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Uppdragsbeskrivning för RCC och styrgrupp RCC 
 

De övergripande målen för cancersjukvården 
Målen för cancersjukvården formulerades i ”En nationell cancerstrategi för 
framtiden, SOU 2009:11”:  
 

• Minska risken att insjukna i cancer  
• Förbättra omhändertagandet av patienter med cancer  
• Förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter diagnos  
• Minska regionala skillnader i överlevnadstid  
• Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och 

överlevnadstid  
 
Regionalt cancercentrum i Uppsala-Örebroregionen utgör en central funktion i 
arbetet med att förverkliga den nationella cancerstrategins mål i regionen.  

Uppdragsgivare 
Samverkansnämnden/beredningsgruppen 

Uppdrag RCC 

Uppdraget för Regionalt cancercentrum i Uppsala-Örebroregionen är att aktivt 
verka för att målen för cancervården uppfylls. I arbetet ingår således att: 
 

• Verka för likvärdig god vård för alla cancerpatienter. 
• Verka för att cancervårdens processer utvecklas med ett tydligt 

patientperspektiv. 
• Verka för att cancervårdens processer blir optimala och att resurser 

samordnas genom ändamålsenlig arbetsfördelning mellan olika 
enheter.  

• Verka för att det finns en långsiktig plan för kompetensförsörjning 
och att denna förverkligas i sjukvårdsorganisationerna inom 
Uppsala/Örebro sjukvårdsregion.  

• Bidra till att öka kunskapen om hur cancervården fungerar och 
möjligheterna att förbättra vården såväl när det gäller struktur som 
process. 

• Bidra till att öka kunskapen om cancersjuklighet, orsaker till 
cancersjukdomar och cancersjukdomens konsekvenser för individ 
och samhälle. 

• Främja cancerförebyggande arbete. 
• Främja klinisk cancerforskning och stödja det ömsesidiga utbytet av 

information mellan klinisk verksamhet och forskning. 
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STYRGRUPPENS ARBETSUPPGIFTER 
Styrgruppens huvuduppgift är att aktivt bidra till att de övergripande målen för 
Regionalt cancercentrum i Uppsala-Örebroregionen uppnås, samt att genom 
uppföljning och utvärdering kontinuerligt utveckla verksamheten i ett regionalt 
perspektiv.  
 
Detta sker bland annat genom att: 

• initiera analyser av cancervården i Uppsala-Örebroregionen och med 
dessa analyser som grund föreslå utvecklingsstrategier, samt ge förslag 
om utvecklingsplaner i enlighet med av Socialdepartementet angivna 
kriterierna för RCC samt enligt departementets tidsplan (bilägges), 

• behandla och följa upp verksamhetens mål, utvecklingsplaner och budget, 
• utforma riktlinjer för vårdprocessarbetet och medverka till att 

medarbetare vid enheterna ges möjlighet att delta i vårdprocessgrupperna, 
• ta ställning till förslag på områden där vårdprogram bör utarbetas eller 

revideras, 
• ta ställning till förslag till vårdprogram med särskilt fokus på 

vårdprogrammens ekonomiska, organisatoriska och strukturella 
konsekvenser, 

• ta ställning till behov av eller förslag om särskilda satsningar inom 
regionen för att uppnå nationella cancerstrategins mål, 

• främja samarbete i vårdprocesser - preventiva insatser, diagnostik, 
behandling, omvårdnad, rehabilitering och palliativ vård, 

• främja cancerforskning i regionen, nationellt och internationellt. 
 

PLATS I DEN REGIONALA ORGANISATIONEN 
Styrgruppen är underställd Samverkansnämnden, dess arbetsutskott och 
beredningsgrupp  

Regionalt Cancercentrum (RCC) i Uppsala-Örebroregionen sorterar strukturellt 
under Samverkansnämnden i sjukvårdsregionen och tillhör organisatoriskt 
Landstinget i Uppsala län, som på sjukvårdsregionens uppdrag utgör 
värdlandsting för RCC. 

Övergripande administrativa frågor kring resurser vid RCC eller vid större 
förändringar i vårdprogram/motsvarande, bereds av Samverkansnämndens 
beredningsgrupp i nära samspel med sina respektive landstingsdirektörer och 
fastställs genom beslut i Samverkansnämnden. 

Verksamheten vid RCC leds av en styrgrupp. I styrgruppen ingår två 
representanter från vart och ett av regionens landsting samt en representant 
vardera från medicinska fakulteten i Uppsala respektive Örebro. RCC-chefen är 
adjungerad ledamot i styrgruppen och RCC-kansliet svarar för sekreterarfunktion 
för gruppen. Ordförande i styrgruppen utses av regionens beredningsgrupp. 

Styrgruppen sammanträder minst fyra gånger per år. 

Mandatperioden för ledamöterna är 3 år. 
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SAMVERKAN/SAMARBETE 
Styrgruppen samverkar med RCC-ledning och RCC-kansli samt med 
grupperingar enligt projektgruppens förslag om bildandet av RCC inom 
Uppsala/Örebro-regionen. Av särskild vikt är samverkan med föreslagen 
referensgrupp för patientföreträdare och expertgrupp kring 
vårdprogram/kvalitetsregisteruppföljningen. Gruppen samarbetar även med 
regional kunskapsstyrningsgrupp, regional utbildningsgrupp och de regionala 
specialitetsråden i relevanta frågor och motsvarande grupperingar i andra 
sjukvårdsregioner. 
 

ANSVAR OCH BEFOGENHETER 
- ansvara för framtagande av handlingsplaner och uppföljning av 
Samverkansnämndens satta mål för RCC 
- ansvara för att samverkan sker med regionala arbetsgrupper och nätverk som är 
delaktiga i regionens cancervård 
- ansvara för att regelbunden uppdatering sker av kvalitetsregister inom cancer 
samt regelbunden uppföljning och spridning av registerdata 
- ansvara för att regelbunden uppdatering sker av regionala vårdprogram/motsv 
inom cancervården samt att utse deltagare i vårdprogramgrupper inom respektive 
cancerområde 
- utse regionala representanter i nationella samarbetsorgan inom cancer 
 
Styrgruppens ledamöter ansvarar för förankring av styrgruppens 
ställningstaganden gentemot det landsting man företräder alternativt medicinsk 
fakultet. 
 
Styrgruppen har att agera inom av Samverkansnämnden fastställd budget för 
respektive verksamhetsår. 

Verksamhetsplan 
Styrgrupp och RCC-ledning presenterar årligen en verksamhetsplan och 
budgetförslag till beredningsgruppen för senare fastställande i 
Samverkansnämnden. 

Rapportering 
Rapportering sker fortlöpande samt i en skriftlig årlig verksamhetsberättelse till  
beredningsgruppen, men medlemmarna har också rapporteringsskyldighet i sina 
hemmaorganisationer. 

Fastställande 
Uppdragsbeskrivningen (fastställes) är fastställd av Samverkansnämndens vid 
sammanträde december 2011. 
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Bilaga 1.  
 
 
Socialdepartementets kriterier för kommande Regionala CancerCentra 
 
Kriterierna kan indelas i 
 
Patientcentrerade kriterier  

1. Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer 
-    RCC ska utforma och implementera en plan för sjukvårdsregionens arbete 
med förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer 
2. Vårdprocesser 
-     RCC ska leda och samordna sjukvårdsregionens arbete att effektivisera 
vårdprocesserna inom cancervården 
3. Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård 
-     RCC ska ha en plan som tillförsäkrar cancerpatienter tillgång till 
psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård av god kvalitet inom hela 
sjukvårdsregionen 
-     RCC ska arbeta för att stödet till närstående till cancerpatienter utvecklas 
4. Patientens ställning i cancervården 
- RCC ska arbeta för att: 
• en individuell skriftlig vårdplan tas fram för varje cancerpatient 
• cancerpatienter får stöd från en kontaktsjuksköterska  
• patientrapporterade uppgifter samlas in och används i arbetet med att 

utveckla cancervården 
• kunskapen om patientens rätt till förnyad bedömning ökar bland hälso- och 

sjukvårdspersonalen och att berörda cancerpatienter får information om 
denna rätt 

 
Kriterier gällande utbildning, kunskapsstyrning och forskning 
      5. Utbildning och kompetensförsörjning 

- RCC ska utforma och implementera en utbildnings- och 
kompetensförsörjningsplan för sjukvårdsregionens cancervård 

       6.  Kunskapsstyrning 
- RCC ska delta i arbetet med nationella riktlinjer och vid behov utarbeta 

regionala vårdprogram 
- RCC ska stödja att nationella riktlinjer och vårdprogram och annan 

frontlinjekunskap inom cancervården implementeras i hela 
sjukvårdsregionen. Detta innefattar den regionala implementeringen av 
kommande nationella målnivåer. 

- RCC ska arbeta för att nationella kvalitetsregister används för 
cancervårdens verksamhetsutveckling 

7.   Klinisk cancerforskning och innovation 
- RCC ska arbeta för att stärka den kliniska cancerforskningen i regionen 

och i landet och för att vetenskapliga framsteg snabbt kommer 
cancerpatienter till del 

- RCC ska utveckla strukturer för samarbete med akademisk forskning och 
den forskande industrin samt främja innovationer i cancervården 
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Kriterier gällande RCC:s organisation 
8. Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av cancervårdens 

kvalitet 
- RCC ska ha en tydlig ledningsorganisation med stark förankring i 

landstings- respektive regionledningarna i sjukvårdsregionen 
- RCC ska samverka med andra RCC 

 
- RCC ska ha system för uppföljning av cancervårdens kvalitet 
9. Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen 
- RCC ska utarbeta en strategisk utvecklingsplan för cancervården i 

sjukvårdsregionen 
10. Nivåstrukturering 
- RCC ska utarbeta en plan för nivåstrukturering av cancervården i 

sjukvårdsregionen och stödja arbetet med att implementera planen 
 
Tidplan för etableringen av RCC 
I de av socialdepartementet fastställda kriteriekraven för RCC anges även en 
tidplan för processens olika delar: 
 
Vid RCC-starten 

• det finns en projektplan och en projektorganisation för att etablera ett RCC 
 
Ett år efter RCC-starten 

• en RCC-organisation är uppbyggd 
• ett regionalt program finns för cancerprevention och tidig upptäckt av 

cancer 
• arbetet med att effektivisera vårdprocesserna pågår 
• regionens resurser för psykosocialt stöd, cancerrehabilitering och palliativ 

vård har inventerats 
• det finns en beskrivning av hur patientens ställning ska stärkas och RCC:s 

arbete inom detta område har inletts 
• arbetet med ett program för utbildning och långsiktig 

kompetensförsörjning har påbörjats 
• en organisation för regionens kunskapsstyrning inom cancervården finns 

på plats 
• det finns en plan för hur klinisk forskning och innovation inom regionens 

cancervård ska stärkas, utarbetad i samarbete med universitet/högskolor i 
sjukvårdsregionen 

 
Två år efter RCC-starten 

• det finns en långsiktig utvecklingsplan för regionens cancervård, beslutad 
av landstings/regionledningar 

• det finns en plan för nivåstrukturering, beslutad av 
landstings/regionledningar 

• det finns en plan för psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård av 
god kvalitet i hela regionen och arbetet med att implementera planen har 
inletts 

• ett program för utbildning och långsiktig kompetensförsörjning har 
beslutats och implementeringen av programmet har inletts 
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Tre år efter RCC-starten 

• det regionala programmet för cancerprevention och tidig upptäckt av 
cancer är till stora delar genomfört och det finns system för uppföljning av 
programmet 

• en organisatorisk struktur som stärker klinisk cancerforskning och 
innovation finns på plats 

 
Fyra år från RCC-starten 

• effektiviseringsarbetet är genomfört för samtliga större vårdprocesser 
• nivåstruktureringsplanen är genomförd 


