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§ 28
Cancerpreventionsplan i västra sjukvårdsregionen
RS170090
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
•

Region Halland ställer sig bakom Cancerpreventionsplan för västra
sjukvårdsregionen 2017 och framåt som ska användas som ett kunskapsstöd i
det regionala cancerpreventiva arbetet.

•

finansiering av regionala insatser inom hälso- och sjukvården sker genom
Regionkontorets budget 2017 för hälsoorienterade processer
(sjukdomsförebyggande arbete/levnadsvanor) och lokala nämnders
utvecklingsmedel (område fysisk aktivitet). Beslut om finansiering för
genomförande av andra insatser utifrån rekommendationerna i
kunskapsstödet tas efterhand och i dialog med länets övriga aktörer.

Ärendet
Cancerpreventionsplanen för Västra sjukvårdsregionen 2017 och framåt syftar till att
konkretisera de preventiva intentionerna i den nationella cancerstrategin (SOU
2009:11). Målgruppen är politiker, tjänstemän och verksamheter som arbetar med
frågor som berör utvecklingen av befolkningens hälsa.
Planen har fokus på de levnadsvanor och relaterade risker som har störst påverkan
på risken att drabbas av cancer; tobaksrökning, övervikt, fysisk aktivitet, alkohol,
matvanor och solvanor. För respektive område redovisas kortfattad befolkningsstatistik, samt viktiga aktiviteter för att stärka cancerpreventionen i sjukvårdsregionen.
Vissa kapitel innehåller simuleringar av hur förändringar i levnadsvanor påverkar
nyinsjuknandet i cancer och relaterade samhällskostnader. I planen finns också
förslag till indikatorer för att följa det cancerpreventiva arbetet.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
•

Region Halland ställer sig bakom Cancerpreventionsplan för västra
sjukvårdsregionen 2017 och framåt som ska användas som ett kunskapsstöd i
det regionala cancerpreventiva arbetet.

•

finansiering av regionala insatser inom hälso- och sjukvården sker genom
Regionkontorets budget 2017 för hälsoorienterade processer
(sjukdomsförebyggande arbete/levnadsvanor) och lokala nämnders
utvecklingsmedel (område fysisk aktivitet). Beslut om finansiering för
genomförande av andra insatser utifrån rekommendationerna i
kunskapsstödet tas efterhand och i dialog med länets övriga aktörer.
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