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1. Presentation 

Mötet inleddes med en kort presentation av deltagarna vid dagens möte. Leif Carlsson hälsades 
särskilt välkommen som ny patient- och närståenderepresentant. 
Elisabeth Liljekvist är ny tjänstemannaledningsrepresentant från Region Jämtland Härjedalen 
(ersätter Maria Söderkvist). 

2. Föregående minnesanteckning  

Styrgruppen beslutade: 

att godkänna minnesanteckningen 

3. Avstämning av kvarvarande frågor från föregående styrgruppsmöte  

• Datumförslag för dialogmöten kring SVF tillsammans med den nationella cancer-
samordnaren och nationella vårdprogram-/SVF-samordnaren i Regionerna Väster-
botten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen efterlyses. Ca 2 timmars möte föreslås, 
medlemmar i LPO är lämpliga deltagare. Norrbotten har ett inbokat dialogmöte 25 
februari, Västerbotten undersöker lämplig tid via sitt LPO och för Västernorrland och 
Jämtland Härjedalen kontaktar RCC respektive cancersamordnare. 
 

• Avstämning av hur LPO Cancer ser ut i Region Jämtland Härjedalen samt hur regionen 
planerar det fortsatta arbetet i LPO Cancer.  
Frågan bordlades då ingen från Region Jämtland Härjedalen anslutit till mötet vid denna mötespunkt. 
 

• SVF-ledtider för urinblåsecancer: Patient- och närståenderådet, PNR, lyfte vid 
föregående möte frågan om långa ledtider för utredning enligt SVF för urinblåsecancer 
och styrgruppen beslutade att regionerna återkommer vid detta styrgruppsmöte med 
mer information om hur man arbetar med denna fråga. Frågan knyter även an till årets 
canceröverenskommelse mellan staten och SKR som gör gällande att särskilda 
förstärkningar bör göras inom urologin för att förbättra tillgängligheten för dessa 
patienter och att genomförda insatser ska redovisas.  
 
Att ledtiderna tyvärr ökar är inget unikt för norra regionen. Huvudorsaken är brist på 
operationspersonal och sjuksköterskor, men det kan även finnas specifika flaskhalsar i 
respektive region och regionerna arbetar aktivt med frågan. En utredning av antalet uro-
loger i Norrland jämfört med övriga Sverige efterfrågas. En sådan kartläggning planeras 
nationellt inom ramen för RCC i samverkan. Styrgruppen efterfrågar mer detaljerade 
ledtidsdata avseende blåscancer till nästa möte och RCC kan ta fram sådana data. 

 

4. Lägesavstämning av situationen för cancervården i respektive region 

 

Region Västernorrland: Vårdplatsläget är mycket ansträngt och det är förstärkningsläge. Cancer-

operationer prioriteras, men ibland kan viss fördröjning uppstå. Det råder stor oro för personal-

läget och ökade uppsägningar, då personal flyttas mellan verksamheter och det är ständiga 

överbeläggningar. Onkologkliniken vårdar många utlokaliserade patienter från andra kliniker 

vilket sliter på personalen. 
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Region Norrbotten: Det är brist på operationsresurser och pandemin bidrar till färre vårdplatser 

och att det är svårt att hålla ledtiderna, men cancer har prioriterats under hela pandemin. 

Mindre verksamheter är extra sårbara då mycket är personberoende. Det är behov av 

rekrytering och omfördelning av personal. De specialiserade palliativa slutenvårdsplatserna är 

färre än behovet och en palliativ processledare är tillsatt för att utveckla den palliativa vården. 

LPO har legat nere sedan juni 2021, men en ny samordnare finns nu på plats och LPO-möten 

ska återupptas. 

Region Västerbotten: Pandemin medför att personalen är trött och sliten. Det är brist på vård-

platser men cancervården prioriteras. Det är långa operationsköer, med långa väntetider även 

för vissa canceroperationer, flaskhalsen är operationsresurser. LPO-möten är igång och man har 

börjat jobba med handlingsplanen till den sjukvårdsregionala cancerplanen. 

Region Jämtland Härjedalen: Ansträngt läge med neddragna vårdplatser, men canceroperationer 

prioriteras.   

 

5. Överenskommelsen mellan staten och SKR om en jämlik och effektiv cancervård med 
kortare väntetider 2022  

Anna-Lena gick igenom årets canceröverenskommelse.  
 
Totalt tilldelas regionerna 365 miljoner kr för SVF-arbete, där hälften utbetalas i närtid och 
resterande medel utbetalas i höst efter godkända rapporter från regionerna. Medlen utbetalas 
baserat på befolkningsmängd. En förutsättning för att få del av höstens medel är att regionen 
når inklusionsmålet för SVF; att 70% av de patienter som får en cancerdiagnos utreds enligt 
SVF. Inklusionsmålet ska redovisas för första halvåret 2022, baseras på regionernas inrapporte-
rade data till den nationella väntetidsdatabasen Signe och gäller sammantaget för alla SVF som 
införts före 2021. Grundläggande krav är även att regionerna skickar ut och använder den 
nationella SVF-PREM-enkäten i sin uppföljning av de standardiserade vårdförloppen och att 
införa SVF för MPN, myeloproliferativ neoplasi. Regionerna ska även redovisa vilka förstärk-
ningar och insatser som görs inom urologin för att förbättra tillgängligheten för dessa patienter.  
 
Andra nyheter i årets canceröverenskommelse är bland annat 
- en särskild satsning för att utrota livmoderhalscancer 
- en nationell bench marking för att klarlägga var svensk strålbehandling står i förhållande till 
övriga nordiska länder med inriktning på tillgång till nödvändig specialistkompetens och 
utrustning 
- att RCC i samverkan ska stödja universitetssjukhusen i att uppnå status som comprehensive 
cancer center (CCC).  
 
 
6. Aktuellt från RCC i samverkan samt aktuella sjukvårdsregionala frågor 

Anna-Lena gav kort aktuell information från det nationellt gemensamma arbetet sedan senaste 
styrgruppsmötet, samt aktuella sjukvårdsregionala frågor. 

• Fastställda nationella vårdprogram 
- Malignt melanom (uppdaterat med ett nytt läkemedelskapitel, har inte varit på 

remiss) 
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- Epitelial äggstockscancer 
- Myeloproliferativ neoplasi, MPN (inklusive nytt SVF) 
- KLL 
- Hodgkins lymfom 

• SVF-medel 
Alla regioner fick ta del av höstens utbetalning av SVF-medel. 

• Strålterapiregistret 
Flera regioner ansluter sig och kommer att kunna leverera skarpa data under våren. 

• Mammografiregistret 
Majoriteten av regionerna har beslutat ansluta sig, ca 10 beräknas göra det innan 
sommaren och RVN är bland de första. 

• Register för cancerläkemedel 
Arbete pågår för automatöverföring från Cytodos: Region Östergötland och Region 
Uppsala har installerat respektive utreder att installera en pilot-lösning för överföring 
från Cytodos tillsammans med Evry, så att fler regioner sedan kan återanvända den 
utvecklingen. En diskussion pågår även kring åtgärder för ökad manuell registrering. 
Det kommer inte att utgå någon ersättning till regionerna för registrering 2022. 

• Regimbiblioteket  
Regimbiblioteket har flyttats till Kunskapsbanken på webben, där även vårdprogram 
och SVF finns. 

• Rapporter om Covid-19 och cancerstatistik 
Rapporter om lung- samt tjock- och ändtarmscancer med data från kvalitetsregistren är 
publicerade på cancercentrum.se. Dessa visar liten/marginell minskning under 2020 
jämfört med genomsnitt 2017–2019. En ny rapport med data från cancerregistret under 
första halvåret 2021 (all rapporterad cancer) visar en återhämtning av antalet registrerade 
cancertumörer.  

 

Aktuella sjukvårdsregionala frågor  

a) Organiserad prostatacancertestning, OPT  
Socialstyrelsen rekommenderar organiserad prostatacancertestning. Ett förslag till hantering av 
denna testning i norra sjukvårdsregionen har utarbetats på uppdrag av RCC Norrs styrgrupp. 
Johan Styrke, processledare för prostatacancer i norra sjukvårdsregionen har lett den sjukvårds-
regiongemensamma arbetsgrupp som utarbetat förslaget. Den 18 december 2021 tog Förbunds-
direktionen inriktningsbeslut om att  

• rekommendera regionerna att införa OPT i norra sjukvårdsregionen.  
• ett sjukvårdsregionalt kansli för OPT inrättas vid RCC Norr som servar samtliga regioner i 
sjukvårdsregionen  
• förbundsdirektören fick i uppdrag att utreda förslag till avtalskonstruktion och former för 
samverkan för ett sjukvårdsregionalt OPT-kansli  
• ärendet återkommer för ställningstagande vid förbundsdirektionens sammanträde i mars 2022 
 

b) Projekt för att utrota livmoderhalscancer  

SKR:s sjukvårdsdelegation förordar att alla regioner deltar i den forskningsstudie som leds från 

Karolinska institutet och som innefattar catch-up-vaccination av kvinnor födda 1994–1998. 
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Regionerna har ombetts inkomma med svar till SKR avseende deltagande. 

En sjukvårdsregional nätverksgrupp har bildats och RCC Norr har utsett Helena Strömqvist till 

sjukvårdsregiongemensam projektledare för arbete. Varje region behöver ha en utsedd projekt-

ledare för arbetet i den egna regionen.  

I canceröverenskommelsen mellan staten och SKR finns särskilt avsatta medel för utrotnings-

projektet, 4 166 167 kr till respektive RCC. En mindre del av detta, ca 600 000 kr, behövs för 

det sjukvårdsregiongemensamma arbetet, men merparten av medlen kommer att kunna fördelas 

till regionerna. 

 

Styrgruppen beslutade: 

att den del av de särskilt avsatta medel för utrotningsprojektet som inte behövs för den 

sjukvårdsregionalt gemensamma samordningen fördelas till regionerna baserat på befolknings-

mängd, för att användas till regionernas egna kostnader inom utrotningsprojektet.  

 

c) Min vårdplan  

Texterna till de nationella Min vårdplan som utarbetas av nationella arbetsgrupper kommer från 

och med detta år att gå ut på öppen remiss. RCC kommer att skicka remisserna till den 

sjukvårdsregionala processarbetsgruppen för respektive berörd diagnos, men ställde frågan hur 

styrgruppen önskar att information om detta i övrigt går ut till regionerna.  

 

Styrgruppen beslutade: 

att utskick görs via cancersamordnaren i Jämtland Härjedalen (Mia Ajax) respektive 

Västernorrland (Ulrika Rönningås), samt via LPO i Norrbotten (Ulrika Lundström) och i 

Västerbotten (Maria Liljeholm/Lena Svensson). 

 

d) Övriga aktuella sjukvårdsregionala frågor  

• Kurator som stöd för unga cancerdrabbade (18–30 år) i hela sjukvårdsregionen, Gustav 

Zetterberg, börjar 21 februari 2022.  

• Sjukvårdsregionala cancerdagar arrangeras 5–6 maj möjlighet att delta både digitalt och 

fysiskt i Umeå 

- 5 maj: vårdnära frågor inom hela patientprocessen, målgrupp är cancervårdens 

medarbetare i norra sjukvårdsregionen och PNR. Dagen hålls på svenska. 

- 6 maj: Cancerforskningens dag, som samarrangeras med Umeå universitet. Målgrupp 

alla cancerforskningsintresserade i norra sjukvårdsregionen. Dagen hålls på engelska. 

Styrgruppen beslutade: 
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att RCC ger en utförligare information om kuratorn som stöd för unga cancerdrabbade vid 

nästa styrgruppsmöte. 

 

7. Frågor från patient- och närståenderådet (PNR) 

Alexandra gav en kort redogörelse av innehållet i PNR:s verksamhetsberättelsen för 2021 som 

var utskickad inför mötet.  

PNR ställde frågan om det är någon diagnosgrupp som har påverkats särskilt mycket av 

pandemin och hur utvecklingen kan förväntas se ut under våren.  

Data kring dessa frågor kan tas fram till nästa möte. 

 

Styrgruppen beslutade: 

att godkänna verksamhetsberättelsen, samt  

att RCC ska redovisa mer detaljerade sjukvårdsregionala data kring påverkan av pandemin på 

olika cancerdiagnoser vid nästa styrgruppsmöte. 

 

8. Sjukvårdsregional cancerplan för 2022–2024  
 

Förbundsdirektionen vid Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) godkände vid sitt möte den 8 
december 2021 en ny cancerplan för norra sjukvårdsregionen för perioden 2022–2024 för 
utskick till regionerna, med uppdrag att utarbeta handlingsplaner gentemot den nya planen. 
Syftet med den lokala handlingsplanen är att konkretisera hur regionen avser att arbeta för att 
nå målen i den sjukvårdsregionala cancerplanen, utifrån sina egna förutsättningar inom 
respektive område. 
 
Regionens handlingsplan ska vara NRF tillhanda senast 2022-05-01 för att kunna redovisas och 
fastställas vid Förbundsdirektionens möte 2022-06-14, samtidigt som den sjukvårdsregionala 
cancerplanen för 2022–2024 fastställs. 
 
Styrgruppen bekräftade att denna information nått regionerna. 
 

 

9. Uppföljning av regionernas handlingsplaner till den sjukvårdsregionala cancerplanen för 
2019–2021  

 
En uppföljning av arbetet enligt den sjukvårdsregionala cancerplanen och regionernas 
handlingsplaner för det egna arbetet för att nå målen i cancerplanen ska årligen redovisas för 
NRF:s förbundsdirektion. (Föregående år gjordes ingen uppföljning av regionernas 
handlingsplaner på grund av den rådande pandemin, utan uppföljningen till FD baserades 
enbart på data från kvalitetsregister och andra källor samt processledarnas uppföljningar av sina 
respektive processer.) 



Minnesanteckning 

2022-02-16 

7(9) 

 

 

 

I år föreslås regionerna följa upp sitt arbete inom de åtta prioriterade områdena i cancerplanen 

för 2019–2021, medan de detaljerade målen för olika processer följs upp via de sjukvårds-

regionala processarbetsgrupperna. De åtta prioriterade områdena är: 

1. Samtliga cancerpatienter i norra sjukvårdsregionen ska erbjudas tillgång till en 
namngiven kontaktsjuksköterska med ett tydligt definierat och skriftligt uppdrag. 

2. Cancerprevention och tidig upptäckt, där ett aktivt cancerpreventivt arbete ska minska 
risken för att befolkningen insjuknar i cancer. 

3. Förstärkt diagnostik, så att patienterna utreds enligt bland annat de nationella 
vårdprogrammen och SVF. Korrekta svar från utredningarna ska ges med korta ledtider. 

4. Förstärkning av kompetens och resurser för cancervården i hela regionen, så att den är 
likvärdig, säker och av hög kvalitet. Onkologisk specialistkompetens behöver finnas vid 
samtliga länssjukhus. 

5. Kunskapsstyrning som medför att den bästa kunskapen finns tillgänglig och används i 
varje patientmöte. Det innefattar bland annat implementering av nationella vårdprogram 
och SVF, samt korrekt och effektiv inrapportering till kvalitetsregister.  

6. Digitalisering och distansöverbryggande teknik, för att underlätta en likvärdig och 
tillgänglig vård i hela norra sjukvårdsregionen, frigöra resurser genom effektivisering och 
förbättra patientens möjlighet att vara delaktig i sin vård.  

7. Palliativ vård av god kvalitet ska erbjudas alla invånare inom sjukvårdsregionen som 
behöver det, oavsett bostadsort, vårdform och diagnos. 

8. Alla sjukvårdsregionens cancerpatienter och deras närstående ska erbjudas grund-
läggande cancerrehabilitering, samt ytterligare rehabiliteringsåtgärder utifrån individuella 
behov. 

 

RCC Norrs statistiker sammanställer årligen en rapport med data för de mål i den 

sjukvårdsregionala cancerplanen som kan följas upp via kvalitetsregister, där data redovisas även 

på region- och sjukhusnivå. Rapporten hade skickats till styrgruppen inför mötet och finns att 

hämta på Uppföljningar av kvalitetsregister - RCC Norr (cancercentrum.se)  

 

Styrgruppen beslutade: 

att regionernas uppföljning ska ske enligt ovan och skickas till NRF senast 1 maj, samt  

att RCC skickar respektive regions lokala handlingsplan för 2019–2021 till regionerna. 

 

10. Socialstyrelsens utvärdering och analys av verksamheten vid Regionala cancercentrum 

samt RCC:s och styrgruppens roll och arbete  

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. 

https://cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/uppfoljning-kvalitetsregister/
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Vid mötet diskuterade styrgruppen rapporten, de utvecklingsområden som Socialstyrelsen 

lyfter samt RCC:s och styrgruppens roll och arbete.  

Vid diskussionen framfördes bland annat att 

• Kunskapsbanken på RCC:s webbplats, där nationella vårdprogram, SVF och regim-
biblioteket är det viktigaste som RCC har gjort och behöver vårdas. Detta har gjort 
vården mer jämlik. Att RCC arbetar för välfungerande kvalitetsregister är också viktigt 
för jämlik vård. 

• rollen som cancersamordnare, som tillsatts i RVN och RJH med finansiering från RCC 
Norr, är positiv.  

• RCC jobbar väldigt brett och kan behöva fokusera på färre saker, t.ex. ha fokusår för 
specifika områden. RCC:s roller inom olika områden kan behöva förtydligas och 
avgränsas mer till kärnuppdraget. Socialstyrelsens utvärderingsrapport är tudelad och 
skriver både om fokusering och nya uppdrag. 

• Prevention av allmän karaktär bör främst hanteras av andra aktörer, bl.a. primärvården. 
RCC samarbetar i preventionsfrågor med regionernas folkhälsoenheter. Norra sjuk-
vårdsregionen har värdskapet för NPO Levnadsvanor, som bl.a. tar fram lättillgängliga 
kunskapsunderlag som berör samtliga områden, inte enbart cancer. 

• LPO Cancer behöver både ha en koppling till RCC och till övriga lokala grupper inom 
kunskapsstyrningen i respektive region. Det är viktigt att primärvården ingår i LPO 
Cancer, vilket underlättas om agendan för mötena i LPO Cancer upplevs relevant för 
primärvården. En välfungerande primärvård är viktig för jämlik vård.  

• Att ha med patient- och närståenderepresentanter i processer är viktigt. Det är bra om 
PREM- och PROM-mätningar kan kopplas till Min vårdplan och IPÖ. IPÖ kan vara ett 
bra verktyg för att få patienten aktiv. Att Min vårdplan utvecklas och införs i regionerna 
är en viktig sak för patienterna. Dubbeldokumentation kan innebära ett motstånd som 
försvårar införandet.  

 

11. MDK-information 

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

sjukvårdsregionala multidisciplinära konferenser, MDK. 

Inventering har gjorts inom regionerna och förslag på tekniska lösningar har tagits fram. 

Testrum upprättas innan man sprider lösningen. Pengar finns till uppgradering av utrustning 

och ska fördelas. Arbetet är på gång. Tidpunkt för presentation är uppskattningsvis enbart 

veckor bort. 

En fråga som lyftes är om man ska sitta i samma rum för att genomföra MDK? Pandemin har 

visat att man kan sitta vid egen skärm i eget rum/arbetsstation, så hörs och syns alla. Nina tar 

med sig denna synpunkt. 

Övriga behov tillses av verksamhetschefer. 



Minnesanteckning 

2022-02-16 

9(9) 

 

 

12. Övriga frågor 

Ingen övrig fråga 

 

13. Nästkommande möte 

Den 3 maj digitalt kl.15.00-17.00.  

För möten under hösten skickar Anna-Lena ut en doodle. 

Styrgruppen är enig om att framtida fysiska möten ska hållas i Umeå.   


