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Protokoll fört vid Regionalt cancercentrum syds styrelsemöte 
 
 
Onsdagen den 2 sept. 2015 kl 08-15, Margretetorp 
 
Närvarande ledamöter: Ingrid Bengtsson-Rijavec (IBR), Jan Eriksson (JE), Pia Lundbom (PL), Bengt 
Karlsson (BK), Björn Ohlsson (BO), Gunilla Skoog (GS), Gunnar Persson (GP), Emma Pihl (EP) Björn 
Zackrisson (BZ).  
Närvarande adjungerade: Rita Jedlert (RJ), Ewa-Stina Johansson (ESJ), Arne Lundblad. 
Närvarande tjänstemän: Mef Nilbert (MN), Stefan Rydén (SR), Anna Friberg (AF), Maria Rejmyr-
Davis (MRD), och Ingrid Vogel. 
Förhinder: Anders Bjartell, Christian Ingvar, Jonas Manjer, Per-Henrik Nilsson, och Jenny Patera.  

    
1. Dagordning 

Mötet öppnades av ordf. IBR och föreslagen dagordning godkändes. 
 

 

2. Val av justerare 
Valdes Björn Zackrisson. 
 

 

3.  Föregående mötesprotokoll 
Lades med godkännande till handlingarna. 
 

 

4.  

4.1 

Beslutsärenden 

Regional plan för arbetsfördelning 
Beslut:  
Framtagen plan godkäns, med tillägget att möjlighet att komplettera och revidera text inom en 
vecka till SR.  
MN och IBR uppdras att fastställa planen utan ny diskussion, i det fall inlämnad korrektur kan 
betraktas som redaktionell. Reviderat dokument utsänds till styrelsen för kännedom. Under dessa 
förutsättningar ställer sig styrelsen bakom den av RCC Syd framtagna planen för regional 
arbetsfördelning. 
Färdig plan för regional arbetsfördelning sänds till Södra Regionvårdsnämndens kansli för vidare 
beslutshandläggning. 
RCC Syd uppdras till nästkommande styrelsemöte att ta fram en översikt över volymer och 
genomförd regional nivåstrukturering inom de olika patientprocesserna i södra sjukvårdsregionen. 

 

 

4.2 Regional kompetensförsörjningsplan och kompetensinventeringar – planer ur ett 
processperspektiv inom områdena lungcancer och prostatacancer 
Beslut: 
Framtagen plan kompletteras/revideras (synpunkter inom en vecka till MN). Reviderat dokument 
utsänds till styrelsen för kännedom. Under dessa förutsättningar ställer sig styrelsen bakom den 
av RCC Syd framtagna regionala planen för kompetensförsörjning. 
Kompetensinventeringar/planer ur ett processperspektiv inom lungcancer och prostatacancer 
fastställs. Rapporterna publiceras på RCC Syds hemsida och skickas för vidare handläggning till 
regionernas/landstingens funktionsbrevlådor. 
 

 

4.3 Regionala kunskapsgrupper – cancer 
Uppdrag: 
Styrelsen uppdrar åt en arbetsgrupp bestående av MN, SR och EP att ta fram en modell för 
framtidens processarbete genom kontakt med kollegium kunskapsstyrning i SRVN. 
Arbetsgruppen uppdras att återkomma med förslag på modell för framtida processarbete inom 
cancerområdet till styrelsemötet 151125. 
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5. Informationsärenden  

5.1 Standardiserade vårdförlopp, uppdatering från RCC Syds projektledare samt från 
styrelserepresentanter. 
MN redovisade RCC Syds arbete med SVF, därefter avlades aktuella rapporter från resp. 
landsting/region. Se bilaga. 
 

 

5.2 

 

 

 

5.3 

 

 

5.4 

 

5.5 

 
 
5.6 

Rapport från Skåne/Blekinge/Halland/Kronoberg  

IBR, BZ, JE och PL lämnade rapport från Region Skåne. 
GS lämnade rapport tillsammans med BO från Landstinget Blekinge. 
EP lämnade rapport tillsammans med BK från Region Halland. 
GP lämnade rapport från Landstinget Kronoberg. 
 

Rapport från Södra Regionvårdsnämnden/Lunds universitet/Patient- och närstående råd 
RJ lämnade rapport från SRVN. 
E-S Johansson lämnade rapport från Patient- och närståenderådet. 

 
Verksamhetsrapport inkl. rekryteringar 
MN lämnade rapport, se bilaga. Informerades bl.a. om ny gemensam RCC hemsida, 
vårdprogramsarbete, reviderad forsknings- och innovationsplan, personalsituation och 
rekryteringar. Styrelsen önskar återkoppling avs. statistik över besök av hemsidan. 

 
Budget 2016 
MRD, AF informerade om ekonomiskt status för 2015 samt budget 2016, se bilaga. 
 

Former för styrelsens arbete 2016-2018 
Mötesformer diskuterades. Beslöts att nuvarande form fungerar bra med fyra möten per år varav 
tre kortare och ett internat men gärna alternera mötesplats i regionerna/landsting. Beslöts att from 
2016 rotera ordförandeskapet, 1 år i taget. Intresseanmälan om ordförandeskap inlämnas till IBR 
(som disk med MN). Beslut tas vid kommande styrelsemöte 151125. 
 

 

6. Övriga frågor 
Inga övriga frågor togs upp. 

 

 

7. 

 
Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
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Ingrid Bengtsson-Rijavec 
Ordförande 
 
Justeras    Vid protokollet 
 
 
Björn Zackrisson   Ingrid Vogel 
 

Bilagor: 

Presentationer: 

 RCC Syd – statusrapport, Kompetensförsörjning, Nivåstrukturering, Processarbete, Regionala 
kunskapsgrupper, SVF, Verksamhetsrapport + ekonomi 

 Anders Anell 


