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Viktigt styrdokument fick ja av regionerna

Nytt tema om cancer på 1177.se!
Information om cancer med invånare, patienter och anhöriga 
som målgrupp finns nu samlad på särskilda temasidor på webbplat-
sen 1177.se. Här finns artiklar om bland annat sjukdom och behan-
dling och genom filmade intervjuer delar patienter och anhöriga 
med sig av sina erfarenheter.

1177.se är en gemensam webbplats där alla regioner och landst-
ing samarbetar om information om vård och hälsa till invånarna. 
Webbplatsen hette tidigare sjukvardsradgivningen.se och har en tät 
koppling till telefontjänsten 1177.     
     Se: www.1177.se/cancer 

Regionalt cancercentrum väst  är ett  
samarbete inom Västra sjukvårdsregionen

Nu tar organisation och mål för det blivande  
Regionalt cancercentrum väst allt fastare form 
inför den planerade driftstarten den 1 juni.

Vid sina sammanträden i början av mars behand-
lade respektive styrelse i Västra Götalandsregionen 
och Region Halland det regemente för Regionalt 
cancercentrum väst som arbetats fram. Region 
Hallands Hälso- och sjukvårdsstyrelse och Västra 
Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsutskott 
ställde sig bakom reglementet samt beslutade om 
att den långsiktiga finansieringsfrågan ska tas med 
i budgetarbetet för 2012 i respektive region. 

Reglementet för Regionalt cancercentrum väst har 
också fastställts av Västra samverkansnämnden, 
som är en gemensam politisk nämnd för de två 
regionerna.

I reglementet finns bland annat målen för Regionalt 
cancercentrum väst, hur RCC ska styras och vara 
organiserat och vilka ansvar som ligger på olika 
nyckelfunktioner i organisationen.

Hela reglementet finns på webbplatsen  
www.rccvast.se 

Ny webbadress
 
För att det ska bli lättare att  
hitta till informationen om 
bildandet av Regionalt cancer-
centrum väst har vi nu kopplat 
den till en ny adress:
  
www.rccvast.se

Här kan du också prenumerera 
på vårt nyhetsbrev.

Vi fortsätter att presentera de regionala 
processägarna och deras processer. På 
webbplatsen kan du nu läsa mer om Karin 
Terstappen, som har ansvar för hudcan-
cerprocessen, Gunnar Eckerdal, sup-
portive care, Marianne Jarfelt, barncan-
cerprocessen, Elisabet Löfdahl, palliativ 
vård, Svante Jansson som är processägare 
för sköldkörtelcancer och Pernilla Dahm-
Kähler som ansvarar för äggstockscancer-
processen.

www.rccvast.se klicka på Processer

Presentation av sex  
processer och 
regionala processägare

www.rccvast.se
1177.se
1177.se
1177.se
www.1177.se/cancer
www.rccvast.se
www.rccvast.se
www.rccvast.se


Premiär för den nya forskarskolan
Andra veckan i mars startade den 
nya forskarskolan, inriktad på att ge 
doktorander en gedigen teoretisk och 
praktisk kompetens för klinisk forskning. 
Studenterna ska under fyra femveckors-
kurser få de kurspoäng som behövs för 
att doktorera. 

— Utbildningen syftar till att höja kom-
petensnivån på den kliniska forskningen 
i VG-regionen, säger professor Gunnar 
Steineck. 

— I förlängningen innebär det att re-
gionen kan bli starkare i konkurrensen 
om nationella och internationella medel 
för klinisk forskning.

En av deltagarna i kursen är Annika  
Aldenbratt. Annika är invärtesmedicinare 
och njurspecialist och arbetar på Sahlgrenska.

— Jag blev ganska nyligen doktorand och blev av 
min handledare rekommenderad denna utbildning. 

Jag tittade på innehållet i utbildningen och tyckte 
att det såg bra ut – den innehåller det som behövs.

Läs mer om den nya forskarskolan på  
www.rccvast.se - klicka på ”Forskning”

Professorn som forskar om livet efter cancer
Gunnar Steineck är professor i klinisk cancerepi-
demiologi och knuten till det blivande Regionalt 
CancerCentrum Väst.

Hans forskning handlar i första hand om patientens 
situation och sätter livskvaliteten för dem som över-
levt en cancersjukdom i fokus.

— Många av de som överlevt en cancer lider av 
oönskade effekter av den behandling de genomgått. 
Det kan handla om avföringsläckage, skelettsmärta, 
urinläckage, sexuell dysfunktion eller påverkan på 
den kognitiva förmågan (tankeförmågan), säger 
Gunnar Steineck. 

— Våra studier ger redskap för att hjälpa dagens 
canceröverlevare bättre än vi gör idag. Den ger 
även den ”mjukvara” som behövs för att vi med nya 
teknologier (bättre strålapparatur, robot-assistans 
vid kirurgi) ny ”hårdvara”, skall kunna lära oss att 
bota samtidigt som den sjukes fysiska och psykiska 
hälsa återställs helt. 

Läs mer om Gunnar Steineck och hans forskning på 
www.rccvast.se - klicka på ”Forskning”

Det här är det andra nyhetsbrevet om  skapandet av Regionalt cancercentrum väst.  
Du kan prenumerera på nyhetsbreven på www.rccvast.se
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