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Ansökan till Socialstyrelsen om statsbidrag till
Regionalt Cancer Centrum (RCC) för regionen
Stockholm/Gotland gällande år 2012
Ärendebeskrivning
Ärendet avser godkännande av RCC:s ansökan om statsbidrag och
inriktning för år 2012.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-02-27
Ansökan till Socialstyrelsen
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för akutsjukvård.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

godkänna ansökan till Socialstyrelsen

att

ge förvaltningen i uppdrag att fortsatta arbetet enligt ansökan

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland invigdes 2011-06-01
och har från årsskiftet 2012-01-01 varit i full verksamhet med ordinarie
chef. RCC Stockholm Gotland är en fristående verksamhet som placerats
centralt i landstingens hälso- och sjukvårdsorganisation med en tydlig
ledningsstruktur och är i linje under den gemensamma
samverkansnämnden för Stockholm Gotland. Den första uppgiften blev att
ta fram en organisation och anställa processledare för regionen som stödjer
den regionala strategin. Organisationen är utformad för att ge ett tydligt
patientfokus och helhetstänkande i cancervårdens alla delar. Uppdraget
kan optimalt endast fullgöras i samverkan med en mångfald av aktörer
inom vård och forskning och är beroende av en vilja till samarbete över
professionella och invanda organisatoriska gränser inom regionen såväl
som utanför med andra RCC i landet. Syftet med den regionala
cancerstrategin är att ta ett samlat grepp över cancervårdens utveckling, för
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att systematiskt och samordnat åtgärda brister och i tid kunna möta
framtidens utmaningar. Ett genomgående tema är patientens perspektiv i
en jämlik cancervård. Utgångspunkten är dels den regionala
cancerstrategin och dels den nationella cancerstrategin med de nationella
målen för cancervårdens utveckling. Nästa steg blir att ta fram en årlig
handlingsplan.
Inom region Gotland har förvaltningsledningsgruppen godkänt ansökan.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska satsningarna utifrån de nya inriktningsmålen preciseras i
kommande handlingsplan.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Ett genomförande av cancerstrategin innebär bland annat patienten i
centrum med mer välinformerade patienter och närstående, en
kontaktsjuksköterska som följer och stödjer patienten genom hela
vårdprocessen. Inom RCC är fokus på patientsäkerhet en viktig komponent
i arbetet att förbättra omhändertagandet av cancerpatienterna och öka
förtroende för cancervården, inte minst gäller det insatserna inom de olika
vårdprocesserna.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
- Ett genomförande av cancerstrategin bedöms, på samma sätt som
för patientsäkerheten, ge en mer jämställd och jämlik cancervård.
- Förbättrar jämställdheten genom att inriktningen i RCC och arbetet
med patientprocesser och arbete fokuserar på att synliggöra
orättvisor och stödja arbetet med att skapa en jämlik cancervård
Miljökonsekvenser
Inga kända konsekvenser i nuläget.
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