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Minnesanteckningar RCC Syd styrgruppsmöte 
 

Tisdagen den 24 september 2019, Hässleholm 

 
 

 
1. Välkomna och presentationsrunda. 

 

2. Föregående minnesanteckningar lades med godkännande till handlingarna. 
 

3. Verksamhetsrapport RCC Syd 
Se bil. pp. Kommentarer: 

 Redovisning SVF – ny nerbantad mall för regionernas redovisning med inlagd data från 
Signedatabasen. 

 Intern handlingsplan ÖK cancer 2019 - skickas till styrgrupp f.k. 

 Förstudie nationellt stöd MDK – skickas till styrgrupp f.k. 

 RCC Syds interna verksamhetsplan är under utarbetande. RCC Syd tar fram övergripande 
checklista för att i dialog med cancersamordnarna följa arbetet i resp. region samt 
identifiera områden där RCC kan stödja. Handlingsplaner för några målområden redovisas 
vid styrgruppsmötet i november. Understryks vikten av att inkludera RPPL i arbetet med att 
nå målen i den regionala cancerplanen.  

 

4. Genomgång kvalitetsrapport/kvalitetsparametrar 
Se bil. pp. Kommentarer: 

 Styrgrupp önskar kvalitetsrapport en gång per år för de diagnoser som redovisas öppet på 
www.cancercentrum.se inkl. kommentarer från RPPL. Exemplet från Bröstcancerregistret 
bra – Björn O understryker att bröstcancerrapporten är ”internt arbetsmaterial” som inte 
bör spridas! 
 

5. Uppdrag lokala patientprocessledare 
Se bil. pp. Kommentarer: 

 Önskemål om följande ändringar i uppdragsbeskrivningen; procentsats tas bort (tid 
anpassas efter processens omfattning), det ska anges att uppdraget är multidisciplinärt, 
(Björn O uppdaterar uppdrag).  

 LPPL + verksamhetschef + förvaltningschef signerar uppdragsavtalet för att understryka att 
uppdraget är tvärprofessionellt och ofta omfattar flera verksamhetsområden. 

 Föreslås uppföljning av presenterad kartläggning om ett år. 
 

6. Processarbete – behov av extra stöd, samordnande kssk 
Se bil. pp. Samordnande kssk: 

 Föreslås testas i enlighet med projektplan som presenterades för styrgruppen 24 maj 2019 
för följande processer; Övre GI, Prostata, CNS, Bröst och Ortopediska sarkom.  

 Utvärderas om ett år enligt framtagen projektplan. Understryks vikten av att i 
utvärderingen tillfråga berörda i linjen dvs även verksamhetschefer och lokala team. 

 Behov av lokala och regionala processkartor: 
Uppdra åt RPPL att tillsammans med LPPL, med stöd av RCC Syd, att uppdatera 
processkartorna ur det regionala perspektivet. 
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7. Hur ska RCC arbeta med målen som rör Kompetensförsörjning i Regionala cancerplanen 
Diskuterades följande: 

 Delta i SRVNs samarbete för bättre vård, delprojekt 12 onkologisk vård. 

 Genomföra kompetensförsörjningskartläggningar för patologi (i samarbete med SRVNs 
Samarbete för bättre vård) samt MR. Viktigt att väga in förväntade resursbesparande 
åtgärder i form av digitalisering, t ex AI.  

 Ge fortsatt stöd till utveckling och effektivisering av MDK på regional och nationell nivå. 

 Fortsatt stöd till utbildning för kontaktsjuksköterskor, bl.a. kontaktsjuksköterskedagar och 
kurser i ”de nödvändiga samtalen”. 
 

8. CCC 
Se bil. pp.  
Inga kommentarer. 
 

9. Min vårdplan Cancer på 1177 
Christina Landegren, RCC Syd informerade, se bil. pp. Kommentarer: 

 Önskemål om demo-visning kommande styrgruppsmöte. 

 Min vårdplan ingen patientjournal – hur ser man på de anteckningar som förs av ssk i 
vårdplanen samt patientrapporterade mått – är det personuppgifter?  Ska ÖK skrivas med 
varje region? Christina L tar med sig frågorna till den nationella gruppen. 

 Det finns en utvärderingsrapport från våren 2019, ”användbarhet och nytta av 
patientinformation för Min vårdplan cancer”, presenterad vid RCC Samverkansmöte – 
rapporten skickas till styrgruppen 

 

10. Statusrapport kolorektalcancerscreening 
RPPL Birger Pålsson informerade, se bil. pp.  
Inga kommentarer. 
 

11. Frågor att lyfta nästa styrgruppsmöte 
 Presentation av RCCs organisation och arbetsfördelning 

 Budget 2020 samt ansökan om statsbidrag 2020 

 Nat högspecvård – vad är RCCs roll? Hur säkrar vi samverkan? 

 Uppföljning kring och demonstration av Min vårdplan cancer. 

 Intern verksamhetsplan: Handlingsplaner för några målområden 

 Kvalitetssäkring av SVF-data 
 

12. Övrigt 
Hans-Christian Lofthus rapporterade från PNR om deras arbetsområden 2019: 
Cancerrehabilitering, strukturerad hantering av remissförfarande, min vårdplan, bemötande, möte 
med patientföreningar, webbsida, studiebesök bl.a. Kraftens Hus, deltar i NAP, påbörjat samarbete 
med RCC Väst avs remissvar NVP.  

 
 
Vid anteckningarna 
 
Ingrid Vogel 

 
Kommande styrgruppsmöte 
191120 kl 09-15, Hotell Statt Hässleholm  
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Deltagande: 
 
ORDINARIE LEDAMÖTER 
Björn Lövgren-Ekmehag, ordförande – Region Skåne – lämnar mötet efter rapport från PNR (efter punkt 9 i 
protokollet). 
Lena Luts, Region Skåne – tar över ordförandeskapet när BLE lämnar mötet 
Johan Cosmo, Region Skåne – deltar from punkten som avser kvalitetsrapporter/kvalitetsparametrar 
Jörgen Wenner, Region Skåne 
 
Birgitta Friberg, Region Blekinge – meddelat förhinder 
Mia Dreier, Region Blekinge 
 
Martin Engström, Region Halland – meddelat förhinder 
Jeanette Törnqvist, Region Halland – meddelat förhinder 
 
Maria Wiltz, Region Kronoberg – meddelat förhinder 
Tina Eriksson, Region Kronoberg 
 
ADJUNGERADE 
Didrik von Porat, Patient- och närståenderådet – meddelat förhinder 
Hans-Christian Lofthus, Patient- och närståenderådet  
Mats Jerkeman, Lunds Universitet 
Anna Sandgren, Linnéuniversitetet 
Per Wendel, Södra Regionvårdsnämnden 
 
RCC SYD 
Maria Rejmyr Davis 
Björn Ohlsson 
Jessica Wihl 
Ingrid Vogel 

 


