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Ingrid Vogel 

Verksamhetssamordnare 

 

 
Minnesanteckningar RCC Syd styrgruppsmöte 

 
Onsdagen den 26 maj 2021 kl 09-12.00 2020, digitalt (Teams) 

 
 

1. Introduktion till dagens möte samt genomgång av dagens agenda. 
 

2. Minnesanteckningar från föregående möte, 210229, lades med godkännande till handlingarna. 
 

3. Verksamhetsrapport:  

RCC Samverkan  
• Vilande värdskap NPO cancer – se pp bild 5 

- Behövs någon insats i Södra sjukvårdsregionen för att stärka samverkan och integration 
mellan RCC Syd och arbetet med övrig kunskapsstyrning? 
Styrgruppen enig om att 
a) fortsatt jobba inom befintliga strukturer tillsammans med SRVNs kansli.  
b) invänta vad som händer på nationell nivå. 
 

• Pandemins påverkan på cancervården – se pp bild 6 
- Ny rapport väntas i början av juni 
- Björn O uppmanar till att ta kontakt med honom om man har några frågor kring 

rapporten alternativt om man har önskemål om analys som bör göras på den nationella 
nivån. 
 

• Kolorektalcancerscreening – se pp bild 7-8 
- Jeanette T informerar om att man i Region Halland inväntar politiskt beslut avseende 
kolorektalcancerscreening, vilket troligtvis kommer inom kort. 

 

• Cancerrehabilitering: Digitala utbildningar – se pp bild 9 
- Information om planerade digitala utbildningar och informationsinsatser samt befintligt 
informationsmaterial, sprid gärna inom resp. organisation. 

 

• Nationell rapport läkemedelsuppföljning – se pp bild 10-11 
- Hur kan RCC Syd stödja uppföljningen av hur nya cancerläkemedel används i regionerna i 
Södra sjukvårdsregionen? 
Styrgruppen enig om behovet av välfungerande arbetsprocesser för uppföljning av 
kostsamma cancerläkemedel, t ex genom effektiv process för registrering i register för 
cancerläkemedel samt rutin för kontinuerlig uppföljning. 
Beslut: Att vid nästa styrgruppsmöte lyfta fram goda exempel på arbete med uppföljning av 
cancerläkemedel. 

 

• Webbinarier och utbildningar – se pp bild 12 
- Önskemål från RCC Syd om att styrgruppen ska hjälpa till med att sprida utbildnings- och 

informationsmaterial på www.cancercentrum.se till medarbetare i cancervården. 
 
 

http://www.cancercentrum.se/
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RCC Syds sjukvårdsregionala arbete 
• Utvärdering av genomförd GCP-utbildning för verksamhetschefer – se pp bild 13-21 

- RCC Syd planerar för att utbildningen ska återkomma årligen. 
 

• Forskningsprojekt i samarbete med Centrum för primärvårdsforskning – se pp bild 22 
-      RCC Syd går vidare med forskningsprojektet enligt forskningsplan och budget. 
 

• Projekt utrota livmoderhalscancer – se pp bild 23-26 
- Information från RCC i samverkan till HSD-nätverket 21 maj. Har frågan aktualiserats i 
respektive region?  
Styrgruppens ledamöter svarar att informationen ännu inte har nått dem. 
Beslut: Frågan tas upp till diskussion i resp. region och återupptas vid kommande 
styrgruppsmöte. 
 

• Ärftlig cancer: Förslag på stöd från RCC Syd – se pp bild 27-29 
- Förslaget avser vad RCC kan stödja med, beslut och hur det ska göras sker i respektive 
region.  
Styrgruppen enig om att det är ett angeläget område och att det föreslagna finansiella och 
personella stödet från RCC Syd är bra. Innan arbetet kan börja behöver frågan hanteras i 
respektive region som behöver fatta beslut om lokal struktur och, i Region Skåne, även om 
eventuell organisation för sjukvårdsregional stödstruktur. 
 

4. Rapport från patient- och närståenderådet (PNR) – se pp. bild 30-38 

Didrik v P samt Leif A rapporterade utfall från intern analys av PNR 2018-2021 samt sammansättning 
och plan för nya PNR 2021-2023.  

   

5. Utvärdering av möte för optimerad och jämlik cancervård 11 maj – se pp. bild 39-42 

Styrgruppen enig om följande: 
- RCC Syd bör arrangera fortsatta möten, 2 st per år, vartannat fysiskt resp. digitalt 
- Utvärderingen lämnade ett flertal förslag på fokusområde för kommande möte 
- Genomgång av vad som framkom vid gruppdiskussioner vid nästa styrgruppsmöte 
- Nästa möte planeras till slutet av nov. början av dec. (efter v.48), RCC Syd skickar ut 

förslag på datum. 
 

6. Svarstider inom patologi för SVF Södra sjukvårdsregionen 2020 – se pp. bild 43-46  
 

7. Status SUS ackreditering Comprehensive Cancer Center (CCC) – se separat pp.  
 

8. Summering av dagens möte och planering inför kommande styrgruppsmöten  

Styrgruppen nöjd med dagens möte, önskemål uppkom om att det i agendan tydligt ska framgå vilka 
punkter som är beslutspunkter resp. informationspunkter. 
Till planeringen av styrgruppsmöte 16 september: 

- Lyfta fram goda exempel på arbete med uppföljning av kostsamma cancerläkemedel, ev 
genom att bjuda in representant från Jönköping där man har infört en struktur som 
verkar fungera väl. 

- Uppföljning projekt utrota livmoderhalscancer 
- Utvärdering av möte för optimerad och jämlik cancervård; genomgång 

gruppdiskussioner samt planering av kommande möte 
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Nästa styrgruppsmöte är den 16 september kl 09-12, Teams. 
Nästföljande styrgruppsmöte är den 25 november kl 09-12, Teams. 
 

 
 
Deltagande vid mötet: 
 
ORDINARIE LEDAMÖTER 
Björn Lövgren-Ekmehag, ordförande – Region Skåne 
Lena Luts, Region Skåne  
Johan Cosmo, Region Skåne 
Jörgen Wenner, Region Skåne 
 
Birgitta Friberg, Region Blekinge 
Mia Dreier, Region Blekinge 
 
Christina Svärd, Region Halland 
Jeanette Törnqvist, Region Halland  
 
Carina Pettersson, Region Kronoberg – förhindrad att delta 
Tina Eriksson, Region Kronoberg – förhindrad att delta 
 
ADJUNGERADE 
Didrik von Porat, Patient- och närståenderådet 
Leif Andersson, Patient- och närståenderådet  
Mats Jerkeman, Lunds universitet – förhindrad att delta 
Anna Sandgren, Linnéuniversitetet – förhindrad att delta 
Sven Oredsson, Södra Regionvårdsnämnden 
 
För RCC Syd 
Maria Rejmyr Davis, verksamhetschef 
Björn Ohlsson, medicinsk chef 
Jessica Wihl, medicinsk rådgivare 
Ingrid Vogel, verksamhetssamordnare 
 

 


