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Yttrande över motion 2020:74 av Britt-Marie Canhasi
(SD) om att Regionen ska definiera screening som
friskvård
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har begärt att vårdens kunskapsstyrningsnämnd ska yttra
sig över Motion 2020:74 av Britt-Marie Canhasi (SD) om att regionen ska
definiera screening som friskvård.
I motionen föreslår Britt-Marie Canhasi (SD) att hälso- och
sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att utan dröjsmål definiera screening som
friskvård för regionens anställda för att möjliggöra för anställda att gå på
screening på betald arbetstid.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Motion 2020:74 av Britt-Marie Canhasi (SD)

Förslag till beslut
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd beslutar följande:
Tjänsteutlåtande över motion 2020:74 överlämnas till regionstyrelsen som
nämndens yttrande.

Förvaltningens motivation till förslaget
Bakgrund
Regionstyrelsen har begärt att vårdens kunskapsstyrningsnämnd ska yttra
sig över Motion 2020:74 av Britt-Marie Canhasi (SD) om att regionen ska
definiera screening som friskvård.
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Överväganden
Underlätta för regionens invånare att delta i cancerscreening är en viktig
strategi för att öka andelen cancerfall som upptäcks i tidigt skede. I den
politiskt beslutade cancerplanen VKN 2019-0070 för sjukvårdsregionen
Stockholm-Gotland ingår regional prioritering (2:2:6).
Öka tillgängligheten att delta i screening för medarbetare inom
sjukvårdsregionen genom att definiera screeningundersökning som
friskvård.
Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare för kvinnor som
omfattas av screeningprogrammen. Möjlighet att genomföra screeningundersökning på arbetstid skulle underlätta deltagande.
Regionalt cancercentrum har under 2020 kontaktat HR direktörer inom
både Region Stockholm och Gotland för att förmånen friskvård på arbetstid
skall revideras till att omfatta även screeningbesök. Besked i frågan inväntas.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär oförändrade konsekvenser för ekonomin.
Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Positiva konsekvenser då medarbetare ges utökad möjlighet att delta i
screening.
Miljökonsekvenser
Förslaget innebär oförändrade konsekvenser för miljön.
Administrativa konsekvenser
Förslaget till beslut medför ingen påverkan på administration.

Magnus Thyberg
Avdelningschef
Lena Sharp
Avdelningschef
Beslutet ska skickas till
Regionstyrelsen

Godkänd av Magnus Thyberg, 2021-03-23
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Motion av Britt-Mari Canhasi (SD) om att Regionen ska
definiera screening som friskvård
I maj 2018 beslutade regeringen att anta en långsiktig inriktning för det
nationella arbetet med cancervården. I beslutet lyfts särskilt
folkhälsoperspektivet och att en av de viktigaste åtgärderna för att
motverka prognosen om ett kraftigt ökat antal cancerfall är att arbeta med
att förebygga och tidigt upptäckta cancer.
I oktober 2018 fick Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland ett politiskt
uppdrag av Region Stockholm att ta fram en regional cancerplan för
perioden 2020–2023. I uppdraget ingick att öka satsningen på
cancerprevention och tidig upptäckt av cancer. Den regionala cancerplanen
gör anspråk på att ”vara en samlad kraft mot cancer” och lyfter även fram
sjukvårdsregionens alla hälso- och sjukvårds- och omsorgsanställda, som
bidrar till att genomföra cancerplanen och ”att skapa vi-känsla bland dem.”
Å andra sidan är sjukvårdsregionens anställda även möjliga patienter för
vilken Regionen har arbetsgivaransvar och även ett rehabiliteringsansvar.
Den regionala cancerplanen har som prioriterat förslag att Region
Stockholm ska underlätta förutsättningarna för Regionens medarbetare att
delta i screening på arbetstid genom att definiera screening som friskvård
för samtliga arbetstagare från januari 2020. Förslaget är inte genomfört.
Regionen bör aktivt arbeta för att förebygga och möjliggöra upptäckt av
cancer i ett tidigt stadium bland Regionens medarbetare.

Sverigedemokraterna föreslår Regionfullmäktige besluta:

1. Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att utan dröjsmål definiera
screening som friskvård för Regionens anställda för att möjliggöra för
anställda att gå på screening på betald arbetstid.
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