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1. Presentation av alla styrgruppsledamöter

2. Föregående minnesanteckningar godkändes

3. Lägesavstämning av landstingens arbete med införande av standardiserade 
vårdförlopp (SVF)
Arbete pågår i samtliga landsting i enlighet med handlingsplanerna. Samordningsfrågor 
behöver fortlöpande lösas och många utmaningar finns, bland annat låg bemanning inom flera 
kritiska områden, att nå ut med kommunikation till alla och att få kodning att fungera.  

4. Förslag till regiongemensam rutin för rapportering av SVF-patienter som passerar 
landstingsgränser 
Förslaget diskuterades och styrgruppen önskar en rutinen där nödvändiga uppgifter överförs i 
remissen och inte baseras på en muntlig informationsöverföring. 

Styrgruppen beslutade att 
återremittera förslaget till RAFI, med uppgift att utarbeta ett nytt rutinförslag. 

5. Jämlik hälsa/vård inom regionen och i förhållande till nationen
Beatrice Melin visade exempel på data där socioekonomi, kön, närhet till universitetsjukhus 
eller tillgång till onkologer kan ha påverkat vilken vård som erbjudits patienterna. En läges-
rapport gavs för det pågående projektet RiskNorr, som studerar ev. översjuklighet i norra 
regionen och dess koppling till en stor mängd faktorer, via samkörning av många register. 
(Presentationsbilder bifogas minnesanteckningarna.) 

Styrgruppen diskuterade hur området ska följas framgent. Efter sommaren kommer första data 
från RiskNorr att finnas tillgängligt och presenteras då för styrgruppen.

Styrgruppen konstaterade att bristen på onkologkliniker i NLL och RJH medför risk för 
ojämlik vård. Området är prioriterat i den regionala utvecklingsplanen och fortsatta åtgärder 
behöver vidtas för att öka tillgången till onkologisk kompetens i hela regionen. 

6. Rapport över täckningsgrader och målnivåer
Viss data ur rapporten med data från kvalitetsregistren för 2014-2015 samt målnivåer i 
utvecklingsplanen som går att följa ur kvalitetsregistren presenterades och diskuterades. 
(Presentationsbilder bifogas minnesanteckningarna.) 

För de största diagnoserna är registreringsgraden i kvalitetsregistren hög, medan den är låg/
eftersläpande registrering för bland annat maligna melanom och blodcancer. RCC kan efter
ansökan från landstingen ge ett begränsat, tillfälligt ekonomiska stöd till kliniker som behöver 
komma ikapp med registrering. Att centralisera inmatningen av data till en klinik per lands-
ting har varit framgångsrikt för lungcancer och kan vara ett sätt att förbättra registreringen 
även för t.ex. maligna melanom. 
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Styrgruppen diskuterade fortsatt arbete mot målen. Försvårande faktorer är bl.a. bristande 
tillgång till operationstider och underbemanning inom patologin. Förbättringsmöjligheter 
finns genom bl.a. bättre schemaläggning och framförhållning i operationsresurser. Många 
nya läkare vill bli patologer, och kompetensen hos de seniora patologerna behöver tas tillvara. 
Att regionen nu går in i ExDin-projektet kan förutom att förenkla samverkan underlätta
kompetensöverföring. It-stöd för att mäta processerna inom patologin är nu infört, vilket 
möjliggör bättre processtyrning. Fler BMA behövs och uppgifter behöver överföras från 
BMA till andra yrkeskategorier för att optimera kompetensnyttjandet. Diskussion om 
uppdragsutbildning för BMA pågår i regionen.

Alla ledtider i processerna behöver optimeras för att nå SVF-målen, men kvalitet får inte 
förloras för att pressa tider. Centrala prioriteringar krävs i landstingen avseende bl.a. tillgång 
till operationstider och patologisvar, så att de med störst medicinskt behöv ges högst prioritet.

Styrgruppen beslutade att
ge processledarna i uppdrag att identifiera kvalitetsvariabler som bör följas för att bevaka att 
kvaliteten inte försämras vid minskade ledtider. 

7. Regionala bild- och funktionsmedicin-projektet, lägesrapport och fortsatt arbets-
inriktning
Representanter från samtliga landsting i den regionala BFM-projektgruppen redogjorde för 
gruppens hittillsvarande arbete samt vilka områden som gruppen önskar prioritera i det 
fortsatta regiongemensamma arbetet. (Presentationsbilder bifogas minnesanteckningarna.)

Projektgruppens prioriteringar:
Tillgänglighet  och kompetensförsörjning:

• Samverka i regionen gällande ST-utbildning (t.ex. delade ST-tjänster i regionen, 
regiongemensam undervisning via länk, samnyttjande av handledarresurser).

• Inventera behovet av utrustning i regionen och utarbeta en långsiktig 5-10 års plan, 
kopplat till tillgång av kompetens

Värdeskapande flöden/arbetsprocesser:
• Ledtidsanalys, var finns flaskhalsarna över landstingsgränserna? (SVF)
• Standardiserade arbetssätt och rutiner
• Vidareutveckla MDK
• Elektroniska remisser (Centralt vid SVF)

Beredningsgruppen (BG) till förbundsdirektionens AU beslutade den 5/4 att ge RCC Norr i 
uppdrag att hålla i en regional utredning av behovet PET-CT. En uppdragsbeskrivning ska 
formuleras och BFM involveras i utredningen.  

BG har beslutat att befintliga MDK ska gås igenom för att klargöra och dokumentera rutiner, 
som ska publiceras på NRF:s hemsida. Annika Nordin-Johansson (VLL) kommer att ansvara 
för arbetet tillsammans med representant från BFM vid Nus.
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Styrgruppen ställde sig bakom BFM-projektgruppen prioriteringar för det fortsatta arbetet, 
med anpassning till de av BG initierade arbetet enligt ovan. Arbetsfördelning mellan yrkes-
kategorier ska också prioriteras i det arbete som nu fortsätter.

Styrgruppen beslutade att
regionalt högprioritera ett projekt för att införa elektroniska remisser. Styrgruppen uppdrog
till VLL att ta frågan till dess E-hälsoenhet, för att identifiera vilka åtgärder som krävs och 
göra en kostnadsberäkning. Delar av den särskilt avsatta MDK-miljonen kan användas till 
projektet.

Styrgruppen uppdrog till den regionala BFM-projektgruppen att återkomma med en tidsplan 
för gruppens fortsatta arbete.

8. Diagnostiska centra (DC): rapport från LVN:s studiebesök i Södertälje och 
Kristianstad och arbetet med att etablera ett DC i LVN

Lena Carlsson rapporterade från de studiebesök som en grupp från LVN gjorde i februari till 
DC i Södertälje och i Kristianstad. (Presentationsbilder bifogas minnesanteckningarna.)
Studiebesöken var mycket givande och rekommenderades.

LVN planerar för start av ett DC inom medicinkliniken i Örnsköldsvis innan sommaren. Delar 
av SVF-stimulansmedlen avsätts för detta. Planerad resursåtgång är en heltid sjuksköterske-
tjänst, halvtid läkartjänst och medicinsk sekreterarresurs. Bemanning och lokal är klar.

Planeringsläge i övriga landsting:
VLL: Politiska diskussioner pågår. I första hand planeras start av DC vid medicinkliniken i 
Lycksele. 
NLL: Diskussioner pågår
RegionJH: Ett DC planeras startas vid medicinkliniken i Östersund. Läkare och sjuksköterska
är utsedda.

9. Behov av regional CUP-processledare
RCC Norr har länge sökt en processledare för CUP utan framgång. Alla ombads fundera över 
möjliga kandidater och inkomma med nomineringar till RCC. Lena Carlsson tillfrågar 
tilltänkt läkare för DC i Ö-vik. 

10. Förslag till regional surveillanceenhet för levercellscancer 
Ett förslag om en regionalt centraliserad remisshantering till ultraljudsundersökning för 
aktuella patienter presenterades. En sjuksköterskefunktion i respektive landsting med uppgift 
att bevaka och sköta remitteringen diskuterades som alternativ lösning. 

Styrgruppen beslutade att
ta hem frågan till varje landsting för diskussion om hur en surveillanceenhet bäst kan 
organiseras. Frågan tas därefter upp igen på ett kommande styrgruppsmöte. 
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11. Hur bör RCC Norr driva frågan om HPV-vaccinering av pojkar?
Socialstyrelsen startar en utredning av frågan i vår, som underlag för ett regeringsbeslut nästa 
år. En nationell process finns genom det nationella screeningrådet och hälsoekonomiska 
beräkningar ska göras.

Styrgruppen beslutade att
invänta resultatet av det nationella arbetet.

12. Behov av informationsinsatser till medborgare och patienter om vårdplatstillgång
Patientrådet hade tidigare rapporterat om oro över minskat antal vårdplatser. Styrgruppen 
diskuterade frågan och konstaterade att vårdplatsbrist kan uppstå och variera över tid. 
Resurser finns lokalt för att bemöta felaktiga uppgifter i massmedia om det blir aktuellt.

13. Frågor från patientrådet
Enligt patientrådet varierar möjligheterna att få lägga ut informationsmaterial från patient-
organisationerna på sjukhusens mottagningar i regionen. Patientföreningarna önskar få ha 
t.ex. en informationspärm på mottagningarna.

Några landsting diskuterar att starta lokala patientråd. Om så sker önskar patientrådet att 
minst en patientrepresentant i det lokala rådet även är med i RCC Norrs regionala patientråd. 
Anna-Lena tar med den frågan till RAFI. 

Styrgruppen beslutade att 
uppdra till RAFI:s kommunikatörer att se över informationsfrågan, med en allmän inställning 
från styrgruppen att information om patientföreningar (alla diagnoser) ska finnas tillgänglig 
på sjukhusen i någon form. 

14. Förslag till ny princip för tillsättning av ledamöter i cancerrådet

Styrgruppen beslutade att
- ledamöter i cancerrådet ska ingå i det regionala chefsamrådet för aktuellt område och 

att de berörda chefsamråden vid förfrågan från RCC-chefen ska utse en representant 
till cancerrådet

- primärvården ska representeras av beställarfunktionen i något av regionens landsting
- Umeå universitet, som är representerat i RCC Norrs styrgrupp, inte behöver ha 

representation även i cancerrådet
- byta namn från ”cancerrådet” till ”regionalt chefsamråd för cancervården” 

15. Information om nya remissrutiner för nationella  vårdprogram
Ett nationellt vårdprogram remissbehandlas i två omgångar. Remissrundorna kommer 
framgent att ske fyra gånger om året vid fasta datum: 1 februari, 15 april, 1 september, 15 
november. Remissversionerna av vårdprogrammen kommer att publiceras på webben på 
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cancercentrum.se, och det blir öppet för alla att lämna synpunkter på remissversionerna på 
hemsidan.

16. Nationellt vårdprogram för låntidsuppföljning efter barncancer 
Konsekvensbeskrivningen och den regionala utvecklingsplanen för området beskriver behov 
av ett regionalt kompetenscentrum. RCC har allokerat 300 kkr för att stödja en pilotstart av 
sådan verksamhet i form av en sjuksköterska på barn- och ungdomscentrum på Nus.

En felskrivning på sid 9 i vårdprogrammet påpekades, där ILCO står på samma rad som 
Stödet. 

Styrgruppen beslutade att
godkänna vårdprogrammet och konsekvensbeskrivningen.

17. Datum för höstens styrgruppsmöten (videomöten)
Tisdagen den 6 sep kl 15-17
Tisdagen den 15 nov kl 15-17

18. Nästa möte
Tisdagen den 10 maj kl 16-17.30, angående svar på remiss avseende nationell 
nivåstrukturering.




