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1. Presentation 

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

2. Föregående minnesanteckning  

Minnesanteckning från 2021-04-20 var bifogad som bilaga inför dagens möte.  
 
Styrgruppen beslutade 
 
att godkänna minnesanteckningen 
 

3. Lägesavstämning av situationen för cancervården i respektive region 

Region Jämtland Härjedalen: saknade representation vid mötet 

Region Västernorrland: Verksamheten har rullat på och cancerkirurgin har prioriterats trots ett 

ansträngt läge. Kontaktsjuksköterskor har slutat fr.a. på kirurgen efter Covidvården. En generell 

sjuksköterskebrist påverkar möjligheten att ha vårdplatser öppna och har även föranlett 

överbeläggning. Mammografin och patologin fungerar väl. 

Region Västerbotten: Kirurgin har fortsatt att fungera under sommaren. Bemanningsproblem på 

Thorax medför att bröstcanceroperationer inte kan göras där på samma sätt som tidigare vilket 

medför köer. Det är vårdplatsbrist på både medicin och kirurgavdelningarna. Det är brist på 

mammografiläkare. Strålbehandlingen har haft ett lägre antal patienter än vanligt under 

sommaren. 

Region Norrbotten: Kirurgen hade ett mycket utmanande vårdplatsläge liksom cytostatika-

avdelningen. Båda har fått prioritera hårt. Canceroperationer har prioriterats. Verksamheten 

fortskrider men det är trångt. 

 

4. Rapport från RCC i samverkan (information) 

Anna-Lena lämnade aktuell information: 

Fastställda nationella vårdprogram och SVF för följande diagnoser: 

Nationella vårdprogram: Myelom, GEP-NET, skivepitelcancer i huden, merkelcellstumörer 

(nytt), livmoderkroppscancer, hypofystumörer (nytt), kolorektalcancer, prostatacancer, AML, 

hudlymfom, lungcancer, mantelcellslymfom, sköldkörtelcancer 

SVF: Uppdateringar av SVF för peniscancer samt lymfom och KLL (ingen förändring av 

ledtider). 

Arbete pågår med ett nytt SVF, för myeloproliferativa sjukdomar (MPN). 

 

Rapporter om uppskjuten vård 

Rapporter med data för 2020 jämfört med 2019 publicerades i juni på RCCs webbplats 

- Data från kvalitetsregister för prostata- och bröstcancer, se kval-reg-rapport-_covid19_-bca-

https://cancercentrum.se/contentassets/7a5980d5d3e1402cac354ebf4fd5d574/kval-reg-rapport-_covid19_-bca-och-pca-210609.pdf
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och-pca-210609.pdf (cancercentrum.se) 

- Rapport baserad på data från cancerregistret (A+B-anmälningar från hela landet), se 

delrapport-5-uppskjuten-cancervard.pdf (cancercentrum.se)  

 

En ny rapport baserad på data från cancerregistret med data för första halvåret 2021 kommer i 

oktober. 

 

Rapport om användning av nya cancerläkemedel 

Årets rapport om användning av nya cancerläkemedel publicerades i maj, se Användning av nya 

cancerläkemedel. Redovisning gällande ett urval av cancerläkemedel med registrerad insättning 1 

januari 2019 – 31 december 2020 (cancercentrum.se) 

Rapporten visar ofullständig registrering ifrån förhållandevis många regioner, vilket ger osäkra 

jämförelser. Trots den osäkerheten verkar det finnas vissa sjukvårdsregionala skillnader i 

användning av vissa läkemedel. Registrerad off-label-användning ses i ganska liten utsträckning, 

men skiljer sig påtagligt mellan olika läkemedel.  

 

Register för cancerläkemedel (RCL) 

Ersättning för registrering av nya cancerläkemedel i Register för cancerläkemedel 2021 kommer 

att utbetalas till regionerna baserat på data för patienter som startat behandling och där 

registrering har initierats under tidsperioden 1 januari till 30 juni 2021. Registrering i efterhand 

kan ske t. o. m. den 15 september 2021. 

 

Nivåstrukturering 

Socialstyrelsen har numera ansvar för processen kring nationellt högspecialiserad vård för alla 

diagnoser inklusive cancer. RCC har fortsatt att följa upp nationell nivåstrukturering som 

tidigare beslutats inom ramen för dåvarande RCC-uppdrag och har nyligen gjort 4-årsupp-

följning av analcancer och 2-årsuppföljning av perihilär gallgångscancer och lokalt avancerad 

pancreascancer (LAPC). RCC kommer att föreslå att Socialstyrelsen gör en ny sakkunnig-

bedömning av radiokemoterapi vid analcancer, inkluderar kirurgi vid analcancer i den beslutade 

granskningen av avancerad bäckenkirurgi och gör en ny sakkunnigbedömning av perihilär 

gallgångscancer och lokalt avancerad pankreascancer. 

 

Införande av kolorektalcancerscreening 

Införande av kolorektalcancerscreening är på gång i hela landet. Samtlige regioner i norr 

planerar att starta under 2022: Norrbotten i januari (för personer födda 1962), Västernorrland i 

april (för personer födda 1960 och 1962), Västerbotten i maj (för personer födda 1962) och 

Jämtland Härjedalen i augusti (för personer födda 1962). 

Grundutbildningar för koloskopister finns vid Blekinge Tekniska Högskola och i Göteborg. 

RCC Norr kan ge finansiellt bidrag om regionerna har behov finns det av att utbilda 

https://cancercentrum.se/contentassets/7a5980d5d3e1402cac354ebf4fd5d574/kval-reg-rapport-_covid19_-bca-och-pca-210609.pdf
https://cancercentrum.se/contentassets/f92197c901054456be5017500b590fb8/delrapport-5-uppskjuten-cancervard.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/rapport_lakemedelsanvandning_maj2021.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/rapport_lakemedelsanvandning_maj2021.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/rapport_lakemedelsanvandning_maj2021.pdf
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koloskopister.  

Styrgruppens regionrepresentanter ombeds stämma av utbildningsbehovet i sin region 

och återkomma till Anna-Lena om det finns önskemål att utbilda medarbetare med 

finansiellt stöd från RCC Norr. 

 

Projekt Utrota livmoderhalscancer 

Riksdagens socialutskott har föreslagit ett tillkännagivande till regeringen om att genomföra en 

systematisk, långsiktig och nationell satsning för att eliminera livmoderhalscancer i Sverige inom 

5–7 år (WHOs definition på utrotning är <4 fall/100 000 invånare och år). RCCs nationella 

arbetsgrupp för cervixcancerprevention, Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerpreven-

tion, Nätverket mot gynekologisk cancer och Cancerfonden har formulerat ett gemensamt 

utrotningsprojekt som bygger på att få stopp på spridningen av HPV så fort som möjligt. 

Risken för HPV-infektion störst hos unga, över 30 år är HPV-spridningen liten. Projektet 

planeras genomföras som en studie med kombinerad vaccination och screening av kvinnor i 

åldrarna 23–26 som inte hann få HPV-vaccin inom vaccinationsprogrammet. Projektet har 

startat i region Stockholm, men etikansökan är gjord för hela landet och flera regioner är på väg 

att starta. Parallellt pågår ett nationellt projekt inom samtliga regioner för att identifiera kvinnor 

med högst risk för cervixcancer och erbjuda dem självprovtagning.  

 

Min vårdplan 

Diagnosspecifika nationella Min vårdplan finns publicerade både digitalt via 1177 Vårdguiden 

och som pdf-filer för pappersutskrift för 

• Bröstcancer 

• Peniscancer 

• Tjock- och ändtarmscancer 

• Prostatacancer 

• Äggstockscancer  

• Tumörer i hjärna och ryggmärg  
 

Arbete pågår för följande diagnoser 

• Urinblåsecancer  

• Huvud- och halscancer  

• Barncancer  

• Myelom  

• Sarkom  

• Bukspottkörtelcancer 

• CUP 

• Hudcancer 

• Lungcancer  

• Cervixcancer 
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Införandestöd Min vårdplan via 1177 vårdguiden 

Arbete pågår för implementering av Min Vårdplan. Respektive region har utsett en huvud-

ansvarig stödperson för införandet av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden, med finansiellt stöd 

från RCC Norr. Stödperson för Region Norrbotten saknas i nuläget. 

 

Nationellt informations- och utbildningsmaterial 

- Nationellt kampanjmaterial har tagits fram för att uppmuntra att söka vård vid cancer-
misstanke. En kampanj baserat på detta har precis startat i Region Västerbotten. 

- En webbutbildning för skolsköterskor har publicerats på RCCs webbplats, se 
Webbutbildning Barn och cancer - skolsköterskans roll - RCC (cancercentrum.se) 

- Informationsfilmer om cytostatikabehandling och strålbehandling för patienter och 
närstående (på flera språk) har tagits fram av i samarbete mellan RCC och 
Cancerfonden. Filmerna finns på Cancerfondens Youtube-kanal, Ska du ha 
cytostatikabehandling? - YouTube och Ska du genomgå strålbehandling? - YouTube 

- Arbete pågår för att översätta patientinformation i regimbiblioteket till engelska och 
arabiska 

 

Styrgruppen efterfrågar uppgifter om kontakt-/upphovspersoner till filmer och annat nationellt 

informationsmaterial som RCC står bakom. Anna-Lena tar med frågan till RCC i samverkan. 

 

Nationell studie om pandemins påverkan på klinisk cancerforskning 

Arbete med en nationell studie om pandemins påverkan på klinisk cancerforskning pågår, 

rapport beräknas omkring årsskiftet. 

 

Förutsättningar och utvecklingsmöjligheter vad gäller uppföljning av vårdprogram och kvalitet genom 

kvalitetsregister 

En utredning om förutsättningar och utvecklingsmöjligheter vad gäller uppföljning av vård-

program och kvalitet genom kvalitetsregister har genomförts. En rapport med förslag på 

åtgärder har precis publicerats på RCCs webbplats, se utveckling-av-uppfoljningen-av-

vardprogram-och-kvalitet-genom-kvalitetsregister-2021.pdf (cancercentrum.se) 

 

SVF-redovisning från regionerna 

Regionerna ska redovisa sitt SVF-arbete till Socialstyrelsen enligt tidigare utskickad mall. 
Datauttag ur den nationella väntetidsdatabasen har skickats till respektive region. Rapporterna 
ska skickas till Ove Andrén senast 20 september. 

Socialdepartementet har gett signaler att för 2022 sätta någon form av prestationskrav för att få 
ta del av medlen. 

Styrgruppen diskuterade validiteten av data i väntetidsdatabasen på SKR och effekten av att 
färre cancerdiagnoser ställts under Covid-pandemin. Den aktuella statliga tillgänglighets-

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/webbutbildning-barn-och-cancer---skolskoterskans-roll/
https://www.youtube.com/watch?v=ulJSY00wypU
https://www.youtube.com/watch?v=ulJSY00wypU
https://www.youtube.com/watch?v=SKkOiTVPS1Y
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/utveckling-av-uppfoljningen-av-vardprogram-och-kvalitet-genom-kvalitetsregister-2021.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/utveckling-av-uppfoljningen-av-vardprogram-och-kvalitet-genom-kvalitetsregister-2021.pdf
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utredningen som nu är på remiss lyfter bland annat behov att förbättra väntetidsstatistiken, 
vilket även RCC kommer att trycka på i sitt remissvar. 
  

SVF-möten i norra sjukvårdsregionen 
I landets övriga regioner har SVF-dialogmöten genomförts, med nationell och sjukvårdsregional 
medverkan från RCC. Syftet med dialogerna är att diskutera hur SVF-arbetet fungerar i 
respektive region, vilka utmaningar som finns och hur de kan mötas. Målgrupp är beslutsfattare 
(chefer och politiker), men även processledare och personer som praktiskt arbetar med SVF kan 
medverka. I övriga regioner har deltagandet varierat mellan ca 10–50 personer. 
 

Styrgruppens regionrepresentanter ombeds komma med förslag på möjliga datum 
under slutet av 2021 eller första kvartalet 2022 till RCC Norr (Ove eller Anna-Lena).  

 

Kunskapsstyrning 

En utredning om ev. överflyttning av aktivt värdskap för det nationella programområdet för 
cancersjukdomar, NPO Cancer, från Sveriges kommuner och regioner (SKR) till norra 
sjukvårdsregionen lämnades till den nationella styrgruppen för kunskapsstyrning (SKS) i 
februari. Utredningen har inte publicerats och SKS har inte tagit ställning i frågan. 

SKS har gett SKR ett uppdrag att ta fram en plan för hur SKR:s stödprocesser för RCC i 
samverkan och övrig kunskapsstyrning kan samverka inom 
- Kommunikation 
- Metoder för kunskapsstöd 
- Redaktionellt arbete 
- Digitala stödfunktioner 
- Uppföljning och analys 

Sjukvårdsregionalt har det sjukvårdsregionala chefssamrådet för cancervården formellt övergått 
till regionalt programområde för cancersjukdomar, RPO Cancer.  

 

Aktuellt sjukvårdsregionalt 

• Utredning om införande av organiserad prostatacancertestning (OPT), se punkt 8. 

• Planering av flera digitala sjukvårdsregionala SVF-workshops pågår för olika diagnoser. 
Fokus ligger på kodning och kvalitetssäkring. Dessa workshops har varit både 
välbesökta och uppskattade. 

• 29–30 sep: Sjukvårdsregional nätverksträff palliativ vård 

• 14 okt: Utbildningsdag om palliativ vård riktad till patienter och närstående 

• 20 okt: Sjukvårdsregional dag för professionen inom cancerrehabilitering (fokus på 
implementering av det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering och den 
checklista för detta som utarbetats nationellt). 

• Cancerseminarieserien (se kalendarium på RCC Norrs webbplats) 
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Styrgruppen beslutade 

att notera informationen. 

 

5. Lägesrapport från arbetet med kommande cancerplan för 2022–2024 

Arbetet med planen pågår inom RCC Norr. De sjukvårdsregionala processledarna och deras 

arbetsgrupper har skrivit underlag med detaljerade mål för respektive process. Dessa kommer 

att publiceras på RCC Norrs webbplats, men inte ingå i sin helhet som bilagor i den samlade 

cancerplanen. Målsättningen är att ta fram en övergripande cancerplan som är avsevärt kortare 

och har med mål än föregående cancerplaner. 

Ett förslag till plan diskuteras vid nästa RPO Cancer-möte den 26 oktober och därefter på 

styrgruppsmötet 9 nov. 

 

Styrgruppen beslutade 

att notera informationen. 

 

6. Frågor från patient- och närståenderådet 

Patientrådet ställer frågan varför patienter i Region Västerbotten kan inte läsa provsvar i sin 

journal på 1177 (ROS-prover) i dagsläget, medan det är möjligt i andra regioner. Orsaken är att 

regionerna har haft olika policy vad gäller att visa provsvar. Region Västerbotten är nu på gång 

att tillgängliggöra provsvar i patientens journal på 1177. 

Owe Persson informerar om att mun- och halscancerförbundet arbetar för att patienter ska ges 

möjlighet att få träffa personer som själva har haft samma diagnos och genomgått behandling. 

Dessa personer som ska möta nya patienter behöver ha en utbildning för det och man arbetar 

nu med att ta fram ett antal informatörer inom varje region. 

 

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

cancersamordnare i respektive region (diskussion/beslut) 

Frågan om RCC Norr ska finansiera en tjänst som cancersamordnare i respektive region har 

diskuterats vid tidigare styrgruppsmöten och med beredningsgruppen (BG) för norra sjukvårds-

regionen. Några justeringar i uppdragsbeskrivningen hade gjorts och skickats till styrgruppen 

inför mötet. RCC Norr skulle kunna garantera finansieringen för två år framåt (2022–2023), 

men fortsatt finansiering efter det är avhängigt fortsatta statsbidrag till RCC. Styrgruppen 

diskuterade frågan och framförde de problem man såg kring tidsbegränsad anställning, 

oklarheter kring organisatorisk placering av en sådan tjänst i regionerna och samverkan med 

befintliga personer med arbetsuppgifter som gränsar till uppdraget.   

 
Styrgruppen beslutade 
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att RCC utreder ärendet vidare samt återkommer med ett förslag till BG. 

 

8. Organiserad prostatacancertestning (OPT) (information och diskussion) 

Johan Styrke, sjukvårdsregional processledare för prostatacancer i norra sjukvårdsregionen, 

medverkade.  

Socialstyrelsen rekommenderar organiserad OPT. Johan redovisade resultatet av den utredning 

som styrgruppen tidigare beställt avseende införande av OPT i norra sjukvårdsregionen. Ett 

förslag till hantering av denna testning i norra sjukvårdsregionen föredrogs. Förslaget var även 

bifogad kallelsen.  

Utredningen konstaterar att OPT kräver ett kansli för hantering av information till män, PSA-

test, provsvar och uppföljning. Utredningen föreslår en modell där Region Västerbotten genom 

RCC Norr står som huvudman för ett OPT-kansli för utskick, svar och uppföljning som kan 

serva hela sjukvårdsregionen. Alternativet är att varje region kan upprätta ett eget OPT-kansli, 

vilket skulle vara en mer kostsam lösning. 

Kapaciteten inom bild- och funktionsmedicin begränsar ett breddinförande. Det råder även 

brist på urologer och patologer. För att hantera kapacitetsproblematiken föreslår utredningen 

att OPT startar med inbjudan av 50-, 56- och 62-åriga män och avvaktar med att bjuda in 68- 

och 74-åriga män. Mätning av PSA-densitet föreslås införas som ett sätt att sålla ut vilka av de 

män som har stegrat PSA som behöver genomgå magnetresonanstomografi av prostata. 

Om allmän screening införs kan det bli aktuellt med ett nationellt screeningkansli för hela 

landet. Något beslut från Socialstyrelsen om allmän screening bedöms dock inte vara aktuellt 

inom de närmaste fem åren. 

Styrgruppen tackade för en bra presentation.  

 

Styrgruppen beslutade  

att uppdra till RCC Norr (Johan Styrke) att förtydliga kostnaderna per region att införa OPT 
och att i övrigt notera informationen. 

 

9. Sammansättning av LPO cancer i respektive region (lägesavstämning/diskussion) 

Regionföreträdarna vid mötet beskrev sammansättningen av LPO Cancer i respektive region 

och hur regionen planerar det fortsatta arbetet i LPO Cancer: 

Norrbotten: kan inte svara idag utan återkommer 

Västerbotten: har uppstartsmöte för LPO i slutet av september. I LPO ska verksamhetschefer 

och företrädare för alla länets tre sjukhus ingå. LPO ska kunna diskutera prioriteringar och 

fördelningar. Man planerar även att arbeta med lokala arbetsgrupper (LAGar), med start- och 

stoppdatum.  
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Västernorrland: är idag ett lokalt cancerråd som behöver göras om igen så att cheferna inom 

cancerområdet ingår. 

 

Anna-Lena kommer som RCC-chef och norra sjukvårdsregionens representant i NPO Cancer 

inte att ingå som medlem i något LPO, men kan vid önskemål från regionernas LPO delta i 

enstaka LPO-möten. 

 

10. Förslag till reviderad arbetsordning för RCC Norr (beslut) 

RCC Norrs tidigare arbetsordning har reviderats och anpassats till det nationella kunskaps-

styrningssystem som är under uppbyggnad. I den reviderade arbetsordningen finns bland annat 

en förändrad roll för styrgruppen gällande nationella vårdprogram och SVF samt en ny rutin för 

remissvar avseende nationellt högspecialiserad vård.  

 

Styrgruppen beslutade 

att godkänna förslaget till reviderad arbetsordning. 

 

11. Lungcancerprocessen i norra sjukvårdsregionen  

Vid föregående styrgruppsmöte medverkade de sjukvårdsregionala processledarna för 

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

konstaterade att åtgärder behövs för att stärka lungcancerprocessen och minska ledtiderna. Vid 

styrgruppsmötet 2021-04-20 uppdrog styrelsen till Ove Andrén att i samarbete med 

processledarna för lungcancer utarbeta en konkret handlingsplan på kort sikt. Ove presenterade 

tre konkreta förbättringsområden: 

- Tillsättning av fler kontaktsjuksköterskor. 
- Samverkan i sjukvårdsregionen runt molekylärpatologi. 
- Skapa en gemensam utbildningsinsats för ST-läkare och kontaktsjuksköterskor för att 

påskynda utbildningen av personal för lungcancervården samt öka nätverksbyggande i 
sjukvårdsregionen.  

 

Styrgruppen beslutade 

att notera informationen. 
 

12. MDK-information 

Nina rapporterade att ett omtag har skett i det sjukvårdsregionala projektet för att förbättra de 

tekniska förutsättningarna för MDK, med en tydlig projektplan och tillsatt projektledare. Frågan 

om ljudkvalitet mm från tidigare möten har förts fram till projektet och om man har fortsatta 

synpunkter eller frågetecken får man återkomma med praktiska exempel till Anna-Lena som 

vidarebefordrar till Nina.  
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Styrgruppen beslutade 

att notera informationen. 

 

13. Övriga frågor 

Inga anmälda 

 

14. Nästkommande möte 

Nästkommande möte är inplanerat till den 9 november kl 15.00-17.00, digitalt via Teams. Vid 

det mötet beslutas om mötesdatum 2022. Bland annat har styrgruppen tidigare beslutat att 

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

 


