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Ingrid Vogel 

Verksamhetssamordnare 

 

 
Minnesanteckningar RCC Syd styrgruppsmöte 

 
Fredagen den 29 februari 2021 kl 09-12.00 2020, digitalt (Teams) 

 
 

1. Introduktion till dagens möte samt genomgång av dagens agenda, presentation av deltagare. 
 

2. Minnesanteckningar från föregående möte, 201117, lades med godkännande till handlingarna. 
 

3.  Beslut om fastställande av årsredovisning 2020 – se pp. bild 4. 
Beslut: Styrgruppen beslöt fastställa RCC Syds årsredovisning 2020. Redovisning av statsbidrag 2020 
skickas till Socialstyrelsen. 

 
4.  Lägesrapport kolorektalcancerscreening – se pp. bild 5. 

Björn O informerade att RPPL Birger Pålsson, som även är ordförande i den nationella arbetsgruppen 
för kolorektalcancerscreening, för en intensiv dialog med Region Stockholm för att få till stånd avtal 
med regionerna om anslutning till GSK.  

 

5. Överenskommelse staten och SKR: Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2021 - 
Se pp. bild 6-15. Reflektioner? 

• Ny nationell arbetsgrupp bildad med uppdrag att ta fram arbetsrutiner och förslag på 
organisation för att kunna genomföra registerbaserade randomiserade studier på 
cancerområdet. Från RCC Syd deltar Annika Wendt Wesén. 

• PSA-testning: Nationell arbetsgrupp samordnar arbetet, leds av Ola Bratt. 

• Europeiska cancerplanen: Stämmer väl överens med dokumentet ”Vägen framåt”, d v s RCC i 
samverkans nationella målbild. 

 

6. Verksamhetsrapport: RCC Samverkan och RCC Syd – se pp. bild 16-27 

• Avs pp. bild 16-19, rapport Vilande värdskap NPO cancer: RCC Samverkan har enats om att 
inte förorda något av förslagen. Rapporten går nu vidare för beslut. 

• Avs pp. bild 20 och om regionerna önskar att RCC bidrar i arbetet med framtagande av 
regionala handlingsplaner: Regionerna tar själv fram regionala handlingsplaner. RCC Syd 
förordar konsekventa ledtidsmål inom cancerområdet, t.ex. ledtidsmålen inom SVF. 

• Avs pp. bild 23 och om styrgruppen önskar ta del av RCC Samverkans remissvar avseende 
statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet: Styrgruppen önskar få remissvaret för 
kännedom men behöver inte ta del av remissvaret innan det skickas in. 

• Se pp. bilderna 24-27 – utbildningar. Sprid gärna information om inplanerade utbildningar 
samt de utbildningar och webbinarier som finns publicerade och därmed går att se i 
efterhand.  
  

7. Rapport från patient- och närståenderådet (PNR) – se pp. bild 28-31 
Didrik v P samt Leif A rapporterade från PNRs arbete 2020 och planering för 2021. 
 

8. SRVN Samarbete för bättre vård: a) Delprojekt 12 (Onkologi i nära vård) resp. b) Delprojekt 18 
(Uppföljning av patienter med ökad risk för cancer) – se pp. bild 32-36.  
Synpunkter från styrgruppen? 
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a) Avs. pp. bild 35 och information om att RCC Syd har initierat dialog med Centrum för 
Primärvårdsforskning i Lund i syftet att genomföra kvantitativ forskning för att kartlägga de reella 
patientbehoven avseende omhändertagande och rehabilitering av cancerpatienter i primärvården/ 
nära vården.  
 

b) Avs. pp. bild 36, Status i resp. region? Hur går vi vidare? 
Region Skåne har förberett ärende för beslut i HSN. Region Blekinge respektive Region Kronoberg 
har planerat för uppstart av arbete för att etablera föreslagna strukturer.  
RCC Syd kan, genom RPPL ärftlig cancer (30%) och verksamhetsutvecklare (20%), stödja och 
samordna regionernas arbete. Förutsätter att ansvarig/-a kontaktperson/-er utses i respektive 
region och att de tar kontakt med RCC Syd för dialog och planering av vilka insatser man önskar stöd 
med. Påtalas vikten av att ta fram informationsmaterial i nationell samverkan. Nationell arbetsgrupp 
för ärftlig cancer är bildad, RPPL Marie Stenmark Askmalm är RCC Syds representant. 
   

9. Status covid-19 pandemins påverkan på cancervården – se pp. bild 37-40 
- Nationell uppföljning och planerade insatser 
Björn O är RCC Syds representant i RCC i samverkans arbetsgrupp för Covid-19 och cancerstatistik. 
BO tar gärna emot inspel från regionerna avseende vilken uppföljning man ser behov av på nationell 
nivå.  
 

10. Planering av möte för en jämlik cancervård våren 11 maj 2021 – se pp. bild  41 
Beslut: Styrgruppen enig om att mötet ska genomföras som planerat (digitalt) den 11 maj och 
framlagd agenda godkänns.  

 

11. Summering av dagens möte och planering inför kommande styrgruppsmöten  
Styrgruppen nöjd med dagens möte, både avs. innehåll, planering samt att det funnits tid för 
diskussion. 
Nästa styrgruppsmöte är den 26 maj kl 09-12, Teams. Frågor att ta upp vid det mötet skickas till 
ingrid.vogel@skane.se  
 

12. Övriga frågor 
-Tina E tar upp att de i Region Kronoberg är bekymrade över långa väntetider avs. patologin. 
Frågan diskuteras. 
Beslut: RCC Syd (Björn O) tar kontakt med respektive cancersamordnare för att samla in 
patologiledtider från respektive region. RCC Syd ansvarar för att sammanställa data som sedan 
skickas ut till styrgruppen inför fortsatt diskussion kring eventuella åtgärder den 26 maj.  
 
 
Styrgruppsmöten 2021 
Teamsmöten – alla kl 09-12 
26 maj 
16 september 
25 november 
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Deltagande vid mötet: 

ORDINARIE LEDAMÖTER 

Björn Lövgren-Ekmehag, ordförande – Region Skåne 

Lena Luts, Region Skåne 

Johan Cosmo, Region Skåne (deltog t o m p.5) 

Jörgen Wenner, Region Skåne 

Birgitta Friberg, Region Blekinge 
Mia Dreier, Region Blekinge 
 
Carolina Samuelsson samt Christina Svärd som kommer att ersätta CS, Region Halland 
Jeanette Törnqvist, Region Halland 
 
Carina Pettersson, Region Kronoberg 
Tina Eriksson, Region Kronoberg 
 
ADJUNGERADE 
Didrik von Porat, Patient- och närståenderåd 
Leif Andersson, Patient- och närståenderåd 
Mats Jerkeman, Lunds universitet – (deltog tom p.8) 
Anna Sandgren, Linnéuniversitetet – (deltog tom p.9) 
Sven Oredsson, Södra Regionvårdsnämnden 
 
RCC Syd 
Maria Rejmyr Davis 
Björn Ohlsson 
Jessica Wihl 
Ingrid Vogel 

 


