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1. Föregående minnesanteckningar (bifogas med kallelsen) 

Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

2. Aktuella nationella SVF-frågor och övriga nationella frågor 
- Socialstyrelsen har tagit fram de KVÅ-koder som ska användas för standardiserade 

vårdförlopp. Koderna presenteras vid mötet. Landstingets väntetidssamordnare har denna 

vecka haft en genomgång av kodsystemet på SKL.  

 

- Regionens synpunkter på förslaget till mall för uppföljning av arbete enligt handlingsplanen 

till SVF har framförts till den nationella arbetsgruppen. Mallförslaget ska omarbetas av SKLs 

samordnare. Beslut om slutligt utformande av mallen fastställs av Socialdepartementet. 

 

- Beatrice informerar från möte med KKBF Swelife (kommittén för klinisk behandlings-

forskning). Arbetar pågår för 6 regionala noder för klinisk forskning. Beatrice har inbjudits att 

berätta om hur RCC samverkar nationellt och regionalt. En ansökansutlysning på 6 mkr 

kommer snart för prediktiva biomarkörer inom cancervården. 

 

- RCC-cheferna har haft internatmöte och diskuterat på vad man ska fokusera på närmaste 

året. En gemensam workshop med HSD-nätverket planeras till hösten. Kriterierna från SoS 

går ut nästa år. 

 

- De aktuella nationella nivåstruktureringsremisserna kommer i juni, med remisstid till slutet 

av september. 

 

 

3. Aktuellt från respektive landsting/region  

Lägesgenomgång utifrån frågeställningar från SKL för rapport till Socialdepartementet. 

Regionens lägesrapport bifogas, tillsammans med den rapport SKL lämnat in till 

departementet. 

 

 

4. Regionalt arbetssätt för uppföljningsrapporter avseende SVF-införandet till Social-

departementet.  

 

Förslag diskuterat vid föregående styrgruppsmöte:  

- Respektive landsting skriver en rapport utifrån den nationella mallen. RAFI-gruppen utbyter 

erfarenheter, diskuterar regiongemensamma frågor och kan formulera korta gemensamma 

skrivningar, som kan tas in i respektive landstings rapport.  

- Respektive landsting bedömer om rapporten ska hanteras politiskt. 

- Rapporterna tas upp för erfarenhetsutbyte vid ett styrgruppsmöte under hösten.  

- Landstingen skickar rapporterna till RCC för inlämning till Socialdepartementet innan den 1 

november. 

 

Styrgruppen beslutar 
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att arbeta enligt denna modell. 

 

5. Tidplan för uppföljningsrapporter av den regionala utvecklingsplanen 2013-2015, 

inklusive landstingens handlingsplaner, samt för en ny regional utvecklingsplan för 

2016-2018  
Förslag diskuterat vid föregående styrgruppsmöte:  

 

- Uppföljningsrapporter  till nuvarande utvecklingsplan för 2013-2015: 

RCC sammanställer processledarnas rapporter till en samlad uppföljningsrapport till 

styrgruppen inför mötet den 26 augusti. För uppföljning av landstingens handlingsplaner till 

utvecklingsplanen tar RCC fram en uppföljningsmall för varje landsting, som färdigställer 

rapporterna till den 1 oktober.  

Rapporterna redovisas för förbundsdirektionen (FD) vid deras möte den 1-2 december.  

 

- Förslag till fortsatt hantering och tidplan för en regional utvecklingsplan för 2016-2018: 

 RCC skriver ett utkast till regional utvecklingsplan för 2016-2018, som behandlas i 

cancerrådet i september, revideras efter det och skickas till styrgruppen. Planen revideras 

utifrån styrgruppens synpunkter och planen presenteras för FD vid decembermötet.  

 

Styrgruppen beslutar 

att arbetet ska ske enligt dessa tidplaner. 

 

 

6. Publicering av minnesanteckningar från styrgruppens möten på RCC Norrs hemsida  
 

Styrgruppens möten har sedan november 2015 främst varit arbetsmöten för införande av 

standardiserade vårdförlopp, med detaljerade minnesanteckningar som inte bedöms vara av 

allmänt intresse.  

 

Styrgruppen beslutar 

att styrgruppens minnesanteckningar från november 2014-maj 2015 inte publiceras på 

hemsidan, men finns tillgängliga vid RCC för den som vill ta del av dem. Från och med 

dagens möte skrivs mer koncisa anteckningar som publiceras på RCC Norrs hemsida. 

 

 

7. Datum för styrgruppsmöte(n) i höst  
 

Förslag på mötesdatum några tisdageftermiddagar doodlas.   

 

 

8. Nästa möte:  tisdagen den 9 juni kl 16-17.30 


