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1. Presentation 

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

2. Föregående minnesanteckning  

Minnesanteckning från 2021-09-14 var bifogad som bilaga inför dagens möte.  

Fortsatt från förra mötet: 

- Datumförslag för SVF-möten i respektive region efterlyses. Mötena bör genomföras första kvartalet. 

Tidsåtgång ca 2–3 tim. 

- Avrapportering av beslut i frågan om cancersamordnare i regionerna. Anna-Lena informerade att 

Norrbotten och Jämtland Härjedalen har tackat ja till en person på 100 %, Västernorrland 50 % 

samt att Västerbotten tackat nej. 

- Avstämning av hur LPO Cancer ser ut i Region Norrbotten respektive Region Jämtland - Härjedalen samt 

hur dessa regioner planerar det fortsatta arbetet i LPO Cancer.  

Norrbotten: LPO-arbetet har varit vilande på grund av pandemin och att centrala personer har 

slutat sina anställningar, men nu finns en person som är intresserad av att hålla ihop LPO 

Cancer. Tanken är att LPO Cancer ska bestå av linjerepresentanter och processledare och 

inlemmas i den övergripande kunskapsstyrningsmodellen. 

Jämtland Härjedalen: Ingen representant var närvarande på mötet. 

- Lungcancerprocessen – vad händer? RCC Norr kontaktar respektive region för vidare handläggning. 

 

Bilagor:  

Minnesanteckningar styrgrupp 2021-09-14_utkast.docx  

Rapport lungcancer Norra sjukvårdsregionen.docx (samma bilaga som fanns i med i handlingarna till föregående 

styrgruppsmöte) 

 

Styrgruppen beslutade 

att godkänna minnesanteckningen samt att respektive region kontaktar RCC Norr med förslag 

på datum för SVF-möten i den egna regionen. 

 

3. Datum för styrgruppsmöten vårterminen 2022 

 

Styrgruppen beslutade 

att genomföra 

• Fysiskt heldagsmöte i Västerbotten, Umeå onsdag 16 februari 2022.  
 

• Digitalt möte tisdag 3 maj 2022 kl 15-17 (via Teams) 
 

4. Lägesavstämning av situationen för cancervården i respektive region 
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Region Jämtland Härjedalen: Ej närvarande. 

Region Västernorrland: Regionen har de lägsta patologsvarstiderna i landet just nu. Mammografin 

håller på att jobba igen efter stängningen. Antalet patienter ökar på strålbehandlingen. Ca 40–45 

behandlingar per dag på dagvården. Bemanningen är problematisk och framför allt drabbar det 

operationsverksamheten, dock är cancerkirurgin prioriterad. Man avvaktar en fjärde våg av 

pandemin och försöker ha en strategi för att bemanna upp igen vid behov. SSIH har 80–90% 

cancerpatienter. 

Region Västerbotten: Verksamheten har ökat på igen efter pandemin. Man har LPO-möte 

imorgon. Det är brist på operationspersonal. Belastningen på diagnostiken börjar öka. Många 

kliniska studier är på gång. 

Region Norrbotten: SVF-tiderna kan hållas. Pressad slutenvårdsituation och dagvård. 

Cancerkirurgin är prioriterad. Diagnostiken är belastad. Längre tider för gastroskopier just nu. I 

stort sett är verksamheten i gång som innan pandemin nu. Stort inflöde från hälsocentralerna.  

Umeå universitetet: Börjar hitta tillbaka efter pandemin med fler studier och studenter är tillbaka 

på campus.  

 

5. Rapport från RCC i samverkan (information) 

Anna-Lena lämnade aktuell information: 

• Fastställda nationella vårdprogram 

- Waldenströms markroglobulinemi 

- Skelett- och mjukdelssarkom (även SVF uppdaterat) 

- Hydlymfom 

• SVF-PREM-resultat är publicerade för hela 2020 och första kvartalet 2021. Patienterna 

rapporterar att de upplevt att tillgängligheten till cancervården har ökat under pandemin 

men att stödet till anhöriga har varit sämre.  

• Register för cancerläkemedel 

- Status avseende överföring av läkemedelsinformation från Cytodos till Register för 

cancerläkemedel: 

Region Östergötland ska påbörja testning denna vecka, Region Uppsala är nästa region 

på tur. RCC skickar inom kort ut information till regionerna så att integrationsprojekt 

kan planeras in under 2022. 

- Inrapportering: Regionerna får ersättning för fullständiga registreringar som gjorts 

under perioden 2021-01-01 – 2021-06-30. Därutöver ges en bonus på 200 000 kr till de 

tre regioner som ökat sin registrering mest jämfört med tidigare år. Region Västernorr-

land är en av dessa regioner. Region Västerbotten har fortsatt högst registreringsgrad i 

landet med 37,4 registreringar per 100 000 invånare under perioden. Registreringen i 

Regionerna Norrbotten och Jämtland Härjedalen har minskat och ligger under riks-

snittet. 
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- Inrapporterad data indikerar att norra sjukvårdsregionen kan ha en låg användning av 

PD1-behandling vid melanom jämfört med andra regioner. Frågan tas till den sjukvårds-

regionala processarbetsgruppen för hudcancer. 

• Cervixcancerprevention – utrotningsprojekt och kallelsesystem 

Sjukvårdsdelegationen vid SKR har informerats om pågående projekt om utrotning av 

cervixcancer och om RCCs förslag om ett generiskt kallelsesystem för cervixcancer-

screening. Delegationen har ställt sig positiv till det och efterfrågar ett beslutsförslag till 

sitt möte i november. Om regionerna säger ja till ett generiskt kallelsesystem beräknas 

anslutning kunna vara möjlig första kvartalet 2023. 

• Publicerade rapporter:  

- Utveckling av uppföljningen av vårdprogram och kvalitet genom kvalitetsregister  

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/utveckling-av-

uppfoljningen-av-vardprogram-och-kvalitet-genom-kvalitetsregister-2021.pdf  

- Kontaktsjuksköterskor i cancervård – organisatoriska förut-sättningar och vårdkvalitet  

https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/samverkan/kssk/kontaktsjukskoterskor-

i-cancervard-qopcon_delrapport_210706.pdf 

- Delrapport till Socialdepartementet om överenskommelse med staten om jämlik och 

effektiv cancervård  

https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/overenskommelse/jamlik-och-effektiv-

cancervard-med-kortare-vantetider-delrapport-ok-2021.pdf  

- Utvecklingsområden inom barncancervården 

https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/utvecklingsomraden-inom-

barncancer_delrapportering-september-2021_210921.pdf  

- Nationell kartläggning av resurser för bedömning, rehabilitering och uppföljning efter 

barncancer https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/sammanstallning-av-enkat-

rehab-resurser_2021-vfinal.pdf  

- Kartläggning av RCC i samverkans verksamhet (i relation till övriga kunskaps-

styrningssystemet) https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/kartlaggning-av-rcc-i-

samverkans-verksamhet.pdf  

 

• Medel för AI och/eller nya arbetssätt inom mammografiscreening och screening för prevention av 
livmoderhalscancer 
Tre projekt på cancerområdet får via RCC i samverkan medel från överenskommelsen 
för Kvinnors hälsa och förlossningsvård för att stödja användandet av AI och/eller nya 
arbetssätt inom mammografiscreening och screening för prevention av livmoderhals-
cancer 
- Utveckling och kvalitetssäkring av kolposkopiverksamheten i Sverige genom bildlagring (Miriam 
Elfström, KI + RCC Stockholm-Gotland) 
- The impact of using artificial intelligence in breast cancer screening (Kristina Lång, LU + SUS) 
- Nationell Plattform för AI och Medicinska Bilder – Mammografiscreening (Fredrik Strand, KI + 
KS) 

 

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
https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/samverkan/kssk/kontaktsjukskoterskor-i-cancervard-qopcon_delrapport_210706.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/samverkan/kssk/kontaktsjukskoterskor-i-cancervard-qopcon_delrapport_210706.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/overenskommelse/jamlik-och-effektiv-cancervard-med-kortare-vantetider-delrapport-ok-2021.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/overenskommelse/jamlik-och-effektiv-cancervard-med-kortare-vantetider-delrapport-ok-2021.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/utvecklingsomraden-inom-barncancer_delrapportering-september-2021_210921.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/utvecklingsomraden-inom-barncancer_delrapportering-september-2021_210921.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/sammanstallning-av-enkat-rehab-resurser_2021-vfinal.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/sammanstallning-av-enkat-rehab-resurser_2021-vfinal.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/kartlaggning-av-rcc-i-samverkans-verksamhet.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/kartlaggning-av-rcc-i-samverkans-verksamhet.pdf
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• ”Testbädd för kliniska studier inom cancervården” (vidareutveckling av Nollvision Cancer) har 

tilldelats Vinnova-stöd. Målet är att ge patienterna snabbare tillgång till effektiv och 

jämlik precisionshälsa. 

 

• Remisshantering inom processen för nationell högspecialiserad vård 

För de olika stegen i Socialstyrelsens process för nationell högspecialiserad vård, se Om 

nationell högspecialiserad vård - Socialstyrelsen 

För remisser inom cancerområdet gäller följande process i norra sjukvårdsregionen: 

1. RCC Norr har dialog med den funktion inom det sjukvårdsregionala kunskaps-
styrningssystemet som har ett övergripande uppdrag att samordna sjukvårds-
regionens NHV-remiss-svar. Ev. andra berörda RPO identifieras och kontaktas.  

2. Berörd(a) sjukvårdsregional(a) processledare får i uppdrag att tillsammans med sin 
processarbetsgrupp bereda ett förslag till sjukvårdsregiongemensamt svar på 
remissen.  

3. Processarbetsgruppens förslag till svar stäms av med RPO Cancer. RCC Norrs 
styrgrupp tar ställning till processarbetsgruppens svarsförslag. 

4. RCC Norr formulerar ett svar till SoS tillsammans med ansvarig funktion inom det 
sjukvårdsregionala kunskapsstyrningssystemet.  

5. Ovanstående funktion skickar svaret till samtliga regioner i norr, som i sin tur svarar 
SoS.   

 

Nu pågår remisser avseende nationell högspecialiserad vård för  

- Kurativt syftande behandling av vulvacancer 

- Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer 

- Isolerad hyperterm perfusion 

- Cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i bukhålan 
för patienter med spridd cancer i bukhinnan (HIPEC) 

Dessa områden är idag nationellt nivåstrukturerade inom ramen för den tidigare RCC-

modellen. Förslag till remissvar är under utarbetade i de berörda sjukvårdsregionala 

processarbetsgrupperna och kommer under att stämmas av med styrgruppen via e-post. 

 

Aktuellt sjukvårdsregionalt 

• Organiserad prostatacancertestning (OPT)  

Vid mötet med Norra sjukvårdsregionförbundets förbundsdirektion (FD) i slutet av 

september presenterade Johan Styrke den utredning om införande av organiserad 

prostatacancertestning (OPT) som han ansvarat för. Mottagandet från politikerna var 

mycket positivt och FD har efterfrågat ett beslutsförslag till sitt möte i december. Utred-

ningen föreslår bland annat ett sjukvårdsregiongemensamt kansli kopplat till RCC Norr. 

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/om-nationell-hogspecialiserad-vard/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/om-nationell-hogspecialiserad-vard/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/nationell-hogspecialiserad-vard-sammanvagd-bedomning-vulvacancer.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/nationell-hogspecialiserad-vard-sammanvagd-bedomning-testiscancer.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/nationell-hogspecialiserad-vard-sammanvagd-bedomning-ilp.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/nationell-hogspecialiserad-vard-sammanvagd-bedomning-hipec.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/nationell-hogspecialiserad-vard-sammanvagd-bedomning-hipec.pdf
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• Sjukvårdsregionala cancerdagar planeras hållas den 5–6 maj 2022. Den 5 maj är fokus 

vårdnära frågor och dagen hålls på svenska. 6 maj är cancerforskningsdagen som 

arrangeras i samarbete med Umeå universitet och hålls på engelska. 

• Införande av kolorektalcancerscreening 

Regionernas utsedda kontaktpersoner har till RCC i samverkan rapporterat in följande 

startmånader våren 2022 för införande av kolorektalcancerscreening: 

Anslutningsplan per region 

Vår 2022 

Antal 

års-

kullar 

Födelseår: Antal år för utbyggnad 

(år fullt utbyggt)  

Beslut ej fattat* 

Januari Norrbotten 1   1962 * 

April Västernorrland 2 1960, 1962 5 år (2026) 

Maj Västerbotten 1 1962 * 

Augusti Jämtland Härjedalen 1  1962 * 

Frågor har uppkommit kring förankringen av dessa planer i respektive region. 

Finns formella beslut om anslutningsmånad och går anslutningsarbetet enligt plan? RCC 

Norr kommer att kontakta respektive region i den frågan. 

Styrgruppen beslutade  

att notera informationen.  

 

6. Frågor från patient- och närståenderådet 

PNR lyfter SVF-ledtider för urinblåsecancer. Åtgärder görs men resursbrist medförlånga 

ledtider.  

Styrgruppen beslutade  

att regionerna återkommer vid nästa styrgruppsmöte med mer information om hur de arbetar 

med denna fråga. 

 

7. Fastställande av reviderat dokument om samverkan mellan specialistsjukvård och 

primärvård gällande cancerrehabilitering (beslut) 

 

Dokumentet utarbetades av en sjukvårdsregional arbetsgrupp med representanter från primärvården i alla 

fyra regioner och företrädare från RCC Norr. Det fastställdes av RCC Norrs styrgrupp i juni 2020 och har 

nu reviderats så att det överensstämmer med rekommendationer i den senaste versionen av det nationella 

vårdprogrammet för cancerrehabilitering. 

 

Styrgruppen beslutade 

att fastställa dokumentet 
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8. Socialstyrelsens utvärdering och analys av verksamheten vid Regionala cancercentrum 
(diskussion) 

 

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag analyserat utvecklingen av verksamheterna vid 

Sveriges sex sjukvårdsregionala cancercentrum (RCC). Rapporten lämnar också ett antal 

förslag för hur verksamheterna kan utvecklas. 

Styrgruppen diskuterade rapporten och de utvecklingsområden som Socialstyrelsen lyfter. 

Vikten av patientsamverkan och av tydliga uppföljningsbara mål poängterades. Gruppen 

konstaterade att det är en viktig rapport och det är bra med en extern granskning. Önskemål 

framfördes att ge mer tid till att diskutera rapporten samt RCC:s och styrgruppens roll och 

arbete på det kommande fysiska styrgruppsmötet.  

Styrgruppens ledamöter ombads anmäla önskemål om diskussionspunkter inför kommande 

styrgruppsmöte till Anna-Lena.   

 

9. Sjukvårdsregional cancerplan för 2022–2024 (diskussion och beslut) 

RCC Norr har utarbetat ett utkast till sjukvårdsregional cancerplan för 2022–2024, som skickats 

till styrgruppen. Synpunkter från RCC Norrs processledare, RPO Cancer och patient- och 

närståenderåd hade inarbetats i dokumentet. Direktivet har varit att de kommande planen ska 

vara mycket kortare än tidigare cancerplaner och omfatta färre mål. Därmed ingår inga 

diagnosspecifika mål i planen, utan dessa finns i processpecifika planer som kommer att 

publiceras på RCC Norrs webbplats och följas upp årligen. 

Styrgruppen diskuterade innehållet i planen. Majoriteten av mötesdeltagarna framförde 

uppfattningen att omfattningen av planen och antalet mål var rimlig och innehållet bra. 

Önskemål framfördes om justeringar på några punkter, bland annat avseende målen för ärftlig 

cancer, registrering i kvalitetsregister, deltagande i kliniska studier, CCC-ackreditering och 

värdskap för NPO Cancer. 

Planen ska presenteras för NRF:s förbundsdirektion, FD, den 7 december. Om FD då 

godkänner planen för utskick till regionerna ska regionerna inkomma med handlingsplaner för 

hur man lokalt planerar att arbeta för att nå cancerplanens mål. Dessa planer ska vara NRF 

tillhanda senast 1 maj 2022. 

 

Styrgruppen beslutade 

att RCC Norr korrigerar de punkter styrgruppen framfört synpunkter på och skickar den 

justerade planen till styrgruppen för en snabb remissrunda innan den skickas till FD. 

 

 



Minnesanteckning 

2021-11-09 

8(8) 

 

 

10. Aktuellt läge avseende CC-/CCC-ackreditering (information och diskussion) 

I RCC i samverkans dokument ”Vägen framåt” (se RCCs målområden (cancercentrum.se) ) är 

ett mål att samtliga universitetssjukhus på sikt bör starta en process för att cancervården och 

cancerforskningen ska ackrediteras och uppnå status som Cancer Center (CC) eller 

Comprehensive Cancer Center (CCC) enligt europeisk standard (OECI). Detta mål lyftes som 

prioriterat av RCC Norrs styrgrupp vid sitt möte 2020-01-15. Styrgruppen påpekade då att det 

är viktigt att i detta arbete även involvera övriga sjukhus i sjukvårdsregionen och inte enbart 

universitetssjukhuset. 

Ackrediteringen finns med som ett mål i utkastet till cancerplan och styrgruppen anser att 

målsättningen är viktig. Det är dock oklart om ackrediteringsprocessen är klar till 2024 som är 

den tidsrymd som cancerplanen sträcker sig till och formuleringen av målet behöver anpassas 

till det.  

 

11. MDK-information 

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

sjukvårdsregionala multidisciplinära konferenser, MDK. MDK-rutiner finns men de behöver 

tillgängliggöras bättre. En inventering av befintlig utrustning och behov av investeringar pågår.  

 

12. Övriga frågor 

Ingen övrig fråga 

 

13. Nästkommande möte 

Nästkommande möte är inplanerat till den 16 februari 2022 som ett fysiskt heldagsmöte i 

Umeå.  

 

https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/vagen-framat-rcc-inriktning-svensk-cancervard-2020-2022.pdf

