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Protokoll fört vid Regionalt cancercentrum syds styrelsemöte 

 
 
Torsdagen den 25 februari 2016 kl 09-15, Regionhuset Växjö 
 
Närvarande ledamöter: Emma Pihl, Ingrid Bengtsson-Rijavec (telefon, tom 6.3), Per-Henrik Nilsson 
(tom 5.7), Gunilla Skoog (tom 5.7), Björn Ohlsson, Gunnar Persson, Jan Eriksson, Pia Lundbom, Björn 
Zackrisson. 
Närvarande adjungerade: Christian Ingvar, Ewa-Stina Johansson, Arne Lundblad, 
Närvarande tjänstemän: Mef Nilbert, Stefan Rydén, Maria Rejmyr-Davis. 
Förhinder: Ann-Sofi Isaksson, Rita Jedlert, Jonas Manjer, Anna Friberg, sekr Ingrid Vogel. 

 
1. Mötets öppnande  
Mötet öppnades av Ingrid Bengtsson-Rijavec. 

 

2. Val av mötesordförande 
Ingrid Bengtsson-Rijavec valdes som mötesordförande. 

 
3. Val av justerare 
Jan Eriksson valdes att justera dagens protokoll. 
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Lades med godkännande till handlingarna. 
 

5. Beslutsärenden 
 
5.1 Val av ordf samt vice ordf 2016 
Emma Pihl valdes som ordförande och Per-Henrik Nilsson som vice ordförande för 2016. 
Emma Pihl övertog därmed ordförandeskapet vid mötet. 
 
5.2 Årsredovisning 2015 
MN föredrog årsredovisning 2015. Frågan om hantering av ekonomiskt över/underskott diskuterades. 
 
Beslut: 
Styrelsen godkänner årsredovisning för 2015.  
 
Ev överskott av regionbidragsmedel föreslås återgå till SRVN i slutet av verksamhetsåret för att 
kunna utnyttjas inom den innevarande mandatperioden. MN uppdras att kontakta SRVN i ärendet.  

 
5.3 Budget 2016 
MN föredrog förslag till budget 2016. Redovisningen innehåller en konsekvensbeskrivning för de två 
alternativen: med eller utan utökad solidarisk finansiering 2016 om 2 mkr.  
 
Beslut: 
Styrelsen ställer sig bakom föreslagen budget 2016 inklusive en utökad solidarisk finansiering från 
SRVN om 2 mkr för 2016.  
 
Nya projekt med inverkan på budget ska beslutas av styrelsen.  
 
RCC uppdras att arbeta för att finna alternativa finansieringsformer för avgränsade projekt. 
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5.4 Inriktningsbudget 2017 
MN föredrog förslag till inriktningsbudget 2017. Redovisningen innehåller en konsekvensbeskrivning 
för de två alternativen: med eller utan utökad solidarisk finansiering om 3 mkr.  
 
Beslut:  
Styrelsen ställer sig bakom inriktningen av redovisade förslag med alternativet att tillskjuta 3 mkr och 
rekommenderar huvudmännen en utökad solidarisk finansiering för 2017 om 3 mkr, enligt fördelning 
70/10/10/10. 
 
5.5 Verksamhetsplan 2016 
MN föredrog verksamhetsplan 2016. 
 
Beslut: 
Styrelsen ställer sig bakom framtagen verksamhetsplan. 
 

5.6 Extern utvärdering 
MN föredrog förslag om extern utvärdering av verksamhetsåren 2013 – 2015 med anlitande av 
KEFU. 
 
Beslut: 
Styrelsen ställer sig bakom framtaget förslag om extern utvärdering. 
 

5.7 Nationell och regional nivåstrukturering 
MN redovisade läget beträffande nationell nivåstrukturering samt RCC Syds roll i detta arbete. 
Beslutsrekommendationer för tidigare remissbehandlade områden samt en remiss för sex nya 
områden har nyligen utgått från SKL till huvudmännen. I nuvarande förslag ingår även 
rekommendationer om regional nivåstrukturering. RCC Syd föreslår att de regionala processledarna, i 
samverkan med regionens lokala team, uppdras att beskriva volymer och konsekvenser av regional 
nivåstrukturering samt föreslå modell för arbetsfördelning. Uppdrag lämnas till processledarna för 
övre GI-cancer, ovarialcancer, urinblåsecancer och njurcancer med rapport till RCC Syds styrelse 
160520.  
 
Beslut: 
Styrelsen stöder att SUS lämnar in ansökan om nationella vårdenheter för de tre föreslagna 
områdena: lokalt avancerad pankreascancer, perihilär gallvägscancer samt retroperitoneal 
lymfkörtelutrymning vid testikelcancer.  
 
Styrelsen ställer sig bakom föreslaget arbetssätt avseende regional nivåstrukturering med uppdrag till 
RPPL att undersöka förutsättningarna och avge en lägesrapport vid nästa styrelsemöte.  
RCC ges i uppdrag att återkomma med en mer detaljerad uppdragsbeskrivning till RPPL som även 
ska distribueras för kännedom till linjeorganisationen. 
 

5.8 RCC Webben 
MN föredrog utvecklingsarbetet med nationell och regional RCC-webb samt det regionala 
utvecklingsarbetet med utdatapresentation som skett inom RCC Syd.  
RCC Syds öppna regionala utdataredovisning med redovisning på sjukhusnivå inom egna regionen 
används för verksamhetsutveckling inom RCC Syd. Öppen redovisning har ifrågasatts från centralt 
håll. Ett nationellt utdataprojekt pågår sedan 2 år med avsikt att presentera data på regional nivå och 
syftet är att dessa modeller skall sammanflätas när det nationella projektet nått längre.  
 
Kostnaderna för den nationella RCC webben har ökat från 200 tkr/år till 400-450 tkr/år och ett 
objektsavtal ska tecknas med bindning tom 2018. 
 
Beslut: 

Styrelsen ställer sig bakom utvecklingsarbetet inom RCC Syd relaterat till den regionala RCC webben 
och utdatapresentationen. Styrelsen poängterar behovet av lättillgänglig offentlig presentation av 
utdata.  
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Styrelsen är kritisk till kostnadsökningen för RCC webben och uppdrar åt chefen RCC att återkomma 
med en preciserad kostnadsredovisning innan undertecknande av ett objektavtal.   
 

6. Informationsärenden 
 
6.1 Ansökan om statsbidrag till infoärenden 
MN föredrog ansökan om statsbidrag för 2016. SRVN har ställt sig bakom ansökan. 

 
6.2 Satsningar 2016 
Informerades om planerade satsningar inom följande områden:  
 
Björn Ohlsson, projektledare, informerade om satsning på bäckencancerrehabilitering. Ett 
projektarbete ska genomföras som startar med en regional workshop i april. En nationell 
samverkansgrupp finns och ett nationellt möte ska arrangeras i höst. Detta projekt är en del i den 
nationella satsningen på kvinnohälsa. En projektskiss ska distribueras till styrelsen. 
 
MN informerade om arbetet med cervixcancerprevention. Det finns en regional grupp inom södra 
regionen (Skåne, Blekinge, Kronoberg) och vid RCC Syd ansvarar utvecklingsbarnmorska Anna 
Palmstierna för arbetet.  
 
MN informerade om tillkommande uppdrag samt medel för ökad och jämlik tillgång till MDK. En 
kartläggning av nuläget inom MDK planeras som utgångspunkt för att närmare definiera krav och 
behov.  

 
6.3 Rapport från Skåne/Blekinge/Halland/Kronoberg 
Rapporter avlämnades från resp. Region/Landsting. 
 

6.4 Rapport från Lunds universitet/Patient- och närståenderådet 
Rapporter avlämnades från resp. enhet. 
 

6.5 Verksamhetsrapport 
MN informerade.  
 

6.6 Uppföljning av diagnosdelen ”Delar i en helhet” 
MN redovisade uppföljning av processernas prioriterade insatser 2015 resp. 2016. Se bif. ppt 
presentation. 
 

6.7 Uppföljning av den regionala cancerplanen 
MN redovisade uppföljning av målen för 2015 och nuläget avseende målen för 2016. Se bif. ppt 
presentation. 

 

6.8 Cancerkompisar 
MN informerade om Cancerkompisar.se Se bif. ppt presentation. 
 

6.9 Röda telefonen – utvärdering och utfall 
MN redovisade kortfattat de samlade erfarenheterna från projektet. Se bif. ppt presentation. 
 

7. Övriga frågor 
 
7.1 Genomlysning av INCA-organisationen 
MN informerade om brev från RCC Syd till RCC i samverkan med önskemål om genomlysning av 
INCA-organisationen samt behov av en mer detaljerad ekonomisk redovisning och uppföljning. Se bif. 
brev. 
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7.2 Mötestider 2016   
Följande mötestider är fastlagda: 
Fre 20.5, kl 12 – 16, Lund 
Ti-Ons 13-14.9, kl 16 – 16, Halmstad 
Fre 11.11, kl 9-13, Lund 
 

8. Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 

 

Växjö 2016-02-25 

 
 
 
Emma Pihl                                                                    
ordförande 
 

 
 
Justeras    Vid protokollet 
Jan Eriksson    Stefan Rydén 
   
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


