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Protokoll fört vid Regionalt cancercentrum syds styrelsemöte 
 
Tid: tisdagen den 1 april klockan 13-16 
Plats: RCC Syds lokaler, Medicon Village, byggnad 404C, ”projektrummet” 
 
Närvarande: Ingrid Bengtsson-Rijavec (IBR), Pia Lundbom (PL), Per-Olof Sjöblom (POS), Gunilla 
Skoog (GS), Thomas Troëng (TT), Styrbjörn Östberg (SÖ), Gunnar Persson (GP), Ulf Strömberg (US), 
Emma Pihl (EP), Jonas Manjer (JM) lämnade mötet efter punkten 5.3, Jan Eriksson (JE), Rita Jedlert 
(RJ), Mef Nilbert (MN), Stefan Rydén (SR), Anna Friberg (ersättare för Ingrid Vogel) 
Förhinder: Christian Ingvar 
 

1. Dagordning 
Godkändes med två tillägg under övriga frågor: Kommentar till handlingen Resultat nationella 
cancerstrategin och diskussion om propå från Uppsala Cancer Clinic 
 

2. Val av justerare 
POS valdes att justera protokollet. 
 

3. Föregående mötesprotokoll 
Lades med godkännande till handlingarna. 
 

4. Beslutsärenden 
 
4.1 Reviderad budget 2014 

Fastställs under förutsättning att södra sjukvårdsregionen rekommenderar regioner och 
landsting att utöka den solidariska finansieringen under 2014 med högst 3 miljoner 
kronor. 
Uppdrag: 
Styrelsen gav MN i uppdrag att framgent presentera budget och resultatutfall för både 
hela RCC Syd och för respektive del (f d OC och fd RCC Syd projektorganisationen) 
separat. 
 

4.2 Ny ersättningsmodell för regionala patientprocessledare:  
Ny ersättningsmodell godkändes. 
Uppdrag: 
Styrelsen gav MN i uppdrag att skriva om uppdragen till respektive regional 
patientprocessledare samt att informera respektive aktuell förvaltningschef om att 
uppdrag och ersättningsmodell kommer att förändras från och med 1 juli 2014. 
 

4.3 Möten sponsrade av industrin 
Föreslagen policy godkändes. 
 

5. Informationsärenden 
 
5.1 Rapport från Skåne/Blekinge/Halland/Kronoberg 

IBR lämnade rapport från Region Skånes pågående arbete tillsammans med JE, PL och 
POS. 
GS lämnade rapport från Landstinget Blekinge tillsammans med TT. 
US lämnade rapport från Region Halland tillsammans med EP. 
SÖ lämnade rapport från Landstinget Kronoberg tillsammans med GP. 
 

5.2 Rapport från Södra Regionvårdsnämnden/Lunds universitet/Patient- och 
närståenderåd 
JM lämnde rapport från Lunds universitet. 
RJ lämnade rapport från Södra regionvårdsnämnden. 
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MN upplyste om att patient- och närståenderådet är bildat och har sitt första möte den 20 
maj. 
 

5.3 Verksamhetsrapport 
Springlife-enkäten:MN informerade åtgärder med anledning av Springlife-enkäten. 
Fortlöpande information av arbetet sker vi nästkommande styrelsemöten. 
Nya enhetschefer: MN presenterade de nya enhetscheferna Anna Friberg och Maria 
Rejmyr Davis. 
Verksamhetsrapport: Verksamhetsrapporten lades till handlingarna. 
Uppdrag: 

• Styrelsen gav MN i uppdrag att framgent strukturera verksamhetsrapporten i 
enlighet med de tio kriterierna så att också måluppfyllelsen framgår.  

Kompetensförsörjningsplan klinisk patologi och cytologi:  
Uppdrag: 

• Styrelsen ger MN i uppdrag komplettera planen med ett förtydligande gällande att 
Region Skåne har centralt reserverat 4 stycken ST-tjänster till patologi. 

• Styrelsen ger MN i uppdrag att tillsammans med RJ utforma ett ärende till södra 
regionvårdsnämndens sammanträde i juni i vilket södra regionvårdsnämnden 
rekommenderar landsting/regioner att samverka i frågan kring den framtida 
kompetensförsörjningen av patologer. 

Handlingsplanen klinisk forskning:  
Uppdrag: 

• Styrelsen ger MN i uppdrag att revidera och konkretisera planen och lägga fram 
den för fastställande på styrelsemötet i september. 

Förslag kvalitetsindikatorer och måltal 2014: 
Uppdrag: 

• Styrelsen ger MN i uppdrag att återkomma till styrelsen i september med 
presentation av måluppfyllelsen för indikatorerna och målen. 

• Styrelsen ger MN i uppdrag att synliggöra vilka kvalitetsregister som inkluderar 
livskvalitetsmått och andra resultatmått (inklusive medicinska resultatmått) i 
registret. Presentation på nästa styrelsemöte i september. 

 
5.4 Årsredovisning 2013 

SR presenterar årsredovisningen som med vissa korrigeringar med godkännande lades 
till handlingarna. 
 

5.5 Cancerplanen – lägesrapport 
MN redogör för nuläget och de dialogmöten som skett under mars månad men olika 
företrädare för cancervården och ledningarna för regioner/landsting. Den kommande 
beslutsgången presenteras. Den 11 april skickas Cancerplanen till södra 
regionsjukvårdsnämnden för tjänstemannaremiss i respektive landsting/region. Beslut om 
Cancerplanen tas i södra regionvårdsnämnden i juni.  
 
6 Övriga frågor 
 
6.1 Resultat nationella cancerstrategin ”resultatrullen” 
Ordförande önskar en sammanfattning av ”resultatrullen” i dimensionen ”Vad är vi bra på 
– var ligger vi i framkant?” 
 
6.2 Uppsala Cancer Clinic 
Diskuterades det brev som skickats till regioner och landsting från den privata ”Uppsala 
Cancer Clinic” avseende erbjudande om högspecialiserad behandling av cancer med 
spridning i bukhinnan. I diskussionen framkom att detta är en mycket speciell verksamhet 
med små volymer och borde därför bli föremål för diskussion inom ramen för rikssjukvård. 
RJ och Karl Obrant (SUS) för upp frågan vid Rikssjukvårdsnämndens 
tjänstemannaberedning. 
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Viss verksamhet sker idag vid SUS Malmö och JE fick i uppdrag att snarast från SUS 
redovisa omfattning och erfarenheter så att detta alternativ kan beaktas i landstingens 
svar.  
 
7 Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
Lund 2014-04-01 
 
 
 
Ingrid Bengtsson-Rijavec 
ordföranden 
      

Anna Friberg 
Sekreterare 

 
 

Justeras 
 
 
 
Per-Olof Sjöblom 
 

 
 

 
 
 


