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Regionstyrelsens beslut
Yttrandet godkänns.
Proposition
Ordföranden Monica Johansson (S) ställer förvaltningens förslag under
proposition och finner att det bifalls.
Ärendet
Revisorerna i Region Sörmland har, tillsammans med övriga revisionsgrupper i
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, gett PwC i uppdrag granska Regionalt
Cancercenter (RCC). Syftet med granskningen är att bedöma om regionerna
genom samverkansnämnden utövar en tillräcklig styrning, uppföljning och
kontroll över RCC så att målen för cancervården kan uppnås.
Den samlade revisionella bedömningen är att regionstyrelsen genom
samverkansnämnden inte helt utövar en tillräcklig styrning, uppföljning och
kontroll.
Revisorerna har som en följd av rapporten rekommenderat regionstyrelsen
åtgärder i form av sju punkter som rör exempelvis kompetensförsörjning,
produktionsplanering och uppföljning av det lokala cancerarbetet.
Ett yttrande har tagits fram av tjänstepersoner inom regiondirektörsstaben, hälsooch sjukvårdsledningen samt Lokalt programområde för cancersjukdomar (Lokala
cancerrådet) i form av kommentarer och förklaringar till respektive
åtgärdsförslag.
Region Sörmland kommer att ta initiativ till en gemensam bedömning av de i
sjukvårdsregionen ingående regionernas yttranden för diskussion inom
sjukvårdsregionens berörda tjänstemannagrupperingar och samverkansnämnd.
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Yttrande över revisionens granskning - Regionalt
Cancercenter i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Förslag till beslut
Regionstyrelsens beslut
Yttrandet godkänns.
Ärendet
Revisorerna i Region Sörmland har, tillsammans med övriga revisionsgrupper i
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, gett PwC i uppdrag granska Regionalt
Cancercenter (RCC). Syftet med granskningen är att bedöma om regionerna
genom samverkansnämnden utövar en tillräcklig styrning, uppföljning och
kontroll över RCC så att målen för cancervården kan uppnås.
Den samlade revisionella bedömningen är att regionstyrelsen genom
samverkansnämnden inte helt utövar en tillräcklig styrning, uppföljning och
kontroll.
Revisorerna har som en följd av rapporten rekommenderat regionstyrelsen
åtgärder i form av sju punkter som rör exempelvis kompetensförsörjning,
produktionsplanering och uppföljning av det lokala cancerarbetet.
Ett yttrande har tagits fram av tjänstepersoner inom regiondirektörsstaben,
hälso- och sjukvårdsledningen samt Lokalt programområde för cancersjukdomar
(Lokala cancerrådet) i form av kommentarer och förklaringar till respektive
åtgärdsförslag.
Region Sörmland kommer att ta initiativ till en gemensam bedömning av de i
sjukvårdsregionen ingående regionernas yttranden för diskussion inom
sjukvårdsregionens berörda tjänstemannagrupperingar och samverkansnämnd.
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Yttrande över revisionsgranskning av Regionalt Cancercentrum (RCC)
i Region Mellansverige
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sjukvårdsregion
Beslutet expedieras till
Revisionen
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Revisionen

Yttrande över revisionsgranskning av Regionalt Cancercentrum
(RCC) i Region Mellansverige
Region Sörmland har mottagit den av revisionen framtagna rapporten och vill med detta yttrande
kommentera revisionens rekommendationer.

Inledning:
Den nationella cancerstrategin är en statlig satsning sedan mer än 10 år tillbaka, som
sjukvårdsregionerna och regionerna har att förhålla sig till. Cancerområdet är ett av alla områden
som Regionstyrelsen och hälso- och sjukvården har att hantera, men har i och med den statliga
cancerstrategin fått ett separat spår med särskild hantering inom politiken och
tjänstemannastrukturen. Detta kan medföra både för- och nackdelar men ambitionen framöver är
att RCCs verksamhet tydligare kopplas till regionens/hälso- och sjukvårdens chefslinje än hittills
för att få ett ännu bättre utfall av ambitionerna.

Verka för att gemensamma riktlinjer upprättas för när de regionala
handlingsplanerna ska färdigställas och antas politiskt i respektive region.
Den av RCCs styrgrupp/RCC framtagna cancerplanen, beslutad av SVN, har beslutats i
Sörmlands regionstyrelse. Handlingsplanen har däremot inte beslutats då den betraktats som ett
levande dokument/arbetsdokument som justeras fortlöpande i verksamheten och i det lokala
programområdet för cancersjukdomar. Innehållet har muntligen redovisats för Regionstyrelsen.
Åtgärderna inom cancerområdet måste också värderas tillsammans med önskvärda åtgärder inom
övrig hälso- och sjukvård, varför en tydligare kommunikation angående handlingsplanen
planeras med hälso- och sjukvårdsledningen.

Verka för att upprätta gemensamma grundprinciper inom sjukvårdsregionen för
de olika rollerna i de lokala cancerråden.
Det finns en nationell ambition att cancerområdet blir en naturlig del av regionernas
gemensamma kunskapsstyrningsystem för att få en enhetlighet och därmed en tydligare plats i
respektive regions hälso- och sjukvård. Som en följd av detta planeras också att RCC och
styrgrupp RCC i sjukvårdsregionen får en tydligare samhörighet med kunskapsstyrningen. I och
med detta finns förutsättningar att det blir likartade principer för deltagande/roller. Som en
konsekvens har det lokala cancerrådet inom Sörmland ombildats till ett Lokalt programområde
cancersjukdomar med olika kompetenser inkl. patientrepresentation och med ett uppdrag som är
utformat i samklang med uppdraget för motsvarande nationella programområden. Vår lokala
cancersamordnare har en uppdragsbeskrivning.
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Säkerställ regionens aktiva bidrag till den gemensamma produktionsplaneringen.
Sörmland har med anledning av uppdragets potential, betydelse och svårighet utsett chefen för
divisionen för kirurgi (tillika en av regionens styrgruppsrepresentanter i RCC) till denna
gruppering för att säkerställa Sörmlands engagemang och utvecklingen av produktionsplanering
inte bara inom cancerområdet.

Verka för att det skapas en struktur för hur samverkansnämnden och RCC ska följa
upp kompetensförsörjningsarbetet i respektive region.
Kompetensförsörjning är något som varje region har stort engagemang och intresse för; inte bara
inom cancerområdet. Med anledning av områdets komplexitet har ett nationellt
vårdkompetensråd inrättats av regeringen den 1 januari 2020. Det är ett rådgivande
samverkansforum där representanter från regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) deltar och är knutet till Socialstyrelsen. Som en konsekvens
ska ett (sjukvårds)regionalt vårdkompetensråd bildas (i varje sjukvårdsregion) som ersätter det
tidigare RUR (regionala utbildnings-rådet) och som föreslås ansvara för samverkan mellan
huvudaktörerna i varje sjukvårdsregion; ett aktivt planeringsarbete pågår i vår sjukvårdsregion.
Här ingår sjukvårdsregionens samtliga lärosäten. Detta för att säkerställa att de utbildningar som
regionerna har behov av kan skapas inom våra lärosäten. Kompetensutvecklingen inom
cancerområdet är integrerat med olika delar av hälso- och sjukvården, varför det är svårt att driva
en kompetensutveckling enbart för cancerområdet.

Säkerställ att regionen fullföljer de, i den sjukvårdsregionala cancerplanen,
fastställda aktiviteterna inom kompetensförsörjningsområdet.
De fastställda aktiviteterna har till del visat sig vara svåra att uppfylla, varför framtida aktiviteter
behöver beredas och förankras tydligare i respektive region före beslut. De specifika
utbildningsbehov inom cancerområdet som Sörmlands Lokala programområde för
cancersjukdomar uppmärksammar kommer att rapporteras till hälso- och sjukvårdsledning och
till styrgruppen för RCC. Sjukvårdsregionala gemensamma angelägna aktiviteter borde i
framtiden kunna hanteras av det planerade regionala vårdkompetensrådet där samtliga lärosäten i
sjukvårdsregionen finns representerade.

Säkerställ uppföljning av det lokala cancerrådets arbete.
Det lokala programområdet för cancersjukdomar (tidigare lokala cancerrådet) följs upp i
chefslinjen enligt utarbetad rutin, ex vid divisionsuppföljningar.
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Säkerställ en struktur för spridning av samverkansnämndens och RCC:s
rekommendationer och uppföljning så att informationen når berörda
verksamheter.
Spridning av samverkansnämndens rekommendationer sprids enligt rutin till Regionstyrelsen.
Viktigt är också att rekommendationer från RCC når fram till berörda medarbetare för att få
önskad effekt. Dokument som når Sörmlands Lokala programområde för cancersjukdomar sprids
med medlemmarna från olika verksamhetsområden och med hjälp av vår cancersamordnare.
Inom det gemensamma nationella systemet för kunskapsstyrning pågår ett omfattande
utvecklingsarbete med ett s.k. Nationellt kliniskt kunskapsstöd som så småningom är tänkt att
omfatta all hälso- och sjukvård och kommer att innebära att all relevant kunskap kan nås på en
plats(portal), dvs även kunskapsdokument inom cancerområdet såsom nationella vårdprogram
och standardiserade vårdförlopp. Hittills omfattas enbart kunskapsstöd till primärvården. Idag är
informationsspridningen splittrad och inte optimal, och sker ex. via mail och finns på RCCs egna
hemsida. Det finns stora förväntningar på det nya kliniska kunskapsstödet.
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