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1. Presentation av alla deltagare 
 
Ordförande redogjorde för dagordningen, ingen övrig fråga anmäldes. 
 
2. Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar godkändes och lades till handlingarna. 
 
3. Aktuellt från RCC i samverkan 

Anna-Lena informerade styrgruppen: 
 

Nationella vårdprogram (NVP) 
Fastställda NVP har sedan senaste styrgruppsmötet publicerats för cancerrehabilitering, 
huvud-halscancer och follikulära lymfom. En modell för uppföljning och rehabilitering i 
vårdprogrammen har också fastställts. 
IT-system för kallelse och uppföljning av tarmcancerscreening  
Årskostnaden för IT-systemet fördelas utifrån befolkningsunderlag. En fortsatt beredning 
pågår av frågan om gemensam upphandling av screening-material (testkit och analys) och 
samarbete runt administrering av kallelser.  
Stödsystem för organiserad prostatacancertestning 
Några regioner är intresserade av uppbyggnad av ett IT-baserat stödsystem, men en 
nationell kravspecifikation behövs. RCC arbetar ej vidare med frågan i nuläget – endast om 
en aktiv förfrågan görs. 
Patientinformation till läkemedelsregimerna 
Idag är 17 patientinformationsmaterial framtagna, som skickas ut på remiss innan 
publikation. Arbetet fortsätter med fler regimer. 
Ansökan om statsbidrag 
RCC Norr har skickat in ansökan till Socialstyrelsen om statsbidrag på 8 miljoner kr för 
fortsatt RCC-arbete under 2019.   
Utvärdering av standardiserade vårdförlopp (SVF) 
Socialstyrelsen har genomfört utvärderingar av arbetet med SVF. Väntetiderna har minskat 
i många fall men är generellt långt från att nå 80%-målet för 2020. 

 
4. Frågor från patient- och närståenderådet (PNR) 
Patient- och närståenderådet framförde en oro kring inställda canceroperationer på Norrlands 
universitetssjukhus.  
 
5. Beslut om fysiskt möte i Västernorrland hösten 2019.  
Bland tidigare föreslagna datum är måndag 16 september den enda dag då samtliga regioner 
angett att de kan ha representation. 
 
Styrgruppen beslutade att ha ett fysiskt möte i Västernorrland 16 sep. 
 
 
6. Vårdprogram för godkännande i sjukvårdsregionen.  
Vårdprogrammen för AML, KML, njurcancer och långtidsuppföljning av barncancer har 
behandlats i det regionala chefssamrådet för cancervården. Fyra konsekvensbeskrivningar hade 
skickats till styrgruppen inför mötet. 
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För njurcancer har sjukvårdsregionen tidigare beslutat att avvika från vårdprogrammets 
rekommendation avseende regional nivåstrukturering. Det beslutet kvarstår.  
 
Styrgruppen konstaterade att det i nuläget är svårt att bedöma de sammanlagda konsekvenserna 
av förändringarna i vårdprogrammen då det saknas vissa data i konsekvensbeskrivningarna.  
 
Styrgruppen beslutade att godkänna de reviderade vårdprogrammen. 

 
 

7. Regional cancerplan för 2019–2021 
Regionernas respektive handlingsplaner gentemot den regionala cancerplanen ska vara Förbunds-
direktionen (NRF) tillhanda senast 2019-04-25. Styrgruppen gjorde en lägesavstämning avseende 
arbetet med regionernas handlingsplaner. Vid Förbundsdirektionens möte 21–22 maj ska respek-
tive region kort presentera sin egen handlingsplan. Styrgruppen uppdrog till Anna-Lena att ta 
fram och skicka ut ett förslag på en kort presentationsmall. 
 
 8. Nivåstrukturering – ställningstagande från styrgruppen  
Utlåtanden från de nationella sakkunniggrupperna för livmoderhalscancer respektive hjärn-
tumörer samt en powerpointpresentation med huvudpunkterna ur utredningarna och den 
nationella RCC-arbetsgruppens synpunkter hade skickats till styrgruppen inför mötet.  

Styrgruppen diskuterade sakkunnigrapporterna och arbetsgruppens synpunkter: 
  
 

Livmoderhalscancer  
Styrgruppen konstaterade att förslagen för norra regionen främst innebär att en nationell 
multidisciplinär konferens (MDK) införs. Att kunna behålla redan inarbetade remissvägar 
är en fördel.  

 
Styrgruppen beslutade att ställa sig bakom förslaget. 

 
CNS-tumörer 
Förslaget gäller primära tumörer hos vuxna patienter, där sakkunniggruppen utarbetat två 
förslag:  

 
1. Att alla vuxna patienter med medulloblastom och intrakraniella germinalcellstumörer 

bedöms på två nationella referenscentra, via MDK och vid behov personligt besök. Där 
tas alla onkologiska behandlingsbeslut. Behandling och rehabilitering ges i patientens 
hemregion. 

 
2. Att patienter med intramedullära tumörer även fortsättningsvis ska få neurokirurgisk 

behandling på det egna regionsjukhuset, men utifrån en samarbetsmodell där två regioner 
samarbetar.  
 
Styrgruppen poängterade vikten att se till helheten; utöver patienter med primära CNS-
tumörer bör även andra CNS-patienter och deras behov av neurokirurgisk kompetens 
inom sjukvårdsregionen beaktas. Det är angeläget att ha kvar den samlade kompetensen 
inom regionen. Styrgruppen konstaterade också att rehabiliteringsvägarna inom regionen 
är oklara för dessa patienter. 
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Styrgruppen beslutade att ställa sig bakom att sakkunniggruppens förslag bör prövas, 
men att det är angeläget med ett omsorgsfullt och välplanerat förankrings- och 
förberedelsearbete.  

 
9. Läkemedelsregistrering – ställningstagande från styrgruppen  
Ett underlag i form av ett brev från Beatrice Melin hade skickats till styrgruppen inför mötet, för 
ställningstagande till att ev. skapa ett samlat nationellt läkemedelsregister, relationen mellan 
läkemedelsregistret och patientöversikter samt uttag av data.   

 
Styrgruppen diskuterade frågorna och bedömde att en lösning med ett nationellt register skulle 
vara möjlig, men med beslut i varje region kring datauttag för forskning etc. Att regionerna själva 
måste garantera att patienten tillfrågas eller informeras poängterades. Frågorna om implemen-
tering av patientöversikter bedömdes i nuläget inte behöva kopplas till frågan om läkemedels-
registrering, då patientöversikterna idag används i liten utsträckning i norra sjukvårdsregionen.  
 
 

10. Behov av tillsättning av sjukvårdsregionala processledare 
Norra sjukvårdsregionen saknar processledare för; 
 

- Hjärntumörerer  
- Kolorektalcancer  
- Mammografi  
- Gyncancer - från sommaren 2019  

 
Processledarna är centrala för RCC:s arbete. Hur dessa funktioner kan tillsättas diskuterades. 
 
Styrgruppens regionrepresentanter åtog sig att ta hem frågan till respektive region för att under-
söka möjliga kandidater. Möjligheten att ha delade processledaruppdrag sågs som positivt. Styr-
gruppen poängterade behovet av att beakta processarbete i hela den samlade kunskapsstyrnings-
organisationen och att hitta samverkansformer för det.  
 
11. Förberedelser för start av allmän kolorektalscreening 2019  
Lägesavstämning med respektive region av det pågående förberedelsearbetet.  
 
12. Cervixcancerprevention  
Lägesavstämning med respektive region av pågående arbete med införandet av det nya HPV-
baserade vårdprogrammet.  
 
13. Lägesrapport avseende arbetet med E-remisser  
Information 
Inga nya aktiviteter har rapporterats sedan föregående möte.  
 
14. Övriga frågor  
Inga övriga frågor hade anmälts till mötet.  
 
15. Nästa möte 
Fysiskt möte i Västernorrland 16 september 2019. RCC återkommer med tid, plats och 
information, efter avstämning med Lena och Lars.  


