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Minnesanteckning RCC Syd styrgruppsmöte 
 

Fredagen den 24 maj, Hässleholm 

 
 
 
Närvarande ledamöter: Birgitta Friberg, Björn Lövgren-Ekmehag (ordförande), Jeanette Törnqvist,  
Johan Cosmo (deltog from punkt 3), Jörgen Wenner, Lena Luts, Mia Dreier, Tina Eriksson 
Närvarande adjungerade: Didrik von Porat, Hans-Christian Lofthus 
Närvarande RCC Syd: Björn Ohlsson, Ingrid Vogel, Maria Rejmyr Davis  
Meddelat förhinder: Anna Sandgren, Jessica Wihl, Maria Wiltz, Martin Engström, Mats Jerkeman  
 

 
1. Presentationsrunda. 

 
2. Presentation av RCCs organisation och arbetsfördelning 

- Maria RD föredrog verksamhetsrapport inkl ekonomisk uppföljning, se ppt. 

 
3. Arbetsformer RCC Syd och styrgrupp 

Förslag från sakkunniggrupper och liknande bör inte gå via ordförande utan istället skickas direkt till 
ledamöterna i resp. region.  
Frågor som behöver behandlas mellan styrgruppsmöten ska tas upp i mötena med 
cancersamordnarna som tar frågorna vidare inom resp. region som processar frågorna och 
återkommer till RCC. 

 
4. Plan för implementering och uppföljning av regional cancerplan 
 RCC Syd får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur målen i den regionala cancerplanen ska 

uppnås. Presenteras för styrgruppen i november.  
 RCCs kommunikationsplan för regionala cancerplanen bör förankras via det regionala 

kommunikatörsnätverket. 
 Cancerplanen ska kommuniceras från styrgruppen via cancersamordnarna ut i linjeorganisationen.  
 Blekinge integrerar cancerfrågorna i övergripande plan. Kronoberg ska utarbeta en plan. Lena Luts 

får i uppdrag att via strategiska rådet handlägga frågan om handlingsplan för Region Skåne.  
 Styrgruppen utgör ett bra forum för att diskutera de regionala handlingsplanerna och för att få en så 

god samstämmighet som möjligt. 

 
5. Plan för RCC Syds arbete med ÖK mellan staten och SKL som presenteras 190618  

Föreslås att RCC tar fram förslag på samordnings- och stödinsatser och presenterar förslaget för 
cancersamordnarna i mitten av augusti. Maria RD doodlar ut mötestid.  
 

6. RCC Syds arbete med prevention 
Styrgruppen anser att RCC Syds roll är att vara stödjande och ffa fokusera på samordning och att ta 
fram adekvata underlag vid behov.  

 
7. Projekt initierade inom ramen för SRVNs ”Samarbete för bättre vård” 

Styrgruppen stödjer att RCC på olika sätt bidrar i SRVNs Samarbete för bättre vård.  

 
8. Uppdrag PROM/PREM cancer 

Styrgruppen står bakom att RCC Syd arbetar för att kunna leverera PROM enligt nivå 2, se ppt.  
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9. Förslag samordnande kontaktsjuksköterska 
Styrgruppen är ej villig att ställa sig bakom ett sådant förslag då det är ett projekt som eventuellt inte 
kommer att kunna finansieras fortsättningsvis och att resursanvändningen måste beaktas. 
Förslag: Styrgruppen uppdrar åt RCC att identifiera de processteam som har ett större behov av 
bättre samordning och att stödja dem under en avgränsad tid. RCC ombeds återkomma med förslag 
till hösten. 

 
10. Övrigt 

 
Önskemål att ta upp vid kommande styrgruppsmöte 

 Beskriva remissprocessen för NVP. 
 Diskussion avs högspecialiserad vård och NPO cancer – RCCs roll framåt? Vem ansvarar för NVP på 

cancerområdet framöver? 
 Genomgång av hur man tittar på kvalitetsparametrar samt diskussion kring vilka kvalitetsparametrar 

som bör ingå i kvartalsrapporter från RCC Syd. 
 Bjuda in någon från Region Skånes SDV-organisation. 
 Texter till MVP på 1177 – plan för utveckling och förvaltning.  
 CCC 

 
Utdatarapporter 

 Önskemål om fortsatt regelbunden redovisning både regionalt och på sjukhusnivå. Innehållet 
diskuteras på möte i september.  

 

Informationsdag 
 Uppkom behov av en informationsdag i Blekinge för att tydliggöra RCCs roll i förhållande till linjen. 

 
 
Vid anteckningarna 
 
Ingrid Vogel 
 
 
Kommande styrgruppsmöte 
 
190924 kl 09-15, Hässleholm 
 
191120 kl 09-15, Hässleholm 

 


