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Uppdrag för regionala vårdprogramgrupper

Bakgrund:
• Arbetet och utvecklingen med vårdprogram, kvalitetsregister och

patientprocesser utgör en del av den Regionala Cancerplanen 2016-
2019 beslutad av den politiska organisation i Region Gotland och
Stockholms läns landsting där den även utgör ett av de styrande
dokumenten

• Vid möte 160906 mellan RCC och verksamhetschefer i cancervården
presenterades och diskuterades den aktuella modellen. Det fanns en
klart uttalad vilja hos alla närvarande att arbeta vidare enligt denna
modell som också erhållit stöd av hälso - och sjukvårdsförvaltningarnas
ledningsgrupper

• Följande bilder beskriver den process för framtagande av vårdprogram
på cancerområdet som utvecklats sedan RCC:s tillkomst för drygt fem år
sedan och den tillämpning som RCC nu är beredda att implementera för
alla cancersjukdomar tillsammans med berörda verksamhetschefer.



Nationella vårdprogram
Nationell ordförande samt regional representation

utses av RCC Samverkan

Remissrunda 1

• Specialistföreningar för läkare och sjuksköterskor

• Spesak och specialitetsråd i SLL (Gotland ingår)

• Regionala vårdprogramsgrupper

• Regionala processledare

Remissrunda 2 med konsekvensbeskrivning för

• Organisation och resursbehov

• Klinikchefer, POC, FOC

• Divisionschefer, temachef

• Sjukhuschefer, KUST

Nationella vårdprogrammet fastställs för SLL i KUST 

(kommitten för kunskapsstyrning i SLL) efter beredning i

regionala VP gruppen där även ekonomiska aspekter

belysts. Om effekter på läkemedelskostnader ska SLKs 

Expertgrupp onkologi- hematologi konsulteras. Regional tillämpning



Nationella vårdprogram fastställs för SLL av

KUST (Kommittén för kunskapsstyrning) efter

förslag från beredningsgruppen (chefsläkare 

och avdelningschefer  HSF)

Region Gotland beslutar i motsvarande tillämpliga organ 
(om ej ingående i ovanstående organisation)
om implementering av nationella/regionala vårdprogram



• Multidisciplinär och multiprofessionell, hela vårdkedjan

representerad

• Representanter utses av klinikchef/POC/FOC

• Vid behov utses speciella representanter för Region Gotland

• Patientföreträdare

• Ordföranden utses av RCC chefen i samverkan med berörda

verksamhetschefer/annan motsvarande chef efter förslag från

VP gruppen

• Den regionala processledaren och samverkande

kontaktsjuksköterskor är medlemmar av den regionala

gruppen och kan vara ordförande

• Diagnoskoordinator och/eller annan representant(er) från RCC 

deltar i gruppens arbete

• Mandattiden för ledamöter är tre år. Ordförande kan omväljas

en gång. Övriga ledamöter kan omväljas två gånger

• Jävsförhållanden är redovisade

Regional Vårdprogramsgrupp



Uppdragsbeskrivning och rapportering

• Varje regional vårdprogramgrupp får av RCC ett specifikt
uppdrag för det närmaste året. Uppdragets detaljer
definieras efter en dialog mellan gruppen och RCCs 
ledning. 

• Ordföranden i regionala vårdprogramgruppen rapporterar
till chefen RCC och till verksamhetsutvecklaren för RCC 
register och vårdprogram samt till ansvarig
verksamhetschef/POC/FOC.

• Ett avtal upprättas mellan RCC och respektive grupp. 
Avtalet ska tydliggöra mandat, uppdrag, ekonomisk
ersättning från RCC samt jävsfrågor. 

• Ersättning för regionala VP gruppens ordförande betalas av
RCC till arbetsgivaren för utfört arbete enligt avtal (upp till 
80 tim/år). Ersättningen kan anpassas till omfattningen av
arbetet, speciellt vad gäller nya regionala vårdprogram och
efter överenskommelse med ansvarig chef.



Den regionala vårdprogramgruppen

• Utgör en referens- och expertgrupp till RCC och HSF (SLL och Region Gotland)

• Är mottagare och uttolkare av nationella riktlinjer/nationella vårdprogram 

• Anpassar riktlinjerna efter regionens förutsättningar avseende kompetenser, materiella resurser 

och administrativa strukturer i samverkan med övriga relevanta delar som expertrådet för 

onkologi/hematologi inom Stockholms läkemedelskommitte där Gotland har representation

• Vårdprogramgruppen skall delta i utvecklingen av nationella riktlinjer och vårdprogram

Uppdraget

I uppdraget ingår att: 

• Patientens ställning i vården ska stärkas

• Uppföljning av kvalitet och förändringsarbete ska bedrivas

• Gruppen ska ta ställning till  regional nivåstrukturering

• Klinisk forskning/utvecklingsarbete ska beaktas i vårdprogramsarbetet



• Ovanstående modell ska implementeras i befintliga regionala

vårdprogramgrupper/referensgrupper

• Det är avgörande för framgång att respektive

verksamhetschef/POC/FOC aktivt utser sin enhets/verksamhets

representation och ger reell möjlighet för deltagande i arbetet

• Nya regionala vårdprogram-/referensgrupper behöver etableras

inom de områden där sådana saknas

• Verksamhetschefer/andra motsvarande chefer och RCC 

genomför gemensamt arbetet med implementering av den nya

modellen för regionala vårdprogramgrupper

Implementering
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Nationella vårdprogram

Kontinuerlig utveckling av regional cancervård genom förankring &  samordning av

Nationella kvalitetsregister

Patientprocessutveckling
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