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Uppföljning av inrättande av egen onkologiverksamhet i
Region Jämtland Härjedalen
Ärendebeskrivning
I mars 2016 beslutade regionstyrelsen om inrättande av egen onkologisk
verksamhet t o m år 2023. Vid sidan om befintlig onkologimottagning, planeras bl a
en egen onkologisk/palliativ avdelning som bemannas av egna specialister.
Målbilden är ”En verksamhet av hög klinisk kvalitet och säkerhet med nöjda
patienter, som samtidigt är ekonomiskt effektiv och skänker tillfredställelse till
alla olika kategorier av medarbetare.”
Följande aktiviteter har genomförts: Hittills har 28 standardiserade vårdflöden för
olika cancerdiagnoser införts, vilket innebär att gemensamma och enhetliga rutiner
skapats för att förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer och första
behandling. Införande av IT-systemet Cytodos har påbörjats i syfte att uppnå högre
kvalitet och säkerhet vid cytostatika-hantering. För medarbetarna medför
aktiviteterna tidvis att det är svårt att hinna med det dagliga arbetet, men högre
arbetstillfredsställelse upplevs, när de nya rutinerna sitter och det blir det mer
lättarbetat. Regionens första onkolog har slutfört sin utbildning och arbetar på
onkologimottagningen. Tillsammans med Regionalt Cancercentrum Norr (RCC)
deltar onkologimottagningen i ett cancerrehabiliteringsprojekt. När ombyggnation
på onkologimottagningen är klar, tidigast under hösten 2018, kommer PICC-line
(perifert insatt central kateter) att kunna tas hem från andra län. Arbetet har
påbörjats med att ta fram förslag på hur en onkologisk/palliativ vårdavdelning ska
utformas. Onkologi-projektet har under 2016-2017 bedrivits med medel från
professionsmiljarden och klarat sig med tilldelad ram på 1,2 mkr. Själva
verksamheten ska enligt utredningen bedrivas utan kostnadsökning, bl a genom
överföring av tjänsteutrymme från kirurger till onkologer.
Enligt regionstyrelsens beslut ska arbetet följas upp en gång per år.

Regiondirektörens förslag
Uppföljning av inrättande av egen onkologiverksamhet i Region Jämtland
Härjedalen godkänns.
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