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Presentatör
Presentationsanteckningar
Välkomna till vår session om undanträngningJag heter P.W.  Är läkare inom ÖNH-sjd och sedan länge intresserad av prioriteringsfrågor. Sedan några år associerad till PrioCLeder satsningar på cancervård till undanträngning?Per Weitz modererar sessionen och inleder om sessionens upplägg och syfte, ca 2 minuterIngrid ger kort bakgrund till SVF och Socialstyrelsens uppdrag att följa och utvärdera satsningen, ca 10 minuterThomas presenterar bakgrund kring undanträngning och prioritering, definition, problematisering, och preliminära fynd, ca 15 minuterJens presenterar specifika utmaningar som kan uppstå i vården, och eventuellt hur ni tar er an dessa utmaningar, ca 15 minuter Johan ger ett mer övergripande perspektiv i rollen som Hälso- och sjukvårdsdirektör, ca 15 minuterPer modererar gemensam frågestund och paneldebatt, ca 15 – 20 minuter.  



Under 2015–2018 genomförs en nationell 
satsning på att korta väntetiderna och minska 
de regionala skillnaderna i cancervården.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Varje dag räknas! Är det passande namnet på den satsning som nu genomförs inom cancervården. Det är en satsning som fr a  syftar till att korta väntetider och minska regionala skillnader.



Standardiserat vårdförlopp   SVF

2016, 18 förlopp omfattande en och ibland flera 
cancersorter.
Nya områden läggs succesivt till

Cancervården tillförs knappt 500 mkr årligen.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Man eftersträvar i projektetet standardiserade vårdförlopp, där fler och fler cancertyper får sitt fördefinierade omhändertagande.För att klara uppgiften tillförs vården extra medel under perioden
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi kommer under kommande timmen problematisera frågeställningen i rubriken ”Leder….”. och kanske lyckas vi räta ut frågetecknet. De som ska hjälpa oss är Johan Rosenqvist, Hälso- och Sjukvårdsdirektör Lt Kalmar län, som blir siste talare före avslutande paneldebatt och frågestund. Hur ter sig SVF-satsningen utifrån hans övergripande roll som HoS-dirJens Andersson, specialistläkare i urologi, processansvarig för penis- och testikelcancer inom Region Västmanland. Jens har att i vardagen ta sig an de utmaningar som införandet av SVF medfört ute i verksamheten.Thomas Davidson, docent, projektledare inom Prioriteringscentrum. Thomas presenterar bakgrund kring undanträngning och prioritering, definition, problematisering, och preliminära fyndIngrid Schmidt, från Socialstyrelsen, är projektledare för satsningen ”Standardiserade vårdförlopp”. Hon kommer nu att inleda med en introduktion och ge oss en kort bakgrund till SVF och Socialstyrelsens uppdrag att följa och utvärdera satsningen. Var så god Ingrid….





Sammanfattat
• Risk för undanträngning av vård till följd av satsningen på standardiserade 
vårdförlopp finns tydligast inom olika diagnostiska verksamheter, men kan uppstå 
inom flera områden på olika nivåer.
• Begreppet undanträngning saknar en enhetlig och allmänt känd definition, vilket 
gör att olika aktörer gör olika tolkningar.
• Det finns en stor medvetenhet inom verksamheterna om att undan-trängningar 
ska förebyggas.
• Personal som verkar nära patienterna förefaller i högre grad se risker för 
undanträngning, jämfört med t.ex. sjukhuschefer och hälso- och 
sjukvårdsdirektörer.
• Genom att kontinuerligt beakta och vidta åtgärder för att minska och förebygga 
riskerna begränsas de negativa konsekvenser av införandet av standardiserade 
vårdförlopp.
• Koordinatorerna, som är en strategisk del av satsningen, bedöms vara särskilt 
viktiga när det gäller att observera och förhindra risker med undanträngning, och 
det är angeläget att detta ansvar tydlig-görs.
• Undanträngningar är relaterade till prioriteringar och det är viktigt att den etiska 
plattformen för prioriteringar inom hälso- och sjuk-vården finns med som ett 
rättesnöre vid fördelning av resurser kontinuerligt under satsningens gång.
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