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Protokoll fört vid RCC Syds styrelsemöte  
fredagen den 20 maj 2016, MV Lund 

 
 
Närvarande ledamöter: Emma Pihl fom p 4.1, Ann-Sofi Isaksson, Per-Henrik Nilsson, Gunnar 
Persson, Gunilla Skoog, Lars Almroth, Ingrid Bengtsson-Rijavec, Pia Lundbom, Björn Zackrisson. 
Närvarande adjungerade: Rita Jedlert, Ewa-Stina Johansson, Arne Lundblad, 
Närvarande tjänstemän: Mef Nilbert, Björn Ohlsson, Maria Rejmyr-Davis, Anna Friberg, Ingrid Vogel 
 
Förhinder: Jan Eriksson, Jonas Manjer, Christian Ingvar, Anders Bjartell 

  
   
1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av vice ordförande Per-Henrik Nilsson och hälsade samtidigt de två nya 
ledamöterna Ann-Sofi Isaksson och Lars Almroth välkomna.  
Vice ordförande ledde mötets p1, p2, p3, p5.1, 5.2, och 5.3. Emma Pihl ledde mötets p4.1 
samt 5.4,5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6 och 7. 
 

2.  Val av justerare 
Att justera dagens protokoll valdes Ingrid Bengtsson-Rijavec. 

 
3.  Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna. 
 

4. Beslutsärenden 

4.1 Hantering av landstingens/regionernas beslut om utökad budget 2016+2017 
Styrelsen ställer sig bakom en utökad solidarisk finansiering från SRVN om 2 mkr för 2016.  
 
Region Halland och Region Kronoberg har fått klartecken att ställa sig bakom en utökad 
solidarisk finansiering för 2017 om 3 mkr. Region Skåne och Landstinget Blekinge har ännu 
inget klartecken då deras budget läggs i november. Ordförande Emma Pihl understryker att 
styrelsen vid mötet i februari var enig om att rekommendera sina huvudmän en utökad 
finansiering. Skåne och Blekinge uppmanas nu att lämna besked för att det ska kunna tas fram 
ett ärende för beslut vid SRVNs möte den 25 augusti 2016. 
 
RCC Syd uppmanas att arbeta i enlighet med tidigare föreslagen utökad budget. 
 

5. Informationsärenden 

5.1 Rapport från Skåne/Blekinge/Halland/Kronoberg 
Rapporter lämnades från resp. region/landsting. 
 

5.2 Rapport från Södra Regionvårdsnämnden/Lunds universitet/Patient- och 
närståenderåd 
Rapporter lämnades från resp. enhet. 
 

5.3 Verksamhetsrapport RCC Syd 
Mef Nilbert informerade, se bif. ppt. 

 Avseende finansiering av projektet bäckencancerrehab kommer frågan att tas upp vid 
SRVNs möte 25 maj för ev. beslut om att ansöka om medel hos SKL/RCC 
Samverkan.  

 Prostatacancerscreening – frågan behöver utredas. Mef Nilbert får av RCC Syds 
styrelse i uppdrag att ta fram ett förslag. 
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5.4 Nivåstrukturering 

- Uppdatering nationell nivåstrukturering 
3 ansökningar från SUS; Perihilära gallvägstumörer, Lokalt avancerad 
pankreascancer, Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer. 
 
RCC Syds styrelse ställer sig bakom SUS ansökningar men önskar dock att frågan om 
hur många nationella vårdenheter som ska finnas tas upp för ytterligare diskussion i 
lämplig instans.  
 

- Regional nivåstrukturering 
4 medicinska underlag från RPPL: 
 1 - Blåscancer 
 2 - Njurcancer 
 3 - Ovarialcancer 
 4 - Lever-, gallvägs- och pankreascancer 
 
Avs diagnos 1, 2, och 4 ställer sig RCC Syds styrelse bakom föreslagen regional 
nivåstrukturering. Diskussion avseende 3 finns avvikande synpunkter från landstinget 
Blekinge. Mef Nilbert får i uppdrag att revidera skrivningen ”remissvar regional 
nivåstrukturering”. 
 
Mef Nilbert deltar vid SRVNs möte den 25 maj och kommer att informera om 
styrelsens ställningstagande avseende; 
a) nationell nivåstrukturering och aktuella ansökningar inom 3 områden samt förslag till 
samlat remissvar från SRVN. 
b) regional nivåstrukturering enligt ovan samt förslag till remissvar från SRVN 
 

5.5 Slutrapport ÖK 2015 väntetider i vården 
Rapport för kännedom. 
 

5.6 Cancer Comprehensive Center 
Mef Nilbert informerar om att SUS, genom Harald Roos, arbetar för ett CCC med syfte att 
stärka SUS i Sverige och Europa. 
 

5.7 Rapport ”Cancerdiagnostik med MRT i Södra sjukvårdsregionen” 
Utvecklingssjuksköterska Linn Rosell informerade om den kartläggning som genomförts. 
 

5.8 Utvärdering 

- Socialstyrelsen 
Mef Nilbert informerade att underlag avs prostatacancer, huvud-halscancer, 
lungcancer och cervixcancer är insända till Socialstyrelsen. Representanter från 
Socialstyrelsen planeras delta vid RCC Syds styrelseinternat i september. 

- KEFU 

Mef Nilbert informerade om framtagen projektplan (bifogas) för KEFUs utvärdering av 
RCC Syd inom områdena kunskapsstyrning och patientprocesser med fokus på 
bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, urinblåsecancer samt lymfom. 
 

6. Övriga frågor 
Följande mötestider är fastlagda 2016: 
Ti-Ons 13-14.9, kl 16 – 16, Halmstad 
Fre 11.11, kl 9-13, Lund 
 

7. Mötets avslutande 
Ordförande Emma Pihl förklarade mötet avslutat samt avtackade Arne Lundblad som nu slutar 
sitt uppdrag för Patient- och nårståenderådet. 
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Lund 2016-05-20 

 

 

 

Emma Pihl, ordförande 

 

 

 

Justeras    Vid protokollet 

Ingrid Bengtsson Rijavec   Ingrid Vogel 

 

 


