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Styrelsen RCC Syd 

 
 
 

Protokoll fört vid RCC Syds styrelsemöte 141127 09-12 
Medicon village, Lund 

 
 
Närvarande: Ledamöter: Ingrid Bengtsson-Rijavec (IBR), Jan Eriksson (JE), Pia Lundbom (PL), 
Gunnar Persson (GP), Ulf Strömberg (US), Thomas Troëng (TT), Björn Zackrisson (BZ), 
Styrbjörn Östberg (SÖ).  
Adjungerade: Rita Jedlert (RJ), Christian Ingvar (CI), Eva-Stina Johansson (ESJ), Arne Lundblad (AL), 
Jonas Manjer (JM).  
Tjänstemän: Mef Nilbert (MN), Stefan Rydén (SR), Anna Friberg (AF), Maria Rejmyr-Davis (MRD), 
Jenny Patera (JP) och Ingrid Vogel. 
Förhinder: Emma Pihl (EP), Gunilla Skoog (GS), 

    
1. Mötets öppnande samt dagordning 
Ordf. IBR hälsade Björn Zackrisson välkommen som ny ledamot i styrelsen och förklarade 
mötet öppnat. 
 

2. Val av justerare 
BZ valdes att justera dagens protokoll. 

 
3.  Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna. 
 

4. Beslutsärenden 

4.1 Budget 2015, se bilagd ppt. 
Beslut: 
Styrelsen ställer sig bakom den av RCC Syd föreslagna budgeten för 2015. 
 

4.2 Förslag till regional handlingsplan för klinisk forskning och innovation 
Beslut: 
Styrelsen ställer sig bakom framtaget underlag till ”Handlingsplan för klinisk forskning och 
innovation”. 
 

4.3 Regional Nivåstrukturering 
Beslut: 
Styrelsen ställer sig bakom att utifrån den nationella bruttolistan se över områden för en 
regional nivåstruktureringsplan. 
Uppdrag: 
MN får i uppdrag att beskriva diagnosområden aktuella för nivåstrukturering. 
 

5. Informationsärenden 

5.1 Rapport från Skåne/Blekinge/Halland/Kronoberg 
IBR lämnade rapport från Region Skånes pågående arbete tillsammans med JE, PL och BZ. 
TT lämnade rapport från Landstinget Blekinge. 
US lämnade rapport från Region Halland. 
SÖ lämnade rapport från Landstinget Kronoberg tillsammans med GP. 

 
 



  2014-11-27 

 

2 

 

5.2 Rapport från Södra Regionvårdsnämnden/Lunds universitet/Patient- och 
närståenderåd 
RJ lämnade rapport från Södra Regionvårdsnämnden (SRVN). 
JM lämnade rapport från Lunds universitet tillsammans med CI. 
E-S Johansson lämnade rapport från Patient- och närståenderådet tillsammans med AL. 

 
5.3 Verksamhetsrapport RCC Syd 
MN, lämnade rapport, enligt utsänd bilaga 5.3a, b.  
Styrelsen är mycket nöjd med det förändringsarbete inom verksamheten som genomförts 
under året som resulterat i förbättrat Springliferesultat nov 2015. 
 

5.4 Status landets RCC inom kriteriearbetet 
MN informerade utifrån bil 5.4, hur långt alla RCC nått i sina uppdrag. Rapport från 
Socialstyrelsens platsbesök på RCC 2014 kommer att vara klar febr. 2015. 

 
5.5 Socialstyrelsens utvärdering av RCC 2015 
Socialstyrelsens platsbesök på RCC Syd kommer att ske 150318. De kriterier som ska 
utvärderas är (förutom de som inte uppfyllts under föregående år, d.v.s. nivåstrukturering och 
kompetensförsörjning) forskning och prevention/tidig diagnostik. 
 

5.6 Regional cancerplan – lägesrapport 
MN informerade om SRVNs beslut vid deras sammanträde 141009 att godkänna planen 
samt att rekommendera landsting/regioner i Södra sjukvårdsregionen att ställa sig bakom 
detta beslut. Region Skåne och Region Halland har tagit beslut, landstingen Blekinge och 
Kronoberg förväntas ta beslut under december månad. 
 

5.7 Regeringens satsning på kortare ledtider i cancervården 
MN informerade om läget i satsningen på kortare väntetider inom cancervården, en satsning 
på 2 miljarder under 4 år för att korta väntetider och minska skillnader i cancervården. 
Projektledare för RCC Syd är Lisa Rydén och Annette Säfholm. Inbjudan gått ut till ett 
informationsmöte den 5 febr. 2015. 
Uppdrag: 
MN får i uppdrag att hålla ihop projektet samt att ta kontakt med landsting/regioner i Södra 
sjukvårdsregionen samt att hålla styrelsen informerad och att sända minnesant. etc från den 
nationella referensgruppen. 
 

5.8 Regional biobank 
Christer Larsson (CL) och Jens Enoksson (JE) håller kort lägesrapport avseende oklar 
finansiering och uppdrag. 
Uppdrag: 
CL och JE får i uppdrag att ta kontakt med Lotta Karbassi (koncernstab ekonomistyrning) för 
att reda ut finansieringsfrågan när det gäller Region Skånes budget. 
 

5.9 Kvalitetsregisterrapportering från patologi 
Jens Enoksson informerar om att patologin i Region Skåne inte rapportera i kvalitetsregister, 
enligt ett gammalt verksamhetschefsbeslut. Frågan har ej varit uppe för omprövning de 
senaste åren.  
Uppdrag: 
JE ombeds att ta upp det gamla beslutet för omprövning hos medicinsk service. 
 

5.10 Regionens svar på nationella vårdprogram, remissrunda 2, 2014 
Christina Landegren informerar om remissrunda 1 resp. 2 och svårigheten med att hantera 
remissrunda 1. 
Bestäms att remissrunda 1 skickas enligt nationella riktlinjer samt till styrelsen för kännedom 
att det nu gått ut. Remissrunda 2 skickas till funktionsbrevlådor i resp. region/landsting. 
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5.11 Alarmsymtom, röda telefon 
MN informerar kort om arbetet kring alarmsymtom samt projektet ”Röda telefon”.  

 
5.12 Regionala nivåstruktureringsrapporter – gynekologisk cancer/övre GI cancer 
Rapporter utsända med kallelse. 
 

5.13 Externa relationer 
JP höll kort info om det utsända dokumentet ”Externa och interna kommunikationsinsatser 
och möten under 2014”. 
 

6. Övriga frågor 
Styrelsemöten för 2015: 
150211 kl. 09-12,  
150409 kl. 09-12,  
internat 150901-02 kl. 16-19 dag 1 och kl. 08-16.30 dag 2,  
151125 kl. 09-12. 
 

7. Mötets avslutande 
Avgående ledamot Ulf Strömberg avtackades och därefter förklarade ordförande mötet 
avslutat. 

 

Lund 2014-11-27 

 
 
 
Ingrid Bengtsson-Rijavec 
Ordförande 
 

Justeras    Vid protokollet 
 
 
 
Björn Zackrisson   Ingrid Vogel 


