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Midlertidigt udvalg vedrørende patientforløb for kræftpatienter
Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet
den 12. december 2007 og skal fungere i perioden 1. januar 2008 –
30. juni 2008.
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Udvalgets formål og opgave
Udvalget får til opgave at udarbejde en redegørelse om patientforløb
og indsatsen for kræftpatienter, herunder med fokus på servicemål,
kvalitet, kapacitet mv.
Gennem arbejdet skal en række centrale elementer i patientforløbet
og indsatsen for kræftpatienter klarlægges: Hvilke krav gælder for så
vidt angår ventetider og kvalitet? Hvordan måles de, og hvad er
situationen i Region Midtjylland? Hvad er kapaciteten på området, og
hvordan spiller kapacitet sammen med ventetider for kræftpatienter
og for andre patientgrupper? Hvilke konsekvenser har ”pakker”/
standardiserede forløb for de patienter, der er karakteriseret ved et
mere sammensat og komplekst sygdomsbillede? Med kvalitet menes i
høj grad kvaliteten af den sundhedsfaglige indsats, men der skal også lægges vægt på, om patienter oplever, at der er sammenhæng i
forløbet, om de føler sig velinformerede mv.
Udvalgets arbejdsform
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af Regionsrådet
vedtagne standardforretningsorden for midlertidige udvalg.
Det midlertidige udvalg gennemgår nogle af de initiativer, der er
igangsat for at forbedre indsatsen på området, herunder omvisitering

Sagsnr. 1-31-81-1-07

Side 1

af patienter. Det midlertidige udvalg skal skabe et overblik over og
gennemgå service- og kvalitetsmål. Dette omfatter f.eks. at se på
effekten (”outcome”) for patienterne i form af bl.a. overlevelse,
symptomfri overlevelse og sammenhæng mellem overlevelse og
andre faktorer, f.eks. om patienter også lider af en kronisk sygdom.
Der inddrages flere perspektiver i arbejdet: Kvaliteten på kræftområdet sættes i forbindelse med høj professionel kompetence hos det udredende og behandlende personale. Der er derfor på kræftområdet et
stadigt behov for forskning, udvikling og uddannelse. Hertil kommer
fokus på en betydelig menneskelig omsorg og empatisk forståelse for
det kræftsyge menneskes oplevelser og behov. Endelig kan der være
grund til at inddrage aspekter vedrørende den organisatoriske og teknologiske udvikling inden for feltet.
Udvalgets afrapportering
Udvalget afslutter sit arbejde med aflevering af en redegørelse, som
indeholder overvejelser og eventuelle anbefalinger, der kan støtte
Regionsrådets drøftelser og beslutninger i forhold til regionens indsats
på kræftområdet.
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