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 Hälso- och sjukvårdsnämnden 

  

 

 

 

  

Regionalt cancercentrum (RCC) Uppsala- Örebro sjukvårdsregion 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Dalarna, 

Region Sörmland, Region Uppsala, Region Gävleborg, Region Värmland, 

Region Västmanland och Region Örebro län genomfört en granskning av 

RCC Uppsala-Örebro. Granskningen syftar till att bedöma om regionerna 

genom samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion utövar en 

tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över RCC så att målen kring 

cancervården kan uppnås. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att regionerna i 

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion genom samverkansnämnden inte helt utö-

var en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll. 

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedöm-

ningar, se respektive revisionsfråga i rapporten. 

1. Har regionerna genom samverkansnämnden en ändamålsenlig styrning 

över RCC?  

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

2. Säkerställer regionerna genom samverkansnämnden att RCC på ett ända-

målsenligt sätt verkar för en likvärdig vård inom sjukvårdsregionen? 

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld. 

3. Säkerställer regionerna genom samverkansnämnden att RCC arbetar för 

att cancervårdens processer ska bli optimala och att resurser samordnas mel-

lan olika enheter? 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 
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4. Säkerställer regionerna genom samverkansnämnden att RCC arbetar med 

kompetensförsörjningsplan och implementering av denna? 

Vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld. 

5. Har samverkansnämnden en tillräcklig uppföljning av RCC? 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

6. Sprids denna uppföljning vidare till regionerna? 

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld. 

 

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till 

Hälso- och sjukvårdsnämnden: 

• Verka för att gemensamma riktlinjer upprättas för när de regionala 

handlingsplanerna ska färdigställas och antas politiskt i respektive 

region. 

 

• Verka för att upprätta gemensamma grundprinciper inom sjukvårds-

regionen för de olika rollerna i de lokala cancerråden. 

 

• Säkerställ regionens aktiva bidrag till den gemensamma produkt-

ionsplaneringen. 

 

• Verka för att det skapas en struktur för hur samverkansnämnden och 

RCC ska följa upp kompetensförsörjningsarbetet i respektive region. 

 

• Säkerställ att regionen fullföljer de, i den sjukvårdsregionala cancer-

planen, fastställda aktiviteterna inom kompetensförsörjningsområ-

det. 

 

• Säkerställ uppföljning av det lokala cancerrådets arbete. 

 

• Säkerställ en struktur för spridning av samverkansnämndens och 

RCC:s rekommendationer och uppföljning så att informationen når 

berörda verksamheter. 

 

 Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser Hälso- och sjuk-

vårdsnämndens svar, med redogörelse för vilka åtgärder nämnden avser att 

vidta, senast den 26 januari 2021. 

 

 

Ingela Wretling   Kristina Bengtsson Nilsson 

ordförande  vice ordförande 


