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RCCs nationella målbild 2020–2023 

Detta dokument innehåller ett utkast till RCCs nationella målbild för de kommande tre 

åren. Tanken är att målbilden ska fungera som underlag för planeringen av RCCs 

verksamhet både nationellt och regionalt.  

Alla formuleringar är diskuterade i RCC i samverkan vid flera tillfällen men de ska 

inte betraktas som färdiga. Vi kommer att diskutera dokumentet som helhet ytterligare 

en gång i slutet av november och inför den diskussionen inhämtar vi nu synpunkter 

från RCCs arbetsgrupper.  

Skicka eventuella kommentarer till ulrika.berg.roos@skl.se senast den 15 november.   

Dokumentet är strukturerat utifrån de tio områden som regeringen i sin långsiktiga 

inriktning för cancervården har pekat ut som centrala för RCCs verksamhet. Dessa 

fungerar som rubriker. Under varje rubrik anger vi vad RCC anser är eftersträvansvärt 

inom området (RCC anser att …). Därefter följer ett eller flera delmål kopplade till 

detta, samt tillhörande aktiviteter för att uppnå respektive delmål. När alla 

formuleringar är klara kommer dokumentet att få en layout som ytterligare stödjer 

denna struktur. Vi ber om överseende med en viss rörighet i nuvarande layout.  

Några RCC har gällande regionala cancerplaner. Bedömningen är att dessa inte 

kommer att stå i konflikt med den nationella målbilden.  

 

Vänliga hälsningar 

RCC i samverkan genom Hans Hägglund 

2019-11-08  

mailto:ulrika.berg.roos@skl.se
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Prevention och tidig upptäckt 

Prevention 

RCC anser att staten, regioner och kommuner tydligt ska prioritera, samordna 

och följa upp insatser som syftar till att påverka människor att anta och 

upprätthålla en hälsofrämjande livsstil i enlighet med den europeiska kodexen 

mot cancer.   

Delmål: Följsamheten till den europeiska kodexen mot cancer ökar. (Alternativt: 

Sveriges befolkning får kännedom om den europeiska kodexen mot cancer.) 

Aktivitet 

 RCC ska ta fram och genomföra en plan för RCC:s arbete med att förebygga 

cancer. Planen ska relatera till delmålen för RCC:s arbete med 

cancerprevention och Europeiska Kodexen Mot Cancer. Även hälsofrämjande 

åtgärder vid cancersjukdom och behandling ska ingå. 

 RCC ska utarbeta tydliga strategier och samverkansformer med andra aktörer 

för ett målinriktat arbete för att stödja en hälsosam livsstil genom hela livet.  

 RCC ska sprida och etablera användningen av sunda solvanor-materialet 

 RCC ska marknadsföra och använda cancerpreventionskalkylatorn samt hålla 

den uppdaterad. 

 RCC ska sammanställa regionala insatser kring folkhälsa och prevention  och 

sprida informationsmaterial nationellt. 

 RCC ska medverka till att allmänheten får evidensbaserad information om att 

risken för insjuknande i cancer kan minskas genom en hälsofrämjande livsstil. 

Särskilda insatser ska göras vad gäller information med fokus på barn och 

unga 

 

Delmål: Patienter som kommer till hälso- och sjukvården får information om och 

erbjuds stöd för en hälsofrämjande livsstil. 

Aktivitet 

 RCC ska verka för riktade hälsofrämjande insatser till patienter som genomgått 

SVF eller på annat sätt utretts för cancer men inte fått en cancerdiagnos. 

 RCC ska verka för att information om en hälsofrämjande livsstil ska delges i 

samband med screening. 

 

  

https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/sv/
https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/sv/
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Delmål: Hälsofrämjande insatser följs upp på ett strukturerat sätt. 

Aktivitet 

 RCC ska följa det arbete med att kartlägga vilka parametrar rörande 

hälsofrämjande insatser som kan följas med hjälp av befintliga system som 

pågår inom NPO levnadsvanor och nationella samverkansgruppen för 

strukturerad vårdinformation.  

 RCC ska bevaka att cancerperspektivet beaktas i de förslag om system för 

strukturerad uppföljning som dessa grupper lägger fram.  

 

Delmål: HPV-vaccin erbjuds alla barn inom ramen för vaccinationsprogram. 

Aktivitet 

 RCC ska följa upp implementering av och följsamhet till HPV-

vaccinationsprogram samt bidra till opinionsbildning och 

informationsspridning om värdet av HPV-vaccin. 

 

Screening  

RCC anser att alla invånare ska ha tillgång till de av Socialstyrelsen beslutade 

screeningsprogrammen och att deltagandet i screeningprogrammen ska vara 

högt och jämlikt. 

Delmål: Det finns aktuella vårdprogram med tillhörande kvalitetsregister för 

uppföljning av alla screeningprogram. 

Aktivitet 

 RCC ska stödja den fortsatta utvecklingen och användandet av kvalitetsregister 

för uppföljning av screeningprogram. 

 

Delmål: Uppföljning av alla individer som ingår i screeningprogrammen är möjlig, 

även av dem som flyttar över landstings-/regiongränser. 

Aktivitet 

 RCC ska kontinuerligt följa upp deltagandet i screeningprogrammen för att 

öka deltagandet och utjämna skillnader i deltagande som beror på 

socioekonomi, geografi, funktionsvariationer, språk m.m.  

 

Delmål: RCC tillhandahåller gemensamt och nationellt informationsmaterial samt 

svarar för uppföljning av screeningprogram på cancerområdet.  

Aktivitet 
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 RCC ska ta fram nationellt informationsmaterial och i samverkan med 

regionerna organisera samt genomföra kommunikationsinsatser för att nå ut 

med screeninginformation till alla grupper. 

 

Delmål: Samverkan mellan screeningprogrammen stärks för att öka lärandet samt för 

att underlätta vid införandet av kommande screeningprogram.  

Aktivitet 

 RCC ska tillsätta en nationell screeningsamordnare som ansvarar för 

samordning och samverkan med Socialstyrelsen och andra relevanta aktörer.  

 

RCC anser att alla nya nationella screeningprogram ska införas utan dröjsmål i 

samtliga regioner. 

Delmål: Införandet av screening för tjock- och ändtarmscancer är beslutat och 

påbörjat i alla regioner senast 2021 och screening av alla rekommenderade årskullar är 

infört senast 2026. 

Aktivitet 

 RCC ska stötta det ordnade införandet och upprätthållandet av screening för 

tjock- och ändtarmscancer samt andra tillkommande och etablerade 

screeningprogram. I det ingår att erbjuda informationsmaterial och 

kallelsesystem som kan nyttjas av samtliga regioner. Det kan även ingå att ta 

fram beräkningsunderlag, kompetensförsörjnings- och processkartläggningar 

samt checklistor. 

 

Tidig upptäckt 

RCC anser att tidig upptäckt ska främjas genom användandet av strukturerade 

metoder för att fånga upp patienter med ökad risk för cancer. 

Delmål: Beslutsstöd för att fånga symtom och fynd med förhöjd cancerrisk 

implementeras i hälso- och sjukvårdens vårdinformationssystem. 

Aktivitet 

 RCC ska tillsätta en nationell arbetsgrupp med ansvar för att samordna arbetet 

med information och beslutsstöd som syftar till att identifiera patienter med 

ökad risk för cancer.   

 RCC ska sammanställa och utvärdera evidensbaserad information om symtom 

och fynd med förhöjd cancerrisk. Arbetet ska göras i samverkan med 

företrädare för primärvården och andra NPO. 

 RCC ska initiera en dialog med ansvariga för beslutsstöd i hälso- och 

sjukvårdens vårdinformationssystem, så att evidensbaserad information kan 

implementeras i systemen. 
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 RCC ska bidra till att öka kunskapen hos vårdgivare och medborgare om 

symtom och fynd med förhöjd cancerrisk. Arbetet ska kopplas SVF och kunna 

användas inom läkar- och sjuksköterskeutbildningen. 

 

Delmål: Beprövade strukturerade arbetssätt för att identifiera riskgrupper som kräver 

särskilda kontrollprogram utvärderas och, där evidens finns, implementeras i hälso- 

och sjukvården. 

Aktivitet 

 RCC ska verka för jämlik tillgång till kontrollprogram och uppföljning av 

personer med ökad risk för cancer. 

 

Delmål: Alla patienter har jämlik tillgång till genetisk rådgivning, diagnostiska tester 

och sammanhållen uppföljning.  

Aktivitet 

 RCC stöttar fortsatt utveckling och implementering av det nationella 

onkogenetiska kvalitetsregistret (NOGA) för att möjliggöra uppföljning av 

handläggningen av patienter med genetiskt ökad risk för cancer.  

 RCC stöttar implementeringen av aktuell kunskap från internationell och 

svensk forskning om genetiska och diagnostiska cancertester i hälso- och 

sjukvården.  

 Alla RCC ska tillsätta regionala processledare för ärftlig cancer som samverkar 

via en nationell arbetsgrupp på uppdrag av RCC i samverkan.  
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Rehabilitering, uppföljning och palliativ vård   

Rehabilitering 

RCC anser att varje patient tidigt i vårdprocessen ska bedömas utifrån sina 

behov samt att prehabilitering och rehabilitering ska vara en integrerad del i 

cancerprocessen.  

Delmål: Alla cancerpatienter får sitt rehabiliteringsbehov regelbundet bedömt.  

Aktivitet 

 RCC ska verka för användningen av validerade instrument i bedömningen. 

 

Delmål: En rehabiliteringsplan upprättas som en del av patientens individuella 

vårdplan. I planen ingår egenvårdsråd.  

Aktivitet 

 RCC ska stödja hela hälso- och sjukvårdsprocessen i utveckling av 

rehabilitering inom cancer 

 RCC ska underlätta samverkan kring rehabilitering, mellan kommuner och 

landsting/regioner men också mellan olika vårdformer.  

 

RCC anser att egenvård är basen för rehabiliteringen. Patienter med avancerade 

rehabiliteringsbehov ska erbjudas specialiserad rehabilitering. 

Delmål: Patienter med avancerade rehabiliteringsbehov bedöms i högre grad vid 

regional MDK. (Alternativ: Det finns tillgång till regional MDK för bedömning av 

patienter med avancerade rehabiliteringsbehov.) 

Aktivitet 

 RCC ska stödja utvecklingen av regionala rehabiliterings-MDK. 

 

Delmål: Hälso-och sjukvårds- och rehabiliteringsaktörer samverkar, med varandra 

men också med andra samhällsaktörer (t.ex. idrottsföreningar och gym), för att 

optimera den enskilde patientens rehabiliteringsprocess och skapa förutsättningar för 

egenvård. 

Aktivitet 

 RCC ska stötta samverkan med aktörer utanför hälso- och sjukvården, som 

t.ex. friskvårdinrättningar för att skapa förutsättningar för patientens egna 

insatser. 

 RCC ska stödja initiativ där digitala lösningar (AI, appar etc) används i 

rehabiliteringsprocessen och för egenvård. 
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 RCC ska nationellt stötta framtagande av evidensbaserade egenvårdsråd inom 

arbetet med Min vårdplan på 1177.se. 

 RCC ska fortsätta driva frågan kring flexibel sjukskrivning och eftersträva att 

modellen kan användas i högre grad vid cancersjukdom för att underlätta 

återgång i arbetet.  

 

RCC anser att mer forskning behövs kring cancerrehabilitering för att öka 

kunskapen och implementering av evidensbaserade interventioner. 

Delmål: Variabler för rehabilitering finns i alla kvalitetsregister.  

Aktivitet 

 RCC ska stödja införande av rehabiliteringsinsatser i kvalitetsregister och xx 

kring utdata. 

 RCC ska i samverkan med försäkringskassan kartlägga sjukskrivningsmönster 

för cancerpatienter och närstående. 

Palliativ vård 

RCC anser att alla patienter ska ha tillgång till god och jämlik palliativ vård.  

Delmål: Kunskapen ökar hos både vårdpersonal, patienter och närstående kring 

palliativ vård.  

Aktivitet 

 RCC ska kartlägga geografiska skillnader inom den palliativa vården ner på 

kommunnivå. 

 RCC ska erbjuda utbildning i palliativ vård med utgångspunkt i redan 

framtaget material. 

 RCC nationellt ska ta fram och sprida en film kring palliativ vård som riktar 

sig till patienter och närstående. 

 RCC ska samverka med palliativregistret i uppföljningen av palliativ vård och 

i vårdprogramarbetet. 

 RCC ska verka för att palliativa åtgärder ska kunna registreras och följas i 

kvalitetsregister.  

Delmål: Palliativ vård initieras tidigt i vårdkedjan, utefter patientens tillstånd och 

behov, och övergångar mellan vårdgivare sker effektivt, tryggt och säkert genom god 

samverkan mellan vårdgivarna, patient och närstående  

Aktivitet 

 RCC ska stötta initiativ för integrerad kurativt och palliativt syftande vård.  

 RCC ska stärka cancervårdens kompetens inför, vid och efter 

brytpunktssamtal. 

 RCC ska främja samverkan med den nära vården, t.ex. kommunerna. 
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Sammanhållna och effektiva vårdprocesser  

RCC anser att cancervården ska ha god tillgänglighet och kvalitet genom hela 

vårdprocessen inom de väntetider som SVF anger. 

Delmål: SVF fortsätter utvecklas och inkluderar på sikt även alla delar i 

vårdprocessen. 

Aktivitet 

 RCC ska utveckla SVF för att där det är relevant även inkludera kurativt 

syftande tilläggsbehandlingar  

 RCC ska utveckla vårdprogrammen för att där det är relevant beskriva 

uppföljning och rehabilitering på ett enhetligt sätt. 

 

Delmål: Följsamheten till SVF ökar, såväl vad gäller ledtider som andelen 

inkluderade patienter 

Aktivitet 

 RCC ska föra en kontinuerlig regional och nationell dialog med huvudmännen 

samt ta fram underlag som kan vara till hjälp att identifiera flaskhalsar i SVF, 

kompetensförsörjningsproblem och användas som stöd i horisontella 

prioriteringar.  

 RCC ska stötta klinikerna i processorienterade arbetssätt och stimulera till 

lärande mellan processerna. 

 RCC ska stötta klinikerna i att använda PREM-, PROM- och ledtidsdata för 

kontinuerligt lärande och verksamhetsutveckling så att en successiv förbättring 

sker tills målen nås. 

 RCC ska utveckla resultatåterkopplingen så att den kan visa utvecklingen av 

väntetider i riktning mot 2020-målet 

 RCC ska sätta upp delmål för väntetider som stimulerar till förbättringsarbete. 

 RCC ska vara aktiv i kommunikationen med verksamheter och andra 

intressenter för att öka förståelsen för och problematiken kring mål och 

måluppfyllnad vad gäller väntetider. 

 RCCs arbete med SVF ska integreras med vårdprograms- och 

kvalitetsregisterarbete. 

 

Delmål: Kvalitetssäkringsarbetet för SVF-data utvecklas så att data håller så hög 

kvalitet att den kan användas för att kontinuerligt utveckla vårdprocessen. 

Aktivitet 

 RCC ska tillsammans med huvudmännen arbeta med att kvalitetsgranska 

datahantering för SVF 

 RCC ska arbeta för att hela vårdkedjan ska kunna följas i kvalitetsregister. 
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Delmål: Patienterna upplever att vårdkedjan är sammanhållen och varje övergång 

inom och mellan vårdgivare sker med aktiva överlämningar. 

Aktivitet 

 RCC ska utveckla och stärka kontaktsjuksköterskefunktionen med fokus på 

aktiva överlämningar och Min vårdplan.  
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Kompetensförsörjning 

RCC anser att cancervården behöver överväga behovet av nya kompetenser och 

bredda expertisen till andra områden för att få en välfungerande 

processorienterad vård  

Delmål: Ansvarstagandet för kompetensförsörjning inom cancervården är tydligt 

definierat.  

Aktivitet 

- 

 

Delmål: Kompetensförsörjningsläget i cancervården är långsiktigt och regelbundet 

kartlagt. 

Aktivitet 

 RCC ska utarbeta en modell och metod för 

kompetensförsörjningskartläggningar som en grund för att kunna genomföra 

regelbundna kompetensförsörjningskartläggningar. Dessa ska utgöra en 

naturlig del av huvudmännens, lärosätens och professionsorganisationernas 

arbete med kompetensförsörjningen i vården.  

 

Delmål: Det sker en kontinuerlig patientnära och resurseffektiv kompetens- och 

kunskapsförflyttning inom cancervården.  

Aktivitet 

 RCC ska stödja projekt och utveckling kring uppgiftsväxling, nya arbetssätt 

och digitala lösningar, t.ex. AI, inom cancervården som kan underlätta 

kompetensförsörjningen.  

 RCC ska tillsammans med andra aktörer, t.ex. specialistföreningar, stödja och 

medverka vid utbildningar i processorienterat arbetssätt och systemkunskap. 

 

RCC anser att cancervårdens medarbetare och chefers kompetens bör tas till 

vara på bästa sätt och att goda möjligheter bör finns till kompetensutveckling.  

Delmål: Vårdgivare har goda möjligheter att vidareutbilda personal för att möta 

behovet av kompetensförsörjning.  

 Aktivitet 

 RCC ska erbjuda nationellt samordnade utbildningsinsatser efter behov, t.ex. 

endoskopiutbildning och cytostatikahantering och strålbehandling.  

 RCC ska följa upp effekten av genomförda utbildningsinsatser 
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Delmål: Det finns nationellt, kvalitetsgranskat, lättillgängligt utbildningsmaterial 

inom relevanta områden.  

Aktivitet 

 RCC ska samla och vid behov kvalitetsgranska utbildningsmaterial. 
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Kunskapsstyrning 

RCC anser att en effektiv kunskapsstyrning bör baseras på nationella 

vårdprogram, följas upp via kvalitetsregisterdata och leda till ny kunskap och 

förbättringsarbete i vården.  

 

Delmål: Tillgängligheten till kvalitetsregisterdata, nyttjande av regimbibliotek och 

följsamhet till nationella vårdprogram och ledtider ökar. 

Aktivitet 

 RCC ska fortsätta stödja och prioritera framtagande av nationella vårdprogram. 

 RCC ska verka för att nationella vårdprogram används inom grund- och 

vidareutbildning inom hälso- och sjukvården samt inom vidareutbildningar i 

cancervården. 

 RCC ska verka för att nationella vårdprogram kan följas i utdatapresentationer 

från kvalitetsregister och i patientöversikter.  

 RCC ska tillsammans med verksamhetschefer och andra intressenter utveckla 

resultatåterkoppling (format, tillgänglighet) utifrån målgruppens behov för att 

skapa en mer effektiv och ändamålsenlig ledning och styrning av 

cancervården. 

 RCC ska verka för att patientrapporterade mått inkluderas i kvalitetsregister 

och används för uppföljning och utveckling av cancervården. 

 RCC ska fortsätta arbetet med nationellt framtagna interaktiva utdatalösningar 

som uppdateras med sådan frekvens att data är användbara för 

utvecklingsarbete inom cancervården. 

 RCC ska främja dialog med återrapportering av data från kvalitetsregister 

tillverksamheterna i sjukvårdsregionerna. 

 RCC ska verka för framtagandet av en organisatorisk struktur för prioriteringar 

som främjar en jämlik användning av de nya metoder som föreslås i 

kommande nationella vårdprogram och som baseras på en hälsoekonomisk 

analys.  

 Ny aktivitet kring förvaltning av allt ovanstående  

 

Delmål: Tillgängligheten till evidensbaserade cancerbehandlingar är jämlik och sker genom 
ordnat införande med högsta grad av följsamhet. 

 

Aktivitet 

 RCC ska verka för att ”Register för cancerläkemedel/läkemedelsmodulen” får 

ökad användning samt för att en metod som möjliggör beräkning av 

täckningsgrad tas fram. 

 RCC ska verka för att Radioterapiregistret sätts i drift regionalt och nationellt 

så att rapporter över generell strålbehandlingsanvändning kan tas fram samt att 

befintliga diagnosbaserade kvalitetsregister kan berikas med 

strålbehandlingsdata genom länkning till INCA-plattformen. 
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 RCC ska verka för att trygga en långsiktig utveckling och förvaltning av 

Nationella regimbiblioteket. 

 RCC ska verka för en ökad användning av Nationella regimbiblioteket på 

landets onkologkliniker.  

 

RCC anser att nationella vårdprogram, regimbibliotek och patientöversikter bör 

användas vid utveckling av vårddokumentationssystem. 

 

Delmål: RCC erbjuder patientöversikter via INCA-plattformen för minst 8 diagnoser 

senast 2022. 

Aktivitet 

 RCC ska stötta implementeringen av patientöversikter genom att verka för att 

regionerna integrerar patientöversikter (direkt eller indirekt) i nya eller 

befintliga vårdinformationsmiljöer. 

 RCC ska ta fram en plan för att säkra den långsiktiga förvaltningen och 

finansieringen av patientöversikter. 

 

RCC anser att all data till kvalitetsregister inom cancervården ska ske genom 

direktöverföring/automatisk överföring från vårddokumentationssystem. 

 

Delmål: INCA kan ta emot data från vårddokumentationssystemen till 

patientöversikter och kvalitetsregister. 

Aktivitet 

 RCC ska stödja utvecklingen av IT-lösningar för automatisk överföring av data 

från vårdsystem till kvalitetsregister och cancerregistret. 

 RCC ska fortsätta arbetet med strukturerad information (enligt nationell 

informationsstruktur, t ex SNOMED CT) i nationella vårdprogram, SVF och 

register för att möjliggöra regionernas automatiska överföring av data till 

nationell nivå. Genom nationell arbetsgrupp inom regionernas 

kunskapsstyrningssystem kan samordning av arbetet ske. 

 RCC ska stödja huvudmännen i utvecklingen av vårddokumentation som är 

strukturerad enligt Nationellt fackspråk. 
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Patientinformation 

RCC anser att alla patienter med cancer och deras närstående ska ha tillgång till 

adekvat, kvalitetsgranskad och samlad information om cancer genom vård-

processernas alla steg. Det innebär att dagens generella symtombaserade 

rådgivningsinformation på 1177.se behöver kompletteras med nationell, 

fördjupad och evidensbaserad information till patienter som behandlas för 

cancer. 

Delmål: RCCs arbetsprocess för att tillgängliggöra fördjupad patientinformation är 

långsiktig, systematisk och överenskommen med Inera och regionerna. 

Aktivitet 

 RCC ska utarbeta en tydlig arbetsprocess och roll- och ansvarsfördelning 

mellan 1177, regioner och RCC för framtagande, kvalitetsgranskning och 

förvaltning av både allmän och fördjupad patientinformation.  

 RCC ska kartlägga målgrupper och deras behov av fördjupad 

patientinformation och inom ramen för arbetet med Min vårdplan på 1177.se 

genomföra en gap-analys i relation till befintlig patientinformation. Detta 

innefattar att beakta olika språk- och funktionsvariationer.  

 

Delmål: Alla patienter med cancer erbjuds en nationellt enhetlig Min vårdplan på 

1177.se eller motsvarande information i annat format. 

Aktivitet 

 RCC ska utarbeta arbetsprocesser samt ta fram och förvalta kvalitetsgranskad 

fördjupad patientinformation till Min vårdplan på 1177.se.  

 RCC ska utveckla Min vårdplan på 1177.se i samverkan med arbetsgrupper för 

patientöversikter, kvalitetsregister och PROM/PREM. 
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Ledning och styrning 

RCC anser att chefs-och ledarskap som stödjer ett processorienterat arbetssätt 

inom cancervården är centralt. 

Delmål: RCC har en nära och systematisk kontakt med verksamhetsföreträdare för att 

stödja utvecklingen av ett processorienterat chefs- och ledarskap i cancervården. 

Aktivitet 

 RCC ska identifiera och prioritera områden som har särskilt behov av stöd i 

ledarskaps- och processfrågor. 

 RCC ska stödja och medverka i chef- och ledarskapsutbildningar för att sprida 

systemkunskap inklusive kunskap kring cancerstrategin till chefer och ledare i 

cancervården.  

 RCC ska samverka med specialistföreningar i chefs- och ledarskapsfrågor. 

 RCC ska erbjuda chefer och ledare inom cancervården att delta vid redan 

etablerade dialogmöten tillsammans med diagnosgruppernas processledare. 

 

Delmål: Chefer och ledare använder data från olika vårdadministrativa system och 

kvalitetsregister systematiskt för att följa upp och utveckla cancervården (koppla till 

kunskapsstyrningen). 

Aktivitet 

 Se Kunskapsstyrning. 
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Patienter och närstående 

RCC anser att möjligheten för varje patient att vara medskapande i sin vård ska 

stärkas i enlighet med intentionerna i Patientkontrakt.  

Delmål: Alla patienter med cancer informeras om möjligheten till ny medicinsk 

bedömning. 

Aktivitet 

 RCC ska utarbeta och stödja implementeringen av en välfungerande 

arbetsprocess för ny medicinsk bedömning. 

 RCC ska stödja en jämlik spridning av information rörande möjligheten till ny 

medicinsk bedömning. 

 

Delmål: Alla patienter med cancer erbjuds en namngiven kontaktssjuksköterska. 

Aktivitet 

 RCC ska fortsätta att stärka och utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen. 

 

RCC anser att patienters och närståendes erfarenheter samt patientrapporterade 

mått ska tas till vara i vårdens utveckling. 

Delmål: Patientrapporterade mått används kontinuerligt i uppföljning och utveckling 

av vården. 

Aktivitet 

 RCC ska ge fortsatt stöd till utveckling och användande av patientrapporterade 

mått på olika nivåer.  

 

Delmål: Patienter med cancer och deras närstående involveras i arbete som syftar till 

att följa upp och utveckla cancervården på nationell, regional och lokal nivå.  

Aktivitet 

 RCC ska verka för tydliga och välfungerande arbetsprocesser och 

ersättningsmodeller för att involvera patienter med cancer och deras 

närstående. 

 RCC ska verka för mer mångfald i de patient- och närståendegrupper som 

finns inom RCC. 

 

RCC anser att stödet till närstående ska stärkas.  

Delmål: Det finns gemensamma nationella riktlinjer för stöd till närstående, t ex för 

resor i samband med nationellt eller sjukvårdsregionalt nivåstrukturerade insatser.  

Aktivitet 
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 RCC ska stödja spridning av samt följa upp följsamhet till nationella riktlinjer 

för stöd till närstående.  

 RCC ska i dialog med patient- och närståenderådet ta fram en plan för hur 

stödet till närstående kan förbättras 

 

Delmål: Närstående får möjlighet att vara en resurs i patientens vård, under 

förutsättning att patienten samtycker till det.  

Aktivitet 

 RCC ska fortsatt utveckla och tillgängliggöra anpassat informationsmaterial 

för närstående. 

 RCC ska skapa mötesforum för patienter med cancer och deras närstående.  

 

Delmål: Barn som är närstående till någon som har cancer får information, råd och 

stöd, utifrån det enskilda barnets behov. 

Aktivitet 

 RCC ska sprida kunskap och förbättra informationen på cancercentrum.se om 

de aktörer, plattformar och material som erbjuder till stöd till barn och unga 

som är berörda av cancer som närstående. 

 RCC ska informera om och verka för att nationell information om hur man 

samtalar med barn som närstående ska vara känd och användas som underlag i 

dialogen med barn som är närstående till någon som har cancer.  
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Forskning och innovation 

) 

RCC anser att forskning och innovation ska prioriteras på ledningsnivå och vara 

en integrerad del av hälso- och sjukvården. 

Delmål: Alla cancerpatienter bedöms på ett organiserat sätt för inklusion i kliniska 

studier.  

Aktivitet 

 RCC ska stötta en nationell arbetsgrupp för att öka antalet kliniska studier. 

 RCC ska underlätta för regionerna att delta i kliniska studier, t.ex. genom att 

utveckla cancerstudier i Sverige och sprida kunskap om den så att 

användningen ökar. 

 RCC ska samarbeta med Kliniska studier Sverige för att ta fram en åtgärdsplan 

som syftar till att öka inklusionen i kliniska studier.  

 

RCC anser att det behövs ett stärkt samarbete mellan olika aktörer inom klinisk 

cancerforskning och innovation och att resultat skyndsamt bör komma patienter 

till godo.  

Delmål: Studier som baseras på register ökar (både registerstudier och kliniska 

studier, R-RCT), varav minst två R-RCT.  

Aktivitet 

 RCC ska förstärka samarbetet med CPUA och registerhållare för att stimulera 

till förbättrad registerforskning genom förenklad tillgång till registerdata  

 RCC ska erbjuda stöd till forskargrupper i arbetet med att skapa länkade 

databaser (ex PCBase, BCBase)  

 RCC ska utveckla INCA och tillhörande arbetsprocesser så att registerbaserade 

randomiserade studier (rRCT) i ökad utsträckning kan tillämpas inom 

cancervården. 

 RCC ska synliggöra (lista) och samordna studier som baseras på 

kvalitetsregisterdata och kommunicerar kring resultaten (t.ex. nyhetsartiklar).  

 RCC ska öka samverkan med andra registerhållande aktörer, t.ex. 

Socialstyrelsen och Försäkringskassan. 

 

Delmål: Medelstilldelningen ökar från forskningsfinansiär som stimulerar till 

initiering av forskningsprojekt för nya forskare och inom hela hälso- och sjukvården. 

Aktivitet 
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 RCC ska stärka dialogen med forskningsfinansiärer (t ex Cancerfonden, 

Barncancerfonden, Vinnova, VR, privata stiftelser), för att bidra till forskning 

inom även ännu inte etablerade områden inom cancerområdet.    

 RCC ska utveckla verktyg för att underlätta för forskare i processen för 

ansökningar av forskningsmedel. 

 

Delmål: Det finns en nationell plattform för samarbete för systeminnovation som 

bidrar till att transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom i 

Sverige och globalt. 

Aktivitet 

 RCC ska bidra till att innovationer accelereras genom att olika initiativ 

identifieras och prioriteras och att lösningar prövas metodiskt.  
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Barn och unga  

Detta område kommer att anpassas efter RCCs rapport om barncancervård som 

färdigställs 2019-11-15. 

RCC anser att alla barn och unga med cancer ska få tillgång till en 

sammanhållen barncancervård där vårdkedjan även innefattar prehabilitering, 

habilitering och rehabilitering samt i förekommande fall även palliativ vård. 

Delmål: Alla som har behandlats för cancer som barn ska erbjudas bedömning på en 

specialiserad seneffektsmottagning och åtgärder efter behov. 

Aktivitet: 

 RCC ska stödja och följa implementeringen av det Nationella vårdprogrammet 

för långtidsuppföljning efter barncancer och stödja kunskaps- och 

erfarenhetsutbytet mellan seneffektsmottagningar i samtliga sjukvårdsregioner. 

 

Delmål: Rehabiliteringen av barn med hjärnskador efter behandling av hjärntumör 

behöver stärkas och göras mer jämlik över landet. 

Aktivitet: 

 RCC ska genom regionala processledare stärka rehabiliteringen av barn med 

förvärvade hjärnskador efter behandling av hjärntumör genom implementering 

av det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer. 

 

Delmål: Med utgångspunkt från rapporten om barncancervården hösten 2019, ska 

barncancervården förstärkas ytterligare. 

Aktivitet: 

 RCC ska tillsätta en nationell arbetsgrupp som arbetar för att stärka 

barncancervården. 

 RCC ska i samverkan med barncancervården förbättra uppföljningen av 

barncancervården med hjälp av kvalitetsregister. 

 

RCC anser att övergången från barn- till vuxenvård ska ske med Aktiva 

överlämningar och vara väl definierad och patientsäker. 

Delmål 

Aktivitet: 

 

RCC anser att den palliativa vården vid barncancer ska förbättras och vara god, 

jämlik och tillgänglig. 

Delmål: 

Aktivitet: 
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