Ärende 1

Projekt regional arbetsfördelning

Delprojekt 12
Samverkan i onkologisk vård för att möta framtidens
kompetensförsörjningsbehov
Bakgrund
I södra sjukvårdsregionen diagnostiseras årligen ca 15000 cancerfall. Cancerbördan ökar samtidigt
som överlevnaden ökar. Framtidens cancerpatient kommer i ökad omfattning vara äldre och ha
annan samsjuklighet. Ur patient- såväl som resursperspektiv blir det viktigt att kunna erbjuda en
högkvalitativ onkologisk behandling så nära hemorten som möjligt.
Mot bakgrund av ökande cancerprevalens, fler behandlingsmöjligheter och medicinsk behandling
under lång tid hos patienter med kronisk cancersjukdom behöver tillgången till onkologisk
kompetens säkras i hela regionen med målsättningen att ha god tillgång till onkologisk
specialistkompetens vid alla behandlande enheter i regionen.
Inom strålbehandling har ett flertal nya strålbehandlingsmodaliteter tillkommit och samlat ger
utvecklingen hög precision med ökad effekt och minskade biverkningar. Den snabba tekniska
utvecklingen med komplexa och välavgränsade stråldoser ökar kraven på bildunderlaget inför
strålbehandling. Behoven av PET-CT och MRT växer och nya behandlingsmodalitet ställer krav på
fortbildning av berörd personal.
Metastaser finns vid diagnos hos ca 10 procent av patienter med cancer och utvecklas under
uppföljningstiden hos ytterligare ca 30 procent av patienterna. Synen på en spridd cancersjukdom
förändras i takt med att många patienter kan leva under lång tid och med god livskvalitet trots en
kronisk cancersjukdom. Mer effektiv medicinsk behandling, i form av cytostatika, biologiska
läkemedel och immunterapi förlänger överlevnaden och botar fler patienter samtidigt som de mer
avancerade och komplexa behandlingarna ställer krav på hög kompetens avseende hantering av
biverkningar och behandlingsbeslut.
Landsting och regioner inom södra sjukvårdsregionen behöver samverka för att möta framtidens
komplexa krav och erbjuda en jämlik tillgång till modern strålbehandling och nya kostsamma
läkemedel. Även inom området kliniska studier behövs regional samverkan för att öka andelen
patienter som behandlas inom ramen för studier. I regionen finns två onkologkliniker – vid Skånes
Universitetssjukhus och vid länssjukhuset i Växjö. Strålbehandling erbjuds vid dessa två enheter.
Vidare finns medicinska onkologiska behandlingsenheter i Halmstad, Helsingborg, Ystad, Kristianstad
och Karlskrona. Medan behandlingsenheten i Helsingborg formellt tillhör SUS administreras
resterande enheter via respektive kirurgklinik. Kompetensförsörjningen vid dessa enheter är skör och
ett fåtal nyckelpersoner bär omfattande kliniska uppdrag. Samtidigt finns en osäkerhet avseende
patientsäkerhet för patienter som drabbas av onkologiska komplikationer på jourtid där respektive
kirurgenhet får sköta dessa frågor.
Delprojektet föreslås att omfatta två delar, (i) att belysa och stärka samverkan mellan de två
onkologkliniker som finns i regionen samt (ii) att etablera en modell för framtidens onkologiska vård i
regionen, se nedan.

Ansvariga och tidplan
Utredningen är en samverkan mellan projektet Regional arbetsfördelning och RCC.
Ordförande och deltagare i delprojektgrupperna:
Del 1, samverkan mellan de två onkologkliniker som finns i regionen:
Jan Astermark, verksamhetschef, VO Onkolog, hematologi och strålfysik, SUS
Katarina Planhammar Hörberg, verksamhetschef, Onkologkliniken, Länssjukhuset, Växjö
Silke Engelholm, sektionschef, strålbehandling, VO Onkolog, hematologi och strålfysik, SUS
xxx. sektionschef, strålbehandling, Onkologkliniken, Länssjukhuset, Växjö
Johan Cosmo, cancersamordnare, Region Skåne
Tina Eriksson, cancersamordnare, Region Kronoberg
xxx, Blekinge
xxx, Halland
xxx, kontaktsjuksköterska, …
Del 2, modell för framtidens onkologiska vård i regionen:
Jan Astermark, verksamhetschef, VO Onkolog, hematologi och strålfysik, SUS
Katarina Planhammar Hörberg, verksamhetschef, Onkologkliniken, Länssjukhuset, Växjö
Linus Axelsson, verksamhetschef, Kirurgkliniken, Karlskrona
Xxx, verksamhetschef, Kirurgkiniken, Halmstad
Jörgen Wenner, verksamhetschef, Kirurgkliniken, Helsingborg
Annika Mårtensson, verksamhetschef, Kirurgkliniken, Ystad
Leif Hendler, verkksamhetschef, Kirurgkliniken, Kristianstad
Adjugerade
Johan Cosmo, cancersamordnare, Region Skåne
Marie Busch, cancersamordnare, KRYH
Cecilia Utterström, cancersamordnare, SUND
Maria Gustavsson, canersamordnare, SUS
Jeannette Törnqvist, cancersamordnare, Region Halland
Tina Eriksson, cancersamordnare, Region Kronoberg
xxx, Blekinge
xxx, kontaktsjuksköterska, …

Tidplan:
Del 1 avrapporteras till projektgruppen senast 30 november 2017.
Del 2 avrapporteras till projektgruppen senast den 28 februari 2018.

Uppdraget till gruppen
Arbetet skall utgå från patientprocessen samt beakta såväl kvalitet och patientsäkerhet som
resurser, kompetensförsörjning och FoU inom området. I uppdraget ingår också att beskriva
eventuella effekter för närliggande områden. Önskvärt är patientmedverkan under arbetets
gång.
Del 1 syftar till att:
 Belysa och stärka samverkan mellan de två onkologkliniker som finns i regionen.
Frågeställningarna här innefattar samverkan avseende patientflöden tex vid bristande

tillgänglighet och för att säkra behandling nära hemmet, kompetensutveckling för personal samt
samverkan kring tekniskt avancerade apparatur.
Gruppen ska ta fram förslag på strukturerade samverkansformer mellan onkologklinikerna vid
SUS och i Växjö samt en implementeringsplan för detta.

Del 2 syftar till att:
 Etablera en modell för framtidens onkologiska vård i regionen i form av ett onkologinätverk där
kompetens säkras ur ett patientperspektiv och kompetensförsörjningsfrågor hanteras i regional
samverkan.
Gruppen ska ta fram förslag på modell för etablering av ett regionalt onkologinätverk som möter
framtidens behov ur tillgänglighets-, patientsäkerhets- och kompetensförsörjningsperspektiv. I
uppdraget behöver jämlik tillgång till kliniska studier och behov kopplade till framtidens
cancerbehandling belysas. Modellen skall åtföljas av en risk- och konsekvensanalys samt en
implementeringsplan.
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