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1. Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar godkändes. Fortsättningsvis ska förklaringar till förkort-

ningar skrivas ut i anteckningarna. 

 

Ännu har ingen skrivelse gjorts till Umeå universitet och Mittuniversitetet med önskemål om 

förbättrade möjligheter till specialistsjuksköterskeutbildning. Ett lämpligt forum för en 

diskussion i stället för en skrivelse är FUI-rådet (forsknings-, utbildnings- och utvecklings-

/innovationsrådet) i norra regionen. Styrgruppen noterar att man kan använda en del av den 

skrivelse som Förbundsdirektionen (FD) skickat till regeringskansliet som ett inspel i det 

pågående cancerrådslaget. Det kan utgöra ett underlag för en diskussion i det regionala FUI-

rådet kring framtida kompetensbehov, vilka yrken som behöver prioriteras i utbildnings-

satsningar, utbildningarnas innehåll i relation till nödvändiga praktiska kunskaper och hur 

utbildningar ska ges.  Att lägga upp utbildningen som moduler är lämpligt.  

 

 

2. Rapport från förbundsdirektionens möte 23-24 maj 

Vid mötet gavs en rapport avseende  

- Arbetet med multidisciplinära konferenser (MDK). De regionala processarbetsgrupperna har 

grundligt arbetat igenom MDK-rutinerna, nu återstår ett arbete för enhetlig layout innan 

publicering på hemsidan för NRF (Norrlandstingens regionförbund).  

- Utredningen om PET-CT (positronemissionstomografi kombinerad med datortomografi). 

FD noterade informationen och efterfrågade mer ekonomiska analyser, vilket inte ingick i 

uppdraget till RCC. Frågan behöver tas upp igen för att FD ska ta ställning till förslagen som 

läggs i utredningen. Hur den vidare hanteringen ska gå till ska diskuteras i berednings-

gruppen. 

- Standardiserade vårdförlopp (SVF), lägesrapport. 

- införande av ett regionalt realtidsregister för läkemedel, med nationella rapporter två gånger 

per år.  

- överföringen av cancerregistret till INCA-plattformen (”CanINCA”). 

 
 

3. Aktuellt från RCC i samverkan 
Rapporter har publicerats från två aktuella utredningar av betydelse för cancervården. 

1. Förslag om Framtidens kvalitetsregister från en projektgrupp tillsatt av styrgruppen för 

Nationella Kvalitetsregister. Enligt rapporten ska registercentrumorganisationerna (RCO) 

stödja kvalitetsregistren och RCC ses som en förebild för sammanhållen kunskapsstyrning. 

Det är ännu ej exakt beslutat hur medlen ska fördelas och därmed viktigt att RCC blir 

representerat i olika styrgrupper och konstellationer som har inflytande på 

medelsfördelningen.  

 

2. Rapporten Etableringen av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning – hälso- och 

sjukvård har fastställts av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och innehåller rekommen-

dationer till landsting/regioner om att bilda 22 nationella programområden för kunskaps-

styrning. RCC-modellen ses som en föregångare att dra lärdom av. Hur cancerområdet kan 

synkroniseras med andra områden är oklart.  Det kommer att ta tid att få till en ökad sam-

ordning med alla programområden och landstingen har precis börjat diskutera frågan.   
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I RCC-samverkansgruppen pågår en diskussion om strategier för framtiden, vad som fortsatt 

behöver samordnas nationellt och om det finns sådant som kan lyftas ut och fördelas till olika 

RCC att ansvara för. Ett kortare positionspapper är under utarbetande, med punkter som RCC 

tycker är viktigt i det fortsatta arbetet med cancerstrategin.  

 

Tjänsten som nationell cancersamordnare efter Gunilla Gunnarsson är ännu inte tillsatt. 

 

4. Program för Partnership for Precision Medicine in Cancer (PPMC)  
Sjöbergstiftelsen har beslutat om en stor satsning för att stärka svensk forskning om 

precisionsmedicin vid cancer. För att få starkare kliniska och translationella studier, givet 

patientunderlaget i Sverige, vill Sjöbergstiftelsen stödja forskningsinsatser byggda på lokal 

och nationell samverkan via infrastruktur som redan är tillgänglig eller som är under upp-

byggnad. Lungcancer är initial fokusdiagnos, men avsikten är att senare stödja motsvarande 

verksamhet vid ytterligare tumörformer. I framtiden avser Sjöbergstiftelsen att kanalisera 

huvuddelen av sitt stöd till cancerforskning genom detta program.  

 

Stiftelsen har kontaktat universitetens dekaner och universitetslandstingens forsknings- och 

utvecklings-(FoU)-direktörer med erbjudande om att söka medel för att utveckling av 
befintliga noder och insamling av kliniska data. Ansökningstiden är förlängd till efter 
sommaren. RCC finns som medaktör i ansökan och RCC i samverkan får regelbundet 
rapport från PPMC.  
 

  

5. Frågor från patient- och närståenderådet 

Inga nya frågor. 

 

 

6. Nationella vårdprogram för njurcancer 

Beslut: Styrgruppen godkände vårdprogrammet, förutom vårdprogrammets ställningstagande 

avseende regional nivåstrukturering och dess krav på minst 50 operationer/år för opererande 

kliniker. Beslutet i den regionala nivåstruktureringsplanen för 2016-2018 avseende operation 

vid regionens samtliga länssjukhus och Nus kvarstår. Volymer på vardera ort ska följas årsvis.  

 

Det regionala chefssamrådet bör diskutera möjligheterna att via ett regionalt ansökningsför-

farande besluta om att utföra operationerna på färre platser i regionen. En fördelning mellan 

sjukhusen av operativa åtgärder inom olika diagnoser skulle då kunna vara aktuell.  

 

 

7. Screening av kolorektalcancer i norra regionen 

Ett underlag för regional införande av allmän screening hade delats inför mötet och kan 

användas för planering av resurser i landstingen. Bland annat behöver fler skopister utbildas. 

Det pågår ett nationella arbete för införande av screening i hela landet. Det kallelsesystem 

som utarbetats inom den pågående nationella kolonscancerscreeningstudien (Screesco-

studien) kommer att kunna användas. Frågan planeras att tas upp på förbundsdirektionens 

septembermöte.   

 

 



4 (4) 

8. Implementering av nationella vårdprogram i landstingen 

Styrgruppen diskuterade hur landstingen arbetar för att implementera beslutade nationella 

vårdprogram. De regionala processledarna har tillsammans med sina arbetsgrupper en 

nyckelroll och regionala MDK är viktiga för att patienterna i regionen ska erbjudas en jämlik 

vård. Kvalitetsregistren är viktiga verktyg för att följa upp att vårdprogrammen 

implementerats. Styrgruppen noterade att implementeringen måste vara professionsdriven.  

 
 

9. Tillämpning av nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention i norra regionen 

2017 

Styrgruppen informerades om att stora förändringar behöver göras inom cervixcancerpreven-

tionsprocessen för att följa det nya nationella vårdprogrammet och det finns mycket som inte 

är plats ännu. Den regionala arbetsgruppen för cervixcancerprevention har konstaterat att 

inget av de fyra landstingen/ regionerna i nuläget kan införa det nya vårdprogrammet i sin 

helhet. Det är viktigt att varje landsting har en processledare och en styrgrupp som driver 

frågan. 

 

 

10. Ny nationell kvalitetsregistersamordnare vid RCC 
Nuvarande kvalitetsregistersamordnare Lena Damber går i pension. Arvid Widenlou-

Normark, som idag är enhetschef på Socialstyrelsen och som arbetat bland annat med 

nationella riktlinjer, har rekryterats som efterträdare. Hans tjänst är placerad på RCC Norr 

men finansieras solidariskt av samtliga RCC.  

 

 

11. Nästa möte 

Videomöte tisdag 5 september kl 15–17. 

 

 

12. Övriga frågor  

Cancerregistret är inte fullständigt lagreglerat, vilket gör att det efter att en ny förordning 

kommit ut från Socialstyrelsen krävs ett avtal med landsting/regioner. Beatrice har kontaktat 

med Josefin Leijon, jurist i VLL, som kommer att kontakta jurister i övriga landsting i 

regionen. Frågor kan komma att ställas till verksamhetsföreträdare. Ett avtal har upprättats i 

Halland med VG-regionen och det kan användas som utgångspunkt för avtalen i norra 

regionen, som förhoppningsvis kan bli klara i höst. Att RCC ska handha cancerregistret är 

fastslaget i en föreskrift från Socialstyrelsen. 

 


