
  

 
  2017-11-14 1 (5) 

  Minnesanteckningar 

 

 

     

 

Minnesanteckningar Styrgrupp RCC Norr  

    

Plats 

 

Datum 

Videomöte  

 

2017-11-14, med kompletterade telefonmöte 

2014-11-20 för diskussion kring punkt 8 i 

dagordningen  

 

Landstingsrepresentanter 

Ann-Christin Sundberg (inkl. punkt 8) 

Elisabeth O Karlsson (inkl. punkt 8) 

Lisbeth Gibson (inkl. punkt 8) 

Olle Sjöström 

Michael Dahlberg 

 

Patient- och närståenderådet  

Owe Persson (inkl. punkt 8) 

Birgitta Larsen 

   

Representanter UmU 

Anders Widmark 

Oskar Hemmingsson 

 

NRF 
Mats Brännström (inkl. punkt 8) 

 

Representanter RCC Norr 
Anna-Lena Sunesson (inkl. punkt 8) 

 

Ej närvarande 
Jonas Thörnqvist 

Lena Carlsson 

Peter Löthman 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föredragande 

Ewa Lassén 

(punkt 5) 

Anders Edström 

(punkt 5)  

Anna-Lena 

Sunesson 

 

 

 

 

Underskrifter 

 

 

Sekreterare 

 

 

 

Ordförande 

 

 

________________________________________ 

Anna-Lena Sunesson 

 

 

________________________________________ 

Mats Brännström 

 



2 (5) 

1. Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna godkändes. Vid mötet den 5 september gav styrgruppen RCC Norr i 

uppdrag att ta fram ett förslag om regler för förutsättningar för närståendes deltagande vid 

vård utanför hemorten. Katja Vuollet Carlsson har fått uppdraget att hålla i arbetet och 

patientföreträdare utses vid nästa möte i patient- och närståenderådet. 

 
 

2. Aktuellt från RCC i samverkan 

Läkemedelsregistret: Införandet av läkemedelsregistret diskuteras. Det är angeläget att 

registreringen snarast kommer igång överallt. 

 

Aktuellt kring standardiserade vårdförlopp (SVF): Nya SVF för 2018 (buksarkom, GEP-NET 

och vulvacancer) är fastställda och publicerade på cancercentrum.se tillsammans med primär-

vårdsversioner och kodvägledningar. Arbete med kvalitetssäkring av SVF pågår. SVF-ledtids-

data finns sedan 9 november publicerade på cancercentrum.se, för samtliga implementerade 

SVF. Svårigheten att göra jämförelser mellan landsting, eftersom kodning/registrering görs 

olika, har kommunicerats tydligt.  

 

Kompetensförsörjning: Flera frågor har inkommit till RCC i samverkan avseende kompetens-

bristen inom cancervården i landet. Strategier diskuteras. 

 

 

3. Datum för styrgruppsmöten 2018 

13 feb kl 15-17 

25 april fysiskt möte kl 10-15 i Luleå 

5 sep 15-17  

13 nov 15-17 

 

 

4. Lägesavstämning avseende start av registrering i läkemedelsregistret i respektive 

landsting/region 

VLL: LCC har beslutat ha central funktion som gör all registrering för VLL, med planerad 

placering på läkemedelscentrum (senare ändrat till cancercentrum). Uppgifterna hämtas ur 

patientjournaler, med underlag från apotek m.m. Är på gång. 

RN: Planerar nu för en central funktion, efter att tidigare ha diskuterat att uppgiften ska ligga 

på kssk/cyt-ssk. Patientuppgifter kan hämtas bl.a. via cytodos. 

RJH: Planerar också för en central funktion, men är inte klara över placering och vem som 

bäst kan hitta uppgifter och patienter. Inrapportör bedöms inte behöva vara ssk. 

LVN saknade representanter vid mötet. 

 

Kerstin Granberg är regionens koordinator för införandet av läkemedelsregistret och kan ge 

praktiska tips bl.a. om hur de uppgifter som ska registerras kan hittas i olika system. 

 

 

5. Lägesrapport från det regionala samverkansarbetet inom patologi  
Ewa Lassén och Anders Edström gav en lägesrapport, se även ppt-bilder bifogade med 

minnesanteckningarna.   
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Nuläget i sjukvårdsregionen (samstämmig bild enligt patologicheferna):  

 Fortsatta krav på mer omfattande och komplex diagnostik 

 Fortsatt behov av förstärkningar av personal och kompetenser 

 Fortsatt förändringsbehov och ensning av arbetssätt och rutiner 

 Dialog förs med cancerprocessernas representanter 

 Interna och externa uppföljnings- och återkopplingsbehov 

 Ökade krav på lokalerna  

 Ledtiderna går att optimera ytterligare 

 

Pågående förbättringsarbeten  

 Digitalisering: Klart: Praktiska förberedelser genomförda - nu finns möjlighet till 

digital patologi via den nationella plattformen ExDin, med avtal/upphandling. 

Fortsätter: Få det fullt ut i klinisk drift – standarder, teknik och egna/gemensamma 

arbetssätt 

 Uppföljning: Klart: System för att följa flödet på lab är installerat. Fortsätter: Säkring 

av relevant data, redovisning/visualisering och återkopplingsrutiner, underlag för 

produktions- och kapacitetsstyrning 

 Molekylärpatologi: Klart: Regional arbetsgång. Fortsätter: Digitalt samverkansarbete, 

integrering av nya tillkommande områden 

 Kompetensförsörjning: Klart: Gemensam inskolning av cytodiagnostiker 

(CD)/biomedicinska analytiker (BMA), flera nyexaminerade CD, gemensam 

studierektor för ST-läkare och regional randning för ST-läkare. Fortsätter: Rätt 

använd kompetens (RAK), bemanningsmål, produktions- och kapacitetsstyrning 

 Samverkan produktion: Klart: Gemensam plattform, initiering/genomförande av 

pilotarbeten kring konkreta rutiner (rullande över tid). Fortsätter: gemensamma 

standards och rutiner, avtalsskrivande, nationell utveckling 

 

Nya aktuella gemensamma fokusområden 

 Digitalisering: regional standard för ackreditering och digitaliseringsprocessen i sin 

helhet. 

 Samverkan: gemensamma och kopplade lab-processer, diagnostik och vårdprogram, 

MDK 

 Metoder: molekylärpatologi, HPV, rutiner och arbetssätt 

 Kompetensförsörjning: utbildning av ST, bemanningsmål, RAK, kompetensut-

veckling, produktions- och kapacitetsstyrning 

 

Önskemål från patologiprojektgruppen: 

 Ordförande med koppling till förbundsdirektionens beredningsgrupp 

 Ökat deltagande från Norrbotten, inkludera samverkan i uppdragsbeskrivningen till 

Unilabs? 

 Finansiering av  

-integrationer och informationsöverföringar över länsgränser 

- ev. inköp av elektronisk utbildningsmiljö för ST (Sectra) 

- regionövergripande möten 
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Styrgruppen tog emot informationen och såg positivt på utvecklingen av patologin och den 

ökade samverkan i regionen. Finansiering för regionövergripande möten kan sökas via Ann-

Christin Sundberg. 

 

 

6. Remissrunda 2 för nationella vårdprogram   

a) analcancer 

b) bröstcancer 

c) bukspottkörtelcancer 

d) skelett- och mjukdelssarkom 

e) Waldenströms makroglobulinemi 
 

För bröstcancer ställdes frågan om hur det ser ut i regionen avseende direkta rekonstruktioner. 

Michael Dahlberg lyfter frågan i det regionala kirurgchefsamrådet. 

 

Vårdprogrammet för bukspottkörtelcancer medför ökade insatser inom bilddiagnostik och 

kirurgi för patienter med IPMN. Det synliggör behovet av hälsoekonomisk utvärdering av 

denna typ av åtgärder. Detta bör göras nationellt och föras in i diskussioner om kunskaps-

styrning. 

 

Styrgruppen beslutade att 

godkänna vårdprogrammen för implementering i sjukvårdsregionen. 

 

 

7. Frågor från patient- och närståenderådet, inklusive nationell skrivelse 
Ett gemensamt brev från patient- och närståenderåden vid alla RCC har skickats bland annat 

till regeringen och till alla RCC. Styrgruppen ser positivt på skrivelsen. 

 

 

8. E-remisser, lägesrapport och styrgruppens synpunkter 
Frågan diskuterades vid ett extrainsatt telefonmöte 2017-11-20, utifrån utskickade underlag, 

närvarande se sid 1. Styrgruppen konstaterade att E-remisser starkt efterfrågas av vård-

professionen, men att tveksamheter finns vid it-enheterna.  

 

Styrgruppen beslutade att  

överlämna till FD:s beredningsgrupp att utreda möjligheten till en lösning där beställningar 

kan tas emot och svar exponeras elektroniskt. 

 

 

9. Verksamhetsplan för RCC Norr 2018 

Utkast till verksamhetsplan och budget hade skickats till styrgruppen inför mötet.  

 

Styrgruppen beslutade att 

godkänna verksamhetsplanen och budgeten, efter justering av budgeten till 100 % RCC-chef 

och rättelse av datum. 
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10. Avstämning av landstingens redovisningar av arbetet enligt de lokala handlings-

planerna till den regionala utvecklingsplanen, inför rapporten till förbundsdirektionen i 

december 

Nuläget avseende inskickat material redovisades. Anna-Lena skickar kompetensförsörjnings-

tabellen till respektive landsting/region för komplettering. 

 

 

11. Surveillance av levercellscancer. Hur fungerar organisationen för surveillance i 

respektive landsting? Behövs åtgärder och kan/bör något göras regiongemensamt? 

Efter diskussioner i styrgruppen om en regiongemensam surveillanceenhet för HCC-patienter 

under 2016 beslöts att respektive landsting skulle organisera verksamheten internt. 

Årsrapporten från kvalitetsregistret för cancer i lever och gallvägar visar dåligt resultat för 

norra regionen avseende andel HCC som upptäcks vid surveillance. 

 

Styrgruppen diskuterade om problemet är en utförande- eller registreringsfråga. Oskar 

Hemmingson fick i uppdrag att kontrollera hur registrering och organisation fungerar i 

regionen. Frågan tas därefter upp på nytt på ett kommande styrgruppsmöte. 

 

 

12. Regional processledare för cervixcancerprevention 
Frågan har lösts efter styrgruppsmötet, från 1 januari 2018 är Lena Silfverdal ny regional 

processledare för cervixcancerprevention och regionens representant i den nationella 

arbetsgruppen.  

 

 

13. Behov av en mer effektiv organisation för regiongemensamt arbete kring cancer-

rehabilitering. Lokala projektledare för cancerrehabilitering i respektive landsting/ region? 

RCC Norr erbjuder 10 % lönemedel under 2018 för en lokal processledare i respektive lands-

ting/region. Processledaren ska samverka med den regionala processledaren för cancerrehabi-

litering och ansvara för att driva vårdprocessarbete inom cancerrehabilitering i sitt eget 

landsting/region. 
 

Styrgruppen beslutade att 

godkänna förslaget och att en lokal processledare ska utses i respektive landsting/region. 

 

 

14. Nya kunskapsstyrningsmodellen – vad händer i sjukvårdsregionen och i landstingen? 

Frågan bordlades till kommande styrgruppsmöte. 

 

 

15. Övriga frågor  

Styrgruppen diskuterade RCC-chefsfrågan. 

 

 

16. Nästa möte 
Extrainsatt telefonmöte för diskussion kring fråga 8 mån 20/11 kl 07.30. 

Nästa ordinarie möte 13 feb 2018 kl 15-17 (video) 


