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Beslut Överenskommelse om kortare väntetider i cancervården
Bakgrund
I betänkandet En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) lämnades
förslag till en strategi för svensk cancervård med inriktning på bland annat
förebyggande arbete, tidig upptäckt, diagnostik, behandling, palliativ vård, kunskapsbildning och
kunskapsspridning. Sedan 2009 har staten och SKL slutit överenskommelser om stöd till
cancervårdens utveckling och det nationella arbetet genom Regionala cancercentrum (RCC) i
samverkan.
Genom insatserna har cancervården vidareutvecklats och stärkts vilkets senast visats
i Socialstyrelsens sammanfattande utvärdering av RCC. Uppföljningar av
cancervårdens tillgänglighet har fram till 2015 visat att väntetiderna är långa och att de regionala
skillnaderna är stora.
Regeringen och SKL enades därför om en överenskommelse 2015 som första delen i
en fyraårig satsning under beteckningen ”Varje dag räknas”. Den viktigaste åtgärden för att
åstadkomma kortare väntetider och minska de regionala skillnaderna är att införa ett gemensamt
nationellt system med standardiserade vårdförlopp. Det handlar i första hand om att förkorta
vårdförloppet mellan att välgrundad misstanke om cancer föreligger till behandlingsstart. Under 2015
infördes 5 vårdförlopp, under 2016 infördes 13 och under 2017 ytterligare 10 vårdförlopp.
Landstingen ansvarar för att de standardiserade vårdförloppen införs medan RCC ger stöd till arbetet.
Nyckelområden för arbetet är införandet av ”välgrundad misstanke” efter en nationell definition,
införande av koordinatorfunktion och införandet av obokade tider hos utredande enheter.
Samtliga landsting har under 2015, 2016 och 2017 lämnat handlingsplaner och
rapporter till Regeringskansliet.
Överenskommelsen för 2018 omfattar totalt 447 500 000 kronor avsett för olika insatser som syftar till
att korta väntetiderna i cancervården och göra den mer jämlik.
Ersättningen fördelar sig på följande insatsområden:
• 391 000 000 kronor avsett som stimulansmedel till landstingen.
• 9 000 000 till SKL för nationellt stöd genom RCC i samverkan
• 18 000 000 kronor för regionalt stöd genom bl.a. RCC:s stödjande, stimulerande och
sammanhållande arbete.
• 29 500 000 kronor för övrigt arbete inom cancerområdet, bl.a. utveckling av
nationella vårdprogram och fortsatt arbete med nationell nivåstrukturering
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Mer information
Överenskommelsen i helhet finns i diariet under ärende RS2774/2017. Prioriteringar inom denna
överenskommelse har tidigare beslutats av styrgrupp under ledning av hälso- och sjukvårdsdirektör.
Prestationsbaserad utbetalning av medel till landsting och regioner sker i början av april och i slutet av november
2018. Grundläggande krav måste vara uppfyllda: vg .se överenskommelsen sid 13- 15. Denna överenskommelse
har projektnummer 5956.
Handlingsplan per landsting/region till Regeringskansliet senast den 15 mars (respektive RCC ansvarar
för samordning). Uppföljning av handlingsplan till Regeringskansliet senast den 1 november 2018 (respektive
RCC ansvarar för samordning). Inom Region Jämtland Härjedalen ansvarar projektledare Elin Wassdahl-Nilsson
för att redovisningar levereras.
Fördelning av stimulansmedel baseras på befolkningsunderlaget 1 november 2017.
Syfte
Under förutsättning av kravuppfyllande

2018-04
2018-12
2 496 000 kr 2 508 800 kr

BESLUTADE SEDAN TIDIGARE

Område HIM:
Koordinatorcentrum: Personalkostnader, Koordinatorcentrum
i budget för verksamhetsområdet, IT-lösningar
Belopp

2 800 000 kr

Regionstaben
Projektledare: lön 100 %
Projektledare nationellt vårdprogramrehabilitering (50%)

800 000 kr
500 000 kr

NYA ÖNSKEMÅL
För pengar som inkommer december 2018:
Förslag: att detta belopp reserveras för senare beslut med hänsyn tagen till nedanstående utredningars
resultat.
1. Funktion kontaktssjuksköterska närmare patienternas hem. Förslaget kräver utredning före.
2. Kvalitetssäkring in- och utdata förvaltningsplan, ska tas fram av Elisabeth Tillas.
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Regiondirektörens förslag
Följande nyttjande av nationella medel för kortare väntetider i cancervården godkänns.
Godkännes avseende sedan tidigare beslutade poster.
Villkor att beakta: Inkommande medel i december 2018 reserveras för åtgärder som beslutas senare
av Hälso- och sjukvårdsdirektör gällande: 1. resultat av utredning om ställningstagande till
kontaktsjuksköterska närmre patienternas hem samt 2. kostnader utveckling för kvalitetssäkring av inoch utdata.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Lisbet Gibson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till
Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.

