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Strategiskt råd för Cancer i Region Skåne
Område cancer är sedan flera år ett av hälso- och sjukvårdens prioriterade områden. I Region Skåne pågår ett
långsiktigt arbete för att förebygga cancer och för att utveckla vården för personer med cancer. Ett strategiskt
råd för cancer med aktörer från sjukvårdsförvaltningarna, RCC-Syd och koncernkontoret, under ledning av
en regional cancersamordnare, bildades 2015 med uppgift att förbättra cancervården och uppnå målen i
Region Skåne.
Den nationella väntetidssatsningen, ”Varje dag räknas 2015-2018”, har haft som huvudmålsättning att korta
ner utredningstiderna vid misstanke om cancer, skapa en mer jämlik vård och skapa mer nöjda patienter
genom införandet av standardiserade vårdförlopp, SVF, vid välgrundad misstanke om cancer. 2018 beslutade
regeringen att anta en långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården och den syftar till att
skapa vägledning samt ligga till grund för fortsatta insatser för att rusta cancervården inför framtidens
utmaningar.
Regionalt cancercentrum syd (RCC syd) har utarbetat en strategisk utvecklingsplan (Regional cancerplan)
för cancervården i Södra sjukvårdsregionen och den har som huvudmålsättning att minska antalet cancerfall,
öka överlevnaden och förbättra livskvaliteten hos patienter med cancer. Planen baseras på de utmaningar
som finns i respektive region och ska utgöra grunden för ett långsiktiga arbete med förebyggande insatser,
cancervård, utbildnings- och kompetensfrågor samt forsknings- och innovationsfrågor.
Det strategiska cancerrådet i Region Skåne ska utgöra ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte mellan
alla de aktörer som är engagerade i cancervårdens utveckling samt ha en koordinerande funktion när det
gäller det långsiktiga arbetet inom cancervården.
I rådet ska ingå linjeansvariga, sakkunniga och personer med egen erfarenhet av cancer. Såväl slutenvård
som primärvård ska representeras i rådet. Rådet sammanträder ca 6 gånger/år.
Linjeansvariga representanter ska nomineras av respektive förvaltning- eller sjukhusledning och härmed
inneha beslutsmandat avseende inriktning och prioriteringar inom cancervården.
Kostnader för konkreta åtgärder som är utöver ordinarie budgetram i Region Skånes uppdrag för hälso- och
sjukvård ska analyseras och redovisas till undertecknad för vidare hantering i budgetprocess och/eller
koncernledning.
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