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Verksamhetssamordnare 

 

 
Minnesanteckningar RCC Syd styrgruppsmöte 

Onsdagen den 11 maj 2022 kl 10-15, Lund 
 
 

1. Introduktion till dagens möte.  

 

2. Minnesanteckningar från föregående möte, 220210, lades med godkännande till handlingarna. 

 

3. Verksamhetsrapport (pp bilder 4-9)  

a) Förberedelser inför dialog med Socialdepartementet inför ÖK Cancer 2023 (pp bild 4) 
Om styrgruppen har områden som de särskilt vill lyfta fram i ÖK Cancer 2023 kan man ta kontakt med 
Maria RD och Björn O.  
Fråga uppkom avseende RCC Samverkans dokument ”Vägen framåt 2020-2022” och om det ska 
förlängas. Maria RD och Björn O meddelar att frågan ska diskuteras i RCC samverkan. 
Styrgruppen anser det problematiskt att det finns ett behov av att samordna insatser som rör de olika 
screeningprogrammen på cancerområdet. Maria RD informerar att man inom RCC samverkan har 
tillsatt två personer, Anna Sandelin och Elin Ljungqvist från RCC Väst, med uppdrag att samordna 
screeningfrågor. 
 

b) För kännedom: Dokument ”Coronapandemins påverkan på kliniska studier” och 
”Positionspapper för ett rökfritt Sverige (pp bild 5) 
 
c) För kännedom: Nya filmer på www.cancercentrum.se (pp bild 6). Sprid gärna till medarbetare i 
cancervården. 

 
d) Plan för beslut om förlängning av regional cancerplan (pp bild 7) 
 
e) SVF data (pp bild 8-9) 
 

4. Rapport från resp. region/förvaltning 
Kronoberg – välfungerande patologiverksamhet, bekymmer med mammografiscreening, har 
kapacitet att ta emot patienter för strålbehandling. Region Skåne kan kontakta Carina P för att 
diskutera möjligheten att ta emot patienter för strålbehandling från Region Skåne. 
Blekinge – Ledtiderna har försämrats kraftigt sedan 2021. Har brist på operationspersonal, patologer, 
onkologer, tider till MR prostata. Vissa processer fungerar bättre än andra. Positivt är att 
tarmcancerscreeningen har kommit igång samt att implementeringen av Min vårdplan går bra. 
Halland – Etablerat en onkologi- och palliativmedicinklinik, dock en utmaning att rekrytera onkologer. 
Tarmcancerscreening startar i höst.  Ser ett behov av att synliggöra och öka kännedomen om SVF. 
Bekymmersamt hur projektet för att utrota livmoderhalscancer har hanterats från nationellt håll. 
Skåne – Rekommendationerna från flera av delprojekten inom Samarbete för bättre vård är nu under 
införande, bl.a. basonkologi och ärftlig cancer. Teledermatoskopi är under utrullning. Stort inflöde av 
SVF-remisser samtidigt som man inte noterar motsvarande ökning avseende start av behandling. 
Stort inflöde av patienter, ansträngd situation där man tappat medarbetare efter pandemin. Inväntar 
besked om godkänd ackreditering av Skåne University Hospital Cancer Center.  

http://www.cancercentrum.se/
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SRVNs kansli – Tre cancerrelaterade frågor kommer att lyftas på kommande möte med SRVN i början 
av juni: uppföljning av den regionala cancerplanen, övre ålder för mammografi samt tillgänglighet för 
nivåstrukturerade diagnoser. Ledningsgruppen för Södra sjukvårdsregionen har möte 17 juni och 
kommer då bl a att diskutera den sjukvårdsregionala tumörbiobanken samt förlängning av den 
regionala cancerplanen. 

 

5. Patient- och närståenderådets verksamhetsrapport (se pp bild 11-15) 

Rapport från Leif A. 
 

6. Mötesplatser för patienter och närstående (se pp bild 16-28) 

Rapport från Nick L och Elisabeth L.  
Beslut: RCC Syd tillsammans med PNR får i uppdrag att till styrgruppsmöte 15 september ta fram ett 
förslag på hur man kan arbeta vidare med digitala mötesplatser för cancerpatienter och närstående i 
Södra sjukvårdsregionen.  

 

7. Insatser för att stärka förutsättningarna för klinisk forskning i Södra 
sjukvårdsregionen (se pp bild 30-38) 

Styrgruppen diskuterar uppföljning samt möjligheterna för att utlysa medel även för 2023.  
Beslut: Uppföljning av genomförda insatser samt möjligheten att utlysa medel även för 2023 tas upp 
på styrgruppsmöte i november samt i februari 2023. 
 

8. Regionalt patientprocessarbete (se pp 39-45) 

Björn O presenterar resultat från enkäten till RPPL som gjordes i slutet av 2021. 
På frågan till styrgruppen om det är dags för ny kartläggning av LPPL uppdragen blev svaret att det 
finns ett visst intresse. 
Beslut: Frågan tas med till och beslutas på möte med cancersamordnarna 15 juni. 
 

9. Insatser för att korta ledtider inom urologiska cancerdiagnoser (se pp 57-61) 

Björn O presenterade förslag till insatser som även har skickats ut före mötet.  
Beslut: Styrgruppen beslutar om finansiering i enligt med förslag på pp bild 61, 400 tkr för 
projektledare för delprojekt 28 samt 433 tkr per förvaltning. 
 

10.  Hur stärker vi omvårdnadsperspektivet i det regionala patientprocessarbetet? 

(se pp 51-56) 
Linn Rosell presenterade och summerade projekt Samordnande kontaktsjuksköterska som RCC Syd 
har genomfört på styrgruppens uppdrag, se artikel Jämlik cancervård med samordnande 
kontaktsjuksköterskor - RCC Syd (cancercentrum.se) RCC Syd har avsatt 800 tkr av pengarna från 
årets ÖK Cancer till att stärka omvårdnadsperspektivet i det regionala processarbetet, t ex genom att 
inrätta uppdrag för samordnande kssk eller omvårdnads-RPPL. 
Beslut: RCC Syd får i uppdrag att ta fram ett konkret förslag på uppdrag till samordnande 
KSSK/omvårdnads-RPPL, till kommande styrgruppsmöte den 15 sept. 
 

11.  RCCs roll, uppdrag och mandat inom ett antal fokusområden: (se pp bild 47-50) 
Prevention, kompetensförsörjning och palliativ vård 
Frågorna diskuterades i styrgruppen. Lyftes behov av att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor 
inom patologi. Ett sätt skulle kunna vara att i nationell samverkan utveckla arbetsprocesser kring 
digital patologi. 
Beslut: Maria RD och Björn O får i uppdrag att ta med sig frågan till RCC Samverkan. 

 

https://cancercentrum.se/syd/om-oss/nyheter/2021/september/jamlik-cancervard-med-samordnande-kontaktsjukskoterskor/
https://cancercentrum.se/syd/om-oss/nyheter/2021/september/jamlik-cancervard-med-samordnande-kontaktsjukskoterskor/
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12. Summering av dagens möte samt frågor att diskutera under kommande 
styrgruppsmöte 
Förslag på ämnen till kommande styrgruppsmöte kan skickas till Maria och Ingrid. 
Frågorna nedan tas med till styrgruppsmötet 15 september: 
- Digitala mötesplatser för cancerpatienter och närstående 
- Förslag ska tas fram för att stärka omvårdnadsperspektivet i processerna 

 
 

13.  Kommande styrgruppsmöten 2022 

15 september kl 09 -12 – digitalt 
24 november kl 09 - 12 – digitalt 

 
 
Deltagande vid mötet: 
ORDINARIE LEDAMÖTER 
Björn Lövgren-Ekmehag, Region Skåne, delvis via Teams 
Lena Luts, Region Skåne, dagens ordförande 
Johan Cosmo, Region Skåne, delvis via Teams 
Jörgen Wenner, Region Skåne, deltog via Teams 
 
Birgitta Friberg, Region Blekinge - förhinder 
Mia Dreier, Region Blekinge 
 
Christina Svärd, Region Halland, deltog via Teams 
Jeanette Törnqvist, Region Halland 
 
Carina Pettersson, Region Kronoberg 
Tina Eriksson, Region Kronoberg  
 
ADJUNGERADE 
Leif Andersson, Patient- och närståenderådet  
Nicolas Lamb, Patient- och närståenderådet 
Mats Jerkeman, Lunds universitet - förhinder 
Anna Sandgren, Linnéuniversitetet - förhinder 
Sven Oredsson, Södra Regionvårdsnämnden, t o m punkt 8 
 
För RCC Syd 
Maria Rejmyr Davis 
Björn Ohlsson 
Jessica Wihl 
Ingrid Vogel 
Ami Larsson 
Linn Rosell, fr o m punkt 10 
 
 


