
Opfølgning på kræftudvalgets studietur til Sverige i april 2015 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Kræftudvalget var den 15.-16. april 2015 på studietur til Stockholm og Uppsala, Sverige. Ifølge procedurerne for 
udvalgsstudieture skal der efter studieturen udarbejdes en opfølgning og et regnskab, der skal forelægges 
regionsrådet til godkendelse. Administrationen forelægger hermed en opfølgning på studieturen i forhold til 
udvalgets videre arbejde samt et regnskab for afholdelsen af studieturen. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet: 

l at opfølgningen og dertilhørende regnskab for udvalgets studietur i april 2015 godkendes. 

POLITISK BEHANDLING 

Kræftudvalgets beslutning den 1. september 2015: 
Anbefalet. 
  
Forretningsudvalgets beslutning den 10. september 2015: 
  
Anbefalet. 
  
Leila Lindén (A), Charlotte Fischer (B), Karsten Skawbo-Jensen (C), Martin Geertsen (V), Randi Mondorf (V), 
Susanne Langer (Ø) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. 

SAGSFREMSTILLING 

Med den nye styreform har de stående udvalg en helt central rolle, som værende politikformulerende og 
politikkontrollerende samt at initiere udviklingen af regionen. I forlængelse af udvalgets arbejdsplaner, indgår 
muligheden for at hente inspiration og input til udviklingen af regionens opgaveløsning. 
  
Administrationen forelægger hermed en opfølgning på studieturen samt et regnskab for afvikling af studieturen. 
  
Besøg ved Karolinska Universitetshospital  
Udvalgets besøgte den 15. april Karolinska Universitetshospital i Stockholm. 
  
Ved besøget på Karolinska Universitetshospital i Stockholm fik udvalget præsenteret Nya Karolinska Solna. Nya 
Karolinska Solna (NKS) er projektnavnet for det nye store højt specialiserede hospital, der er under opførelse ved 
Karolinska Universitetshospital i Solna ved Stockholm. NKS er et af de nyeste universitetshospitaler i Europa og det 
forventes at tage imod de første patienter i slutningen af 2016. 
  
NKS er bygget ud fra en vision om fremtidens hospital. ”Patienten først” er hospitalets motto, og der skal på NKS 
indføres en ny måde at arbejde med sygepleje og behandling. Hospitalet organiseres således, at alle afdelinger skal 
bestå af et multidiciplinært team. Patienten skal primært behandles på sin egen stue, således at personalet kommer 
til patienten. Formålet med dette er både at gøre det bekvemt for patienten, men også at øge patientsikkerheden 
ved at mindske risikoen for smitte og infektioner. Udvalgets fokus ved besøget var organiseringen af 
kræftbehandling. 
  
Kræftudvalgets værter ved besøget var projektleder Margareta Hamark fra Karolinska Universitetssygehus, leder af 
kræftbehandlingen på Karolinska Universitetssygehus Annelie Liljegren og Katarina Monhagen fra Nya Karolinska 
Solnas Showroom. 
  



Besøg ved Skandion Klinikken  
Efter programmet var afsluttet i Stockholm kørte Kræftudvalget til Uppsala, hvor de mellem den 15. og 16. april 2015 
overnattede på Hotel von Kraemer i Uppsala. Hotel von Kraemer er det hotel, hvor patienter og pårørende, der skal 
behandles på Skandion Klinikken bor, mens de modtager behandling på klinikken. 
  
Udvalget fik til deres besøg ved Skandion Klinikken belyst følgende: 
• Hvordan ser det svenske partikelterapianlæg setup ud (faglige samarbejdsrelationer mellem de svenske 
universitetshospitaler og Skandion Klinikken). 
• Hvordan ser et stort partikelanlæg ud. 
• Hvilke forhold kan tilbydes danske patienter og pårørende på Skandion Klinikken, herunder også muligheder for 
overnatning og forplejning for patienter og pårørende (Hotel von Kraemer) 
• Hvilke faglige forhold og krav skal et hospital opfylde for at sende patienter til et partikelterapi på Skandion 
Klinikken. 
• Hvordan håndteres de uforudsete sygdomsmæssige samt socialt tilkomne aspekter under et længerevarende 
behandlingsforløb på et partikelcenter i udlandet. 
• Hvilke udfordringer vil der være for patienter/pårørende, som sendes til Uppsala fra Region Hovedstaden. 
• Hvad er Region Hovedstadens muligheder for at samarbejde med klinikken, og hvad vil Klinikken kunne tilbyde 
Region Hovedstaden i et sådan samarbejde. 
• Hvilke behandlinger kan tilbydes. 
• Logistik. 
• Samarbejde med Malmø og Lund Universitetshospital om at tilbyde danske patienter partikelterapi. 
  
For en uddybende beskrivelse af Skandion Klinikken henvises til sagen forelagt kræftudvalget til mødet den 25. 
november 2014. 
  
Kræftudvalgets værter ved besøget var cheffysiker Håkan Nystrøm og förbundsdirektör Olle Mattsson. Desuden 
deltog Silke Engelholm fra Region Skåne, som er ledende overlæge ved Malmø/Lund Universitetshospital. 
  
Uddybende program fremgår af vedlagte bilag (se bilag 1). 
  
Kræftudvalget har fået tilsendt præsentationer vist på studieturen. Disse kan rekvireres af administrationen hvis 
ønsket. 
  
Kræftudvalgets videre arbejde med input fra studieturen 
Ved Kræftudvalgets møde den 26. maj 2015 drøftede udvalget besøget ved Skandion Klinikken og mulighederne for 
at sende danske kræftpatienter til behandling i Uppsala. 
  
Administrationen blev på baggrund af udvalgets drøftelser anmodet om at undersøge mulighederne for et 
samarbejde med Skandion Klinikken via Region Skåne. 
  
For uddybning se sagsfremstilling fra mødet den 26. maj 2015. 
  
Deltagere på studieturen 
På studieturen deltog alle syv medlemmer af udvalget og og tre embedsmænd, hvilket fremgår af listen herunder: 
  
Kræftudvalgets medlemmer: 

l Mette Abildgaard (C), formand, 

l Flemming Pless (A), 

l Susanne Due Kristensen (A), 

l Pia Illum (A),  



l Finn Rudaizsky (O), 

l Niels Høiby (I), 

l Annie Hagel (Ø). 

Repræsentanter fra administrationen: 

l Svend Hartling (Koncerndirektør), 

l Else Hjortsø (Vicecenterdirektør, Center for Sundhed), 

l Anne Skriver (Enhedschef, Center for Sundhed). 

De tre embedsmænd på studieturen var bl.a. ansvarlig for planlægning, koordinering, videndeling og opfølgning. 
Herudover havde administrationen også ansvar for den praktiske afholdelse af studieturen. 
  
Regnskab for studieturen 
Regionsrådet har besluttet, at Kræftudvalget har i alt 52.500 kr til at afholde studietur for. Det svarer til 7.500 kr pr. 
medlem af udvalget. Regionsrådet godkendte den 3. februar 2015 et tentativt budget på 52.000 kr for studieturen til 
Sverige i april 2015. 
  
Et regnskab for studieturen ses nedenfor: 
  

  
Samlet beløb studieturen sig til en udgift på 4.033,86 kr. pr. deltager. 
Desuden har der i forbindelse med studieturen været udgifter til fraværs- og transportgodtgørelse for 4354,00 kr. og 
tabt arbejdsfortjeneste for 4050,00 kr. 
  
I alt har der således været udgifter for 48.742,61 kr. Studieturen kunne således afholdes for et mindre budget end 
antaget, idet samlige udgiftsposter er afholdt indenfor budgetrammen. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

Den samlede udgift til kræftudvalgets studietur på 40.542,82 kr. afholdes af regionens politikerkonto. 

KOMMUNIKATION 

Der planlægges ingen særskilt kommunikationsindsats. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. september 2015 og regionsrådet den 15. september 2015. 

DIREKTØRPÅTEGNING 

Regionsdirektør Hjalte Aaberg / Koncerndirektør Svend Hartling 

Journalnummer 

14005308 

Studietur til Stockholm   Udgifter/dkr.

Flybilletter   12.140,00

Hotel   12.387,73

Transport i Sverige   6.125,40

Mad   8.975,08

værtsgaver   710,40

I ALT   40.338,61

* udgifterne er angivet i dkr. efter gældende kurs i dkr.


