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Uppdrag om uppföljning av Regionala cancercentrum och fördelning av
medel
Regeringens beslut

Socialstyrelsen ska följa upp arbetet med uppbyggnaden av Regionala
cancercentrum (RCC) avseende de kriterier som ska vara uppfyllda fyra
år efter RCC-starten. I uppdraget ingår även att göra en samlad bedömning av uppbyggnaden av RCC utifrån de tio kriterier som ska utmärka
ett RCC.
Socialstyrelsen ska senast den 1 november 2016 redovisa en samlad
bedömning av uppbyggnaden av RCC. Senast den 31 mars 2017 ska
Socialstyrelsen redovisa uppföljningen av de kriterier som ska vara uppfyllda fyra år efter RCC-starten. Socialstyrelsen ska löpande hålla Regeringskansliet (Socialdepartementet) informerat om genomförandet av
uppdraget.
Socialstyrelsen ska också efter ansökan, från de landsting som avser att
samverka inom respektive RCC, engångsvis fördela och betala ut totalt
48 000 000 kronor för fortsatt arbete med RCC under 2016. Medlen ska
fördelas lika mellan de sex RCC. Uppdraget ska i denna del redovisas till
Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2016. Av
rapporten ska framgå RCC:s användning av tilldelade medel för 2015 och
Socialstyrelsens arbete med att fördela och betala ut medel för 2016.
Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda
48 000 000 kronor under 2016 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård
och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård,
anslagsposten 16 Åtgärder för en bättre cancervård. Medlen utbetalas
engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen
ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har förbrukats
ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma
tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet.
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Socialstyrelsen får för att genomföra uppföljningen av RCC samt för
arbete med att fördela medel till RCC använda 3 100 000 kronor under
2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 16 Åtgärder för en bättre cancervård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas
senast den 1 december 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet.
Socialstyrelsen ska redovisa RCC:s användning av tilldelade medel för
2016 till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast
den 31 maj 2017.
Rekvisitionen, redovisningarna och eventuell återbetalning ska hänvisa
till det diarienummer som detta beslut har.
Bakgrund

I februari 2009 överlämnade Utredningen om en nationell cancerstrategi
för framtiden sitt betänkande med samma namn (SOU 2009:11) till
Socialdepartementet. En central del av den nationella cancerstrategin
avser skapandet av sex RCC. Syftet med RCC är bl.a. att nå en ökad
vårdkvalitet och förbättrade vårdresultat samt ett mer effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser.
Huvudmännens arbete med att bygga upp RCC utgår ifrån tio tidssatta
kriterier. Kriterierna ska vara uppfyllda ett, två, tre respektive fyra år
efter RCC-starten.
RCC samarbetar på nationell nivå genom Regionala cancercentrum i
samverkan. RCC i samverkan har bildats på uppdrag av landstingsdirektörerna och består av cheferna för de sex RCC samt Sveriges Kommuner
och Landstings cancersamordnare. RCC i samverkan arbetar tillsammans
med landstingen för att genomföra den nationella cancerstrategins intentioner.
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag (S2012/4379/FS) att med utgångspunkt i kriterierna följa upp uppbyggnaden av RCC under åren
2013–2015. Uppföljningen har skett bl.a. genom årliga platsbesök i syfte
att genom dialog stödja och stimulera arbetet.
För 2010, 2011 och 2012 avsatte regeringen 24 000 000 kronor,
32 000 000 kronor respektive 45 000 000 kronor till stöd för RCC. Regeringen har 2013–2015 avsatt 48 000 000 kronor för respektive år till stöd
för RCC. Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att fördela medlen
mellan RCC samtliga år (S2012/4379/FS).
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Närmare om uppdragen
Uppföljning och samlad bedömning av RCC

Genom bl.a. den nationella cancerstrategin har cancervården vidareutvecklats och stärkts under de senaste åren vilket visas i exempelvis
Öppna jämförelser cancersjukvård 2014. Den strategiskt viktigaste
insatsen inom ramen för cancerstrategin har varit att etablera RCC.
Socialstyrelsen har i sina uppföljningar konstaterat att det har skett omfattande satsningar i landstingen för att bygga upp RCC och för att uppfylla kriterierna. RCC har uppfyllt flertalet av kriterierna och samtliga
sjukvårdsregioner har kommit långt i arbetet, exempelvis när det gäller
planer för palliativ vård och rehabilitering, att stärka patientens ställning
och införande av kontaktsjuksköterskor samt att ta fram och införa
nationella vårdprogram i den kliniska verksamheten.
Regeringen bedömer att arbetet med att utveckla RCC är den strategiskt
och långsiktigt viktigaste insatsen inom ramen för cancerstrategin eftersom den på ett konkret sätt avser att stärka kunskapsbildning och kunskapsspridning i cancervården genom en regionalt och nationellt
sammanhållen struktur.
Mot den bakgrunden ska Socialstyrelsen följa upp det återstående arbetet
med RCC-kriterierna som avser vårdprocesser och nivåstrukturering,
dvs. de kriterier som ska vara uppfyllda fyra år efter RCC-starten. I uppdraget ingår även att slutföra arbetet med uppföljningen för 2015. Dessutom ska Socialstyrelsen genomföra göra en samlad bedömning av uppbyggnaden av RCC utifrån kriterierna.
Utlysnings- och ansökningsförfarande för fördelning och betalning av medel

Socialstyrelsen ska fördela medlen lika mellan de sex RCC och ange de
villkor som ska vara uppfyllda för att få del av medlen.
Regeringen avser att fortsätta stödja RCC även under 2017 och 2018,
under förutsättning att riksdagen ställer medel till förfogande.
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Martin Jeppsson
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