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1. Föregående minnesanteckningar
Anders Bergh har avslutat sitt uppdrag i styrgruppen, UmU har ombetts utse en ny 
representant.
UmU har efter styrgruppsmötet meddelat att Oskar Hemmingsson blir ny styrgrupps-
representant.

2. Överenskommelsen om kortare väntetider 2016 och landstingens arbete med 
standardiserade vårdförlopp  
I överenskommelsen går 406 mkr direkt  till landstingen. För att få ta del av medlen ska

 de fem standardiserade vårdförloppen (SVF) från 2015 vara införda
 handlingsplaner och rapporter vara framtagna tillsammans med RCC och inlämnade
 13 nya SVF ha införts 2016*
 PREM-enkät (patientnöjdhet) använts för de fem SVF som infördes 2015

203 miljoner utbetalas för inlämnande av handlingsplan senast 15 mars 2016.
203 miljoner utbetalas för redovisning av arbetet enligt inlämnad handlingsplan  senast 1 
november 2016.

* För att landstingen ska få del av de medel som ska utbetalas i höst krävs att patienter har 
gått igenom de SVF som införs under 2016, innan landstingets redovisning som ska ske 
senast 1 nov. Det innebär att patienter senast i oktober ska ha identifierats med välgrundad 
misstanke, SVF ska ha startat och patienten ska ha påbörjat en första behandling (alternativt 
avslutat SVF av annan anledning) inom samtliga SVF. För att detta ska vara möjligt bör alla 
SVF startas innan sommaren.

Landstingens styrgruppsrepresentanter tillfrågades om synpunkter på samverkan mellan RCC 
och landstingen och ev. önskemål om mer återkoppling från RCC direkt till styrgruppen. 
Styrgruppen förklarade att de tycker att samarbetet fungerar bra och är nöjda med den åter-
koppling som sker via samarbetet mellan RCC och RAFI.

Läget i införandeprocessen i respektive landsting stämdes av. Alla har för avsikt att starta alla 
13 nya SVF före sommaren.

För SVF för allmänna ospecifika symtom är diagnostiska centra en organisatoriskt lämplig 
modell. De flesta regioner planerar att samorganisera SVF för CUP och SVF för allmänna 
diffusa symtom på diagnostiska centra. Läget avseende etablering av diagnostiska centra i 
respektive landsting stämdes av. 

3. Regionalt stöd till utveckling av bäckenrehabilitering vid cancer
Från den statliga överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa tilldelas 
respektive RCC 1,5 mkr  för regionalt stöd till utveckling av bäckenrehabilitering vid cancer. 
En modell ska utarbetas för cancerpatienter som kan appliceras även på icke-cancerpatienter. 
Ett första möte angående detta har hållits i regionen och tilltänkta projektledare finns för det 
fortsatta arbetet. Del av medlen planeras användas till projektledarlöner, merparten till lands-
tingen som får ansöka för gemensamma satsningar.
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Styrgruppen beslutade att
utveckla och främja kunskapsuppbyggnad och omhändertagande av bäckenkomplikationer 
och bäckenrehabilitering vid cancer i norra regionen och att projektledare tillsätts för att leda 
arbetet med detta. Återrapportering ska göras till styrgruppen när arbetet har kommit igång.

4. Stöd till utveckling av MDK
I överenskommelsen om kortare väntetider tilldelas respektive RCC 1 Mkr för utveckling av 
MDK: ” Respektive RCC ska under 2016 stödja och fördela huvuddelen av medlen till verk-
samheterna för utvecklingen av MDK med målet om en mer jämlik cancervård.”

I regionen pågår ett arbete för att stödja utveckling av arbetsformer m.m. vid MDK. En enkät 
har hösten 2015 besvarats av personer som deltar i regionala MDK. Resultatet av den och för-
slag till åtgärder har redovisats för beredningsgruppen i NRF. En konkretisering av föreslagna 
åtgärder, som berör både rutiner och teknik, kommer att redovisas vid beredningsgruppens 
möte 1 mars 2016.

Styrgruppen beslutade att
de medel som tilldelats för MDK kan användas för de åtgärder som NRF beredningsgrupp 
enas om i sitt fortsatta arbete. Återföring från gruppen ska ske på kommande styrgrupps-
möten.

5. Nationell nivåstrukturering: rekommendationer och förslag inför ny remissomgång
Rekommendationer till beslut samt nya remisser skickades ut 10 februari. I remisserna 
föreslås nationell nivåstrukturering för några subgrupper med små volymer, medan regional 
nivåstrukturering till en vårdenhet per region föreslås för merparten av de sakkunnig-
granskade åtgärderna.

Landstingen äger frågan om att ev. ansöka om att bli ett nationellt centrum för nationellt 
nivåstrukturerade åtgärder. Styrgruppen är kritisk till att ansökan även denna gång ska skrivas 
parallellt med remissvaret.

Styrgruppen beslutade att
remissberedningen ska ske enligt tidigare beslutad process och trycker på vikten av att hela 
regionen är involverad i arbetet. Underlagen från de regionala processarbetsgrupperna ska 
vara RCC tillhanda senast 15 april för fortsatt beredning i cancerråd och styrgrupp.

6. Regional nivåstrukturering – lägesrapport och fortsatt arbete
Processledarna har lämnat in underlag till en ny regional nivåstruktureringsplan, men flera 
underlag behöver kompletteras med mer. Den nationella nivåstruktureringen behöver tas i 
beaktande och underlagen från processledarna kompletteras med det.

Styrgruppen beslutade att
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Presentera en reviderad nivåstruktureringsplan för förbundsdirektionen vid deras september-
möte, för att synkronisera det regionala arbetet med det nationella.

7. Regionala utvecklingsplanen för cancervården 2016-2018: uppdrag till landstingen att 
utarbeta handlingsplaner, samt uppföljning av handlingsplanen för 2013-2015 
Förbundsdirektionen (FD) godkände i december 2015 planen för utskick till landstingen, som 
nu har i uppgift att utarbeta handlingsplaner för hur man utifrån sina lokala förutsättningar ska 
nå målen i den regionala utvecklingsplanen. Handlingsplanerna ska presenteras för FD vid 
deras möte 31 maj-1 juni (videouppkoppling möjligt). Samtidigt ska landstingen rapportera 
uppföljningen av arbetet enligt föregående handlingsplan. Dokumenten ska skickas till FD 
senast 17 maj.

RCC arbetar med mallar för handlingsplanerna och uppföljningarna och skickar dessa till 
landstingen inom kort. (Skickade via e-post 19 februari)

8. Årsrapport RCC Norr 2015
Utskicket av årsredovisningen till styrgruppen hade sent kompletterats med budgetredovis-
ning, då avstämning behövde göras mellan NRFs och RCCs controllers. Ev. synpunkter på 
rapporten kan fortsatt lämnas till RCC. Önskemål framfördes om en ppt-fil som sammanfattar 
årsrapporten, för att presentera för den egna verksamheten.

9. Frågor från patientrådet
Patientrådet är oroligt över att antalet vårdplatser minskar och om det kan påverka väntetider 
och tillgänglighet till cancervården. Styrgruppen beslutade att på nästa möte diskutera om 
ytterligare informationsinsatser kring vårdplatstillgången  till patienter och allmänhet bör ske. 

10. Återkoppling avseende det regionala samverkansprojektet inom bild- och 
funktionsmedicin
Vid sitt möte 2015-08-26 gav styrgruppen i uppdrag till RCC Norr/NRF att starta ett samver-
kansprojekt för bild- och funktionsmedicin, enlig samma principer som samverkansprojektet 
för patologi. Projektet har startat, med Helena Teglund som projektstöd. BFM-cheferna har 
gemensamt diskuterat vilka frågor man vill fokusera på. Styrgruppen beslutade att kalla 
representanter från projektgruppen till styrgruppens möte i april för lägesrapport och problem-
beskrivning.

11. Rutiner när patienter vill screenas i annat landsting än sitt hemlandsting 
Förslag till regiongemensam rutin för mammografi samt landstingsspecifika rutiner avseende
livmoderhalscancerscreening hade utarbetats av processarbetsgrupperna inom respektive 
process. Styrgruppen konstaterade att respektive landsting ansvarar för att implementera 
rutinerna. Dokumenten publiceras även på RCC Norrs hemsida. 
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12. Förslag till regional surveillanceenhet för levercellscancer
Frågan bordlades till nästa möte.

13. Uppdrag till de regionala processledarna 2016 att genomföra dialogmöten i 
landstingen
Information om planerade möten vid regionens sjukhus. Styrgruppen godkände upplägget.

14. Nationellt vårdprogram för peniscancer 
Styrgruppen godkände vårdprogrammet. En fortsatt regional process och medverkan i det 
nationella arbetet behövs även om peniscanceroperationer nu är nationellt nivåstrukturerade. 

15. Regionala cancerdagar 7-8 april
Styrgruppens medlemmar och medarbetare är varmt välkomna att delta, anmälan senast 21 
mars. 

16. Styrgruppsmöte 6 april
Mötet är ett fysiskt heldagsmöte i Umeå, dagen innan de regionala cancerdagarna. Mötesstart 
kl 09.30 när alla landstings representanter har anlänt, gemensam middag den 6 april. 

17. Mötesplanering
Möte för beredning av nivåstruktureringsremisserna 10 maj kl 16.00-17.30.
Datum för höstens möten beslutas vid mötet i april.

18. Övriga frågor
Ska RCC Norr driva frågan om HPV-vaccination av pojkar? Frågan diskuteras på kommande 
styrgruppsmöte.




