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1. Presentation av alla deltagare 
 
2. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna har bifogats kallelsen.  
Anna-Lena kommenterade diskussionen gällande att skapa ett nationellt läkemedelsregister. För 
närvarande finns inte konsensus i landet för detta. Men nationella rapporter kommer att 
sammanställas. 
Ansökta statsbidrag är utdelade till landets RCC. 
Styrgruppen beslutade att lägga minnesanteckningarna till handlingarna. 
 
3. Överenskommelsen mellan staten och SKL om kortare väntetider i cancervården 2019 
samt övrig aktuell information från RCC i samverkan 
Årets överenskommelse kom sent p.g.a. av den utdragna regeringsbildningen. Den bygger på 
tidigare års överenskommelser och omfattar en fortsatt satsning på SVF, ny satsning på 
barncancervården och ytterligare insatser inom cancervården.  
Totalt omfattar överenskommelsen 446 mkr avsatta för olika insatser som syftar till att korta 
väntetiderna i cancervården och göra den mer jämlik.  
60 mkr tilldelas barncancervården, varav 54 mkr går till landets Barncancercentrum. Diskussion 
pågår om på vilket sätt pengarna ska användas. Bland annat ska utvecklingsområden analyseras 
och vårdprocesserna inom barncancervården ska kartläggas. 
En nationell och en regional rapport ska var Socialdepartementet tillhanda den 15 nov. 2019. 
 
Övriga satsningar inom cancervården:  

• Nationella vårdprogram, som ska synkroniseras med nationella kvalitetsregister. 

• Nationell nivåstrukturering är numera Socialstyrelsens ansvar. RCC ska ge stöd och har 
ett uppföljningsansvar för redan beslutad nivåstrukturering inom cancerområdet. 

• Fortsatt utveckling och rapportering av Läkemedelsregistret. 

• Patientinformation tas fram om läkemedelsregimer inom Regimbiblioteket. 

• Prevention och tidig diagnostik av hudcancer, med fokus på teledermatoskopi. 

• Införande av tarmcancerscreening i hela landet. 

• Organiserad prostatacancertestning. 

• Kvalitetsregistermodul för cancerrehabilitering. 

• Förbättra förutsättningarna för patienter att delta i kliniska cancerstudier. 

• Arbeta vidare med Elektronisk Min vårdplan. 
 
Läkemedelsregistrering: 3 mkr kommer att fördelas, baserat på data för patienter där 

registrering har startats under 1 jan−30 juni 2019. Ersättning går till den klinik där patienten finns. 
I RV sköts registreringen av en person vid Cancercentrum, Nus.  
Övriga regioner har liknande lösningar. 
Anna-Lena kan meddela SKL på vilket sätt medlen ska utbetalas/fördelas.  
Regionerna bör komma överens och ge besked om hur detta ska ske. 
Nationella jämförelser går att göra.  
Nästa rapport från Läkemedelsregistret kommer i nov. 2019. 
 
SVF 
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Andra utbetalningen av statliga stimulansmedel gällande SVF, kommer att göras efter att 
regionerna lämnat in en redovisning till Socialdepartementet (senast den 15 nov). 
Redovisningarna från regionerna i norra sjukvårdsregionen ska skickas in via RCC Norr. 
Regionerna ska: 

• redovisa nuläget per SVF, i relation till målet för 2020, och hur utvecklingen har sett ut.  

• analysera och redovisa vilka ev. förändringar som behöver göras att kunna uppnå 2020-
målen inom varje SVF. 

• redovisa hur regionen har arbetat med kvalitetssäkring av data.  

• redovisa hur PREM-enkäten har använts under 2019. 
 

Överenskommelse − Kvinnors hälsa: 
Varje RCC får 1,5 mkr för att förbättra bäckenrehabiliteringen. I norra regionen finns en 
processledare för området och en rehabiliteringskoordinator som samordnar MDK. 
Överskjutande medel kan användas till utbildning.  
Satsningen på bäckenrehabilitering omfattar både kvinnor och män. 
 
Övrig information: 

• Cancerdagen i Almedalen den 3 juli – Seminarierna finns på www.cancercentrum.se. 

• Underlag för nivåstrukturering gällande ÖNH är överlämnat till Socialstyrelsen.  

• Reviderade och fastställda vårdprogram för: Urotelial cancer, lungcancer, AML, malignt 
melanom, peniscancer, njurcancer, testiscancer, KLL, långtidsuppföljning efter 
barncancer, aggressiva B-cellslymfom, Hodkins lymfom, gallvägs- och gallblåsecancer.  

• Vägledning för graviditet och cancer finns framtagen. 

• Nya journalsystem är under införande: Det finns behov av dialog angående kvalitets-
register, SVF, regimbiblioteket mm. Region Skåne har ”mappat” flera av cancervårdens 
kvalitetsregister för direktöverföring av data från journalsystemet. 

• Cancerstrategin fyller 10 år och detta firas med en nationell Cancerdag i Stockholm den 3 
feb 2020. 

 
Screening:  

• Cervixcancer: i slutet av 2019 kommer de flesta regionerna att ha implementerat det nya 
vårdprogrammet. Indikatorer utvecklas för att tidigare varna om kvalitetsbrister. 

• Mammografi: nationellt kvalitetsregister pilottestas, med direktöverföring av data från 
Sectra. Breddinförande möjligt efter avslutade pilottester. 

• Kolorektalcancerscreening: nationellt vårdprogram ska tas fram. Målet är att regionerna 
gemensamt ska administrera screeningprocessen. Regionerna kan ansluta sig, till 
självkostnadspris, till det administrativa system som RCC Sthlm-Gotland byggt upp. 

 
Regionala cancerplanen 2019–2021 är fastställd. 
En person kommer att projektanställas som finansieras under två års tid av Ung cancer, för att 
stödja unga cancerdrabbade. 
Samordnande KSSK som ska stötta sjukvårdsregionens kontaktsjuksköterskor inom urologi, 
kommer att projektanställas av RCC Norr, men finansieras av RCC Sthlm-Gotland. RCC söker 
en ny person, då den person som tillsattes valde att avsluta sitt uppdrag. 
 
4. Läge avseende 2020-målen i väntetidssatsningen 
2020-målen: 70 % av patienter som nydiagnostiserats med cancer ska ha utretts inom SVF. 80 % 
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av patienter som utretts inom SVF och startat behandling ska ha genomgått förloppet inom 
fastställd ledtid. 
Anna-Lena presenterade senaste rapporten avseende 2020-målen, som omfattar data från 
perioden 180501–190430. 
Samtliga regioner i landet har långt kvar till att uppnå 80%-målet för SVF, medan 70%-målen 
redan nås nationellt och i två av norra sjukvårdsregionens regioner. 
Förmodligen kommer 2020-målen på sikt att kopplas till någon form av prestation. 
Tekniska buggar som tidigare fanns i väntetidsdatabasen, har nu åtgärdats. 
Även om data kan vara bristfälliga och 80%-målet svåruppnåeligt, är syftet med SVF att patienter 
ska utredas snabbt och i en sammanhållen vårdkedja. 
Regionerna uppmanas att i rapporterna till Socialdepartementet beskriva hur man jobbar med 
processerna. 
 
Styrgruppen frågar om data gällande palliativ behandling i norra regionen. Anna-Lena 
stämmer av detta och återkopplar på nästa styrgruppsmöte.  
 
Styrgruppen diskuterade att regionerna måste jobba för att få samstämda data inom sjukvårds-
regionen och leva upp till canceröverenskommelsen. SVF och snabba flöden har varit bra för 
patienterna och samarbetet har ökat och förbättrats inom cancervården. Men de statliga medlen 
kopplas till hur väl regionerna kan registrera SVF-patienterna. 
 
De regionala processledarna ska föra en dialog i sina arbetsgrupper om hur SVF-kodning och 
registrering sker, men registreringen är ett linjeansvar. Processledarna kommer även att 
genomföra dialogmöten med berörda verksamheter vid olika sjukhus i norra sjukvårdsregionen. 
 
5. Frågor från patient- och närståenderådet  
Ingen patientrepresentant var närvarande vid styrgruppsmötet. 
 
6. Styrgruppens roll och ansvar 
Arbetsordning för RCC Norr fastställdes av styrgruppen 2015 och är i behov av uppdatering: 
https://www.cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/norr/dokument/arbetsordning-rcc-norr-
151110.pdf  
Styrgruppen beslutade att diskutera arbetsordning, samt styrgruppens roll och ansvar vid 
ett kommande heldagsmöte.  
 
7. RCC i det nya kunskapsstyrningssystemet 
Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) håller på att forma ett sjukvårdregionalt system för 
kunskapsstyrning. RCC Norr utgör i detta programområdet för cancer. Nina kommer att 
presentera arbetet kring sjukvårdsregional kunskapsstyrning, vid ett kommande styrgruppsmöte.  
 
RCC Norr har ett vilande värdskap för det nationella programområdet (NPO) Cancer. Så länge 
det tecknas överenskommelser mellan staten och SKL om särskilda statliga medel för cancer-
området, kommer värdskapet att vara vilande. 
Arvid Widenlou Nordmark är RCC Norr, och har ett deltidsuppdrag att bevaka kunskaps-
styrningens utveckling och förbereda ett eventuellt aktivt värdskap. En stor del av det nationella 
arbetet koordineras idag från kansliet vid SKL, exempelvis framtagandet av nationella vård-
program och Standardiserade vårdförlopp (SVF).  
 
 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/norr/dokument/arbetsordning-rcc-norr-151110.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/norr/dokument/arbetsordning-rcc-norr-151110.pdf
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8.  Preliminära mötesdatum 2020 
Anna-Lena skickar ut en Doodle för möten under 2020, ej måndagar eller torsdagar. 
Heldagsmöte i Västernorrland kommer att planeras in tidigt under 2020. 
 
9. Organiserad prostatacancertestning 
Information om planerat fortsatt arbete och beslut om medelsfördelning. 
Den sjukvårdsregionala processarbetsgruppen för prostatacancer arbetar vidare med förslag på 
organisering av prostatacancerverksamhet. Förslaget är troligen klart vid årsskiftet. 
 
Gruppen skissar på alternativa förslag till organisation, med regionala kanslier alternativt ett 
gemensamt kansli för hela norra sjukvårdsregionen. Båda förslagen innebär en uppstart med en 
åldersgrupp, inom ramen för ett forskningsprojekt.  

 
Statliga medel (4x400 000 kr) har tidigare i år tilldelats sjukvårdsregionen (RCC Norr), för den 
sjukvårdsregiongemensamma utredning som gjordes av RCC Norrs processledare, Johan Styrke.  
 
Processarbetsgruppen för prostatacancer förslår är att medlen fördelas på följande sätt:  

• 330 000 kr tilldelas respektive region,  

• 200 000 kr för utveckling av ett INCA-baserat IT-system (i samverkan med fler regioner) 

• 80 000 kr reserveras till FoU-studie.  
Regionala chefssamrådet för cancervården stödjer processarbetsgruppens förslag till 
medelsfördelning. 
 
En nationell arbetsgrupp bildades i september. Västra Götaland och Skåne kommer att bygga 
upp det administrativa IT-system, till vilket norra regionen bidrar med 200 kkr enligt ovan. 
Det är nu upp till varje region hur man vill jobba med frågan.  
 
Styrgruppen godkänner att respektive Norrlandsregion fakturerar RCC Norr 330 000 kr.  
Styrgruppen önskar få en återrapportering för hur varje region har arbetat med frågan. 
 
10. Förberedelser för start av allmän kolorektalcancerscreening  
Lägesavstämning med respektive region av det pågående förberedelsearbetet: 
Förberedelsearbete pågår i alla fyra regioner. Intresse för att ansluta till RCC Stockholm-Gotlands 
kallelsekansli finns i alla regioner, utredning kring juridiska villkor pågår. Hastigheten på 
införandet har diskuterats i kirurgchefssamrådet, som önskar att screeningen ska vara fullt 
utbyggd efter en femårsperiod. 
 
11. Cervixcancerprevention  
Lägesavstämning med respektive region av pågående arbete med införandet av det nya HPV-
baserade vårdprogrammet. Samtliga regioner arbetar för att starta under 2020. 
 
12. Behov av tillsättning av sjukvårdsregionala processledare 
Anna-Lena beskriver ett bekymmersamt läge och vädjar till styrgruppen om hjälp att hitta 
kompetenta personer. En ST-läkare skulle kunna ta uppdraget med stöttning av en erfaren 
kollega. Processledare saknas i dagsläget för: 
- hjärntumörer 
- kolorektalcancer 
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- mammografi 
- gyncancer  
 
13. Lägesrapport avseende arbetet med E-remisser 
Förslag har tidigare tagits fram av E-hälsoenheten inom RV. Projektet stått still under det senaste 
året, men är nu prioriterat. 
 
Styrgruppen önskar en redovisning av ärendet vid ett kommande möte. Anna-Lena och 
Nina sonderar.  
Styrgruppen följer fortsättningsvis frågan. 
 
14. Användning av medel avsatta för MDK 
Inom cancersatsningen 2016 tilldelades respektive RCC 1 mkr för att stödja utvecklingen av 
multidisciplinära konferenser (MDK), med målet en mer jämlik cancervård. RCC Norrs styrgrupp 
beslutade då att reservera dessa medel för att delfinansiera utvecklingen av E-remisser i sjuk-
vårdsregionen.  
Hur ska dessa medel användas? 
NRF har ett pågående projekt som ser över tekniska behov för regionala MDK. Projektgruppen 
leds av Sebastian Sandberg, IT Region Västerbotten. 
Dagens tekniska lösningar är föråldrade och kommer att behöva uppdateras, vilket kräver 
noggranna förberedelser för att inte hindra fortlöpande verksamhet.  
 
Styrgruppen är positiva till en teknisk uppgradering men vill vid nästa styrgruppsmöte få 
ett fördjupat underlag för att ta ställning till eventuella investeringar. 
 
16. Nästa möte 

Tisdagen den 12 nov kl.15−17 (RCC Norr och via video) 


