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Ingrid Vogel 

Verksamhetssamordnare 

 

 
Minnesanteckningar RCC Syd styrgruppsmöte 

Torsdagen den 16 September 2021 kl 09-12.00 2020, digitalt (Teams) 
 

1. Introduktion till dagens möte samt genomgång av dagens agenda. Uppkom önskemål om rapport 

avs kolorektalcancerscreening samt CCC, tas upp under punkten övrigt. 

 

2. Minnesanteckningar från föregående möte, 210526, lades med godkännande till handlingarna. 

 

3. Verksamhetsrapport:  

Rapport från RCC samverkan och RCC Syds sjukvårdsregionala arbete. 
Nationella överenskommelser inom cancerområdet (se pp bild 4) 

 
Utbildningar – Finns nu samlade på hemsidan (se pp bild 5) Utbildningar - RCC 

(cancercentrum.se) 
 

Ny rapport om uppföljning av vårdprogram och kvalitetsregister (se pp bild 6) Ny rapport: Så kan 

cancervården följas upp genom de nationella kvalitetsregistren - RCC (cancercentrum.se) 
 
Inför leverans av canceranmälningar med diagnosår 2020 (se pp bild 7) 
Carina P önskar få besked om antal saknade A-anmälningar diagnosår 2020 (per klinik) för Växjö, 
kommer att be klinikerna att rapportera in. Maria RD tar fram uppgifter och skickar till Carina. 
 
Klinisk cancerforskning och RCC Syd (se pp bild 8) 
 
Ny rapport om samverkan kring cancerforskning i Södra sjukvårdsregionen (se pp bild 9-10) 

 

4. Regional cancerplan 2019-2022 

Den regionala cancerplanen för Södra sjukvårdsregionen gäller tom 2020 (pp bild 11) 
Ny regional cancerplan eller förlängning av nuvarande cancerplan till 2025? 
Beslut: Styrgruppen förordar en förlängning av nuvarande cancerplan till 2025. RCC uppdras att gå 
igenom planen och de satta målen för att se om den behöver uppdateras inom vissa områden. Status 
efter genomgång tas upp vid styrgruppsmötet februari 2022. 

 

5. Inför budget 2022 

Förslag från RCC Syd att erbjuda förlängning av samtliga RPPL uppdrag under 2022 (se pp bild 12) 
Beslut: Styrgruppen enig om att samtliga RPPL-uppdrag bör fortsätta under 2022. Det kan finnas 
behov av förstärkning inom något område.  
RCC Syd får i uppdrag till kommande styrgruppsmöte i november att presentera modellen för 
regional patientprocessutveckling, RPPLs uppdrag, nuvarande arbetsmodell för att stödja och följa 
upp samt presentera en sammanfattning av RPPLs årsrapporter. 

 
OK att ge fortsatt finansiellt stöd för implementering av Min vårdplan på 1177 även under 2022, 
förslag 400 tkr? 
Beslut: Styrgruppen enig om fortsatt stöd enligt förslag. 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/september/ny-rapport-sa-kan-cancervarden-foljas-upp-genom-de-nationella-kvalitetsregistren/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/september/ny-rapport-sa-kan-cancervarden-foljas-upp-genom-de-nationella-kvalitetsregistren/
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6. Rapport från patient- och närståenderådet (PNR) (se pp bild 13-21) 

Leif A rapporterade; fokusområden, årsplan, inspel till ÖK 2022. 
Fråga om PNRs kontakter med primärvårdsföreträdare. Leif A lyfter frågan med Didrik v P. 

   

7. Införande av lokala strukturer för omhändertagande av patienter med ärftlig 
cancer – statusrapport från resp. region (se pp 22) 

Skåne/Lena L: Arbetsgrupp bildad med projektledare Marie Stenmark Askmalm. 
Kronoberg/Tina, Carina: Medicinska kommitténs arbetsutskott har föreslagit att en projektledare och 
en medicinskt ansvarig utses. Finns ett önskemål om samarbete i södra sjukvårdsregionen. 
Blekinge/Mia, Birgitta: Frågan varit uppe i cancerrådet, arbetsgrupp tillsatt. Kommer att diskuteras i 
cancerrådet vid oktobermötet. Förslag om samarbete mellan regionerna bra. 
Halland/Christina: Kartläggning igång. 
Beslut: Sven O kommer att ta upp frågan om ev. en sjukvårdsregional arbetsgrupp för samordning. 
RCC Syd bör inkluderas i arbetet. En kontaktperson från varje region behöver utses. 

 

8. Rapport från möte optimerad och jämlik cancervård 210511 

Finns det behov av insatser som RCC bör driva? (se pp bild 23-26) 
Det lyfts inte fram några nya insatser utan det arbete som pågår inom de fokusområden som lyftes 
fram, t ex patientsamverkan och MDK, i gruppdiskussionerna bör fortsätta. Mötena för optimerad 
och jämlik cancervård utgör bra tillfällen för samlad information och diskussion kring dessa områden.  

 

9. Möte för optimerad och jämlik cancervård 9 december 2021 

Förslag på agenda (se pp 27) 
Synpunkter: Önskvärt med längre tid till punkten hur vi gemensamt kan ta vara på kompetens och 
kapacitet inom strålbehandling. 
Till punkten panel och frågor till föreläsare finns ett behov att utse en repr. från Blekinge resp. 
Halland. Mia D och Christina S tar med sig frågan och återkommer med namn som kan delta i 
panelen. 

 

10.  Uppföljning kostsamma cancerläkemedel (se pp 28-39) 

- Hur sker uppföljning idag? 
- Kan registret för cancerläkemedel användas för uppföljning? 
- Hur få till ökad registrering? 
Ovan frågor diskuterades, nyckeln till hög täckningsgrad är direktöverföring. 
Beslut: att på kommande styrgruppsmöte följa upp rutin för uppföljning i respektive 
förvaltning/region. 

 

11.  Kontaktsjuksköterskeutbildning Linnéuniversitetet (se pp 41-46) 

Christina L lämnade en nulägesrapport. Nationell mall för kontaktsjuksköterskans uppdrag finns på 
https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/samverkan/stoddokument-
kssk/nationellt-uppdrag-for-kontaktsjukskoterska.pdf  
Hur ser behovet av kontaktsjuksköterskeutbildning ut framöver? 
Beslut: Resp. region undersöker behov och mailar status till Christina L, christina.landegren@skane.se   
Christina L sammanställer behovet och resultatet tas upp vid kommande styrgruppsmöte. 

 

12.  Övriga frågor 

Rapport kolorektalcancercreening 

https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/samverkan/stoddokument-kssk/nationellt-uppdrag-for-kontaktsjukskoterska.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/samverkan/stoddokument-kssk/nationellt-uppdrag-for-kontaktsjukskoterska.pdf
mailto:christina.landegren@skane.se
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Skåne/Lena L: Det går mycket bra, värdefullt med gemensamt samordningskansli och 
informationsmaterial. En årskull i år, tre årskullar nästa år. 
Nationellt/Björn O: se bif. separat pp.  
 
Rapport CCC 
Björn L-E: Ackreditering pågår enligt OECI:s kriterier, ett samarbete mellan SUS, LU, RCC Syd, Palliativ vård 
inom PV och Medicinsk service. Digitalt platsbesök i juni som fungerade mycket bra då medarbetare inom 
verksamheterna gjort ett fint förarbete. Har idag erhållit skriftlig rapport från mötet. Planering för att ta 
fram en handlingsplan inom de områden som behöver förbättras. En ackreditering gäller i 5 år, behöver 
därefter re-ackrediteras. Nytt platsbesök planerat till 18 eller 21 febr. 2022. 

 
13. Summering av dagens möte och planering inför kommande styrgruppsmöte 

Planering inför kommande styrgruppsmöte i november  
- Status ärftlig cancer 
- Status rutin för läkemedelsuppföljning 
- Kontaktsjuksköterskans uppdrag och behov av utbildning 
Om ytterligare önskemål, maila dem till Maria RD och Ingrid V 

 
Nästa 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/lämnat förhinder 
 
Birgitta Friberg, Region Blekinge 
Mia Dreier, Region Blekinge/lämnade mötet efter p.8 
 
Christina Svärd, Region Halland/deltog from p.7 
Jeanette Törnqvist, Region Halland/lämnat förhinder 
 
Carina Pettersson, Region Kronoberg 
Tina Eriksson, Region Kronoberg  
 
ADJUNGERADE 
Didrik von Porat, Patient- och närståenderådet/förhindrad att delta 
Leif Andersson, Patient- och närståenderådet  
Mats Jerkeman, Lunds universitet/lämnade mötet efter p.8 
Anna Sandgren, Linnéuniversitetet 
Sven Oredsson, Södra Regionvårdsnämnden 
 
För RCC Syd 
Maria Rejmyr Davis 
Björn Ohlsson 
Jessica Wihl 
Ingrid Vogel 
Christina Landegren, deltog p.11 


