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Ännu bättre cancersjukvård            
- regional utvecklingsplan för cancervården 

- arbetsmaterial 
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Bakgrund 

•  En regional utvecklingsplan för 
cancervården är ett av tio nationella 
kriterier för cancervårdens utveckling 

•  Politiskt beslut att inrätta RCC i regionen 
•  Tredje utvecklingsplanen för cancervården  
 



Ett samarbete i  
Västra sjukvårdsregionen 

Utmaningar 
•  ett ökat antal personer insjuknar i cancer per år 
•  fler patienter lever med cancer som en kronisk sjukdom 
•  erbjuda patienter och närstående att vara medskapare i vården 
•  ge fler patienter möjlighet att delta i kliniska forskningsstudier 
•  ge patienter och närstående en jämlik cancervård 
•  i ökad omfattning arbeta förebyggande och hälsofrämjande 
•  upptäcka cancer tidigare för att bättre kunna behandla sjukdomen 

och öka möjligheterna till bot 
•  korta väntetider i vården och skapa sammanhållna patientprocesser 
•  förbättra cancerrehabilitering under patientens väg genom vården 
•  säkerställa en god kompetensförsörjning 
•  stödja forskning, lärande och utveckling av cancervården 
•  bygga en över tid hållbar cancervård 
•    
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Arbetsprocess	  

	  Avstämning	  
arbetssä/	  m	  m	  

Avstämning	  
förslag	  

KLG	  HoS	   KLG	  HoS	  

Utvecklingsdialog	  

Projektgrupp	  
RCC	  styrgrupp	  
Reg	  tumörrådet	  	  
Reg	  processägare	  
Utvecklingsledare	  m	  fl	  

	  Beslut	  
avs.	  RCC	  

	  Beslut	  

HSU/SVN	   HSS/SVN	  
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Projektgrupp 
•  Madeleine Andersson, FSS 
•  Marga Brisman, SkaS 
•  Nils Conradi, RCC 
•  Monica Ericson Sjöström, 

Närhälsan 
•  Bo Hallin, RCC 
•  Agneta Hamilton, Primör 
•  Kajsa-Mia Holgers, HSNK 
•  Ann-Sofi Isaksson, RCC 

 

•  Henrik Jonsson, Alingsås las 
•  Per Karlsson, SU 
•  Ingrid Kössler, patient- 

företrädare 
•  Ulf Strömberg, Region Halland 
•  Kaarina Sundelin, SÄS 
•  Ulrika Tägnfors, NU-

sjukvården 
•  Anna Wågander, Kungälv sj. 
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Regional	  utvecklingsplan	  

	  	  Vision	  Ännu	  bä/re	  cancervård	  

Utvecklingsområden	  
-‐  Inriktningsmål	  
-‐  Fokusområden	  

Utgångsläge	  2015	  
-‐  Genomfört	  arbete	  +	  resultat	  
-‐  Pågående	  akSviteter	  
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 Utvecklingsområden 

•  Patientperspektiv i en behovsstyrd cancervård 
•  Förebyggande insatser och evidensbaserad screening 
•  Tidig upptäckt av cancer 
•  Sammanhållna patientprocesser 
•  God palliativ vård 
•  Verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning och 

forskning 
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Sammanhållna patientprocesser 

Inriktningsmål: Cancervården erbjuder 
kunskapsbaserade och väl sammanhållna 
patientprocesser med korta väntetider, fast 
vårdkontakt och god cancerrehabilitering. 
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Fokusområde	  Standardiserade	  vårdprocesser	  

Alla	  tre	  nivåerna	  behöver	  genomföra	  sina	  åtaganden	  
för	  a/	  paSenterna	  ska	  få	  kortare	  vänteSder!	  
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