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1 Projektet, övergripande beskrivning 

1.1.1 Projektets omfattning 

I överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om kortare 
väntetider i cancervården 2016 har RCC i samverkan åtagit sig att genomföra en översyn av 
kompetensförsörjningen inom barncancervården på kort och lång sikt. Översynen ska innehålla en 
analys av vårdens tillgång till rätt kompetenser för att tillgodose barnets behov genom hela 
vårdkedjan. Projektet avser att bidra till ökad kunskap genom att kartlägga vilka behov och 
utmaningar barncancervården avseende kompetensförsörjningen står inför i samtliga landsting och 
regioner.   

2 Idé och mål 

 Bakgrund 

Inom ramen för cancerstrategin 2015 har RCC i samverkan tagit fram en nationell handlingsplan för 

kompetensförsörjningen inom cancervården med regionala kompetensförsörjningsplaner som grund. 

I planen uppmärksammades inte barncancervården specifikt. Det behövs därför en nationell 

beskrivning av hur barncancervården ser ut idag samt en problembeskrivning för att kunna utreda 

vidare hur kompetensförsörjningen inom barncancervården bör se ut i ett längre perspektiv.  

 Projektmål  

Övergripande målet är en jämlik och likvärdig barncancervård. 

- Kunskap om kompetensläget inom barncancerområdet (nulägesanalys) 

- En bild av hur barncancervården kommer att se ut på lång sikt och vilka kompetenser som då 

behövs. 

 Avgränsningar 

Översynen kommer inte att innehålla: 

- analys av cancervården för vuxna 

- en handlingsplan för framtida kompetensförsörjning. 

3 Aktiviteter 

Följande aktiviteter kommer att genomföras under 2016 för att uppnå projektmålen: 

 

Aktivitet Vem ansvarar 

Regionala kartläggningar utifrån gemensam framtagen mall 

med definierade parametrar 

PL, arbetsgrupp  

Gemensam workshop med inbjudna intressenter med tema - 

Barncancervården 2025 

PL, arbetsgrupp 

Analys- och skrivarbete PL, arbetsgrupp 

Öppen remiss PL 

Slutrapport PL, arbetsgrupp 
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 Överlämning och godkännande  

Slutrapportering 31 december 2016. 

4 Organisation 

Styrgrupp – RCC i samverkan 

Projektledare – Sophia Björk SKL, leder arbetet med ansvar för projektets genomförande. 

Arbetsgrupp – Regionala representanter med ansvar för regionala kartläggningar samt deltagande i 

framtidsscenarioarbete. 

Patient- och företrädare från professionella organisationer ska göras delaktiga i delar av arbetet, 

exempelvis workshop om framtidsscenario. 

5 Tidsplan  

Följande milstolpar (MS) är kopplade till projektets aktiviteter: 

Datum MS Beskrivning 

10 maj Uppstartsmöte Nationell arbetsgrupp med regionala representanter 

11 maj Styrgruppsmöte Projektplan föredras och godkänns 

November Öppen remiss Intressenter ges möjlighet att ge synpunkter på 
genomförda kartläggningar samt framtidsscenario 

31 
december 

Slutrapport Överlämning av slutrapport till regeringskansliet. 

6 Information och kommunikation 

Kommunikation sker internt i arbetet via projectplace samt e-mail, videomöten och fysiska möten 

som i sin tur sker både i form av planerings- och arbetsmöten. Etablerade nätverk som 

personaldirektörernas och hälso- och sjukvårdsdirektörernas nyttjas också.  

 

Den externa kommunikationen riktar sig främst till de som kan påverkas av arbetet. Här avses 

landsting och regioner, patient- och professionsföreningar, socialdepartementet m fl.  

 


