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Regionrevisionen  

 

 

Regionfullmäktige  

För beaktande:  

Regionstyrelsen 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Granskning av cancervården 
Nationellt har ett stort fokus riktats mot cancersjukvården. En nationell 

cancerstrategi har utgjort grund för en nationell satsning för att korta väntetider 

och minska de regionala skillnaderna i cancervården. 

De standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke 

om cancer till start av första behandling. Av Region Jönköpings budget för år 

2018 framgår att satsningen på ökad tillgänglighet inom cancervården fortsätter 

inom ramen för arbetet med standardiserade vårdförlopp. 

Rapporten i sin helhet är bifogad detta missiv. 

Revisorernas bedömning och rekommendationer 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsens arbete med att 

säkerställa att cancervården sker i enlighet med standardiserade vårdförlopp i 

många delar är ändamålsenligt, men att det finns utvecklingsområden att ta fasta 

på. 

Arbetet med implementering av standardiserade vårdförlopp har skett enligt plan 

utifrån ett standardiserat arbetssätt med god struktur. Det finns en god kontroll 

över ledtider och processer och en väl fungerande samverkan mellan specialiserad 

vård och primärvård. Av granskningen framgår samtidigt att införandet av 

standardiserade vårdförlopp inte har medfört kortare ledtider samt att 

undanträngningseffekter har uppstått. Granskningen visar att införandet av 

standardiserade vårdförlopp har inneburit att undanträngningseffekter har uppstått. 

 

 

 

 

 

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att: 

 följa upp och utvärdera varför implementeringen av specialiserat 

vårdförlopp inte lett till kortare ledtider 

 

 utreda vilka undanträngningseffekter som uppstått till följd av Region 

Jönköpings läns införande av standardiserade vårdförlopp 
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Svar  
Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen och nämnden 

för folkhälsa och sjukvård i uppdrag att senast 6 maj 2019 svara på vilka åtgärder 

som kommer att vidtas till följd av granskningens resultat och revisorernas 

rekommendationer. 
 

 

 

Göte Wahlström   Rolf Westmar 

Ordförande   Vice ordförande 

 

 


