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1. Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna godkändes. 

 

 

2. Aktuellt från RCC i samverkan 

Läkemedelsregistret: Pilottester av det nya läkemedelsregistret pågår nu på bl.a. cancer-

centrum Nus. Skarp start på alla kliniker blir i oktober/november. Registreringen är ett 

myndighetskrav och ska ge ökad kunskap om hur olika läkemedel används vid behandling av 

tumörsjukdomar. Myndigheten för vårdanalys kommer att utreda hur registreringen fungerar. 

Registren är regionala och två gånger per år kommer nationella rapporter med avidentifierad 

data att publiceras. Alla landsting/regioner måste nu organisera arbetet så registreringen är 

igång i slutet av 2017. Till en början kommer tio olika cancerläkemedel att registreras. Antalet 

läkemedel kommer därefter att utökas. Ett fåtal variabler ska registreras.  

 

Regimbiblioteket: Regimbiblioteket ska bli helt klart 2018, men en fortlöpande uppdatering 

krävs. Beatrice ska diskutera framtida förvaltning med landets onkologichefer den 11/9. 

Landstingen kan kollektivt behöva finansiera detta (blir då en låg kostnad per landsting).  

 

 

3. Lägesrapport från landstingen avseende SVF-arbetet. Är alla SVF som ska införas 2017 

igång? Ser ni några undanträngningseffekter till följd av SVF? 

Alla SVF är startade i alla landsting/regioner, men patienter kan saknas i något enstaka 

vårdförlopp. Patientflödena fungerar, men fortfarande finns vissa problem med registrering. 

 

Styrgruppens uppfattning var att undanträngning inte sker p.g.a. SVF. Problemet är generella 

resursbrister i sjukvården. Långa köer till koloskopier rapporterades från både Västerbotten 

och Norrbotten. Det råder bristande bemanning inom urologin. 

 

 

4. Hur ser kompetensförsörjningssituationen ut, fr.a. vad gäller sjuksköterskebemanning? 

Samtliga landsting/regioner rapporterade om bekymmer med sjuksköterskebemanning, vilket 

medför tillgänglighetsproblem. Cancerpatienter prioriteras. 

 

5. Frågor från patient- och närståenderådet 

Inga aktuella frågor. 

 

 

6. Lägesavstämning avseende nationell nivåstrukturering 

Minnesanteckningar från möte 170614 med den nationella referensgruppen för nationell 

nivåstrukturering hade delats inför styrgruppsmötet. Referensgruppens syfte är att bredda 

delaktigheten i nivåstruktureringsarbetet i linjeorganisationerna i landet.  
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Många landsting/regioner skickar patienter enligt beslut om nationell nivåstrukturering, 

medan andra ännu inte gör det fullt ut. Förutom uppföljning efter två år från beslut ska 

fortsättningsvis även kvartalsvisa lägesavstämningar göras.  

 

Idag skiljer sig de praktiska och ekonomiska villkoren för närstående att följa med patienten 

till behandling på annan ort p.g.a. olika regelverk i olika landsting/regioner. En samsyn inom 

sjukvårdsregionen är önskvärd och gäller inte enbart cancerpatienter 

 

Styrgruppen beslutade att  
ge RCC Norr i uppdrag att ta fram ett förslag om regler för förutsättningar för närståendes 

deltagande vid vård utanför hemorten, som är så generiskt som möjligt. Patientföreträdare ska 

medverka i arbetsgruppen. Frågan ska även tas upp i förbundsdirektionens beredningsgrupp, 

som får ta ställning till att adjungerar fler discipliner till arbetsgruppen. Arbetet ska inledas 

med en inventering av nuvarande villkor. 

 

 

7. Diskussion om modell för regional nivåstrukturering till 2-3 enheter 

Norra sjukvårdsregionen har i den regionala nivåstruktureringsplanen gjort avsteg från de 

nationella volymsrekommendationerna på 50 operationer per år avseende operationer av 

njurcancer och prostatacancer. Kirurgi bedrivs fortsatt på varje länssjukhus. Volymer under 

20 operationer/år ska enligt den regionala nivåstruktureringsplanen bevakas särskilt.  

 

Det finns idag ingen modell i regionen för hur man ska göra om utbudsplatserna regionalt ska 

minska till 2-3 enheter. Styrgruppen diskuterade olika möjliga modeller för en sådan process.   

 

Styrgruppen beslutade att  

ge det regionala chefssamrådet för kirurgi i uppdrag att ta fram ett förslag på modell för 

regional nivåstrukturering till 2-3 enheter. Förslaget ska omfatta operationer av njurcancer 

och prostatacancer. En generisk modell som kan tillämpas för åtgärder med låga volymer 

jämfört med nationella rekommendationer bör eftersträvas. Beatrice formulerar ett skriftligt 

uppdrag till Torbjörn Myrnäs, som är sammankallande i chefssamrådet. 

 

 

8. Arbete med Min vårdplan i regionen  

Beslut om att införa en generisk Min vårdplan-modell för alla cancerpatienter i landstinget/ 

regionen har tagits i Västernorrland och Jämtland-Härjedalen. Det är oklart om det finns 

någon motsvarande gemensam inriktning i Norrbotten och Västerbotten, där frågan tas upp på 

kommande LCC-möten. Målbilden är att ha en regiongemensam struktur för mallen. 

  

Styrgruppen beslutade att 

de regionala processledarnas uppdrag begränsas till att ta fram diagnosspecifik region-

gemensam information relaterat till Min vårdplan, inte att arbeta med mallen. Det arbetet styrs 

centralt i respektive landsting/region. De regionala processarbetsgrupperna ska även 

medverka till implementeringen av Min vårdplan inom sina respektive områden. 
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9. Inrapportering i kvalitetsregister 

I den baslinjerapport för de SVF som införs 2017 saknas i flera fall data för norra regionen på 

grund av bristande registrering i kvalitetsregistren. Alla uppmanas att titta på registreringen i 

den kvalitetsregisterrapport som sammanställts för norra regionen och som finns publicerad 

på http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/norr/uppfoljningsrapport-

2017_slutversion_20170831.pdf . 

 

 

10. Uppföljning av den regionala utvecklingsplanen inför redovisning för förbunds-

direktionen i december 

Styrgruppen fick via e-post från Anna-Lena den 5 september underlag avseende den 

uppföljningsrapporter för landstingens handlingsplaner till den regionala utvecklingsplanen 

för cancervården 2016-2018.  Rapporterna behöver vara RCC tillhanda senast 7 november. 

 

 

11. Information om ny RCC Norr-ledning från 1 oktober 

Beatrice blir ny nationell cancersamordnare på 50 % 1 oktober 2017 – 31 december 2018. 

Anna-Lena blir tf verksamhetschef för RCC Norr, tills ny chef tillträder. Michael Dalberg blir 

Anna-Lenas ersättare i RCC i samverkan och medicinsk rådgivare. Både RCC-chef och 

ersättare är välkomna att delta i möten med RCC i samverkan. Några ansökningar till 

chefstjänsten vid RCC Norr har inkommit och rekryteringsprocessen pågår.  

 

Mats framförde styrgruppens tack för Beatrices betydelsefulla och mycket uppskattade arbete 

under åren som RCC Norr-chef.  

 

Styrgruppen beslutade att  

RCC Norr från 1 oktober ska representeras i RCC i samverkan av Anna-Lena som ordinarie 

företrädare och Michael som ersättare, till dess att en ny chef för RCC Norr har tillträtt. 

 

 

12. Palliativ vård av barn i norra regionen 

Den regionala palliativa samrådsgruppen har inventerat tillgången till specialiserad palliativ 

vård (oavsett diagnos) för barn i norra sjukvårdsregionen. Rapporten, som hade delats inför 

mötet, innehåller förslag till åtgärder för mer jämlik vård. 

 

Styrgruppen konstaterade att området är angeläget och en del av den komplexa frågan om 

hemsjukvårdsavtal mellan landsting/regioner och kommunerna. Patientflödena skiljer sig 

mellan de olika länen i sjukvårdsregionen. Målen måste vara desamma, men arbetssättet kan 

behöva anpassas utifrån respektive landstings/regions förutsättningar. 

 

Styrgruppen beslutade att  

RCC Norr presenterar ärendet för förbundsdirektionen vid deras kommande möte och påpekar 

problemet, med en önskan att respektive landsting/region ska arbeta för att lösa frågan 

tillsammans med kommunerna på hemmaplan. Åtgärdsförslaget från palliativa samråds-

gruppen kan utgöra grund för diskussionerna. Palliativa samrådsgruppen föreslås få uppdrag 

http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/norr/uppfoljningsrapport-2017_slutversion_20170831.pdf
http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/norr/uppfoljningsrapport-2017_slutversion_20170831.pdf
http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/norr/uppfoljningsrapport-2017_slutversion_20170831.pdf
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att om ett år följa upp hur det arbetet har gått, och att kunna bistå i diskussioner och 

formulering av landstings-/regionspecifika lösningar. 

 

 

13. Nya kunskapsstyrningsmodellen – vad händer i regionen och i landstingen? 
Den nationella struktur för kunskapsstyrning av hälso- och sjukvård som huvudmännen själva 

har tagit initiativ till ställer krav på sjukvårdregionen att medverka. En regional workshop för 

att diskutera arbetsformerna ska hållas den 25 september. Positiva erfarenheter av RCC i 

norra regionen underlättar, men bedöms inte gå att kopiera för alla områden. 

 

 

14. Nästa möte 

14 nov kl 15–17, videomöte 

 


