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Minnesanteckningar RCC Syd styrgruppsmöte 

 
Torsdagen den 13 februari kl 09-12 2020, Hässleholm 

 

 
1. Välkomna och presentationsrunda, se deltagarlista (sid 2). 

 
2. Dagens agenda, godkändes utan tillägg. 

 

3. Föregående minnesanteckningar lades med godkännande till handlingarna.  
 

4. Verksamhetsrapport RCC Syd/Överenskommelse cancer 
Se bil. pp.  

 Genomgång av framtagen årsredovisning 2019 kopplat till kontinuerligt arbete, regional och nationell 
samverkan samt ekonomiskt resultat. 
  

 Fördelning av medel i ÖK Cancer 2020 - presenterades insatsområden indelade nationellt, 
sjukvårdsregionalt och lokalt. 
 

 SVF – presenterades RCC Syds insatser på sjukvårdsregional nivå. 
 
Beslöts att vid majmötet ha tema kring personcentrerad vård (patientrapporterade mått), redovisning av 
valideringsprojekt SVF samt redovisning av RCC Syds arbete med att optimera MDK. 
 

 PREM SVF – RCC frågar om någon region kommer att fortsätta?  
Skåne svarar ja, övriga regioner nej (Blekinge ej närv. men man har uppfattat det som att de sagt nej). 
Maria RD uppmanas ta kontakt med Lena Luts för ev. övertagande av telefonisupporten som idag RCC 
ansvarar för. 
 

 GCP utbildning för verksamhetschefer – RCCs frågor till styrgruppen enl pp; 
a) Styrgruppen ställer sig bakom att RCC går vidare med planering av utbildning 
b) Styrgruppen rekommenderar sina verksamhetschefer att gå utbildningen, viktigt med en positiv 
marknadsföring! 
c) Utses utbildningsplats Hässleholm 
Kommentar: Finns önskemål om att RCC ska verka för att regelverket kring forskning inte motverkar 
en praktisk hantering. 

 

 Nationella målområden för RCC i samverkans arbete – se pp. obs! ev. inspel rörande prioritering av 
specifika mål och insatser meddelas Björn och Maria RD senast 10 mars som tar det vidare till RCC i 
samverkans diskussion kring prioritering.  

 
5. Statusrapport Patient- och närståenderåd 

- Aktuellt projekt; mötesplats för cancerberörda i Växjö 
- Arbetar vidare med projekt cancerrehabilitering 
- Deltagare i PNR har genomgått en fördjupad utbildningsdag för patient- och närståendeföreträdare, del II 

som arrangerats av RCC Syd 
- Ärftlig cancer är av stort intresse för PNR 

 

6. RCCs roll i Nationella modellen för kunskapsstyrning 
Se pp. Gemensam diskussion. Redovisades Region Skånes kunskapsstyrningsorganisation, de övriga 
regionerna är organiserade på ett liknande sätt, undantaget cancer. RCCs uppdrag större än övriga 
NPO, ingår bl a ansvar för canceranmälningar, regimbibliotek och registercentrumfunktion. Viktigt 
att NPO/RPO Cancer samverkar med övriga områden.  
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7. Styrgruppens uppdrag och arbetssätt 

Styrgruppen ska diskutera strategiska och långsiktiga frågor, ej operativa, samt ta ett större ansvar 
och vara mer aktiva i de frågor som tas upp. RCC ombeds komma med tydliga frågor till styrgruppen. 
 

8. Möte för optimerad och jämlik cancervård 2020 
Stäms av om mötesdag 4.12, plats Hässleholm. Ser inte att det ligger några andra stora möten 
samma dag. 

 

9. Mötesdatum 2020 
Kommande möten, samtliga på Hotell Statt Hässleholm 
200514, 200903, 201117 kl 09-15 – kallelser via outlook. 

 
Vid anteckningarna/Ingrid Vogel 
 
 

Deltagande vid mötet: 

ORDINARIE LEDAMÖTER 

Björn Lövgren-Ekmehag, ordförande – Region Skåne 
Lena Luts, Region Skåne - lämnat förhinder 
Johan Cosmo, Region Skåne – deltog from p.7 
Jörgen Wenner, Region Skåne – lämnat förhinder 
 
Birgitta Friberg, Region Blekinge – lämnat förhinder 
Mia Dreier, Region Blekinge – lämnat förhinder 
 
Carolina Samuelsson, Region Halland 
Maria Thomasson, Region Halland 
 
Rickard Claesson, Region Kronoberg 
Tina Eriksson, Region Kronoberg 
 
ADJUNGERADE 
Didrik von Porat, Patient- och närståenderåd 
Hans-Christian Lofthus, Patient- och närståenderåd 
Mats Jerkeman, Lunds Universitet 
Anna Sandgren, Linnéuniversitetet 
Sven Oredsson, Södra Regionvårdsnämnden – lämnat förhinder 
 
RCC Syd 
Maria Rejmyr Davis 
Björn Ohlsson 
Ingrid Vogel 
 

 
 

 


