall-av-tarmcancer-med-riktade-screeninginsatser/
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mot cancer och dess 12 punkter mer kända. Det finns ett EU-mål att 80% av befolkningen i 

Europa ska ha kännedom om denna. 

Cancerläkemedel 

Den nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC) har en viktig roll att verka för att 

cancerläkemedel införs jämlikt i landet. Nationellt pågår arbete att automatöverföra uppgifter 

från Cytobase/Cytodos till Register för cancerläkemedel.  

Värdskap Nationellt programområde cancer 
RCC Norr har ett vilande värdskap för NPO cancer, värdskapet innehas nu av Sveriges 
kommuner och regioner (SKR). En nationell utredning avseende värdskap för NPO cancer har 
genomförts under november 2020 t.o.m. januari 2021. Det har varit ett intensivt arbete, där 
Arvid Widenlou och Beatrice Melin deltagit från RCC Norr och norra sjukvårdsregionen. 
Utredningen beskriver nuvarande verksamhet samt alternativa scenarion för värdskap och 
möjliga effekter. En rapport är överlämnad till styrgruppen för kunskapsstyrning (SKS) och har 
föredragits för nätverket hälso- och sjukvårdsdirektörerna. Förnyad information lämnas efter att 
SKS behandlat ärendet.   

Bemanningsläget processledare  

Samtliga processledartjänster är för närvarande tillsatta, vilket är glädjande. 

I följande områden har ändring skett: 

Bröstcancer: Anna-Karin Wennstig, onkolog från Region Västernorrland delar uppdraget med 

Maria Sandberg, Region Västerbotten. Malin Sund har slutat sitt uppdrag p.g.a. ny tjänst. 

Cervixcancerscreening: Anna Meschaks, region Jämtland Härjedalen delar uppdraget med Lena 

Silfverdal, som går i pension vid årsskiftet. 

Huvud-hals-cancer: Mustafa Magan Barre, kirurg från Region Västerbotten och Mervi Sallinen-

Svensson, administratör Region Västerbotten kommer att dela uppdraget. 

Hjärntumörer: Linn Heldemar, Region Västerbotten är föräldraledig denna termin. 

Styrgruppen beslutade 

att notera informationen. 

6. Frågor från patient- och närståenderådet 

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patient- och närståenderåd 2020  

Verksamhetsberättelsen var utskickad som bilaga inför mötet. 

Representant från PNR lämnade information att det stora fokusarbetet 2020 varit hur arbetet 

ska ske framledes och vilka frågor som PNR ska fokusera på. Under 2021 kommer fokus bl.a. 

vara på palliativ vård. Gruppen arbetar för att rekrytera nya deltagare.  

Styrgruppen hade inga synpunkter på verksamhetsberättelsen.  

Minnesanteckningar från styrgruppen 

PNR lämnade synpunkt att minnesanteckningar från styrgruppens möten tar lång tid att 

publiceras på RCC webbplats. Anna-Lena informerade att rutinen för styrgruppens minnes-

anteckningar är att de godkännes vid nästkommande styrgruppsmöte och att det med anledning 
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av detta tar ca två månader. När de är godkända ska de publiceras på RCC webbplats. 

Publiceringen kan dock ibland dröja, Anna-Lena åtog sig att försöka snabba upp den processen.  

Styrgruppen beslutade 

att godkänna verksamhetsberättelse för PNR 2020; samt 

att publicering på RCC webb av minnesanteckningar från styrgruppens möten ska ske så snart 

detta är möjligt. 

7. Utökad statsbidragsbudget till RCC och förslag att finansiera tjänster som 

cancersamordnare i respektive region  

Statsbidraget till respektive RCC har för 2021 höjts till 13 Mkr från tidigare 8 Mkr. Delar av det 

utökade statsbidraget behöver användas för nationellt gemensamma aktiviteter och för 

förstärkning av RCC Norrs interna organisation, men förslag har framförts från verksamhets-

företrädare i regionerna i norr att via statsbidraget till RCC även finansiera en tjänst som 

cancersamordnare i respektive region. Motsvarande funktioner finns bl.a. i regionerna i 

Mellansverige och i södra sjukvårdsregionen och beskrivs där som centrala för arbetet med 

cancervårdens utveckling, både av regionerna själva och av de sjukvårdsregionernas RCC. 

Regionerna finansierar i dessa fall själva dessa tjänster. 

Ett förslag är att RCC Norr finansierar en heltidstjänst som cancersamordnare i respektive 

region, till att börja med under 2021–2022, med möjlig fortsatt finansiering om statsbidrag ges 

till RCC på samma nivå även efter 2022. Förslaget har bl.a. tagits upp i NRF:s beredningsgrupp 

som ställde sig positiv till det, men som även betonade vikten av att funktionen organiseras på 

lämpligt sätt i förhållande både till regionernas linjeorganisationer och till RCC Norr. 

Bilagor: Diskussionsunderlag i form av uppdragsbeskrivningar för cancersamordnare i region 

Mellansverige och Skåne samt ett förslag på områdesövergripande verksamhetsutvecklare 

kopplad till LPO Cancersjukdomar som diskuterats i RJH.  

Styrgruppen diskuterade förslaget att tillsätta tjänster som cancersamordnare i respektive region, 

med finansiering från RCC Norr. Synpunkter som framkom var att det måste tydliggöras var i 

linjeorganisationen en sådan tjänst skall placeras. Man behöver klarlägga var det största behovet 

för stöd finns, eventuellt göra någon form av GAP-analys. Även arbetsbeskrivning behöver 

framställas.  

Styrgruppen beslutade 

att RCC utreder ärendet vidare samt återkommer med ett förslag till styrgruppen. 

8. Remisser 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 Socialstyrelsen. 

Styrgruppen har tidigare beslutat att remisser för högspecialiserad vård gällande cancer ska 
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beredas av RCC Norrs processarbetsgrupper inom aktuellt område och därefter behandlas i 

styrgruppen. Styrgruppen tar då ställning till om sjukvårdsregionen ska lämna ett gemensamt 

svar och fastställer innehållet i det svaret. 

Aktuella remisser som berör cancerområdet:  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-

webb/ovrigt/nationell-hogspecialiserad-vard-huvud-halscancer-remissversion.pdf  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-

webb/ovrigt/nationell-hogspecialiserad-vard-brachyterapi-remissversion.pdf 

RCC Norr har sedan sommaren 2020 saknat processledare för området huvud-hals-cancer, men 

förslag till sjukvårdsregionala remissvar har utarbetats av sakkunniga inom området vid Nus 

(representanter från bl.a. neuro-huvud-halscentrum, Cancercentrum och bild- och 

funktionsmedicin).  

Styrgruppen beslutade att för sin del godkänna förslag på remissvar. Diskuterades vidare hur 

rutiner för remissvar ska ske. Norra sjukvårdsregionförbundet har anställt Ann-Christin 

Sundberg som har i uppdrag att hålla ihop och färdigställa gemensamma svar från norra 

sjukvårdsregionen när det gäller remisser för högspecialiserad vård. 

För de aktuella remisserna kommer Ann-Christin Sundberg och Anna-Lena att träffas och 

gemensamt formulera ett slutligt svar, baserat på inkomna förslag till remissvar och synpunkter 

som kan inkomma på dessa.  

Styrgruppen beslutade  

att för sin del godkänna förslag på remissvar; samt 

att RCC Norr tillser att utforma ett slutligt remissvar tillsammans med Ann-Christin Sundberg. 

9. Förslag till reviderad arbetsordning för RCC Norr  

RCC Norrs nuvarande arbetsordning från 2015 behöver revideras och anpassas till det 

nationella kunskapsstyrningssystem som är under uppbyggnad och ett förslag var utskickat inför 

mötet.  

Styrgruppen diskuterade ärendet. Representanter från Norrbotten, Västernorrland, 

Västerbotten, PNR och Umeå universitet lämnade sina godkännanden för arbetsordningen. 

Representant från Region Jämtland Härjedalens uttryckte behov av ytterligare tid att inkomma 

med synpunkter på arbetsordningen.   

Styrgruppen beslutade 

att ärendet återkommer till nästkommande styrgruppsmöte. 

10. Lungcancerprocessen i norra sjukvårdsregionen  

Vid föregående styrgruppsmöte medverkade de sjukvårdsregionala processledarna för 

lungcancer, Annelie Behndig och Mikael Johansson och gav en lägesrapport. Styrgruppen 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/nationell-hogspecialiserad-vard-huvud-halscancer-remissversion.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/nationell-hogspecialiserad-vard-huvud-halscancer-remissversion.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/nationell-hogspecialiserad-vard-brachyterapi-remissversion.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/nationell-hogspecialiserad-vard-brachyterapi-remissversion.pdf
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konstaterade att åtgärder behövs för att stärka lungcancerprocessen och minska ledtiderna och 

beslöt att fortsätta diskussionen vid detta styrgruppsmöte.  

Vid dagens möte diskuterade styrgruppen möjliga åtgärder för att förbättra situationen inom 

lungcancerprocessen och även vad som kan göras sjukvårdsregiongemensamt respektive inom 

vardera regionen. 

Under överläggningarna framkom att mycket redan är kartlagt genom processledarna och finns 

beskrivet i cancerplanerna och åtgärder som kunnat göras inom processarbetsgruppen har 

genomförts. Trots alla ansträngningar återstår stora bekymmer. Styrgruppens förslag för att 

komma vidare var att tydligt konkretisera några kärnpunkter och prioritera det som är mest 

nödvändigt att åtgärda i nuläget. Styrgruppen såg också en stor fördel att hålla ihop frågan i 

norra sjukvårdsregionen.  

Styrgruppen föreslog att utse en stödperson att hjälpa till med arbetet och ta fram en konkret 

handlingsplan i samarbete med processledarna. Ove Andrén föreslogs till detta uppdrag. 

Styrgruppen beslutade 

att utse Ove Andrén att i samarbete med processledarna för lungcancer utarbeta en konkret 

handlingsplan; samt  

att ärendet återkommer med löpande information till styrgruppens möten. 

11. Ny representant från norra sjukvårdsregionen i den nationella referensgruppen för 

nivåstrukturering inom RCC  

Michael Dahlberg önskar avsluta sitt uppdrag som representant från norra sjukvårdsregionen i 

den nationella referensgruppen för nivåstrukturering inom RCC. Vid mötet framkom osäkerhet 

om detta är ett mandat för en länssjukvårdsrepresentant och även när mandatet löper ut. 

Styrgruppen beslutade 

att Michael undersöker om mandatet gäller för en länssjukvårdsrepresentant och när mandatet 

löper ut; samt 

att ärendet återkommer till nästkommande styrgruppsmöte. 

12. MDK-information 

Nina rapporterade om det pågående arbetet kring översyn av utrustningsbehov och rutiner 

kring sjukvårdsregionala MDK. Projektet kommer att göra en omstart i augusti och projekt-

ledare är tillsatt. Styrgruppen har tidigare lyft ärendet om möteskultur och prioritering av rätt 

utrustning och detta är något som projektet kommer att arbeta vidare med. Även diskuterats 

problem med ljudupptagning i MDK-rummen, men detta är något som måste lösas lokalt vid 

respektive region. Information om hur arbetet fortskrider kommer fortlöpande att lämnas till 

styrgruppens möte. 

Styrgruppen beslutade 

att notera informationen. 
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13. Övriga frågor 

Elisabeth O Karlsson som medverkat i RCC Norr under lång tid, deltog vid sitt sista 

styrgruppsmöte. Styrgruppen framförde sitt varma tack för Elisabets insatser och arbete inom 

RCC Norr. 

14. Nästkommande möte 

Nästkommande möte är inplanerat till den 14 september kl 15.00-17.00. 
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