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1. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna godkändes.

2. Uppdrag till processledarna avseende regional nivåstrukturering 
De regionala processledarna och deras arbetsgrupper har fått i uppdrag att göra 
en översyn av den regionala nivåstruktureringen. Ev. synpunkter på uppdraget 
mailas till Anna-Lena inom två veckor.

3. Ny processledare för palliativ vård söks 
En ny regional processledare för palliativ vård på ca 80% söks. I uppdraget 
ingår att vara koordinator för PKC. Alla landsting ombads publicera tjänste-
annonsen på sina hemsidor.

4. Information om SWELIFE
Beatrice informerade om SWELIFE, ett strategisk innovationsprogram under 
Vinnova med fokus på folksjukdomar, där Beatrice ingår i styrelsen. 32 Mkr är 
avsett för projekt relaterade till cancer. Projekten ska bygga på samverkan 
mellan akademi, industri och vårdgivare. Se http://swelife.se/

5. Patientrådets plan för bättre bemötande och minskade fördomar 
Patientrådet har utarbetat en plan för bättre bemötande och minskade fördomar 
om cancer, som omfattar ett antal punkter med förslag och önskemål. Planen
tas upp på ett kommande styrgruppsmöte, för diskussion om hur de olika 
delarna i planen kan tillmötesgås.

6. Utkast regional utvecklingsplan 2016-18 
Upplägg och mål i utskickat utkast till regional utvecklingsplan för 2016-18 
diskuterades. Framför allt diskuterades 
- hur målet avseende högre akademisk nivå kan mätas. Antal registrerade 
doktorander föreslogs som ett möjligt mått.
- mål avseende cancerrehabilitering.
- svårigheten att realisera mål inom bl.a. patologi, där resurser inte svarar mot 
efterfrågan.
- behov av gap-analyser mellan mål och nuläge.
- mål på olika nivåer; strategiska mål för styrgruppen och detaljerade för 
processerna.

Tabellen över målnivåer föreslogs läggas som bilaga. 

Planen tas upp för vidare behandling på styrgruppsmötet den 10 nov.
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7. Avstämning SVF-införande (lokalt inom respektive landsting, regionalt 
och nationellt) 
Respektive landsting/region gav en kort lägesrapport avseende arbetet med 
införande av SVF. Samtliga har tillsatta projektledare och arbetar enligt sina 
handlingsplaner. Den regionala arbetsgruppen för införande av standardiserade 
vårdförlopp (RAFI) har videomöten 2-3 gånger per månad för samverkan och 
erfarenhetsutbyte.

8. Förslag till upplägg av regiongemensamt projekt (kartläggning m.m.) 
inom bild- och funktionsmedicin 
Utskickat utkast diskuterades och vissa omformuleringar av texten föreslogs. 

Styrgruppen beslutade att
tillsätta en projektgrupp bestående av verksamhetscheferna för bild- och 
funktionsmedicin (regionala chefsamrådet), med Helena Teglund som 
projektstöd. Uppdragsbeskrivning och syfte ses över i projektgruppen och 
presenteras därefter åter för styrgruppen.

9. Rutiner avseende screening av patienter som söker sig över landstings-
gränser 
Patientlagen medför rättigheter för patienter att välja screening utanför egna 
landstinget. Rutiner för hur detta ska göras behöver klargöras.

Styrgruppen beslutade att
uppdra till berörda regionala processarbetsgrupper att se över och föreslå 
regiongemensamma rutiner.

10. Reflektioner inför Socialstyrelsens platsbesök 2 okt
Forskningsrådet har konstaterat diskrepans mellan det stora uppdrag som finns 
formulerat för RCC i kriterierna från Socialdepartementet och de resurser som 
finns. Instruktioner från styrgruppen om vilken uppgift forskningsrådet har och 
hur rådets arbete ska följas upp efterfrågas. Frågan tas upp på ett kommande 
styrgruppsmöte.

11. Nästa möte: 7 oktober kl 17-18 (extrainsatt möte om remisser avseende 
nationell nivåstrukturering.




