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§ 55 OPT Organiserad prostatacancertestning; OPT (dnr 075/21)
Socialstyrelsen rekommenderar organiserad prostatacancertestning. Ett förslag till
hantering av denna testning i norra sjukvårdsregionen har utarbetats på uppdrag av RCC
Norrs styrgrupp.
Johan Styrke, processledare för prostatacancer i norra sjukvårdsregionen har lett den
sjukvårdsregiongemensamma arbetsgrupp som utarbetat förslaget.
På förbundsdirektionen den 18 februari 2022 gavs en genomgång av förslaget samt att
förbundsdirektören gavs i uppdrag att skriva fram ett ärende för beslut.
Till förbundsdirektionen 18 december 2021 förelåg underlag för inriktningsbeslut.
Förbundsdirektionen tog inriktningsbeslut om att
• rekommendera regionerna att införa OPT i norra sjukvårdsregionen.
• ett sjukvårdsregionalt kansli för OPT inrättas vid RCC Norr som servar samtliga
regioner i sjukvårdsregionen
• förbundsdirektören fick i uppdrag att utreda förslag till avtalskonstruktion och former
för samverkan för ett sjukvårdsregionalt OPT-kansli
• ärendet återkommer för ställningstagande vid förbundsdirektionens sammanträde i
mars 2022
Vid förbundsdirektionens sammanträde 18 februari-22, lämnades uppdaterad
information i ärendet. Ledamöterna gavs också möjlighet att ställa kompletterande
frågor inför fortsatt beredning. Även vid dagens möte får gruppen ställa frågor till Johan
och Anna-Lena.
Styrgruppen för OPT-kansliet har gjort ytterligare beredning i ärendet som föredras på
dagens möte och förbundsdirektionen den 17 mars (bilagor 55a-k)
Beredningsgruppens förslag till förbundsdirektionen att rekommendera
medlemmarna
att medlemsregionerna inför OPT i enlighet med utarbetad och presenterad rapport i
norra sjukvårdsregionen,
att ett sjukvårdsregionalt kansli för OPT inrättas vid RCC Norr som servar samtliga
regioner i sjukvårdsregionen,
att godkänna förslag till avtal för det sjukvårdsregionala OPT-kansliet,
att godkänna förslaget till kostnadsfördelning för det sjukvårdsregionala OPT-kansliet,
att påbörja OPT för åldersgrupperna 50- och 56 år, samt
att säkerställa erforderliga resurser i regionerna för OPT.
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