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1. Presentation av alla deltagare 

Nina Fållbäck Svensson är ny förbundsdirektör i Norrlandstingens regionförbund och därmed 
även ny styrgruppsordförande. Alexandra Andersson är ny vice ordförande i RCC Norrs patient- 
och närståenderåd och ny ledamot i styrgruppen. Jonas Claesson ersatte Brita Winsa vid mötet. 
 
 

2. Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna. 
 
 

3. Aktuellt från RCC i samverkan 

• En första övergripande rapport över användningen av nya cancerläkemedel har publicerats på 
cancercentrum.se. Rapporten presenterar data på nationell nivå för de 11 läkemedel som 
hittills registrerats. Se https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/rapport_lakemedelsanvandnin
g_6nov18_final.pdf 

• Inera håller på med en förstudie om infrastruktur för MDK. Ett nationellt nätverk för 
erfarenhetsutbyte avseende MDK har bildats inom ramen för RCC i samverkan. 

• Allmän kolorektalcancerscreening ska införas under 2019. Nationellt informationsmaterial och en 
film tas fram av RCC Sthlm-Gotland i samarbete med 1177.se. 

• En sjukvårdsregiongemensam förstudie avseende organiserad prostatacancertestning pågår under 
ledning av processledaren Johan Styrke (RVN). Rapport ska lämnas in till SKL den 30 jan 
2019. Ett ställningstagande från varje landsting/region avseende ev. införande av organiserad 
prostatacancertestning ska bifogas rapporten. 400 kkr kommer sedan att utbetalas till 
respektive region via RCC Norr. 

• Vårdanalys har ett regeringsuppdrag att undersöka hur digitala stöd och teknik kan bidra till 
mer effektiv, jämlik och tillgänglig cancervård.  
Styrgruppen underströk vikten av att ta med e-hälsa-organisationen i diskussionerna.  
Anna-Lena förmedlar information och kontaktuppgifter om det till Vårdanalys. 

• Nationell nivåstrukturering. Uppföljningsbesök från RCC i samverkan är genomförda vid alla 
universitetssjukhus. Sakkunnigunderlag avseende nationell nivåstrukturering av cervixcancer 
och hjärntumörer kommer i november, för huvud-hals-cancer i december. Inga fler nationella 
nivåstruktureringsarbeten kommer att startas inom RCC, eftersom uppdraget ska överföras 
till Socialstyrelsen. SoS har fått ett tilläggsdirektiv att titta på konsekvenser för akutsjuk-
vården. Umeå är nationellt centrum för radiokemoterapi vid analcancer. Ingen patient är ännu 
skickad till Nus från övriga landet. 

• Nationella vårdprogram (NVP) och standardiserade vårdförlopp (SVF) revideras fortlöpande. 
Revideringar av SVF innebär ofta små förändringar. För kolorektalcancer görs en större 
ändring med förändring av kriterierna för välgrundad misstanke. Ändringen börjar gälla 1 
januari 2019. Se https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-
oss/nyheter/2018/november/svf-for-tjock-och-andtarmscancer-uppdaterat-for-inforande-
2019/ 

• En rapport är publicerad med jämförelser mellan SVF-data i den nationella databasen vid 
SKL (Signe) och data i kvalitetsregistren avseende ledtider, se 
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-
raknas/statistik-svf/rapport_kvalitetsgranskning_svf-uppfoljning_31okt18.pdf . Fortfarande 
finns osäkerhet kring data. Kvalitetssäkringsarbetet inom SVF behöver fortsätta. 
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https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/rapport_lakemedelsanvandning_6nov18_final.pdf
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4. Frågor från patient- och närståenderådet 
Tre frågor förmedlades av Alexandra Andersson. 
 
1. Varför finns fortfarande långa väntetider inom prostatacancervården? 
Det är brist på urologer i hela sjukvårdsregionen och första besöket hos urolog kan dröja. 
Regionerna försöker kontinuerligt rekrytera och utbilda nya urologer och arbetar med att se över 
arbetsuppgifter för att optimera kompetensnyttjandet inom den urologiska verksamheten.  
 
2. Profession inom cancervården har sökt stipendier hos patientföreningar för att gå utbildningar som de har 

nytta inom sitt arbete. Har möjligheten till utbildning för vårdpersonal försämrats?  
Verksamheterna har pengar för utbildning inom budget. Samtidigt kan personal inte hindras från 
att söka stipendier. Föreningarna har sin fulla rätt att avslå ansökningar. 
 
3. Varför är väntetiderna inom SVF för cancer i urinblåsa och urinvägar förhållandevis långa i delar av norra 

sjukvårdsregionen?  
Även i detta fall har urologbristen betydelse. Hur man organiserar SVF-arbetet är upp till varje 
landsting/region och olika lösningar passar olika landsting. Registreringen av välgrundad 
misstanke görs ibland olika, vilket bidrar till svårigheter att jämföra ledtider mellan olika landsting. 
 
 

5. Datum för styrgruppens möten 2019 
Styrgruppen fastslog följande mötesdagar: 
Tisdag 29 januari kl 15–17 (video) 
Tisdag 2 april kl 15–17 (video) 
Fysiskt heldagsmöte i Västernorrland hösten 2019? Detta tas upp vid nästa styrgruppsmöte. 
Tisdag 12 november kl 15–17 (video) 
 
 

6. Regional cancerplan för 2019–2021 – utkast för synpunkter, samt 
godkännande av planen att efter korrigeringar överlämna till FD. 

Ewa Lundgren, som gjort det huvudsakliga arbetet med att skriva den övergripande planen, 
medverkade vid styrgruppsmötet.  

Planen omfattar innehållsmässigt det som tidigare ingått i tre separata regionala planer (Regional 
utvecklingsplan, Kompetensförsörjningsplan och Nivåstruktureringsplan). Den är därmed mer 
omfattande än de tidigare planerna var för sig, men betydligt mer kortfattad än de tre tidigare 
planerna tillsammans. Utkast till plan bifogades möteskallelsen.  
 
Styrgruppen diskuterade upplägget av planen samt föreslagna övergripande prioriterade områden 
och huvudbudskap. 
 
Styrgruppen föreslog några kompletteringar och ändringar i cancerplanen. Dessa tas med i den 
fortsatta beredningen. Planen har tidigare diskuterats i RCC Norrs processledargrupp och i 
chefssamrådet för cancervården, och kommer senare att diskuteras i patient- och närståenderådet. 
Godkännande av planen sker i Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund (FD) 
den 5/12, för utskick till regionerna, som sedan utarbetar lokala handlingsplaner. Synpunkter från 
PNR som inte inkommit via e-post senast 22 november kommer att redovisas muntligt vid FD:s 
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möte. 
 
Styrgruppen ombads att skicka eventuella ytterligare synpunkter till Anna-Lena och Ewa så snart 
som möjligt och senast inom en vecka. En justerad version av planen skickas därefter till 
styrgruppen, för godkännande att den sänds vidare till FD. Handlingar ska vara FD tillhanda 
senast en vecka före deras möte.  
 
Styrgruppen godkände den fortsatta beredningsprocessen och att planen efter justeringar 
och mejlavstämning med styrgruppen skickas till FD.  
 
 

7. Fortsatt regional samverkan inom SVF-arbetet 
Nuvarande statliga satsning löper ut vid årsskiftet. En ny överenskommelse kommer med största 
sannolikhet, men förmodligen först under 2019. När den kommer och hur den kommer att se ut 
är ovisst. Klart är dock att ett fortsatt arbete behövs för att nå SVF-målen för 2020 (att 70 % av 
nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska utredas via ett SVF och att 80 % av dessa patienter ska 
gå igenom respektive SVF inom utsatta maximala tidsgränser). 
 
Under satsningen har en sjukvårdsregional samverkan skett genom RAFI (regional arbetsgrupp 
för införande av SVF), kommunikationsnätverk och regionala utbildningar.  
 
Styrgruppen konstaterade att det finns behov av en fortsatt sjukvårdsregional samverkan 
och erfarenhetsutbyte inom SVF-arbetet även efter 2018. En samverkansgrupp med repre-
sentanter från respektive region behövs, med RCC Norrs som sammankallande och stödjande. 
Respektive region ser över vem som ska ingå i en samverkansgrupp, om det inte redan är klart.  
 
 

8. Vilande värdskap för NPO cancer  
Information och diskussion 
Norra sjukvårdsregionen har tilldelats ett vilande regionalt värdskap för det nationella program-
området (NPO) för cancersjukdomar. Värdskapet är vilande så länge staten fortsätter sin satsning 
på att förbättra cancervården via överenskommelser med SKL. Så länge har RCC också kvar sin 
nationella samordning och sitt nationella stöd vid Sveriges Kommuner och Landsting.  
 
Det vilande värdskapet innebär att Norra sjukvårdsregionen och RCC ska förbereda sig för en 
framtida övergång till ett aktivt värdskap. Norra sjukvårdsregionen förväntas tillsätta en process-
ledare på halvtid för att följa det nationella arbetet och förbereda för ett aktivt värdskap. Frågan 
om finansiering av den tjänsten har lyfts till förbundsdirektionens beredningsgrupp. 
 
 

9. Verksamhetsplan och budget för RCC Norr 2019 
Ett utkast för synpunkter hade skickats till styrgruppen inför mötet. Ett preliminärt budgetförslag 
baserat på antagande om ett statsbidrag på 8 miljoner kr presenterades.  
 
Styrgruppen beslutade att budget ska justeras till att processledarlöner ska betalas ut 
under 10 av årets 12 månader. Under tiden 15 juni till 15 augusti förväntas processledarna 
inte utföra något RCC-uppdrag. 
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Styrgruppen godkände att verksamhetsplanen överlämnas till Förbundsdirektionen, efter 
justering av budgetförslaget och några mindre justeringar av texten i planen. 
 
 

10. Vårdprogram för godkännande i sjukvårdsregionen 
Anna-Lena beskrev arbetsgången vid framtagande och revidering av nationella vårdprogram 
(NVP). Nya vårdprogram har fastställts och publicerats för lungcancer och cancer i urinblåsa och 
urinvägar.  
 
Följande vårdprogram har just avslutat remissrunda 2 och behandlats i det regionala 
chefssamrådet för cancervården: 

• Akut myeloisk leukemi 

• Kronisk lymfatisk leukemi 

• Akut onkologi 

• Neuroendokrina buktumörer (GEP-NET) 

• Prostatacancer  
 
För det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention föreslås en revision gällande 
tidigarelagd uppföljning av kvinnor med HPV-positivt svar och normala cytologiprover, till 18 
månader från tidigare 36. 
 
Regionala konsekvensbeskrivningar, en nationell konsekvensbeskrivning för akut onkologi samt 
remissunderlag avseende cervixcancerprevention hade skickats till styrgruppen inför mötet. 
 
Chefssamrådets möten kommer under 2019 att synkroniseras till vårdprogrammens remiss-
rundor, så att vårdprogrammen kan diskuteras på chefssamrådsmöten inom remissvarstiden. 
 
Styrgruppen diskuterade svårigheten att hantera att vårdprogrammen ofta är kostnadsdrivande. 
Både efterfrågan på diagnostik för utredning och utvärdering av behandling och läkemedels-
kostnader ökar. 
 
Norra sjukvårdsregionen har i några fall beslutat om avsteg från rekommendationer i NVP. Det 
gäller främst rekommendationerna avseende regional nivåstrukturering av prostatektomier och 
cystektomier, där regionens beslut avseende organisation beskrivs i den regionala nivåstrukture-
ringsplanen för 2016–2018. 
  
Styrgruppen godkände vårdprogrammen för användande i norra sjukvårdsregionen. 
Varje landsting/region beslutar om hur NVP ska tillämpas. 
 
 

11. Förberedelser för start av allmän kolorektalscreening 2019  
Lägesavstämning med respektive landsting/region av det pågående förberedelsearbetet. 
Samtliga landsting/regioner planerar för att påbörja screening hösten 2019 och att därefter 
successivt bygga ut screeningverksamheten till att omfatta hela det aktuella åldersintervallet. Alla 
utom RJH har behov av fler koloskopister och i några fall behövs även ökade instrumentella 
resurser.  
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12. Cervixcancerprevention  
Lägesavstämning med respektive landsting/region av pågående arbete med införandet av det 
nya HPV-baserade vårdprogrammet. 
Läget är oförändrat. RN och RVN är på god väg att starta HPV-screening. VLL saknar process-
ledare. RJH är beroende av VLL för fortsatt arbete.  
 
 

13. Lägesrapport avseende arbetet med E-remisser 
Förstudie pågår fortfarande. Beslut avseende fortsättning väntas först efter årsskiftet.  

 
 
14. Övriga frågor 
Det planerade heldagsmötet i RVN hösten 2019 behöver flyttas till annan vecka än den som var 
föreslagen (v 37). Detta tas upp vid nästa styrgruppsmöte. 
 
 

15. Nästa möte  
Tisdag 29 januari kl 15–17 (video) 


