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Styrelsen RCC Syd 

 
 

Protokoll fört vid Regionalt cancercentrum syds styrelsemöte 
 

2015-02-11 kl 09-12, Elite Hotel Ideon 
 
Närvarande ledamöter: Ingrid Bengtsson-Rijavec (IBR), Jan Eriksson (JE), Bengt Karlsson (BK), Pia 
Lundbom (PL), Gunilla Skoog (GS),Thomas Troëng (TT), Björn Zackrisson deltog from del 2 (BZ), 
Styrbjörn Östberg (SÖ).  
Närvarande adjungerade: Rita Jedlert (RJ), Christian Ingvar (CI), Ewa-Stina Johansson (ESJ), Arne 
Lundblad (AL), Jonas Manjer (JM).  
Närvarande tjänstemän: Mef Nilbert (MN), Stefan Rydén (SR), Anna Friberg (AF), Maria Rejmyr-
Davis (MRD) och Ingrid Vogel. 
Förhinder: Per-Henrik Nilsson, Gunnar Persson och Emma Pihl. 

 
DEL 1 
    
1. Mötets öppnande samt dagordning 
Ordf. IBR hälsade Bengt Karlsson välkommen som ny ledamot i styrelsen och förklarade 
mötet öppnat. 
 

2. Val av justerare 
TT valdes att justera dagens protokoll. 
 

3.  Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna. 
 

 

4. Beslutsärenden  

4.1 Årsredovisning 2014 
Beslut: 
Styrelsen ställer sig bakom framtagen årsredovisning. 
 

 

5. Informationsärenden  

5.1 Rapport från Skåne/Blekinge/Halland/Kronoberg 
IBR lämnade rapport tillsammans med JE och PL från Region Skåne. 
TT lämnade rapport tillsammans med GS från Landstinget Blekinge. 
BK lämnade rapport från Region Halland. 
SÖ lämnade rapport från Landstinget Kronoberg. 
 
5.2 Rapport från Södra Regionvårdsnämnden/Lunds universitet/Patient- och närståenderåd 
RJ lämnade rapport från Södra Regionvårdsnämnden (SRVN). 
CI lämnade rapport från Lunds universitet tillsammans med JM. 
E-S Johansson lämnade rapport från Patient- och närståenderådet tillsammans med AL. 
 
5.3 Verksamhetsrapport RCC Syd 
MN lämnade rapport och hänvisade till årsredovisningen. 
 
5.4 Verksamhetsplan 2013-2015 
MN informerade om att huvudinriktningen fortfarande gäller för rubr. plan som togs fram i 
samband med ansökan om statsbidrag för 2013-2015. 
 
5.5 Rapport från kvalitetsdialoger 
MN lämnade rapport, se bil. ppt. 
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5.6 Preliminär budget 2016* samt förslag till verksamhetsplan för 2016 
MN informerade om det ekonomiska läget inför budget 2016, se bil ppt. Diskussion. 
Sammanfattning: Styrelsens ställer sig bakom att i avvaktan på besked om ev. fortsatt statligt 
projektbidrag tar styrelsens ledamöter upp diskussion på hemmaplan för planering av budget 
2016 och försöker reservera pengar för uppfinansiering till rimlig nivå. Till kommande 
styrelsemöte 9.4 har resp. region/landsting med sig förslag till beslut. 
RCC Syds ledning uppdras att förfina beskrivningen av vad en utökad finansiering avser. 
 
5.7 Arbetet med nationell och regional cancerstrategi 
Informerades om regeringens och SKLs satsning på att korta väntetiderna och minska de 
regionala skillnaderna i cancervården ”Varje dag räknas”. RCC Syd genomför i dialog med 
alla fyra regioner och landsting informationsmöten.  
 
5.8 Remiss cervixscreening prevention 
Informerades om utsänd remiss från Socialstyrelsen. RCC Syd erbjuder sig att hålla ihop och 
arbeta fram ett remissvar. Region Skåne har tackat ja till detta samarbete. Frågan ställs nu 
till de andra regionerna/landsting och önskar att besked lämnas omgående till MN. 
 

6. Övriga frågor 
Inga övriga frågor togs upp.  

 
DEL 2 /  
 
Förutom ovanstående närvarande deltog följande adjungerade:  
Regionala patientprocessledare; Gert Lindell, Lena Myrskog, Björn Ohlsson, och Jessica Wihl. 
Patient- och närståenderådet; Max Falkå, Inga-Lill Lellky, Bo Ericsson, Lars Axelsson, Anette 
Hälsingdal och Peter Sundqvist. 
 

7. Rapport från patientprocessarbetet (SR). 
SR sammanfattade 2014 års patientprocessarbete, vg se bilagd ppt. Intervju med fyra regionala 
patientprocessledare, Lena Myrskog, Björn Ohlsson, Jessica Wihl och Lars Ek.  

 
8. Gemensam diskussion med Patient- och närståenderådet med focus på önskade 

insatser 2015-2016. 
Rådet presenterade sig och sina intresseinriktningar. E-SJ rapporterade från Patient- och 
närståenderådets verksamhetsberättelse, se bilaga. 

 
9. Mötets avslutande 
Avgående ledamot Styrbjörn Östberg avtackades och därefter förklarade ordförande mötet avslutat. 

 

Lund 2015-02-11 

 
 
 
Ingrid Bengtsson-Rijavec 
Ordförande 
 

Justeras    Vid protokollet 
 
 
 
Thomas Troëng   Ingrid Vogel 
 


