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Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att:
1. Fortsätta utreda förslaget om en samlad regionens cancervård i en onkologisk länsklinik och att återkomma till regionstyrelsen senast november
2021 med resultat av utredningen.
2. Säkerställa primärvårdens följsamhet till registrering av välgrundad
misstanke om cancer och återrapportera utvecklingen till regionstyrelsen.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ser positivt på revisorernas granskning av de standardiserade vårdförloppen för cancersjukdomar. Revisorerna lyfter ett antal viktiga
utvecklingsområden för regionstyrelsen att följa upp. Det är viktigt att nödvändiga steg tas för att utveckla samverkan mellan olika vårdnivåer så att
god följsamhet till vårdförloppen säkerställs samt att ledtider från välgrundad misstanke om cancer till behandlingsstart hålls.

Sammanfattning
Regionens revisorer har granskat regionens cancervård avseende tillämpningen av standardiserade vårdförlopp för cancer. Revisorerna bedömer att
regionstyrelsen inte helt säkerställt att cancervården sker ändamålsenligt och
i enlighet med de standardiserade vårdförloppen samt att den interna kontrollen inte helt är tillräcklig.

Ärendet
För att korta väntetiden och minska de regionala skillnaderna i cancervården
har ett nationellt system med standardiserade vårdförlopp införts för olika
cancersjukdomar. Vårdförloppen beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras för olika cancerdiagnoser samt vilka ledtider som
ska hållas mellan välgrundad misstanke och behandlingsstart. Sammanlagt
har 31 standardiserade vårdförlopp för cancer införts. Vårdförloppen bygger
på en välfungerande samverkan mellan primärvård och specialiserad vård.
Revisorernas rekommendationer
Regionens revisorer lämnar följande rekommendationer till regionstyrelsen
utifrån genomförd granskning.


Säkerställ en korrekt registrering av patienter i standardiserade vårdförlopp för att statistiken ska utgöra ett rättvisande underlag för utvärdering
och vidareutveckling av arbetet med standardiserade vårdförlopp.
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Säkerställ en löpande analys av ledtider inom standardiserade vårdförlopp för att utifrån identifierade brister i analysen kunna vidta adekvata
åtgärder.
Säkerställ en tillräcklig rapportering och uppföljning av avseende hur
arbetet med standardiserade vårdförlopp fortskrider och vid behov vidta
åtgärder för att säkerställa en tillfredsställande utveckling inom området.

Regiondirektörens kommentarer
Samverkan mellan primärvården och den specialiserade vården är en framgångsfaktor för arbetet med de standardiserade vårdförloppen. Regionen har
ett pågående arbete med uppbyggnaden av en ny struktur för kunskapsstyrning i enlighet med nationell modell. Därtill är regionen i skede med att införa den nya organisationen som ska ge ett tydligare gränssnitt för samverkan mellan primärvård och specialiserad vård. I genomlysningen av regionens sjukvårdssystem som genomfördes 2020 fanns ett förslag att samla regionens cancervård i en länsgemensam klinik. Detta förslag kommer utredas
vidare och ett underlag för beslut ska tas fram. En mycket viktig komponent
i den nya organisationen är att ändamålsenliga samverkansmodeller införs
mellan olika vårdnivåer. Detta är ett prioriterat område med relevans för
vårdförloppen inom cancervården. Utvecklingen av samverkan kommer
följas upp i takt med att den nya organisationen tas i drift.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Revisionsrapport cancervården – standardiserade vårdförlopp
Revisorernas skrivelse
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Länssjukvård 1
Divisionschef Länssjukvård 2
Divisionschef Nära
Divisionschef Funktion
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Ekonomidirektör

ANSVARIG AVDELNING

DOKUMENT-ID

VERSION

[Gäller för verksamhet]

ARBGRP583-382524020-1214

0.5

ANSVARIG CHEF
Anneli Granberg

HANDLÄGGARE
Hans Nylund

