
Program
Regional dialogdag om regeringens 
miljardsatsning på cancervården

Välkommen!

Regional dialogdag 23 januari, Radisson Blue Hotell, Göteborg. 
Läs mer om införande av standardiserade vårdförlopp på: 
www.cancercentrum.se/kortare_vantetider
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Registrering och fika

Standardiserade vårdförlopp – en nationell satsning för att korta ledtiderna 
Hur har man arbetat med frågan nationellt, hur ser satsningen ut, vad förväntas av regionerna  
och hur ser tidsplanen ut? Sara S Johansson, projektledare på Socialdepartementet och  
Helena Brändström, projektledare på Regionala cancercentrum i samverkan.

Så kan standardiserade vårdförlopp utformas – exempel från pilotdiagnoserna
•  Ulrika Smedh, regional processägare matstrupe- och magsäckscancer, RCC Väst. 
•  Martin Beran och Jan Nyman regionala processägare huvud- och halscancer, RCC Väst.  
•  Ali Khatami, verksamhetschef vid urologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karin Braide, 
regional processägare prostatacancer, RCC Väst. 
•  Hege Garelius, regional processägare akut myeloisk leukemi, RCC Väst.

Vilka svårigheter ser vi? Diskussion i grupper.

Lunch

Standardiserade vårdförlopp – en del i den regionala utvecklingsplanen 
Bo Hallin, projektledare på RCC Väst berättar om arbetet med den regionala utvecklingsplanen  
för cancervården i Västra sjukvårdsregionen. 

Hur kan vi mäta ledtider?
Jarl Torgerson, regionläkare och projektledare på RCC Väst, går igenom vilka svårigheter som finns  
i dag, vad vi kan mäta med dagens system och vad staten förväntar sig att vi ska följa upp. 

Så gjorde vi – exempel från verkligheten
•  Kortare väntetider på kirurgen –  Lars Rydberg, verksamhetschef vid kirurgkliniken på  
Skaraborgs Sjukhus, berättar om ett arbetssätt som har gett positiva resultat. 

•  Så kan kontaktsjuksköterskan bidra – Kajsa Holm, KSSK på kirurgkliniken övre gastro, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset/Östra visar kontaktsjuksköterskans uppdrag när det gäller att bevaka ledtider.

•  Erfarenheter av förbokade tider – Malin Börjesson, överläkare på öron-näs-halskliniken på  
Södra Älvsborgs Sjukhus berättar om erfarenheter av förbokade tider på mottagning. 

Vilka möjligheter ser vi? Hur går vi vidare? Diskussion i grupper.

Vad händer nu? 
Jarl Torgerson, regionläkare och projektledare på RCC Väst, beskriver hur Regionalt cancercentrum 
väst arbetar vidare med frågan och hur erbjudandet till regionerna ser ut.  

http://www.cancercentrum.se/kortare_vantetider

