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Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis 

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Lena Ivö 

Arvid Widenlou Nordmark 

Ulrika Berg Roos  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Analys av värdskap för NPO Cancer 

Risk- och konsekvensanalysen är utskickad till alla. Hans påminner om att deadline för svar är 

den 21 januari.  

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 13–14 januari är utskickade men fastställs på nästa möte. 

2. Covid-19-situationen i cancervården  

Föredragande: Hans Hägglund 

Läget i regionerna – laget runt 

Vi går laget runt och rapporterar om det finns indikationer på uppskjuten eller inställd 

cancervård i regionerna (RCC Sydöst är inte representerat på mötet). De flesta regioner ”håller 

ställningarna” och genomför cancervård utan fördröjning eller med fördröjning som motsvarar 

vad man brukar se på sommaren. Det är möjligt genom att operationer omfördelas inom 

regionerna (och i viss mån mellan regionerna inom respektive sjukvårdsregion) och genom att 

medarbetare jobbar övertid. Ytterligare en förklaring till att vården kan upprätthållas är det 

minskade inflödet av patienter.  

Screeningen är igång i alla regioner med undantag för livmoderhalscancerscreeningen i Väst, 

som är pausad till vecka 9. Även övrig screening i Väst anger att de är i stort behov av stöd för 

att fortsätta.  
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Data för planering och analys 

Vi konstaterar att det kommer allt fler förfrågningar om uppskjuten cancervård och att det är 

frustrerande att inte ha enkel tillgång till data kring operationskapacitet och liknande. 

Kapacitetsplaneringen sker till vardags genom formella eller informella nätverk inom regionerna 

där man stämmer av kapaciteten vid möten eller ringer runt för att fördela patienter. Ett sådant 

system blir sårbart i kris och är inte heller överblickbart för ledningsfunktionen, särskilt inte 

nationellt.  

Hans berättar att SKR har gjort justeringar i väntetidsdatabasen för att kunna ta fram statistik 

om canceroperationer. Den statistik som kan tas fram ur väntetidsdatabasen är dock inte 

kvalitetssäkrad på ett sådant sätt att den kan användas för analys i nuläget. Däremot hoppas vi 

att den kan bli användbar i framtiden.  

Genom kvalitetsregistret SPOR kan man se statistik för genomförda operationer 

(automatöverförd data från operationsplaneringssystemen) men inte kapacitet.  

Det som skulle behövas är realtidsdata om kapacitet för canceroperationer som regionerna kan 

använda för att samarbeta både inom regionen och mellan regionerna, och för att kunna göra 

horisontella prioriteringar. Behovet har funnits länge men pandemin har satt ljuset på det. Vi 

skulle vilja stötta i arbetet med att skapa ett sådant system men hur kommer vi framåt i frågan?  

Hans fortsätter diskussionen med Emma Spak, för att få veta hur diskussionerna går i HSD-

nätverket och om det finns motsvarande behov eller lösningar inom andra områden. Till 

exempel verkar samordningen av IVA-vården fungera.  

3. Nationell arbetsgrupp för handhavande av cancerläkemedel – 

fastställande av uppdragsbeskrivning  

Föredragande: Hans Hägglund 

Uppdragsbeskrivningen är klar och kan fastställas. Det finns förslag på ordförande och 

regionala representanter från några regioner. Övriga regioner får i uppdrag att utse 

representanter så att arbetsgruppen kan tillsättas på ett kommande möte.  

Beslut: Vi fastställer uppdragsbeskrivningen för nationell arbetsgrupp för handhavande av 

cancerläkemedel. Vi tillsätter arbetsgruppen när det finns regionala representanter från alla 

regioner. 

4. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Vi har fått frågor om att förlänga remissrundan som startar 15 februari. Övriga 

kunskapsstyrningen startar sin remissrunda samma dag, och SKS beredningsgrupp har beslutat 

att de inte ska förlänga remisstiden. Vi konstaterar att det inte finns anledning att fatta ett annat 

beslut än dem just nu. Bara två vårdprogram är aktuella för remissrunda. 

Beslut: Remissrundan för vårdprogram som startar den 15 februari förlängs inte i utgångsläget. 
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5. Övriga frågor 

Anna meddelar att RCC Västs representant kan ta på sig ordförandeskapet i den nationella 

arbetsgruppen för prevention. Vi beslutar om bytet på ett kommande möte.  


