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Protokoll fört vid Regionalt cancercentrum syds styrelsemöte  
 
 
Tid: Måndagen den 3 februari 2014 kl. 09.30 
Plats: RCC Syds lokaler Medicon village, byggnad 404C ”Projektrummet”.  
 
Närvarande: Ingrid Bengtsson-Rijavec (IBR), Pia Lundbom, Per-Olof Sjöblom (lämnade mötet under 
punkten 5.3), Gunilla Skoog (GS), Thomas Troëng (TT), Styrbjörn Östberg (SÖ), Gunnar Persson 
(GP), Ulf Strömberg (US), Emma Pihl (EP), Jonas Manjer (JM), Rita Jedlert (RJ), Mef Nilbert (MN), 
Stefan Rydén (SR), Ingrid Vogel (IV). 
Förhinder: Jan Eriksson 
Ej närvarande: Christian Ingvar, Anders Bjartell. 
 
    
1. Dagordning 

Godkändes med tillägg av punkten Socialstyrelsens utvärdering 2014 under övriga frågor. 
 

 

2. Val av justerare 
PL och GS valdes att justera protokollet. 
 

 

3.  Föregående mötesprotokoll 
Lades med godkännande till handlingarna. 

 

 

4.  Beslutsärenden  

4.1 Möten sponsrade av industrin 
Då det saknades skriftligt beslutsunderlag flyttas punkten till nästa styrelsemöte.  
 

 

5.  Informationsärenden  

5.1 Rapport från Skåne/Blekinge/Halland/Kronoberg 
IBR lämnade rapport från Region Skånes pågående arbete. 
GS lämnade tillsammans med TT rapport från Landstinget Blekinge. 
US lämnade tillsammans med EP rapport från Region Halland. 
SÖ lämnade tillsammans med GP rapport från Landstinget Kronoberg. 
 

 

5.2 Rapport från Södra Regionvårdsnämnden/Lunds universitet/Patientrådet 
RJ lämnade rapport från SRVN och JM för LU. 
 

 

5.3 Verksamhetsrapport 
Verksamhetsrapporten (tid utsänd) lades till handlingarna. 
 
Gudrun Berggren HR-avd. koncernkontoret Region Skåne presenterade resultat från 
medarbetarenkät. Se bilagd ppt. 
MN presenterade framtagen handlingsplan som ska leda till en åtgärdsplan. Se bilagd ppt. 
Styrelsen diskuterade den information som presenterades. 
Uppdrag: 
Styrelsen gav MN förtroende att arbeta vidare med handlings- och åtgärdsplan. 
Återkommande punkt till kommande styrelsemöte med presentation om hur arbetet fortgår. 
 

 
 

5.4 Läkemedel, information om nationella och regionala strukturer 
Maria Landgren, läkemedelschef Koncernkontoret Region Skåne, informerade om strukturer 
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för ordnat införande av nya läkemedel. Se bilagd ppt. 
Sammanfattning: 
Viktigt att tidigt ta in diskussionen om läkemedel i patientprocessarbetet. Styrelsen stödjer att 
RCC aktivt arbetar inom området. 
 

5.5 Kvalitetsdata 
Oskar Hagberg, statistiker RCC Syd, visade ett nytt sätta att presentera kvalitetsdata 
förståeligt för både politiker, tjänstemän, medborgare och profession.  
Sammanfattning: Efter gemensam diskussion om visat material får OH i uppdrag att 
fortsätta sitt arbete med ytterligare förbättringar. Materialet kommer nu att läggas ut som ett 
”förbättringsarbete” på RCC Syds hemsida med uppmaning om att komma in med 
synpunkter. 
 

 

5.6 Ekonomi, bokslut 2013 
SR presenterar en preliminär ekonomiredovisning efter bokslut 2013. En definitiv redovisning 
kommer att ingå i RCC Syds verksamhetsredovisning för 2013 som kommer att redovisas för 
godkännande vid nästkommande styrelsemöte.  
 

 

5.7 Cancerplan – lägesrapport 
MN föredrar arbetsgången med cancerplanen, se bilagd ppt. 
Sammanfattning: 
De inplanerade dialogmötena kan ses som en första remissgenomgång som därefter ska 
diskutera i resp. region/landsting. Behandlas därefter i SRVN och därefter i resp. 
landsting/regions styrelse där den ska fastställas. Styrelsen ska ges möjlighet att inkomma 
med synpunkter. (Datum för region/landstingsstyrelsemöten mailas in till IV). Viktigt att 
cancerplanen hanteras före sommaren. 
 

 

5.8 Nivåstrukturering/remiss peniscancer – lägesrapport 
Remissen gått till resp. RCC. Ett gemensamt svar för södra sjukvårdsregionen kommer att 
lämnas till Socialstyrelsen från RCC Syd. MN avlade lägesrapport utefter hittills inkomna 
svar. Alla landsting i södra sjukvårdsregionen ställer sig bakom förslaget till nivåstrukturering. 
 

 

6.  Övriga frågor 
MN informerade att Socialstyrelsens utvärdering 2013 kommer att publiceras den 8.2 2014. 
I förra veckan kom det även besked från Socialstyrelsen om nytt datum för platsbesök för 
RCC Syd - ett förmöte 21.8 och platsbesök den 29.8. Se bilagt dokument. 

 

 

7.  Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet. 
 
Lund 2014-02-03 
 
 
Ingrid Bengtsson-Rijavec                             Ingrid Vogel 
Ordf                                                              Sekr 
 
 
Justeras 
 
 
Pia Lundbom                                                 Gunilla Skoog            

 

 


