
 Uppsala 2019-06-13 

 1(2) 

 

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro    

Akademiska sjukhuset | 751 85 Uppsala    
Besök: Dag Hammarskjölds väg 54A | Telefon: 018-15 19 10  
E-post: info@rccuppsalaorebro.se | www.rccuppsalaorebro.se 

RCC:s roll inom den nationella kunskapsstyrningen 
Vi får då och då frågor om vad som händer med RCC nu när satsningen på Nationell 
kunskapsstyrning har kommit igång. Någon har till och med hört av sig och undrat om vi 
kommer att finnas kvar. 

Jag får väl travestera Mark Twains berömda citat: ”Ryktet om vår död är betydligt överdrivet”. 
Men det kan vara på sin plats att ge en beskrivning av RCC:s roll i det nya Nationella 
kunskapsstyrningssystemet. 

 

Kortversion 

Inom den Nationella kunskapsstyrningen motsvarar RCC Uppsala Örebro ett av sex 
Regionala programområden (RPO) för cancer. RCC i samverkan är den nationella nivån och 
motsvarar Nationellt programområde för cancer (NPO cancersjukdomar).  

RCC kommer även i fortsättningen att ha huvudansvaret för kunskapsstyrningen av 
cancersjukdomar. Vi är inställda på ett nära samarbete med de NPO:er i vilka cancersjukvård 
ingår samt att bidra med vår kunskap och erfarenhet inom kunskapsstyrning till de 
NPO/RPO:er som så önskar.  

RCC:s speciella förutsättningar och arbetet med den nationella cancerstrategin förväntas 
fortsätta så länge som statliga medel tillförs via årliga överenskommelser mellan 
Socialdepartementet och SKL/RCC. 

 

I ett statligt betänkande som presenterades 2017 föreslogs ett övergripande system för 
kunskapsstyrning (KSS) inom hälso- och sjukvården. Under de senaste två åren har systemet 
börjat ta form. Det består av 24 Nationella programområden (NPO:er) där de flesta 
sammanfaller med traditionella verksamhetsområden inom sjukvården, till exempel 
barnsjukvård, öron, näsa och halssjukdomar, hjärta och kärlsjukdomar och nervsystemets 
sjukdomar. Därutöver finns sju nationella samverkansgrupper, bland annat för nationella 
kvalitetsregister, läkemedel och medicinteknik och patientsäkerhet. 

Det har sedan införandet varit klart att RCC ska ha kvar sitt uppdrag som 
kunskapsstyrningsorganisation för cancerområdet. Ett viktigt argument är att cancervården är 
utpräglat multidisciplinär. Till exempel behövs vid en multidisciplinär konferens (MDK) i de 
flesta fall både kirurg, onkolog, patolog, bilddiagnostiker och kontaktsjuksköterskor för att 
kunna fungera optimalt. Dessutom finns i RCC:s uppdrag (En nationell cancerstrategi för 
framtiden SOU 2009:11) tydligt angivet att RCC ska jobba med hela spektrumet av insatser mot 
cancersjukdom, alltifrån prevention, screening, behandling, patient- och närståendemedverkan 
till rehabilitering och palliativ vård.  

Ett annat argument är att RCC redan finns och har genomfört en rad förbättringar inom 
cancervården, där flera handlar om konkreta insatser inom KSS, till exempel nationella 
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vårdprogram, utbyggd kvalitetsregisterorganisation, processarbete som även inkluderar 
kvalitetsaspekter (bl.a. standardiserade vårdförlopp, SVF). Det betyder att RCC:s nationella 
nivå, RCC i samverkan, motsvarar nivån NPO. Medan RCC i samverkan är placerat inom SKL 
har de sex sjukvårdsregionerna fått i uppdrag att fungera som värdar för några NPO:er vardera. 
Uppsala Örebro sjukvårdsregion är värd för hjärta och kärlsjukdomar, öron, näsa och 
halssjukdomar, akutsjukvård och äldres hälsa. 

På den sjukvårdsregionala nivån finns 24 Regionala programområden (RPO:er) i de sex 
sjukvårdsregionerna. Dessa RPO:er motsvaras av RCC:s sex regionala enheter, vilket betyder att 
RCC Uppsala Örebro, RCC Stockholm-Gotland, RCC Norr och så vidare har status som RPO 
cancersjukdomar inom respektive sjukvårdsregion. De övriga RPO:erna i vår region bygger dels 
på de befintliga specialitetsråden, som traditionellt bestått av regionens verksamhetschefer inom 
en specialitet. Nu kommer man också bilda nya expertgrupper med multiprofessionell 
sammansättning inom olika områden som kan utgöra stommen för vissa RPO:er. Alla regionala 
programområden ligger under Samverkansnämnden. 

Slutligen kommer varje region (f.d. landsting) ha sina lokala programområden (LPO) som i viss 
mån motsvaras av de lokala teamen kring olika cancerdiagnoser ute i regionerna. För LPO:erna 
finns alltså ingen riktigt tydlig motsvarighet inom RCC. 

Det har från SKL:s Styrgrupp för kunskapsstyrning varit helt klart att RCC ska fortsätta sitt 
viktiga arbete. Vi har fått löfte om att RCC-organisationen kommer att få vara kvar så länge 
RCC tillförs statliga medel i samband med de särskilda överenskommelser som träffas årligen 
mellan Socialdepartementet och SKL/RCC. Samtidigt vet vi att RCC på sikt kommer att bli ett 
mer normalt NPO/RPO inom kunskapsstyrningsorganisationen.  

En förändring redan nu är att RCC i samverkan inte kommer att ansvara för den fortsatta 
nationella nivåstruktureringen av cancer. Ansvaret för detta överförs till Socialstyrelsen och 
ingår i deras uppdrag att utse nationella enheter för högspecialiserad vård. Vi har också fått 
Norra sjukvårdsregionen (Umeå) som vilande värd för NPO-cancer och en ordförande på 
halvtid för vårt NPO, Arvid Widenlou Nordmark. Han ingår sedan tidigare i RCC i samverkan i 
sin roll som Nationell registersamordnare för cancer. 

Sammanfattningsvis kommer RCC att fungera ungefär som vi vant oss vid under de närmaste 
åren och vårt arbete med kunskapsstyrningen och andra uppdrag utgående från Cancerstrategin 
fortsätter som vanligt. Tack vare vår långa erfarenhet inom KSS är vi inställda på att vara en 
resurs och stödja andra NPO/RPO:er i deras uppstart. Vi räknar dock med att RCC:s 
förutsättningar kan komma att förändras på sikt.  

 

Med vänlig hälsning 

 
Johan Ahlgren 
Verksamhetschef, RCC Uppsala Örebro 
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