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1. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna bifogades kallelsen. 
Anna-Lena meddelade att nationell rapport från läkemedelsregistret är på gång och skickas ut så 
snart som den är klar. Ersättning för registrering i läkemedelsregistret går till registrerande 
kliniker, om inte annat meddelas Anna-Lena snarast. Utbetalningar kommer att göras innan jul 
 
KVÅ-koden inom SVF för Palliativ vård används endast vid smärtlindring, ej för tumörspecifik 
palliativ behandling som kodas som kirurgi, läkemedels- eller strålbehandling. Därför finns få 
patienter med avslutskod palliativ vård i statistiken. 
 
Styrgruppen beslutade att  
godkänna minnesanteckningarna. 

 
3. Rapport från RCC i samverkan, Anna-Lena Sunesson 

Läs gärna minnesanteckningarna från möten i RCC i samverkan: 
Länk till protokoll för möten, RCC i samverkan 
Regionernas SVF-redovisningarna ska vara hos Socialdepartementet den 15/11. Regionerna 
ska redovisa hur man arbetar med 2020-målen genom att svara på frågorna i den utskickade 
mallen och kommentera de SVF som ligger långt ifrån måluppfyllelsen. 
SVF diskuteras och revideras kontinuerligt. Nationella cancersamordnaren Hans Hägglund 
planerar att tillsammans med bl.a. nationella samordnaren för SVF, Helena Brändström, under 
2020 besöka sjukvårdsregionerna för att diskutera SVF.  
Onkologicheferna i Sverige har tagit initiativ till en utredning av hur kompetensförsörjning och 
forskning inom strålbehandling kan stärkas.  
Screening för kolorektal cancer: Ett arbete pågår för att lösa juridiska hinder för att landets 
regioner ska kunna ansluta sig till det screeningkansli som finns inom RCC Stockholm-Gotland. 
Elektronisk Min vårdplan på 1177.se: Kliniker runt om i landet har pilottestat Min vårdplan på 
1177.se. Både kontakt-ssk och patienter är positiva och den införs nu vid många kliniker, bland 
annat pågår ett breddinförande i Uppsala-Örebro-regionen. I norra regionen används elektronisk 
Min vårdplan på 1177.se än så länge endast vid kirurgkliniken vid Sunderby sjukhus. En presenta-
tion gavs vid det senaste regionala chefssamrådet för cancervården, med positivt intresse. 
RCC i samverkan har beslutat att ta ett nationellt förvaltningsansvar för Min Vårdplan på 1177.se, 
med tillhörande nationellt informationsmaterial. Praktiska frågor kring införande av Min vårdplan 
på 1177.se kommer att diskuteras i möte med RCC Norrs processledare. 
Nivåstrukturering: I och med att Socialstyrelsen (SoS) nu har ansvaret för att utreda och besluta 
om nationellt högspecialiserad vård har de sakkunnigunderlag avseende nationell 
nivåstrukturering som har utarbetats på uppdrag av RCC i samverkan överlämnats till SoS. För 
öron-näsa-hals-området har SoS startat en ny sakkunnigutredning för både maligna och benigna 
diagnoser. En dialog med SoS pågår kring hur nationell nivåstrukturering som beslutats via den 
utrednings- och beslutsprocess som samordnats av RCC i samverkan ska överföras till SoS.  
RCC kommer att följa upp de nivåstrukturerade åtgärder som beslutades för två år sedan. 
Det kommer inte att finnas en nationell process kring sjukvårdsregional nivåstrukturering, varken 
genom SoS eller RCC i samverkan. 
En nationell jubileumsdag för cancerstrategin 10 år hålls på KI i Stockholm den 3 februari 
2020. Inbjudan har gått ut brett och alla i styrgruppen är hjärtligt välkomna att anmäla sig och 
delta den dagen. Sista anmälningsdag 3 januari 2020. 
Regionala cancerdagar i Umeå 2–3 april 2020: Dag 1 har klinisk inriktning och hålls på 
svenska. Dag 2 är cancerforskningens dag och hålls på engelska. 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/minnesanteckningar/
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RCC i samverkan fastställer fortlöpande nya och reviderade nationella vårdprogram som 
publiceras på www.cancercentrum.se. 
 
4. Nationella vårdprogram samt SVF på remiss (t.o.m. 15/11) 
Vårdprogrammen finns på www.cancercentrum.se och har tidigare tagits upp i det regionala 
chefssamrådet för cancervården.  
Styrgruppen gick igenom konsekvensbeskrivningarna för de nationella vårdprogrammen samt ett 
remissvar avseende SVF prostatacancer. För vulvacancer finns endast en nationell konsekvens-
beskrivning. 
 
Reviderade nationella vårdprogram (VP) 
Analcancer: Inga stora förändringar i VP. Nationellt nivåstrukturerad diagnos. Patienter har nu 
börjat remitteras till Nus från andra sjukvårdsregioner för behandling med radiokemoterapi. 
Bröstcancer: Innehåller flera nyheter, bland annat införande av genpanelanalyser (PAM50), som 
kommer att innebära ökade kostnader. Behov finns av ytterligare specificering av vilka patienter 
som ska testas, Michael skickar synpunkter från Norrbotten till Anna-Lena för remissvar. 
Indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi: Sjukvårdsregionen jobbar redan i stort sett enligt 
VP. 
Skelett- och mjukdelssarkom: Inga stora förändringar. Vid senaste chefssamrådet diskuterades 
inklusionskriterierna för SVF, kommenteras i remissvar  
Tjock- och ändtarmscancer: Inga stora förändringar i VP. Färre patienter kommer att strålas och 
opereras. Mer MR och ökade kostnader för molekylärbiologin.  
Tumörer i hjärna och ryggmärg: Rekommendation att använda aminosyre-PET för vissa fall, kan 
idag inte göras i sjukvårdsregionen. Önskvärt att kunna använda sig av MR-PET, men den 
utrustning som finns vid Nus är enligt avtal idag endast tillgänglig för forskning. 
 
Remissrunda för nya vårdprogram 
Hudlymfom: Sjukvårdsregionen jobbar redan enligt det nationella VP. 
Vulvacancer: Endast nationell konsekvensbeskrivning finns framtagen. VP innebär inga kliniska 
förändringar. Diagnosen är nivåstrukturerad och behandlingen ges vid andra centrum än i norr. I 
remissvaret från sjukvårdsregionen lyfts det etiskt tveksamma i att utsätta vissa svårt sjuka äldre 
patienter för långa transporter till behandling. 
 
När styrgruppen godkänt nya VP ansvarar varje region för implementeringen. 
 
Inom ramen för den nationella kunskapsstyrningen pågår ett arbete för att ta fram en modell för 
prioriteringar. 
 
Revidering av standardiserat vårdförlopp (SVF) 
För prostatacancer föreligger en revidering av SVF. Motsvarande revidering görs i diagnostik-
avsnittet i VP.  Förändringen innebär att MR prostata införs innan första biopsi som rutin vid 
PSA-förhöjning. I norra sjukvårdsregionen genomförs i dagsläget nästan lika många MR-under-
sökningar av prostata som antal biopsier på nya patienter. Om indikationen för MR motsvarar 
indikationen för biopsi bör denna förändring kunna göras utan stor påverkan på MR-väntetider 
för andra patientgrupper. I sjukvårdsregionens remissvar lyfts behovet av att förlänga SVF-
ledtiderna för att möta den ökade utredningstiden som införandet av MR före biopsi innebär. 
 
Styrgruppen beslutade att 
godkänna vårdprogrammen för användning i norra sjukvårdsregionen. 
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5. Frågor från patient- och närståenderådet 
PNR hade inga frågor till styrgruppen men kom framförde att protokollen från Styrgruppen bör 
publiceras på www.cancercentrum.se snabbare. Detta kommer att åtgärdas inom kort. 
 
6. Lägesrapport avseende arbetet med E-remisser 
Marita Sjölund och Karin Nygren från Region Västerbottens IT-enhet informerade om det 
pågående arbetet med att införa E-remisser i Region Västerbotten de externa kunder som Region 
Västerbotten har avtal med. Uppdraget gäller remisser för laboratoriemedicin, i nuläget finns inga 
motsvarande planer för bild- och funktionsmedicin. Förslaget från IT-enheten blir troligen ett 
system som redan finns på marknaden. Det ska kunna hantera externa remisser och svar, samt 
användas av flera regioner. Förstudie pågår och ska vara klar vid årets slut. OM beslut om 
införande tas, krävs sedan en upphandling. En extern lösning kan integreras i vårdens journal-
system eller nås genom särskild inloggning. I FVIS (framtidens vårdinformationssystem) finns 
interna E-remisser, men inte externa. 
 
7. Behov av uppgradering av MDK-utrustning i norra sjukvårdsregionen  
Sebastian Sandberg-Forsgren medverkade. Han har ett uppdrag från NRF att se över de tekniska 
förutsättningarna för MDK i norra sjukvårdsregionen. Projektdirektivet bifogades kallelsen. 
 
Enligt Sebastian finns behov av att uppdatera kommunikationstekniken för MDK. Dagens 
utrustning i rondrummen är från omkring 2010. Gemensam upphandling och kravställning 
förespråkas. Uppdatering behöver ske samtidigt och samordnat i hela sjukvårdsregionen, för att 
minska intrånget i verksamheten. Uppdateringen skulle följa internationell standard och vara 
kompatibelt med övriga landet, oberoende vilka system som används vid röntgen och patologi.  
Kostnaden beräknas till omkring 600 000–800 000 kr per rondrum. Viss teknik kan återanvändas.  
Antal rondrum i sjukvårdsregioner 
Region Norrbotten – två rondrum.  
Region Västernorrland – fyra rondrum. 
Region Västerbotten – fyra rondrum.  
Region Jämtland Härjedalen – ett, snart två rondrum. 
 
Styrgruppen beslutade att  
Nina kallar Sebastian och Anna Sundén till ett möte för ytterligare förtydliganden av några frågor 
och för att få en tidsplan för ett fortsatt arbete.   
 
 
8. Rapporter för målnivåer i de sjukvårdsregionala cancerplanerna för 2016–2018, samt 
2019–2021 som går att följa ur nationella kvalitetsregister samt uppföljning av 
cancerplanen för 2019–2021.  
En redovisning av målnivåer i den sjukvårdsregionala utvecklingsplanen för 2016–2018 gjordes i 
mars 2019. För de mål som går att följa ur nationella kvalitetsregister baserades den uppföljnin-
gen på data för 2017. Data för 2018 finns i den kvalitetsregisterrapport för målen 2016–2018 som 
bifogades kallelsen. Den rapporten utgör den slutliga uppföljningen av den sjukvårdsregionala 
utvecklingsplanen för 2016–2018.  
 
Till den första uppföljningen av cancerplanen för 2019–2021 har RCC Norrs statistiker i 
samverkan med de sjukvårdsregionala processledarna sammanställt en rapport för de mål som 
kan följas ur kvalitetsregistren. Sjukvårdsregionerna har ombetts kort redovisa utvecklingen av de 

http://www.cancercentrum.se/
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övergripande prioriterade områdena i planen och processledarna följer upp de diagnosspecifika 
målen. Alla underlag ska vara Anna-Lena tillhanda senast 14 nov, för sammanställning av en 
samlad rapport till förbundsdirektionen. 
 
Båda kvalitetsregisterrapporterna redovisar täckningsgrader för alla kvalitetsregister samt resultat 
för målindikatorerna på sjukvårdsregion-, region- och kliniknivå.  
 
9. Nationellt gemensam målinriktning för RCC:s arbete 
RCC i samverkan har under hösten arbetat med att formulera en målinriktning för RCC:s arbete 
under de kommande tre åren, baserat på regeringens långsiktiga inriktning för det nationella 
arbetet med cancervården. Dokumentet ska presenteras vid den jubileumsdag för 10 år med 
nationella cancerstrategin som kommer att hållas i Stockholm 3 feb 2020.  
Ett tidigt utkast av måldokumentet hade skickats till styrgruppen för synpunkter. 
 
Styrgruppen poängterade vikten av samverkan med övriga nationella programområden i 
kunskapsstyrningssystemet. Synpunkt framfördes om att mål som avser preventiva åtgärder bör 
formuleras så att de inte uppfattas skuldbeläggande av människor som får cancer. 
 
10. Verksamhetsplan och budget för RCC Norr 
Arbetet med RCC Norrs verksamhetsplan för 2020 pågår. Den ska fastställas av NRF:s 
förbundsdirektion vid deras möte i december. Ett utkast till verksamhetsplan hade skickats till 
styrgruppen, för synpunkter och godkännande efter ev. justeringar innan planen skickas till FD. 
Verksamhetsplanen innehåller målindikatorer som RCC Norr kan följa upp.  
 
FD:s beredningsgrupp (BG) har beslutat att minska den sjukvårdsregionalt finansierade budgeten 
för RCC Norr med 900 000 kr för 2020. RCC Norr har redovisat en konsekvensbeskrivning. Ett 
budgetförslag presenterades för styrgruppen med en sänkning av antalet månader som klinikerna 
får ersättning för processledarnas sjukvårdsregionala arbete till nio av årets månader, samt en 
neddragning av flera andra kostnadsposter som idag finansieras av statsbidrag till RCC Norr.  
 
Styrgruppen beslutade att  
godkänna att budget och verksamhetsplan skickas till FD, med tillägg om läkemedelsregistrering 
och SVF-arbete till de prioriterade områdena i verksamhetsplanen för 2020.  
  
 
11.  Mötesdatum 2020 
Det föreslagna fysiska heldagsmötet den 28 januari 2020 skjuts fram, nytt datum söks i februari 
2020. Mötesdatum för nästa år kommer att föreslås via Doodle. 
 
12. Övriga frågor  
De regionala processledarna och RCC Norr har arbetar med ett faktadokument för tobaksfrihet i 
norra sjukvårdsregionen. Dokumentet riktar sig främst till beslutsfattare och sjukvårdspolitiker i 
norra sjukvårdsregionen samt till media. Det lanseras i början av vecka 47, Tobaksfria veckan.   
 
13. Nästa möte 
Videomöte hålls i januari 2020. Anna-Lena skickar Doodle med förslag på mötestider. 
 


