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Protokoll fört vid Regionalt cancercentrum syds styrelsemöte 

 
 
Onsdagen den 25 november 2015 kl 09-12, Region Skånehuset Kristianstad 
 
Närvarande ledamöter: Vice ordf. Emma Pihl, Gunilla Skoog, Björn Ohlsson Gunnar Persson, Björn 
Zackrisson, Jan Eriksson. 
Närvarande adjungerade: Christian Ingvar, Ewa-Stina Johansson, Arne Lundblad, Jonas Manjer, 
Rita Jedlert. 
Närvarande tjänstemän: Mef Nilbert, Stefan Rydén, Anna Friberg, Maria Rejmyr-Davis. 
Förhinder: Ingrid Bengtsson-Rijavec, Pia Lundbom, Per-Henrik Nilsson samt sekr Ingrid Vogel. 

 
1. Mötets öppnande samt dagordning 
Mötet öppnades av vice ordf. Emma Pihl och liggande dagordning kunde godkännas. 

 

2. Val av justerare 
Gunnar Persson valdes att justera dagens protokoll. 
 

3. Föregående mötesprotokoll 
Lades med godkännande till handlingarna. 
 

4. Beslutsärenden 
4.1 Budget 2016 
Beslut: 
Styrelsen fastställer föreslagen budget 2016 i alla delar förutom de 3 mkr som är upptagna som extra 
tillskott 2016 från Södra regionvårdsnämnden (SRVN). RCC Syd tar kontakt med Per Wendel, 
chefsekonom SRVN:s kansli för att formellt hantera äskande om 3 mkr. 

 
4.2 Regionala kunskapsgrupper – cancer - Förslag på modell för framtida processarbete 
Beslut: 
Diskussion - RCC Syd korrigerar materialet och sänder ut till alla ledamöter. Varje landstings-
/regionrepresentant (IBR, GS, EP och GP) tar ansvar för att diskutera förslaget med resp. 
landstings/regions organisation för kunskapsstyrning. Resultatet av diskussion förs in till SRVN:s 
ledningsgrupp via RJ. RJ tar även ansvar för att snarast diskutera förslaget med SRVN:s medicinska 
kommitté. 
Synpunkter från ovan nämnda diskussioner återkopplas till RCC senast 15 jan 2016 så att ärendet 
kan tas upp för fastställande vid årets första styrelsemöte. 

 
4.3 Former för styrelsens arbete 2016-2018 - Beslut om ordförandeskap 
Beslut: 
Beslöts att ordförandeskapet roterar enligt följande: År 1 är landsting/region Y vice ordf. År 2 är Y ordf 
och X vice ordf. År 3 är X ordf. och Z vice ordf. o.s.v. År 2016 är Region Halland ordförande och 
Region Kronoberg vice ordförande. 
 

5. Informationsärenden 
5.1 Rapport från Skåne/Blekinge/Halland/Kronoberg 
Rapporter avlämnades från resp. Region/Landsting. 
 

5.2 Rapport från Södra Regionvårdsnämnden/Lunds universitet/Patient- och 
närståenderådet 
Rapporter avlämnades från resp. enhet. 
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5.3 Verksamhetsrapport 
Personal/rekryteringar, Springlife, Reseinventering nationella möten 
MN, MRD och AF informerade. Se bif. ppt presentation. 

 
5.4 Regional biobank 
Styrelsen anser enhälligt att den regionala infrastrukturen för provsamlingar inom cancerområdet är 
viktig för att stärka och stimulera forskning och utveckling i södra sjukvårdsregionen och ställer sig 
bakom fortsatt arbete enligt föredraget. 

 
5.5 CCC – Cancer Comprahensiv Center 
MN informerade. Se bif. ppt presentation. 
 

5.6 Regional kompetensförsörjningsplan 
MN informerade att SRVN vid deras sammanträde 151030 beslöt att godkänna planen samt att 
genomförandet av planen skall ske i nära samarbete med resp. huvudmans HR-organisation. 

 
5.7 Nivåstrukturering – nationell & regional 
Översikt över volymer och genomförd regional nivåstrukturering inom de olika 
patientprocesserna i södra sjukvårdsregionen 
SRVN har genomfört en workshop tillsammans med Samverkansnämnden i Väst ned tema 
nivåstrukturering och kommer ta fram en samlad arbetsmodell för nivåstrukturering som gäller både 
cancer och andra sjukdomsområden. RJ ansvarar för att RCC Syds nivåstruktureringsplan tas upp för 
beslut i SRVN. 

 
5.8 Cellprovsbussen – utvärdering 
AF informerade. Se bif. ppt presentation. 
 

5.9 Komplettering till Socialstyrelsen 
MN informerade om att RCC kompletterar årets utvärdering, som utförs av Socialstyrelsen, med 
följande dokument: 1. Forsknings- och innovationsplan, 2. Beskrivning av arbetet med uppföljning av 
insatser inom området prevention och tidigdiagnostik, 3. Regional kompetensförsörjningsplan samt 
kartläggningar av kompetensbehov avseende CT/PET, lungcancerprocessen samt 
prostatacancerprocessen, 4. Regional nivåstruktureringsplan. 
 

6. Övriga frågor 
6.1 Fastställande av datum för styrelsemöten 2016   
EP skickar förslag på tider till sekr. Ingrid Vogel som skickar ut en doodle. När hälften av styrelsens 
ledamöter har besvarat denna sätts datum, inkl. två halvdagsmöten, ett heldagsmöte och ett internat. 
2016 års första möte planeras vara ett heldagsmöte. 

 

7. Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

Kristianstad 2015-11-25 

 

 
Emma Pihl 
Vice ordförande 
 

Justeras    Vid protokollet 
 
 
Gunnar Persson   Anna Friberg 


