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1. Föregående minnesanteckningar (bifogas med kallelsen) 

Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 

 

2. Rapport från möte med Socialdepartementets expertgrupp för väntetidssatsningen  

Beatrice informerar om dagens möte med Socialdepartementets expertgrupp för väntetids-

satsningen. Fem standardiserade vårdförlopp (SVF) har utarbetats under våren och finns nu i 

remissversioner. De skickas till specialistföreningarna men läggs även på cancercentrum.se 

för alla som önskar att inkomma med synpunkter. Synpunkter kan även lämnas på de fem 

SVF som fastställdes i januari. Dessa kommer att  revideras vid årsskiftet och en erratalista 

finns på cancercentrum.se.   

 

Kommande SVF ska fastställas av en beslutsgrupp bestående av RCC i samverkan samt några 

representanter från hälso- och sjukvårdsdirektörs-(HSD-)nätverket.   

 

De SVF som utarbetas under hösten kommer att läggas ut på remiss allteftersom de blir klara. 

RCC Norr meddelar cancerrådet och styrgruppen när så sker. 

 

KVÅ-koderna för SVF har kommit tillsammans med beskrivningar. Utbildningar i kodningen 

krävs. Detaljer i behandling behöver följas via kvalitetsregistren. Ett stickprov behöver göras 

när kodningen kommit igång, för att se om man kodar på likartat sätt i regionen.  

 

Ett krav från departementet inför höstens uppföljning är att landstingen ska kunna visa att 

åtminstone några patienter har gått igenom SVF-flödet för alla de aktuella fem diagnoserna. 

Man ska ha handlagt patienterna enligt SVF, även om man inte lyckats uppfylla ledtids-

dagarna. Tiderna kan vara manuellt registrerade. 

 

Ett nationellt arbete pågår gällande skriftlig information till allmänheten  och personal som 

arbetar på 1177. 

 

En PREM-enkät för att mäta patienters upplevelser av SVF är under utarbetning. Möjlighet 

till utskick via samma organisation som hanterar nationella patientenkäten utreds. 

 

Beslut avseende överenskommelsen för 2016 tas vid slutet av året.  

 

Socialdepartementet planerar att hålla en nationell konferens om SVF den 9 februari 2016. 

 

 

3. Rapport från RCC i samverkan  

En workshop om nationella cancerstrategin och RCC:s fortsatta uppdrag planeras tillsammans 

med HSD-nätverket.  

 

Remisserna avseende nivåstrukturering väntas komma omkring midsommar. Regional 

hantering av dessa sker i enlighet med beslut i styrgruppen den 28 april. Datum för olika steg i 

beredningen fastställs.  
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Då svarstiden för remissen efter styrgruppens möte förlängts från 30 september till 30 

oktober revideras tidsplanen för beredningen enligt nedan: 

28 september: underlag från processarbetsgrupperna inlämnade till RCC och skickas till 

cancerrådet 

5 alt. 6 oktober: möte och beredning i cancerrådet 

7 alt. 8 alt. 9 oktober: möte i styrgruppen, därefter fortsatt hantering inom respektive 

landsting, som svarar på remissen senast 30 oktober.      

 

 

4. Plan för stärkt forskning och innovation  

Förslaget till reviderad plan diskuteras. Fokus i planen ligger på det som är RCCs uppgift, inte 

all forskning som görs i regionen. Svaga delar är framför allt innovationsstöd.  

 

Planen tas upp för slutbehandling vid styrgruppsmötet i augusti. Innan dess kompletterar 

Anders Bergh det inledande avsnittet med en text som klargör att det görs mycket forskning i 

regionen som inte syns i planen och vad som är RCCs roll.  

 

 

5. Långsiktig plan (2025) – fortsatt hantering av planen? 

Planen stäms av vid styrgruppsmötet i augusti. Presentation för förbundsdirektionen planeras 

till december. 

 

 

6. Datum för höstens styrgruppsmöten 

26 augusti kl 8-15, fysiskt möte i Östersund (gemensam middag 25/8) 

29 sep kl 15.30-17.30 (videomöte) 

10 nov kl 15-17 (videomöte) 

 

 

7. Övrig fråga – nationella kompetensförsörjningsplanen 

Nationella kompetensförsörjningsplanen  har skickats till styrgruppen på remiss. Synpunkter 

till Anna-Lena senast 17 augusti. Några nationella synpunkter omnämns i mailet med 

utskicket. 

 

 


