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1.         Föregående minnesanteckningar (bifogas).  

 

2.         Mötesdatum 2016. 
 6 april fysiskt heldagsmöte i Umeå i samband med RCC-dagarna för norra regionen.  

Vid det mötet bestäms de nya tider för hösten 2016.  

 16 februari kl 15-17. Videomöte 

 10 maj 16-17.30.Videomöte 

 

 

3.         Utkast regional utvecklingsplan 2016-18 (underlag bifogas).  

 Styrgruppen godkänner den regionala utvecklingsplanen som nu är omarbetad för 

vidare behandling i förbundsdirektionen. Noteras att det är ett bra måldokument men 

att det sedan blir ett viktigt arbete med att i handlingsplanerna ta fram hur och i vilken 

takt man kan införa förändringar som vardera landstinget/regionen behöver göra.  

 

4.         Verksamhetsplan och budget för RCC Norr 2016 (underlag bifogas).  

 Budget och verksamhetsplan är liknande jämfört med 2015 under förutsättning att 

statsbidrag beviljas i samma nivå som tidigare. Någon information om motsatsen finns 

inte. Informeras om pilotprojektsatsningar. Lista på dessa bifogas 

minnesanteckningarna.  

 

 Styrgruppen godkänner för sin del verksamhetsplan och budget att sända vidare till 

förbundsdirektionen.  

 

5.  Handlingsplaner till regionala utvecklingsplanen: process för årets uppföljning 

av planen för 2013-15 och utarbetande av nya handlingsplaner till 

utvecklingsplanen för 2016-2018.  
 Styrgruppen beslutar att man samtidigt som man till direktionen redovisar sina 

handlingsplaner för perioden 2016-2018, redovisar uppföljningen av den tidigare 

handlingsplanen (för perioden 2013-2015). Dessa skall behandlas vid 

förbundsdirektionens möte 31 maj -1 juni 2016, RCC Norr (Anna- Lena S.) 

återkommer med uppdaterade mallar samt tidsplan för inlämnande så handlingarna 
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finns i tid hos förbundsdirektionen. Respektive landsting/regionen redovisar sin 

uppföljning och den nya handlingsplanen. 

 

6.         Reviderad arbetsordning RCC Norr (underlag bifogas).  

 Jämfört med det tidigare fastslagna dokumentet från 2014-03-11 har ett avsnitt om 

SVF tillkommit, sid 5, och texten om den regionala hanteringen av remisser avseende 

nationell nivåstrukturering har reviderats, sid 6-7. I övrigt bara smärre justeringar av 

texten jämfört med föregående version.)  

 

 Styrgruppen godkänner den reviderade arbetsordningen. 

  

7.         Avstämning SVF-införande.  

 Noteras att rapporter för införandet och implementeringen av de första 5 SVF är 

inlämnade från vardera landsting/regionen, och det ännu är oklart om man får 

tilldelning av den andra hälften av 2015 års medel.  

 

  

8.         Avstämningsrapport regionala patologiprojektet (Helena Teglund).  

 En lägesrapport från samverkamprojektet i Patologi rapporteras, se bifogad 

powerpoint. Styrgruppen noterar dels: 

 

 A/ att det är önskvärt att man inom vartdera landstinget/regionen från styrgruppen 

trycker på för att påverka IT att snabbt införa den mjukvara, Qlick view som behövs 

för att på ett enkelt sätt mäta och följa flödet av preparaten. 

 

 B/ Vidare att projektgruppen får i uppdrag att göra ett pilotarbete, att starta med några 

av de diagnoser som har SVF införande under 2016, och där man upplever långa 

svarstider (med hänsyn på processledarnas kartläggningar och empiri). Att i t.ex. 3 

diagnoser arbeta med projektledare Helena Teglund, processledare och ansvarig 

patolog att se över flöde samt standardisering av remiss och svar, samt att ändra 

arbetssättet för att korta ledtiderna.  

            

9.         Patientrådets plan för bättre bemötande och minskad fördomar (underlag bifogades 

 till föregående styrgruppsmöte, men bifogas här igen).  
 Styrgruppen ställer sig positiv till att RCC Norr börjar med ett systematiskt 

utbildningsarbete och verkar för att föra in detta på alla utbildningar. RCC Norr och 

Patientrådet har fortlöpande kontakt hur arbetet går.  

 

10.       Vårdprogram.  
 – Styrgruppen noterar informationen i konsekvensbeskrivningar. Det som ytterligare 

behöver förändras finns också till stor del med i utvecklingsplanen. Frågan är om 

dessa behöver hanteras ytterligare inom landstingen, och rekommendationen från RCC 

Norr blir att medlemmarna i styrgruppen skickar dessa till vederbörande 

verksamhetschefer för översyn vad som kanske eventuellt ytterligare behöver 

förändras lokalt för genomförande. Konsekvensbeskrivningarna har hanterats i 

cancerrådet, men alla chefer nås inte via detta.  

 



4 (4) 

 KML (regional konsekvensbeskrivning och vårdprogram bifogas)   

 
- Aggressiva B-cellslymfon (regional konsekvensbeskrivning bifogas, vårdprogram se 

http://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/blod-lymfom-

myelom/lymfom/natvp_aggr.bcellslymfom_v1.1_25aug15.pdf 

 

- Huvud-hals-cancer (regional konsekvensbeskrivning bifogas, vårdprogram se 

http://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/huvud-och-

hals/vardprogram/natvp_huvud-hals_v1.0_150825_final.pdf 

 

- Kolorektalcancer (regional konsekvensbeskrivning och vårdprogram bifogas) 

  

11.       Reflektioner från Socialstyrelsens platsbesök 2 okt.  

 Inga särskilda reflektioner utan noteras att det gick mycket bra.  

  

12.       Övriga frågor. 
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