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Minnesanteckningar RCC Syd styrgruppsmöte 

Onsdagen den 20 november kl 09-15 2019, Hässleholm 
 

 
1. Välkomna och presentationsrunda, se deltagarlista (sid 3). 

 

2. Föregående minnesanteckningar lades med godkännande till handlingarna.  
Kommentar:  

 Togs upp vikten av att ledamöterna sprider anteckningarna från styrgruppsmötena, t ex via resp. 
regionala cancerråd. 

 

3. Regional tumörbiobank – presentation RPPL Christer Larsson. 
Se bil. pp, Kommentar: 

 I diskussionerna underströks vikten av att styrgruppen, genom dialog med bl a verksamhetschefer, 
bidrar till att skapa förutsättningar för RPPL/LPPL att jobba med kvalitetsregister och att delta i 
arbetet med regional tumörbiobank.  

 
4. Ekonomi, budget 2020 

Se bil. pp. Kommentar: 

 2021 års budget presenteras vid septembermötet. Styrgruppen önskar inför denna diskussion få en 
mer detaljerad redovisning av personalresurser och RPPL. Styrgruppen önskar få detta underlag i god 
tid före mötet.  

 
5. Verksamhetsrapport/ekonomisk redovisning 2019 till Socialstyrelsen 

 Styrgruppen önskar ta del av ekonomisk redovisning till Socialstyrelsen innan RCC Syd sänder in den. 

 
6. Ansökan om statsbidrag 2020 till Socialstyrelsen 

 Styrgruppen önskar ta del av ansökan om statsbidrag 2020 till Socialstyrelsen innan RCC Syd sänder in 
den. 

 
7. Verksamhetsrapport RCC Syd 

Se bil. pp. Kommentarer: 

 Regional cancerplan. Styrgruppen uppdrar åt RCC Syd att ta fram en mall för uppföljning av det 
regionala arbetet samt ansvara för en samlad uppföljning av hur arbetet fortskrider. 

 Kompetensförsörjningskartläggning. RCC Syd genomförde kompetensförsörjningskartläggning 
Patologi 2013 och MR 2016. Inom ramen för SRVNs Samarbete för bättre vård pågår arbete kring 
kompetensförsörjningskartläggning Akut MR där RPPL Peter Leander ingår. Pågår även dialog kring 
Patologi. Styrgruppen överens om att RCC inte bör initiera ytterligare 
kompetensförsörjningskartläggningar i dagsläget.  
Styrgruppen önskar att Jessica Wihl på styrgruppsmötet i maj presenterar hur långt man kommit när 
det gäller åtgärder kopplade till delprojekt 12 Samarbete för bättre vård. 

 Utbildning processutveckling. Utbildning i processutveckling, organisation och ledarskap för chefer, 
RPPL och LPPL föreslås ske i samarbete med SRVN och övrig regional kunskapsstyrning. 

 Plan för stöd utveckling MDK. Styrgruppen önskar att Jessica Wihl på styrgruppsmöte i februari 
presenterar den forskning som RCC Syd bedriver inom området. 

 Utvärdering möte för en optimerad och jämlik cancervård 191025, 
kompetensförsörjning/kvalitetsregister. Se ppt./frågor. Svar: 
- Styrgruppen har f.n. inget behov av ytterligare stöd i arbetet med kompetensförsörjning. 
- Styrgruppen önskar att RCC Syd besöker sjukhusen i södra sjukvårdsregionen för dialogmöten 

kring kvalitetsregisterdata som belyser positiva resp. negativa områden. 
- Styrgruppen ser f.n. inte ett behov av hjälp från RCC med att skapa strukturerade journalmallar. 
- Styrgruppen anser att RCC under 2020 bör arrangera ett-två möten för chefer och processledare. 

Fokus bör vara processutveckling (goda exempel, ledarutveckling, workshops). 
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 Närståendeinformation 
Se bil. pp. Informationsbroschyr för närstående, kan beställas från RCC eller laddas ner som pdf. 
https://www.cancercentrum.se/syd/patient-och-narstaende/narstaendestod/vagledning-for-narstaende/ 

 
8. Utbildning i Good Clinical Practice (GCP) 

Se bil. pp. Kommentar: 

 Styrgruppen positiv till att RCC under 2020 genomför GCP kurs för alla verksamhetschefer inom 
cancervården i södra regionen. 

  
9. Statusrapport Patient- och närståenderåd 

Se bil. pp. Nuvarande mandatperiod för ledamot i PNR är två år, önskemål om att de företrädare som så 
önskar får fortsätta ytterligare två år. 
Beslut: Styrgruppen ställer sig bakom att ledamöter får fortsätta sitt uppdrag i ytterligare två år. 

 
10. Nationella cancerstrategin 10 år 

Jubileumsdag 200213, inbjudan sedan tidigare gått ut till styrgruppens medlemmar. 
 

11. Besök från SKL Hans Hägglund, Gunilla Gunnarsson och Helena Brändström 
Rubr. planerar att besöka varje sjukvårdsregionen för att diskutera hur vi når 2020-målen och RCCs arbete 
framåt. Föreslås bjuda in dem till kommande styrgruppsmöte 200213. 
Beslut: Styrgruppen enas om att bjuda in Hans Hägglund m fl enligt ovan till styrgruppsmöte den 13 febr. kl 
13.00 - 16.00. Till mötet är det möjligt för respektive sjukhus att bjuda in 3-4 personer från cancervården till 
detta möte. 
Önskemål om specifika frågor att diskutera meddelas RCC Syd senast 15 januari 2020. 
 

12. Min vårdplan cancer på 1177.se 
Se bil. pp. Presentation och Demo av Lina Sarv och Karin Vriste från SKL. 
Kommentar från Didrik von Porat, PNR; Understryker att tillgången till en samlad vårdplan är en prioriterad 
fråga för PNR och att det är av yttersta vikt att varje region arbetar med att implementera lösningen Min 
vårdplan på 1177.se så att den blir tillgänglig för alla patienter som så önskar. 
 

13. Handlingsplan för RCC Syds arbete med prevention och tidig upptäckt 
Se bil. pp. Presentation RPPL Maria Bjerstam.  
Kommentar: Cancersamordnarna från Kronoberg respektive Blekinge önskar att Maria tar kontakt för att 
planera samverkan.  
 

14. Regional tillämpning NVP cancerrehabilitering, hantering av lymfödem 
Se bil. pp.  
Beslut: Framtaget dokument tas vidare till respektive region för slutligt fastställande i enlighet med de rutiner 
som gäller i respektive region. 
 

15. Mötesdatum 2020 samt sammanfattning av dagens möte 
Framtagna datum avstämda med ordf. Björn Ekmehag; 200213, 200514, 200903, 201126. Samtliga möten på 
Hotell Statt, Hässleholm. 
Kommentar: Togs upp varför byte av mötesdag från onsdag till torsdag? Föreslogs att vårens mötesdatum 
kvarstår men att höstens kan tas upp för diskussion. 
Sammanfattning av dagens möte: Bra med tydliga frågor från RCC till styrgruppen. Behov finns att hitta bra 
arbetsformer framöver och att styrgruppen är tydliga med vilka frågor man önskar diskutera på mötena. 

 
 
Vid anteckningarna/Ingrid Vogel 
 
 

 

https://www.cancercentrum.se/syd/patient-och-narstaende/narstaendestod/vagledning-for-narstaende/
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ORDINARIE LEDAMÖTER 
Björn Lövgren-Ekmehag, ordförande – Region Skåne – lämnat förhinder 
Lena Luts, Region Skåne, dagens ordförande 
Johan Cosmo, Region Skåne 
Jörgen Wenner, Region Skåne – deltog from p.3. 
 
Birgitta Friberg, Region Blekinge – deltog tom p.14. 
Mia Dreier, Region Blekinge – deltog tom p.14. 
 
Carolina Samuelsson, Region Halland – deltog ej 
Maria Thomasson, Region Halland – deltog tom p.9. 
 
Rickard Claesson, Region Kronoberg 
Tina Eriksson, Region Kronoberg 
 
ADJUNGERADE 
Didrik von Porat, Patient- och närståenderåd 
Hans-Christian Lofthus, Patient- och närståenderåd – deltog from p.3. 
Mats Jerkeman, Lunds Universitet – lämnat förhinder 
Anna Sandgren, Linnéuniversitetet – deltog from p.10. 
Sven Oredsson (förhinder, ersättare Per Wendel), Södra Regionvårdsnämnden 
 
RCC Syd 
Maria Rejmyr Davis 
Björn Ohlsson 
Ingrid Vogel 
 

 
 

 


