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Sammanfattning 
Uppbyggnaden av RCC har pågått under lång tid 

Uppbyggnaden av regionala cancercentrum (RCC) påbörjades år 2009 i samband med att den 

nationella cancerstrategin togs fram. RCC-organisationen, som består av sex sjukvårdsregionala 

enheter samt RCC i samverkan, bildades år 2010 och bygger på de tidigare regionala onkologiska 

centra. RCC-organisationen verkar utifrån målen i den nationella cancerstrategin, regeringens 

långsiktiga inriktning för cancervården, samt nationella överenskommelser inom cancerområdet 

mellan regeringen och SKR. RCC:s arbete utgår från tio målområden, exempelvis ”prevention och 

tidig upptäckt”, ”sammanhållna och effektiva vårdprocesser” samt ”patienter och närstående”.  

RCC i samverkan fungerar som en viktig samordnande kraft 

RCC i samverkan spelar en viktig roll som samordnande kraft i det samlade arbetet inom RCC-

organisationen. De bidrar framför allt med koordinering och samordning på övergripande nationell 

nivå. ”Cancerteamet” vid SKR som är knutet till RCC i samverkan, tillhandahåller olika former av 

stöd som förbättrar förutsättningarna för att den nationella satsningen inom cancerområdet ska få 

önskat genomslag. RCC i samverkan utgör även NPO Cancersjukdomar inom Nationellt system 

för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. 

RCC i samverkans uppgifter 

RCC i samverkans huvudsakliga uppgift är att leda och samordna arbetet som sker inom de 

nationella arbetsgrupperna samt RCC i varje sjukvårdsregion. Organisationens verksamhet är 

framför allt strategisk och genom ”Cancerteamet” centralt stödjande. Det operativa arbetet sker 

istället framför allt i de nationella arbetsgrupperna och vid respektive RCC, som sedan 

avrapporterar sitt arbete till RCC i samverkan. Under år 2020 bedrevs ett 30-tal aktiviteter vid RCC 

i samverkan inom ramen för de tio målområdena. Därutöver bedrev RCC i samverkan även åtta 

övriga kommunikationsuppgifter respektive insatser kopplade till den nationella 

överenskommelsen. Samtliga aktiviteter kan definieras som kunskapsstyrning. Majoriteten av 

aktiviteterna vid RCC i samverkan är sådana som kan anses ingå i ett NPO-värdskapsuppdrag. 

Även det stöd som är delegerat till RCC i varje sjukvårdsregion och som ges till de nationella 

arbetsgrupperna inom cancerområdet, ingår i NPO-värdskapsuppdraget. Värdskapet omfattar med 

andra ord både uppgifter som RCC i samverkan och respektive RCC genomför.  

RCC i samverkan skiljer sig på många sätt från andra nationella programområden 

Givet att RCC-organisationen, inklusive RCC i samverkan, har funnits under relativt lång tid samt 

verkar utifrån ett bredare uppdrag och med andra ekonomiska förutsättningar, skiljer den sig på 

flera sätt tydligt från övriga NPO:er. RCC-organisationen styrs i första hand av den nationella 

cancerstrategin med tillhörande överenskommelser, och inte inom styrkedjan för 

kunskapsstyrningssystemet. Trots att delar av RCC i samverkans verksamhet formellt sett 

motsvarar NPO Cancersjukdomar, ligger cancerområdet i praktiken utanför det nationella systemet 

för kunskapsstyrning. 
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Användning av tre centrala begrepp i rapporten 

NPO-uppdraget 

Det finns totalt tjugosex nationella programområden (NPO:er) och ett nationellt primärvårdsråd. 

Enligt den definition som det nationella systemet för kunskapsstyrning använder, leder ett NPO 

kunskapsstyrningen inom sitt respektive område och det består av experter med bred kompetens 

samt företrädare från samtliga sjukvårdsregioner. De nationella programområdena har till uppgift 

att leda och samordna kunskapsstyrningen inom det aktuella fältet, att följa upp och analysera sitt 

respektive område samt genomföra behovs- och GAP-analyser. Dessutom företräder NPO:et 

sjukvårdsregionerna inom sitt specifika fält på nationell nivå. Ett NPO ska även arbeta med 

kunskapsstöd för jämlik hälsa och vård, exempelvis behandlingsrekommendationer samt 

vårdförlopp (personcentrerade och sammanhållna respektive standardiserade). Det ska vidare utse 

nationella arbetsgrupper, bidra i arbetet med hur nationella kvalitetsregister utvecklas och används, 

bedriva omvärldsbevakning, arbeta med ordnat införande respektive ordnad utfasning av 

läkemedel/behandlingar samt arbeta med nivåstrukturering. Ett NPO ska även samverka med 

berörda myndigheter inom det aktuella området och bidra i arbete med eventuella statliga satsningar 

(Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård 2020). 

NPO-värdskapet 

Värdskapet för programområdena är fördelat mellan sjukvårdsregionerna så att varje 

sjukvårdsregion är värd för ett antal NPO. Värdskapet innebär, enligt den definition som det 

nationella systemet för kunskapsstyrning tagit fram, att resurssätta programområdet med 

processledare och stöd, kompetens samt utvecklingskraft som säkrar att NPO:et arbetar i enlighet 

med visionen, målbilden samt fastställda riktlinjer för gemensamma arbetssätt. I uppdraget ingår 

även att bistå NPO:et med viss uppföljning och analys samt kommunikation nödvändig för att det 

ska kunna utföra sitt uppdrag. Värdskapet har i de flesta fall initialt varit kopplat till 

ordförandeposten i respektive NPO genom att ordförande kommer från den sjukvårdsregion som 

är värd för NPO:et (Landsting och regioners system för kunskapsstyrning 2018  

Utifrån denna definition har arbetsgruppen dragit slutsatsen att vissa delar av verksamheten inom 

RCC i samverkan (inklusive ”Cancerteamet” vid SKR), kan definieras som ett NPO-värdskap. 

Dessa delar faller därmed inom ramen för vad som ingår i ett vilande värdskap. Ansvaret för stöd 

till arbetsgrupper som delegerats till sjukvårdsregionerna, ingår också i NPO-värdskapet enligt 

definitionen. Detta ligger emellertid utanför den del av värdskapet som eventuellt kan komma att 

flyttas till Norra sjukvårdsregionen. När det i rapporten hänvisas till ”värdskapet” avses 

genomgående NPO-värdskapet. 

Kunskapsstyrning 

Kunskapsstyrning är, enligt den definition som används av utredningen Sammanhållen 

kunskapsstyrning (SOU 2020:36), alla de aktiviteter som behövs på samtliga nivåer för att varje 

patientmöte ska vara grundat på bästa möjliga kunskap. Det inkluderar både kunskapsstöd och stöd 

till uppföljning, analys, förbättrings- och utvecklingsarbete, ledning etcetera. Varje enskild region 

har därmed ett ansvar att bedriva kunskapsstyrning för att kunna leva upp till sitt kvalitetsansvar. 

Kunskapsstyrningen ska vara en integrerad del av regionens ledning, styrning och operativa 

verksamhet. Utöver de kunskapsstödjande och kvalitetsutvecklande aspekterna ger detta även 

beslutsfattare, på både politisk- och tjänstemannanivå, förutsättningar för välgrundade beslut bland 

annat med avseende på horisontella prioriteringar. 

Utifrån denna definition har arbetsgruppen dragit slutsatsen att all verksamhet som bedrivs inom 

RCC-organisationen, både inom RCC i samverkan och RCC i varje sjukvårdsregion, kan definieras 

som kunskapsstyrning.  



Kartläggning av RCC i samverkans verksamhet   5 

Inledning – en kartläggning av arbetet 
inom den statliga cancersatsningen 

Arbetet ska ge en heltäckande bild av RCC i samverkans verksamhet 

Rapporten syftar till att beskriva befintliga aktiviteter och insatser inom ramen för regionala 

cancercentrum (RCC) i samverkan/NPO Cancersjukdomars verksamhet. Detta innebär att 

kartläggningens fokus framför allt ligger på nationell nivå. Det sjukvårdsregionala arbetet som 

RCC i varje sjukvårdsregion utför omfattas därmed inte i insatsbeskrivningen. Det görs inga 

anspråk på att analysera graden av måluppfyllelse inom RCC:s verksamhet i rapporten. 

Metod 

Genomlysningen baserades på kvalitativa metoder  

Resultatet från genomlysningen bygger på en kombination av intervjuer, arbetsgruppsmöten och 

dokumentanalyser. Centrala dokument och underlag har analyserats vilket legat till grund för 

identifieringen av RCC i samverkans aktiviteter och uppgifter. Parallellt har totalt trettio intervjuer 

genomförts under hösten och vintern för att fördjupa bilden av vilka aktiviteter och uppgifter som 

bedrivs. Bland de intervjuade återfinns bland annat RCC-företrädare, hälso- och 

sjukvårdsdirektörer, NPO-ordföranden samt representanter från SKR, SKS, Socialstyrelsen och 

Socialdepartementet.  

Tillvägagångssätt för kartläggning av aktiviteter 

Kartläggningen av insatser genomfördes i fyra steg. I det första steget identifierades aktiviteter som 

bedrivs eller har bedrivits inom RCC i samverkan samt hur respektive insats finansieras. I nästa 

steg undersöktes om aktiviteten kan kategoriseras som en ”NPO-insats”, det vill säga om den ryms 

inom ett NPO:s uppdragsbeskrivning (se definitionen av NPO-uppdrag på sid 4). I nästa steg 

undersöktes om den specifika insatsen kan definieras som kunskapsstyrning (se definitionen av 

kunskapsstyrning på sid 4). I det fjärde och sista steget gjordes en bedömning om insatsen kan ses 

som en del av NPO-värdskapet (se definitionen av NPO-värdskap på sid 4). I det fall insatsen inte 

bedömdes ingå i NPO-uppdraget bedömdes den inte heller vara en del av NPO-värdskapet. 

Figur 1. Ramverk för kartläggningen av insatser 
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Bakgrund – RCC är ett resultat av en 
nationell satsning som pågått under 
lång tid 

I detta avsnitt följer en översiktlig bakgrundsbeskrivning som förtydligar bilden av varför RCC:s 

organisation och verksamhet ser ut som den gör i dag. 

Uppbyggnaden av RCC tog sin början i den statliga utredningen ”En nationell cancerstrategi för 

framtiden” (SOU 2009:11). I slutbetänkandet framgår bland annat att prognoser visar på en 

fördubbling av cancerprevalensen till år 2030, vilket ansågs motivera en långsiktig och 

målmedveten strategi för att möta utvecklingen. Det framgår även att utökade investeringar i 

prevention är avgörande för att minska de negativa effekterna som cancersjukdomar innebär. 

Därutöver beskrivs att cancervårdens organisation behöver utvecklas och att den nationella 

samordningen behöver stärkas. I utredningen föreslås att regionala cancercentrum bör upprättas 

och att dessa ska ersätta de regionala onkologiska centra (ROC) som fanns tidigare. De regionala 

onkologiska centrumen beskrivs ha spelat en avgörande roll för bland annat uppbyggnaden av 

cancerregistren och utvecklingen av vårdprogram. Samtidigt lyfter utredningen fram att det finns 

behov av en bättre samordning, en tydligare rollfördelning mellan olika aktörer på de olika nivåerna 

samt en starkare integration mellan forskningsmiljöer, utvecklingsaktiviteter och klinisk 

verksamhet. Utifrån denna bakgrund föreslås uppbyggnaden av RCC-organisationen. RCC:s arbete 

ska enligt strategin omfatta såväl diagnostik, behandling och befolkningsinriktad prevention som 

preklinisk och klinisk forskning samt utbildning. RCC ska även främja överföring av kunskap 

mellan forskning och vård, präglas av ett multidisciplinärt omhändertagande samt bedrivas utifrån 

ett helhetsperspektiv. Vidare ska de ha informations- och utbildningsansvar gentemot länssjukvård 

och primärvård inom regionen. Betänkandet föreslår totalt fem mål: 

1) Att minska risken för insjuknande i cancer. 

2) Att förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer utifrån ett tydligt 

patientperspektiv. 

3) Att förlänga överlevnadstiden efter en cancerdiagnos och förbättra livskvaliteten efter 

en cancerdiagnos. 

4) Att minska regionala skillnader i överlevnadstid efter en cancerdiagnos. 

5) Att minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid. 

Mot bakgrund av den nationella cancerstrategin togs den första nationella överenskommelsen 

mellan regeringen och SKR fram år 2010. Genom årliga justeringar (nya överenskommelser) har 

vissa prioriteringar och fokusområden tillkommit, exempelvis barncancer. År 2010 bildades även 

RCC i respektive sjukvårdsregion samt RCC i samverkan. Detta på uppdrag av dåvarande 

landstingsdirektörs-nätverket utifrån att överenskommelserna ställde krav på nationell samordning 

i genomförandet av stipulerade åtaganden (Socialstyrelsen 2016). I genomförda intervjuer med 

RCC-företrädare och andra involverade personer, framkommer att detta var en viktig förutsättning 

för arbetets samlade genomförande, då bildandet av RCC-organisationen innebar ett ömsesidigt 

avtal om att samverka på gemensamma grunder. Verksamheten utvecklades sedan snabbt. De första 

nationella arbetsgrupperna bildades exempelvis år 2011, den första gemensamma webbplatsen 

lanserades år 2012 och de första standardiserade vårdförloppen infördes år 2015. 

Regeringen lanserade år 2018 en långsiktig inriktning för arbetet med cancervården 

(Regeringskansliet Socialdepartementet 2018). Inriktningen syftar till att tydliggöra regeringens 

viljeriktning inom området. Den innehåller en vision och långsiktiga mål samt prioriteringar fram 
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till år 2025. Visionen är omfattande och gör exempelvis gällande att så många cancerfall som 

möjligt förebyggs i framtiden och att fler botas från cancer. Visionen betonar även bland annat att 

framtidens cancervård styrs av bästa tillgängliga kunskap och har en välfungerande 

kompetensförsörjning samt ett gott ledarskap. Dokumentet är indelat i sex avsnitt där regeringen 

uttrycker sin långsiktiga viljeriktning inom olika områden, exempelvis kring att stärka patientens 

ställning och åstadkomma en jämlik cancervård. Det nationella perspektivet i cancervården 

beskrivs vara starkt och en självklarhet i framtiden. RCC uppges spela en viktig roll i samverkan 

på både regional och nationell nivå och regeringen bedömer att arbetet ska fortsätta bedrivas brett. 

Avslutningsvis beskriver regeringen att man bedömer att RCC-organisationen kommer ha en 

nyckelroll i framtidens cancervård, och att RCC-verksamheten kan bidra till att cancervården 

alltjämt är ett föredöme för övrig hälso- och sjukvård. Det framgår även att regeringen anser att 

RCC:s arbete i framtiden bör vara inriktat på att skapa:  

1) Ett mer effektivt arbete med att förebygga cancer och upptäcka cancer tidigt 

2) Bättre rehabilitering, uppföljning och palliativ vård  

3) Mer sammanhållna vårdprocesser där endast medicinskt motiverade väntetider 

förekommer 

4) En mer välfungerande kompetensförsörjning 

5) En mer effektiv kunskapsstyrning 

6) Goda metoder för att samla och sprida fördjupad patientinformation om cancer 

7) En mer effektiv och ändamålsenlig ledning och styrning av cancervården 

8) En stärkt ställning för cancerpatienter och ett förbättrat stöd till närstående 

9) Bättre förutsättningar för klinisk cancerforskning och innovation 

10) En stärkt cancervård för barn och unga. 

År 2019 tog regeringen även fram förordning (2019:7) om statsbidrag för verksamhet i regionala 

cancercentrum. Förordningen kan ses som ett komplement till de årliga överenskommelserna inom 

cancerområdet och innebär en mer långsiktig styrning av cancerområdet och därmed även RCC-

verksamheten. Den manifesterar med andra ord regeringens mer långsiktiga åtaganden kopplat till 

den nationella satsningen. Förordningen reglerar utbetalning av statsbidrag, utöver 

överenskommelsen, till RCC i varje sjukvårdsregion (totalt 78 miljoner under år 2021). I korthet 

ansöker respektive RCC till Socialstyrelsen om att få erhålla statsbidrag. En ansökan ska bland 

annat innehålla en redogörelse av hur verksamheten är inriktad på att skapa ett mer effektivt arbete 

med att förebygga och upptäcka cancer tidigt (SFS nr: 2019:7). Kriterierna för utbetalning av bidrag 

ligger i linje med de ovan redovisade fokusområdena för RCC-verksamheten i regeringens 

långsiktiga inriktningsdokument.  

År 2020 tog RCC i samverkan fram ett gemensamt inriktningsdokument – ”Vägen framåt” – för 

RCC-verksamheten fram till 2022. Dokumentet syftar till att klargöra och stärka det nationella 

samarbetet och speglar till stor del den nationella cancerstrategin samt regeringens långsiktiga 

inriktning. Den överensstämmer även med de regionala cancerplaner som tas fram av de regionala 

enheterna (RCC i samverkan 2020d). I vägen framåt slår RCC i samverkan fast att arbetet kommer 

utgå från totalt tio målområden vilka motsvarar regeringens fokusområden (för närmare 

beskrivning av dessa se efterföljande avsnitt som beskriver RCC i samverkans uppgifter).  

RCC-organisationen och tillhörande strukturer som präglat arbetet inom cancerområdet sedan år 

2009, har även legat till grund för utvecklingen av det nationella systemet för kunskapsstyrning 

inom hälso- och sjukvården (RCC i samverkan 2020a). Framför allt sågs RCC-organisationen som 

en förebild i hur organisationen upprättat goda förutsättningar för sjukvårdsregionalt ägarskap och 

ansvar samt för nationell samordning och samverkan.   
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Resultat av kartläggningen – 
beskrivning av RCC i samverkans 
verksamhet 

Nedan följer resultatet av den genomförda kartläggningen i arbetets första fas. Avsnittet inleds med 

en genomgång av hur RCC-organisationen är uppbyggd, hur dess styrkedja ser ut och vilka 

skillnader som ses mellan RCC-organisationen och andra nationella programområden. Därefter 

redovisas uppgifter kring finansiering av RCC:s verksamhet. Avslutningsvis presenteras en 

sammanställning av identifierade aktiviteter och uppgifter som RCC i samverkan bedriver i 

dagsläget samt aktiviteter som tidigare pågått men nu är avslutade. 

Hur ser RCC-organisationen ut? 

RCC-organisationen består i korthet av sex RCC (ett per sjukvårdsregion) och RCC i samverkan. 

RCC i sjukvårdsregionerna är bemannade med experter inom cancerområdet utifrån flera 

perspektiv, bland annat inom forskning, screening, patientsamverkan, utbildning, registerarbete och 

processledning. Dessutom finns statistiker, kommunikatörer med flera som på olika sätt bidrar i 

arbetet kopplat till överenskommelsen inom cancerområdet inom respektive sjukvårdsregion. 

Respektive RCC har ett varierat antal anställda (cirka 25–60 personer med olika anställningsgrad) 

med olika funktioner.  

I figur 3 illustreras RCC-organisationens uppbyggnad. De gråa boxarna symboliserar regionerna 

som ingår i sjukvårdsregionerna och därmed i respektive RCC. Respektive RCC stödjer 

utvecklingen av cancervården och driver samverkan mellan regionerna inom respektive 

sjukvårdsregion.  

Figur 2. Översikt av RCC i varje sjukvårdsregion 

 

RCC i samverkan, som också är en del av RCC-organisationen, består av samtliga sex RCC-chefer 

samt den nationella cancersamordnaren. SKR är värd för RCC i samverkan. Denna grupp har 

beslutsmandat och har en princip om konsensusbeslut. Knutet till RCC i samverkan är även det så 

kallade ”Cancerteamet”, som är lokaliserat till SKR och består av totalt ett tiotal funktioner1 med 

olika roller och uppgifter. ”Cancerteamet” har inget beslutsmandat till skillnad från 

samverkansgruppen, utan har enbart en stödjande roll inom flera områden såsom administration, 

uppföljning och analys, samordning av de nationella vårdprogrammen och vårdförloppen med 

mera. Därutöver arbetar teamet med utveckling och förvaltning av digitala plattformar kopplade 

till RCC:s verksamhet, exempelvis ”Min vårdplan”. RCC i samverkan motsvarar rent formellt NPO 

 
1 Den nationella cancersamordnaren, en samordnare för nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp, en 

redaktör för nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp, en nationell samordnare för cancervårdens 

register (50 procent), en nationell samordnare för RCC:s kommunikation, en webbredaktör (80 procent), en teknisk 

förvaltare av webbplatsen, en administratör (80 procent), en senior medicinsk rådgivare (30 procent) och två 

projektledare för ”Min vårdplan” via 1177 Vårdguiden  
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Cancersjukdomar inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKR 2020b), 

RCC i varje sjukvårdsregion motsvarar de regionala programområden (RPO) inom cancerområdet. 

Hur verksamheten ska organiseras och styras regleras på sjukvårdsregional nivå. I de flesta fall är 

RCC och RPO Cancersjukdomar samma enhet. I ägardirektivet för RCC Syd framgår exempelvis 

att RCC har till uppgift att samordna och följa upp arbete relaterat till regional kunskapsstyrning 

inom cancerområdet. Det klargörs även att RCC Syd representerar Södra sjukvårdsregionen i NPO 

Cancersjukdomar (Södra Regionvårdsnämnden 2018). På detta sätt tydliggörs det med andra ord 

att RCC ansvarar för motsvarande områden som övriga RPO:er, och därmed motsvarar RPO 

Cancersjukdomar.  

Trots att RCC i samverkan utgör NPO Cancersjukdomar, vilket också tydligt framgår i den senaste 

nationella överenskommelsen mellan regeringen och SKR (SKR 2020 b), finns samtidigt väsentliga 

skillnader mellan RCC-organisationen och strukturerna inom Nationellt system för 

kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Dessa beskrivs närmare i efterföljande avsnitt (se avsnittet: 

”RCC i samverkan motsvarar NPO Cancersjukdomar men skiljer sig i många avseenden från övriga 

programområden eftersom de har ett bredare uppdrag”).  

 

 

 

 

 

RCC i samverkan fungerar som en samordnande kraft 

Flera av de intervjuade beskriver att RCC i samverkan samordnar och håller ihop RCC:s samlade 

arbete på nationell nivå. Organisationens roll och uppdrag ses som en central förutsättning för 

arbetet som bedrivs inom RCC-organisationen. Flera intervjupersoner pekar på vikten av det 

ursprungliga samarbetsavtal som dåvarande landstingsdirektörer gjorde, och menar att RCC i 

samverkan är det goda resultatet av detta. RCC i samverkan beskrivs även fungera som en 

katalysator i förändringsarbetet. Detta då samverkansgruppens regelbundna interaktion och 

förhållandevis täta dialog öppnar upp för konkreta regionala jämförelser inom olika 

verksamhetsområden. Denna typ av jämförelser (så kallad ”benchmarking”) upplevs bidra till 

incitament för önskvärda förändringar, exempelvis i de fall det blir tydligt att vissa 

sjukvårdsregioner visar på utvecklingspotential inom olika områden. Förutom ett forum för 

jämförelse mellan regionerna, utgör RCC i samverkan också en kanal för att lyfta lokala eller 

regionala goda exempel till nationell nivå så de sedan kan spridas till övriga regioner. Detta, 

tillsammans med att alla beslut i RCC i samverkan tas i konsensus, bidrar enligt RCC-företrädare 

till att förbättra förutsättningarna för en mer jämlik cancervård, det vill säga att patienterna ges en 

vård av god kvalitet oavsett var de är bosatta. Socialstyrelsen bekräftar denna positiva bild i sin 

utvärdering av uppbyggnaden av RCC från år 2016. Det framgår av utvärderingen att satsningen 

överlag varit framgångsrik, och att formen för etableringen av RCC kan fungera som en generisk 

modell även inom andra områden. Att verksamheten dessutom har inneburit en ökad grad av 

nationell samverkan beskrivs även som en framgångsfaktor (Socialstyrelsen 2016).  

 

Figur 3. Översikt av RCC i samverkan 
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Ansvar för olika verksamhetsområden har delegerats till RCC i respektive sjukvårdsregion – något 

som överlag beskrivs som fördelaktigt. Detta uppges bland annat bidra till en mer ändamålsenlig 

och effektiv användning av gemensamma resurser samt till ett större sjukvårdsregionalt ansvar och 

ägarskap för verksamheten. RCC i samverkan ses därmed som en relativt avgränsad stödfunktion 

som framför allt bidrar till koordinering och samordning på den övergripande nationella nivån. 

RCC i samverkan har mot denna bakgrund, inget mandat att tillämpa direkta styråtgärder gentemot 

respektive RCC. RCC i samverkan bidrar istället, bland annat genom ”Cancerteamet”, med stöd till 

förbättrade förutsättningar för genomslag av den nationella satsningen på cancervård.  

RCC i samverkan motsvarar NPO Cancersjukdomar men skiljer sig i många avseenden 
från andra programområden eftersom de har ett bredare uppdrag 

Som tidigare nämnts motsvarar RCC i samverkan rent formellt NPO inom andra områden, och på 

samma sätt motsvarar RCC i varje sjukvårdsregion regionala programområden (RPO). Samtidigt 

skiljer sig RCC-organisationen i flera avseenden väsentligt från Nationellt system för 

kunskapsstyrning. En viktig förklaring till detta, som återkommande betonas i intervjuer, är RCC-

organisationens ursprung i de regionala onkologiska centrumen (ROC) samt att organisationen är 

resultatet av en nationell satsning som pågått under lång tid. Den erfarenhet som fanns inom ROC-

organisationen, både kopplat till registerarbete och vårdprogram tillsammans med den grund till 

nationell samordning som fanns genom VINK (Virtuellt nationellt kompetenscentrum för 

cancervård), skapade goda förutsättningar för uppbyggnaden av RCC-organisationen. Under de 

dryga tio år som cancerstrategin har funnits, har verksamheten sedan vuxit fram organiskt. Detta 

har enligt uppgift inneburit en unik möjlighet till en stegvis utökning av arbetssätt inklusive löpande 

uppföljningar av arbetet. Enligt intervjuade företrädare har det också funnits goda förutsättningar 

för att över tid etablera och bygga upp förtroendefulla relationer mellan RCC-organisationen, 

verksamheternas professioner samt berörda myndigheter. Den successiva framväxten har även 

möjliggjort en uppbyggnad av gedigen kompetens inom organisationen. Den befintliga 

organisationen har med andra ord uppstått till följd av tidigare erfarenheter kring samarbetets 

uppbyggnad. Detta menar många intervjuade företrädare har varit en viktig framgångsfaktor och 

en förutsättning för verksamheten som bedrivs i dag.  

En relativt unik aspekt med RCC-organisationen, jämfört med övriga systemet för 

kunskapsstyrning, är det faktum att organisationen är uppbyggd på ett sätt där nationella 

kvalitetsregister tätt kopplats till verksamheten – såväl på nationell som på sjukvårdsregional nivå. 

I korthet är kvalitetsregistren indelade utifrån diagnoser och nationella vårdprogram, där respektive 

register knyts till sjukvårdsregionen med särskilt ansvar för respektive diagnos/vårdprogram inom 

RCC. Upplägget innebär därmed goda förutsättningar för välfungerande samarbete mellan RCC-

verksamheten och kvalitetsregister inom ramen för det kunskapsstyrande uppdraget.  

 

Ytterligare en viktig aspekt som påverkar RCC:s förutsättningar jämfört med andra 

programområden, är det faktum att cancersjukdomar i sig är ett så brett område. Det omfattar fler 

än tvåhundra olika diagnoser och utgår från ett multidisciplinärt perspektiv samtidigt som området 

berör samtliga vårdaktörer inom hela vårdkedjan – från prevention och tidig upptäckt till palliativ 

vård i livets slutskede. Detta leder sammantaget till att området blir brett och omfattande. 
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En annan central faktor som gör att RCC-organisationen skiljer sig från det övriga systemet för 

kunskapsstyrning är att man genom regeringens åtagande, har haft helt andra ekonomiska 

förutsättningar att bedriva utvecklingsarbete. Regeringen har sedan 2010 bidragit med statligt stöd 

till etableringen och utvecklingen av RCC-organisationen. Sedan år 2015 har regeringen satsat 

omkring 500 miljoner kronor årligen på utvecklingen av cancerområdet. Den största delen av 

resurserna har fördelats till regionerna. Dessa resurser har enligt intervjuade inneburit unika 

möjligheter att utveckla och bygga upp RCC:s verksamhet och därmed cancervården i Sverige.  

 

En fjärde central faktor är att RCC:s verksamhet har utgått från den nationella cancerstrategin och 

efterföljande nationella överenskommelser i första hand. Det nationella systemet för 

kunskapsstyrning etablerades först år 2018, och har delvis arbetat utifrån andra målsättningar och 

prioriteringar än de som återfinns i cancerstrategin och överenskommelserna på cancerområdet. 

Detta har också bidragit till att RCC:s verksamhet överlag är mycket mer omfattande jämfört med 

övriga programområden. Som jämförelse kan nämnas att ungefär 100 nationella arbetsgrupper har 

upprättats inom cancerområdet. Inom andra NPO:er har endast enstaka (1–5 per NPO) nationella 

arbetsgrupper etablerats. Medan övriga NPO:er framför allt bedriver verksamhet som är kopplat 

till framtagande av nationella vårdprogram samt personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, 

bedriver RCC-organisationen ett brett kunskapsstyrningsarbete inom ett flertal tematiska områden. 

I intervjuerna lyfter flera respondenter fram arbetet inom ramen för prevention och screening som 

ett tydligt exempel på ett område som övriga programområden inte har möjlighet att prioritera i 

samma utsträckning.  

 

Det finns tre andra NPO:er som likt RCC-organisationen bedriver arbete med utgångspunkt från 

eller parallellt med nationella satsningar och där det finns nationella överenskommelser mellan 

regeringen och SKR. Dessa är NPO Sällsynta sjukdomar, NPO Kvinnosjukdomar och förlossning 
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samt NPO Psykisk hälsa. Trots vissa likheter skiljer sig även dessa NPO:er tydligt från RCC-

organisationen. Exempelvis har de inte lika breda verksamhetsområden och har inte upprättat i 

närheten så många NAG:ar. Däremot liknar NPO Psykisk hälsa RCC-organisationen såtillvida att 

de har haft ett vilande värdskap på SKR, som sedan har flyttats till den sjukvårdsregion som utsetts 

till värdregion (Västra per januari 2021).  

Nedan sammanfattas i tabellform hur NPO Cancersjukdomar, det vill säga RCC, organisatoriskt 

skiljer sig jämfört med övriga NPO:er. 

Figur 4. Jämförelse av NPO Cancersjukdomar med övriga NPO:er 

 

Hur fungerar styrkedjan och hur ser ansvarsfördelningen ut? 

I samband med en analys av en eventuell flytt av hela eller delar av värdskapet är det centralt att 

beakta styrningsmässiga aspekter. Detta då ett förändrat sjukvårdsregionalt värdskap även innebär 

en förändrad styrning. Förändringen innebär nämligen en närmare integrering av RCC-

organisationen i det nationella systemet för kunskapsstyrning, och därmed även en flytt från en 

styrkedja (utifrån cancerstrategin och tillhörande överenskommelse) till en annan styrkedja (utifrån 

SKS inom systemet för kunskapsstyrning). Mot denna bakgrund är det viktigt att klargöra hur 

styrningen inom både systemet för kunskapsstyrning respektive RCC-organisationen fungerar i 

dag. 

Styrkedja för nationella programområden 

NPO:er inom andra programområden styrs genom en formell struktur där styrgruppen (SKS) är 

ansvarig på nationell nivå. Styrgruppens uppdrag är att verka för att kunskapsstyrningen blir ett 

stöd för huvudmännen och vårdprofessionerna. SKS har även till uppgift att fungera som ett stöd 

och en arena för dialog mellan huvudmännen och staten i frågor rörande kunskapsstyrning på 

tjänstemannanivå. De ansvarar även för att godkänna NPO:ernas verksamhetsplaner, fördelning av 

gemensamt avsatta medel för nationellt arbete samt att arbeta med vissa prioriteringsfrågor. 

Därutöver styrs NPO:erna direkt av sjukvårdsregionerna i meningen att sjukvårdsregionerna 
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tillsätter ledamöterna i NPO, avsätter egna finansiella resurser för arbetet samt utgår från egna 

prioriteringar. En av de sex sjukvårdsregionerna besitter även som tidigare nämnts ett värdskap, 

vilket innebär att de ska bistå med processtöd, kompetens och utvecklingskraft. Den regionala 

förankringen och det regionala ägarskapet – såväl det sjukvårdsregionala som regionala – är viktiga 

komponenter i Nationellt system för kunskapsstyrning. 

SKR är också en del av styrkedjan för NPO:er då de förhandlar den nationella överenskommelsen 

med regeringen kring personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. År 2020 uppgick denna 

överenskommelse till cirka 300 miljoner kronor. Av dessa medel fördelas den största andelen direkt 

till regionerna för finansiering av införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 

(SKR, 2019b). SKR tillhandahåller även den nationella stödfunktionen för systemet för 

kunskapsstyrning och har en ledamot i SKS. Eftersom SKR representerar sina medlemmar 

(samtliga regioner och kommuner) och den politiska ledningen delvis består av regionala politiska 

företrädare, så kan SKR sägas stärka det regionala huvudmannaskapet inom kunskapsstyrningen. 

Sjukvårdsregionerna avsätter resurser till NPO:ernas verksamhet, och värdregionen (den utsedda 

sjukvårdsregionen) bidrar med de medel som krävs för att kunna bistå med ledamöter, 

processledning och stöd i vissa kompetensområden samt utvecklingskraft. En illustrativ 

framställning av styrkedjan för ett sedvanligt NPO framgår nedan. 

 

Figur 5. Styrkedjan för ett nationellt programområde (NPO) 
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Styrkedja för RCC 

RCC:s styrkedja uppfattas fungera annorlunda jämfört med övriga NPO:er. I intervjuer 

framkommer att många i första hand ser regeringen som uppdragsgivare. Detta mot bakgrund av 

att RCC:s kärnuppdrag är sprunget ur den nationella cancerstrategin. Dessutom ser många det som 

att de nationella överenskommelser som sluts motsvarar regeringens vilja och ambitioner inom 

cancerområdet, och att RCC:s huvudsakliga uppgift är att leva upp till de åtaganden som stipuleras 

där samt att återrapportera resultatet från arbetet till regeringen. Eftersom SKR är den andra 

förhandlingsparten, ses även SKR som en uppdragsgivare och därmed även SKR:s medlemmar – 

regionerna – som indirekta uppdragsgivare för RCC-organisationen.  

Såsom systemet är uppbyggt har ordföranden för RCC i samverkan, det vill säga den nationella 

cancersamordnaren som är knuten till SKR, en viktig roll i att förhandla de årliga 

överenskommelserna med regeringen. Detta bidrar till att ge SKR en styrande roll. I 

förhandlingarna med regeringen så har RCC i samverkan en central roll även om besluten om 

överenskommelser formellt fattas av SKR:s styrelse.  

Sjukvårdsregionerna kan genom RCC i varje sjukvårdsregion också ses som uppdragsgivare till 

RCC i samverkan. Detta då samverkansgruppen består av sjukvårdsregionala företrädare som även 

har beslutande mandat och som förankrar besluten i de sjukvårdsregionala styrgrupperna. 

Därutöver finansierar sjukvårdsregionerna självständigt vissa åtaganden inom RCC:s organisation 

och verksamhet, vilket också bidrar till att formalisera deras roll som uppdragsgivare. 

Regionerna (för RCC i varje sjukvårdsregion) och SKR (för RCC i samverkan) har ansvar för 

ekonomi och redovisning, vilket exempelvis omfattar ansvar för att hålla verksamheten inom 

fastställda budgetramar. Även detta bidrar till att stärka regionernas och SKR:s roller i den formella 

styrkedjan. I intervjuer och dialog med företrädare från RCC i samverkan framgår även att SKS, 

som har en tydlig uppdragsgivande roll i övriga systemet för kunskapsstyrning, i stor utsträckning 

saknar reellt mandat att styra RCC-organisationen. Detta beror framför allt på att RCC-

organisationen arbetar utifrån den nationella cancerstrategin och tillhörande överenskommelser, 

vilket därmed minskar utrymmet för ytterligare eller andra prioriteringar. Enligt vissa 

sjukvårdsregionala företrädare samt representanter från SKS bidrar detta till en otydlighet i 

styrningen av verksamheten. En närliggande aspekt är att finansieringen för RCC:s verksamhet 

generellt skiljer sig jämfört övriga NPO:er. En stor del av RCC:s finansiering kommer från den 

nationella överenskommelsen eller från Förordning (2019:7) om statsbidrag för verksamhet i 

regionala cancercentrum som fördelas via Socialstyrelsen. Som tidigare nämnts bidrar även 

regionerna genom sjukvårdsregionerna med egna medel till RCC:s verksamhet utifrån sina 

respektive prioriteringar.  

 

En illustrativ framställning av styrkedjan såsom den beskrivs i intervjuer framgår nedan.  
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Figur 6. Styrkedjan för RCC i samverkan (utifrån beskrivningar i intervjuer) 

 

RCC-verksamheten finansieras till stor del av statliga medel 

Som tidigare nämnts sker finansieringen av den samlade RCC-verksamheten till stor del genom 

fördelning av statliga medel utifrån årliga nationella överenskommelser. Av de medel som 

regeringen årligen avsätter för cancerområdet fördelas majoriteten (447 miljoner kronor 2020) 

genom canceröverenskommelsen. Av dessa medel går den största delen direkt till regionerna (320 

miljoner kronor år 2020), en del till regionerna samt RCC i varje sjukvårdsregion via SKR (totalt 

102 miljoner kronor år 2020) medan en mindre del går till SKR/RCC i samverkan (25 miljoner kr 

år 2020). En del av medlen som går till RCC i samverkan, fördelas vidare till RCC i varje 

sjukvårdsregion. Detta för att finansiera arbete inom de nationella arbetsgrupperna. 

Vissa medel i överenskommelsen är öronmärkta för specifika ändamål. År 2020 var exempelvis de 

medel som betalades direkt till regionerna, öronmärkta till arbete med standardiserade vårdförlopp. 

Totalt 80 miljoner kronor av de 102 miljoner kronorna som delades ut till regionerna samt RCC i 

varje sjukvårdsregion via SKR, var öronmärkta till insatser med fokus på barncancer. Utöver 

finansieringen genom överenskommelsen, får respektive RCC även finansiering via förordning 

(2019:7) om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum (cirka åtta miljoner kronor per 

RCC). De aktiviteter och uppgifter som genomförs och leds av RCC i samverkan finansieras med 

andra ord både av ekonomiska medel från överenskommelsen, statsbidrag genom förordningen 

samt sjukvårdsregional finansiering genom grunduppdrag till varje RCC. Vissa uppgifter 

finansieras också (helt eller delvis) genom andra överenskommelser (exempelvis 

överenskommelsen om att främja kvinnors hälsa) eller av respektive RCC som har huvudsakligt 

ansvar för uppgiften/området. Exempelvis förses arbetsgrupperna med processtöd av det RCC som 

delegerats ansvar för respektive arbetsgrupp. 
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Tabell 1. Sammanställning av den statliga finansieringen av cancerområdet 2020 (exkl. finansiering genom andra 

överenskommelser mellan regeringen och SKR) 

 

Utöver statliga medel finansierar även sjukvårdsregionerna delar av RCC:s verksamhet. 

Exempelvis används sjukvårdsregionala resurser för att bekosta samordning och genomförande av 

arbetet som sker inom nationella arbetsgrupper samt stöd till nationella vårdprogram, MVP samt 

nationella kvalitetsregister.  

RCC i samverkans budget 

Den verksamhet som RCC i samverkan driver och samordnar finansieras framför allt genom de 

årliga överenskommelserna inom cancerområdet. Därutöver finansieras aktiviteter och insatser, 

exempelvis för olika former av screening via den nationella överenskommelsen för kvinnors hälsa. 

Andelen medel som avsatts för verksamhet på nationell nivå har varierat under perioden för 

satsningen. Under år 2020 avsattes totalt nio miljoner för arbetet med standardiserade vårdförlopp 

(SVF), 16 miljoner för ”övriga insatser” samt åtta miljoner inom ramen för satsningen på kvinnors 

hälsa. Den största delen används för personalkostnader för medarbetarna inom ”Cancerteamet”. 

Teamet består i dagsläget av totalt nio personer. Närmare bestämt utgörs teamet av tre anställda på 

SKR, tre ”inlånade” personer från regioner samt tre externa konsulter. SKR tar en overheadkostnad 

på totalt 380 000 kronor per person för samtliga ovanstående medarbetare (motsvarar cirka 3,4 

miljoner kronor). Utöver dessa tjänster finansieras även en halvtidstjänst för en nationell statistiker 

för SVF respektive en halvtidstjänst för ordföranden i arbetsgruppen för cancerläkemedel. 

Samordnaren för kvalitetsregister bekostas solidariskt av samtliga RCC genom objektsavtal 

avseende registerområdet. De årliga personalkostnaderna uppgår till cirka 14 miljoner kronor 

exklusive overheadkostnader på 3,4 miljoner (totalt drygt 17 miljoner kronor).  

Resterande medel (det vill säga cirka 16 miljoner kronor) används för nationell kommunikation, 

drift och utveckling av webbsidan samt fördelas på de nationella uppdragen, där stöd till regionerna 

för registrering av läkemedel har varit en relativt stor utgiftspost de senaste åren. Det RCC som är 

stödjande för ett visst nationellt uppdrag, tar också emot medel som avsätts för motsvarande 
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område. Finansieringen kompletteras även via så kallade objektsavtal då RCC i varje 

sjukvårdsregion solidariskt bidrar i de fall då ytterligare nationellt stöd behövs. 

Tabell 2. Översiktlig sammanställning av RCC i samverkans budget 

 

Vilka är RCC i samverkans huvudsakliga uppgifter? 

RCC i samverkans huvudsakliga roll är att leda och samordna arbetet som sker inom de nationella 

arbetsgrupperna samt respektive RCC. Detta innebär att RCC i samverkan har strategiskt 

beslutsmandat samtidigt som endast en begränsad del av RCC i samverkans verksamhet kan 

betecknas som operativ. Det operativa arbetet sker istället framför allt i de nationella 

arbetsgrupperna samt vid respektive RCC som sedan avrapporterar sitt arbete till RCC i samverkan. 

RCC i samverkan stödjer också arbetet genom en del centralt metod- och kommunikationsstöd via 

”Cancerteamet” vid SKR. Däremot är det mer operativa stödet till de flesta arbetsgrupper delegerat 

till RCC i respektive sjukvårdsregion. Mot denna bakgrund är det befintliga värdskapet tudelat: 

majoriteten finns vid RCC i varje sjukvårdsregion, men en begränsad del kan sägas vara centralt 

placerat hos ”Cancerteamet” vid SKR. 

Den årliga överenskommelsen fungerar som verksamhetsplan för RCC i samverkan 

Eftersom de årliga överenskommelserna är centrala för RCC i samverkans verksamhet, fungerar 

dessa även till stor del som en nationell verksamhetsplan för RCC-organisationen. RCC i 

samverkan har även tagit fram ett nationellt inriktningsdokument – ”Vägen framåt” – som samlar 

RCC-organisationens gemensamma ståndpunkter och mål. Denna bygger på den nationella 

cancerstrategin och regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården. 

Den verksamhet som RCC i samverkan leder och samordnar, och som operativt genomförs i de 

nationella arbetsgrupperna och respektive RCC, kan beskrivas utifrån de tio målområdena: 

1. Prevention och tidig upptäckt 

2. Rehabilitering, uppföljning och palliativ vård 

3. Sammanhållna och effektiva vårdprocesser 

4. Kompetensförsörjning 

5. Kunskapsstyrning 

6. Patientinformation 

7. Ledning och styrning 

8. Patienter och närstående 



Kartläggning av RCC i samverkans verksamhet   18 

9. Forskning och innovation  

10. Barn och unga 

Utöver dessa målområden genomförs även en del övergripande kommunikationsinsatser inom RCC 

i samverkan, samt övriga löpande insatser kopplade till arbetet med framtagande och 

förverkligande av den nationella överenskommelsen inom cancerområdet. 

Exempel på aktiviteter inom de tio målområdena 

Aktiviteter och uppgifter inom RCC i samverkans verksamhet har identifierats utifrån 

Socialstyrelsens utvärdering av RCC-verksamheten ”Uppbyggnaden av regionala cancercentrum” 

från 2016, RCC i samverkans egen sammanfattning av de första årens arbete ”Att leda med 

kunskap”, canceröverenskommelsen, delrapporten om överenskommelsen 2020 samt en 

sammanställning av pågående arbete inom RCC i samverkan som tagits fram internt inom RCC i 

samverkan. Detta innebär att de aktiviteter och uppgifter som listas bara delvis speglar RCC i 

samverkans verksamhet i framtiden, varken år 2021 eller längre fram i tiden. En del uppgifter 

kommer då att ha genomförts samt avslutats och nya överenskommelser kommer att ha upprättats. 

Detta innebär sannolikt att nya uppgifter och aktiviteter kommer att initieras. 

I nästföljande avsnitt redovisas aktiviteter och uppgifter som pågår under år 2020. I tabellerna 

beskrivs, förutom själva aktiviteten, även de huvudsakliga finansieringskällorna samt en 

kategorisering av varje uppgift. I de fall insatsen kan sägas vara en del av NPO-värdskapet handlar 

det om insatser, eller delar av insatser, som i dag genomförs av ”Cancerteamet” vid SKR samt av 

insatser som genomförs av den sjukvårdsregion som fått ansvaret delegerat till sig. I kolumnen 

”Värdskapsuppdrag” betyder en bock att NPO-värdskapsuppdraget i dag ligger på ”Cancerteamet” 

vid SKR. Ifall ansvaret som motsvarar ett NPO-värdskapsuppdrag är utdelegerat till en 

sjukvårdsregion, är det i kolumnen utskrivet vilket RCC som har fått det ansvaret.  

Pågående arbete år 2020 

De aktiviteter som pågår under år 2020 har i huvudsak identifierats utifrån den senaste 

överenskommelsen på cancerområdet. Därutöver har listan på aktiviteter vidareutvecklats i dialog 

med denna rapports arbetsgrupps representanter från RCC i samverkan. Det är återigen viktigt att 

poängtera att RCC i samverkan i regel inte har en operativ roll i dessa aktiviteter, utan snarare är 

ansvarig för att samordna och koordinera arbetet på nationell nivå. I många fall har nationella 

arbetsgruppers stöd delegerats till en sjukvårdsregion. I dessa fall beskrivs stödet delvis ingå i 

värdskapet, och det RCC som fått det delegerat till sig är listad i tabellen. 

De aktiviteter som pågår inom målområde 1. Prevention och tidig upptäckt inkluderar bland annat 

framtagande och genomförande av en preventionsplan samt ledning, stöd och uppföljning av 

arbetsgrupper. En stor del av insatserna som faller inom ramen för screening av cancersjukdomar, 

ingår även som en del i den nationella satsningen på kvinnors hälsa. Därför finansieras vissa av 

dessa aktiviteter genom denna överenskommelse. I intervjuer beskrivs att övriga programområden 

i dag endast bedriver en begränsad mängd insatser som kan relateras till prevention och tidig 

upptäckt. Många intervjuade företrädare lyfter dock fram att övriga NPO sannolikt hade fokuserat 

mer på detta perspektiv om de hade haft andra förutsättningar. I enlighet med vad som framgår av 

tabellen nedan kan insatserna inom 

målområde 1 därmed betecknas som uppgifter som faller inom ramen för NPO-uppdraget. Samtliga 

aktiviteter kan enligt den använda definitionen beskrivas som kunskapsstyrning. Aktiviteterna kan 

även sägas vara en del av ett NPO-värdskapsuppdrag, dock är stödet delegerat till RCC Stockholm 

Gotland, RCC Mellansverige samt RCC Väst. 
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Tabell 3. Identifierade pågående aktiviteter inom målområdet Prevention och tidig upptäckt  

 

 

De aktiviteter som pågår inom målområde 2. Rehabilitering, uppföljning och palliativ vård 

inkluderar stöd och samordning kring implementeringen av rehabiliteringsvårdprogrammet samt 

införandet av indikatorer kopplat till rehabilitering i kvalitetsregister. Dessa aktiviteter finansieras 

genom canceröverenskommelsen. Rehabilitering, uppföljning och palliativ vård uppfattas av 

många intervjuade som ett utvecklingsområde som även andra NPO:er skulle arbeta inom om de 

hade haft andra förutsättningar. I enlighet med vad som framgår av tabellen nedan kan dessa 

insatser betecknas som uppgifter som faller inom ramen för NPO-uppdraget. Aktiviteterna kan 

enligt den använda definitionen beskrivas som kunskapsstyrning. Insatserna kan även sägas vara 

en del av ett NPO-värdskapsuppdrag då de bland annat innebär processledning och 

utvecklingskraft, dock är stödet för implementeringen av rehabiliteringsprogrammet delvis 

delegerat till RCC Syd. 

Tabell 4. Identifierade pågående aktiviteter inom målområdet Rehabilitering, uppföljning och palliativ vård  

  

 

De aktiviteter som pågår inom målområde 3. Sammanhållna och effektiva vårdprocesser inkluderar 

arbete kopplat till de standardiserade vårdförloppen (SVF) inklusive bland annat stöd, stimulering 

och samordning av utvecklingen och implementeringen samt ansvar för översyn och eventuell 

revidering. Dessa aktiviteter finansieras generellt genom den nationella överenskommelsen inom 

cancerområdet. Arrangerandet av möten för utbyte av erfarenheter av införandet av standardiserade 

vårdförlopp i de nordiska länderna finanserias dessutom delvis av nordiska ministerrådet och 

Nordisk cancerunion. I enlighet med vad som framgår av tabellen nedan kan dessa insatser 

betecknas som uppgifter som faller inom ramen för NPO-uppdraget, och arbetet med vårdförlopp 

kan i allmänhet ses som en kärnuppgift för ett NPO. Samtliga insatser kan utifrån den använda 
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definitionen betecknas som kunskapsstyrning. Uppgifterna kan även sägas vara en del av ett NPO-

värdskapsuppdrag, dock är stödet för vissa insatser delvis delegerat till RCC i sjukvårdsregionerna. 

Tabell 5. Identifierade pågående aktiviteter inom målområdet Sammanhållna och effektiva vårdprocesser  

 

 

De aktiviteter som pågår inom målområde 4. Kompetensförsörjning inkluderar bland annat stöd, 

stimulering och samordning av utbildningsinsatser och arbete med nivåstrukturering. Samtliga 

aktiviteter finansieras genom canceröverenskommelsen. I enlighet med vad som framgår av 

tabellen nedan kan nivåstrukturering betecknas som en uppgift som faller inom ramen för NPO-

uppdraget, medan utbildningsinsatser inte gör det. Samtliga insatser kan enligt den använda 

definitionen beskrivas som kunskapsstyrning. Uppgifterna som ingår i NPO-uppdraget kan även 

sägas vara en del av ett NPO-värdskapsuppdrag. Stödet är emellertid delvis delegerat till RCC 

Stockholm Gotland. De insatser som bedöms vara ett NPO-uppdrag kan inte heller sägas vara en 

del av ett NPO-värdskapsuppdrag.  

Tabell 6. Identifierade pågående aktiviteter inom målområdet Kompetensförsörjning  
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De aktiviteter som pågår inom målområde 5. Kunskapsstyrning inkluderar bland annat ledning, 

stöd och uppföljning av nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC) samt nationella 

arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA (AKI). Dessutom ingår arbete med vårdprogrammen. 

Majoriteten av aktiviteterna finansieras genom canceröverenskommelsen. Insatserna som berör 

kvalitetsregistren finansieras däremot genom objektsavtal. I enlighet med vad som framgår av 

tabellen nedan kan aktiviteterna betecknas som uppgifter som faller inom ramen för NPO-

uppdraget. Samtliga insatser kan enligt den använda definitionen beskrivas som kunskapsstyrning. 

Aktiviteterna kan även sägas vara en del av ett NPO-värdskapsuppdrag, dock är stödet för vissa 

insatser delvis delegerat till RCC i sjukvårdsregionerna.  

Tabell 7. Identifierade pågående aktiviteter inom målområdet Kunskapsstyrning  

 

 

De aktiviteter som pågår inom målområde 6. Patientinformation inkluderar framtagandet av ”Min 

vårdplan”, som genomförs av ”Cancerteamet” vid SKR samt utveckling av cancerinformationen på 

1177. Båda aktiviteterna finansieras genom canceröverenskommelsen. I enlighet med vad som 

framgår av tabellen nedan faller ingen av uppgifterna inom ramen för NPO-uppdraget. Samtliga 

insatser kan enligt den använda definitionen emellertid beskrivas som kunskapsstyrning. Givet att 

aktiviteterna inte bedöms ingå i NPO-uppdraget, betecknas de inte heller som en värdskapsuppgift.  

Tabell 8. Identifierade pågående aktiviteter inom målområdet Patientinformation  
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De aktiviteter som pågår inom målområde 7. Ledning och styrning inkluderar bland annat stöd och 

medverkan i chefs- och ledarskapsutbildningar samt övrigt stöd i ledning och styrning inom 

cancerområdet. Samtliga aktiviteter finansieras genom canceröverenskommelsen. I enlighet med 

vad som framgår av tabellen nedan anses ingen av dessa identifierade uppgifter ingå i NPO-

uppdraget. Samtliga insatser kan definieras som kunskapsstyrning. Uppgifterna ingår inte i ett 

NPO-värdskapsuppdrag då de inte ryms i NPO-uppdraget.  

Tabell 9. Identifierade pågående aktiviteter inom målområdet ledning och styrning  

 

 

De aktiviteter som pågår inom målområde 8. Patienter och närstående inkluderar ledning, stöd och 

uppföljning av den nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterska och Min vårdplan samt 

arbetsgruppen för patientsamverkan (NAP). Arbetsgruppen för kontaktsjuksköterska och Min 

vårdplan finansieras genom statsbidrag via förordningen. I enlighet med vad som framgår av 

tabellen nedan kan ledning, stöd och uppföljning av arbetsgruppen för patientsamverkan betecknas 

som en uppgift som ryms inom NPO-uppdraget. Däremot faller arbetet med kontaktsjuksköterskor 

och ”Min vårdplan” utanför NPO-uppdraget då dessa bedöms vara stöd för patienten i första hand 

och inte kunskapsstyrande underlag som vänder sig till vårdprofessionen. Samtliga insatser kan 

däremot beskrivas som kunskapsstyrning. Aktiviteten som bedöms ingå i NPO-uppdraget kan även 

sägas vara en del av ett NPO-värdskapsuppdrag. Stödet är samtidigt – som för flera andra 

verksamhetsområden – delvis delegerat till RCC Mellansverige. Uppgiften som inte ingår i NPO-

uppdraget ryms per automatik inte inom NPO-värdskapsuppdraget. 

Tabell 10. Identifierade pågående aktiviteter inom målområdet Patienter och närstående  

 

 

De aktiviteter som pågår inom målområde 9. Forskning och innovation inkluderar bland annat 

tillhandahållande av information om cancerstudier i Sverige inklusive den nationella databasen 

”Cancerstudier i Sverige” samt ledning, stöd och uppföljning av nationella arbetsgruppen för 

SCREESCO-studien (Screening of Swedish colons). Majoriteten av aktiviteterna finansieras 

genom canceröverenskommelsen. ”Nollvision cancer” delfinansieras emellertid av Vinnova. I 

enlighet med vad som framgår av tabellen nedan faller majoriteten av uppgifterna inom ramen för 

NPO-uppdraget. Utifrån hur uppdragsbeskrivningen är formulerad, bedöms ”Nollvision cancer” 

däremot inte vara en del av ett NPO-uppdrag. Samtliga insatser definieras som kunskapsstyrning. 

Aktiviteterna som bedöms ingå i NPO-uppdraget även sägas vara en värdskapsuppgift. Stödet för 

vissa insatser är emellertid delvis delegerat till RCC Norr. ”Nollvision cancer” anses inte vara en 

del av ett NPO-värdskapsuppdrag.  
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Tabell 11. Identifierade pågående aktiviteter inom målområdet Forskning och innovation 

 

 

De aktiviteter som pågår inom målområde 10. Barn och unga inkluderar ledning, stöd och 

uppföljning av nationella arbetsgruppen för barncancerområdet samt stöd till att utveckla kunskaps- 

och erfarenhetsutbytet om långtidsuppföljning. Dessa aktiviteter finansieras genom 

canceröverenskommelsen. I enlighet med vad som framgår av tabellen nedan kan dessa uppgifter 

ses som en del av ett NPO-uppdrag och de definieras som kunskapsstyrning. Insatserna bedöms 

vara en del av ett NPO-värdskapsuppdrag även om stödet delvis delegerats till RCC Väst. 

Tabell 12. Identifierade pågående aktiviteter inom målområdet Barn och unga  

 

 

De aktiviteter som pågår inom området övergripande kommunikationsarbete inkluderar bland 

annat samordning av sjukvårdsregionala kommunikatörer, utveckling av cancercentrum.se samt 

stöd till respektive RCC och region med att nå ut och synliggöra information om cancersatsningen. 

Dessa aktiviteter finansieras genom cancersöverenskommelsen och delvis även genom 

förordningen. I enlighet med vad som framgår av tabellen nedan faller ingen av uppgifterna inom 

ramen för NPO-uppdraget. Utifrån den använda definitionen kan uppgifterna dock betecknas som 

kunskapsstyrning, men de ryms inte med i NPO-värdskapsuppdraget.  

Tabell 13. Identifierade pågående aktiviteter inom övergripande kommunikationsarbete  

 

 

Utöver de aktiviteter som beskrivits inom de tio målområden samt inom området övergripande 

kommunikationsarbete, bedriver RCC i samverkan en del övriga uppgifter. RCC i samverkan 
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rapporterar exempelvis arbetet utifrån överenskommelsen till Regeringskansliet. Dessa aktiviteter 

finansieras genom cancersöverenskommelsen och faller i regel inte inom ramen för NPO-

uppdraget. Enligt uppdragsbeskrivningen ska ett NPO samverka med berörda myndigheter inom 

det aktuella området samt bidra i arbetet med eventuella statliga satsningar, vilket skulle kunna tala 

för att vissa av dessa insatser kan betecknas som en del av NPO-uppdraget. Samtidigt ingår inte att 

vara den huvudsakliga drivaren av den statliga satsningen i NPO-uppdraget, vilket RCC i 

samverkan kan sägas vara. Mot denna bakgrund görs bedömningen att dessa aktiviteter faller 

utanför ett NPO-uppdrag. Däremot faller uppdraget som NPO-ordförande inom ramen för NPO-

uppdraget. Samtliga insatser kan utifrån den valda definitionen betecknas som kunskapsstyrning. 

Uppgifterna som inte ryms i NPO-uppdraget ingår inte heller i ett NPO-värdskapsuppdrag. 

Tabell 14. Identifierade pågående aktiviteter inom övriga uppgifter 

 

RCC i samverkan utvecklar och förvaltar olika informations- och 
kommunikationsplattformar 

Som tidigare beskrivits är RCC i samverkans verksamhetsområde betydligt bredare jämfört med 

övriga NPO:er. I detta ingår bland annat ett utbud av digitala informations- och 

kommunikationsplattformar som utvecklats och lanserats inom ramen för RCC-verksamheten. 

Intervjupersoner betonar värdet av dessa. Plattformarna uppges vara ett viktigt verktyg för att 

arbetet som bedrivs ska få reellt genomslag men de svarar i många fall även upp mot ett rådande 

behov hos såväl vårdgivare som patienter. Den gemensamma webbplatsen för RCC-organisationen 

(cancercentrum.se) upprättades år 2012 och uppdaterades år 2015. Kort därefter lanserades även en 

tillhörande mobilapplikation ”Cancervård” för vårdprogram och vårdförlopp. Den gemensamma 

webbplatsen upplevs vara den viktigaste informationskanalen och ett nav för all 

kommunikationsverksamhet inom RCC-organisationen. På webbplatsen finns, förutom 

information om RCC-organisationen (både RCC i samverkan och RCC i respektive 

sjukvårdsregion), även uppgifter om kunskapsbanken och databasen ”Cancerstudier i Sverige”. 

Kunskapsbanken inkluderar alla vårdprogram och vårdförlopp. Via kunskapsbanken kan man 

också ladda ner vårdprogram och vårdförlopp, spara dem som bokmärken i webbläsaren, skriva ut 

dem och prenumerera på uppdateringar för valfria diagnoser (RCC u.å.b). ”Cancerstudier i Sverige” 

omfattar information om kliniska studier med pågående rekrytering av patienter. Databasen riktar 

sig till forskare, vårdpersonal och patienter. I databasen kan man söka studier utifrån diagnos, 

studietitel eller sjukhus (RCC i samverkan 2020b). Webbplatsen fungerar även som ingång till 

INCA där samtliga kvalitetsregister ligger. 

I nuläget har RCC i samverkan enligt intervjupersoner koncentrerat kommunikationen till 

webbplatsen och använder exempelvis inte sociala medier som en plattform för att nå ut till sina 

huvudsakliga målgrupper, något som vissa RCC gör. Valet har gjorts mot bakgrund av att 

majoriteten av mottagarna söker efter information i sin professionella yrkesroll (såsom profession 
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inom cancervården). Löpande drift och utveckling av webbplatsen är relativt omfattande uppgifter 

som utförs av en webbredaktör och en teknisk förvaltare av webbplatsen. Detta motsvarar knappt 

20 procent av den totala arbetskraften inom ”Cancerteamet” vid SKR. 

Nationella regimbiblioteket, som också förvaltas av RCC, ligger än så länge på en separat 

webbplats men länk tillhandahålls på cancercentrum.se. Däremot pågår ett arbete med att flytta 

regimbiblioteket till den gemensamma webbplatsen. Regimbiblioteket omfattar omkring 500 

fastställda läkemedelsregimer som granskats och godkänts av de regimansvariga i respektive 

nationell vårdprogramgrupp. Läkemedelsregimerna kan läsas direkt från webbsidan, skrivas ut eller 

laddas ner som XML-filer till ordinationssystem såsom Cytodos och CytoBase. I regimbiblioteket 

finns även basfakta om läkemedel samt regimspecifik patientinformation som beskriver 

behandlingen lättförståeligt (RCC i samverkan, u.å.a). 

RCC i samverkan har länge arbetat med det digitala informations- och kommunikationsverktyget 

”Min vårdplan”. Vårdplanen syftar bland annat till att förtydliga ett komplext vårdförlopp, och den 

ska underlätta för såväl patienter som närstående att kunna påverka vårdprocessen och skapa 

förutsättningar för egna aktiva val (SKL 2012). Den generella strukturen och informationen för 

”Min vårdplan” förvaltas av RCC i samverkan (den nationella cancersamordnaren). Underlaget till 

verktyget tas fram av nationella arbetsgrupper för respektive diagnos inklusive patientföreträdare. 

Arbetet samordnas av det RCC som är stödjande för den aktuella diagnosen. Uppgifter som rör 

läkemedelsbehandling hämtas från regimbiblioteket. Remissinstanser för underlaget är nationella 

vårdprogramsgrupper och nationella patientföreningar. Dessutom språkgranskas informationen 

utifrån 1177 vårdguidens riktlinjer (RCC i samverkan 2020c). Två projektledare på heltid (inhyrda 

konsulter) på ”Cancerteamet” arbetar med utveckling och drift av ”Min vårdplan” (Uppgifter från 

”Cancerteamet”).  

Tidigare genomförda aktiviteter som inte längre pågår 

Det finns flera aktiviteter och uppgifter som genomförts tidigare men som nu har avslutats. Dessa 

inkluderar bland annat stöd och samordning vid framtagande av en nationell 

kompetensförsörjningsplan, publicering av ramverk för nationella MDK (multidisciplinära 

konferenser), framtagning av utbildningspaket till patient- och närståendeföreträdare, stöd till 

SCREESCO-studien samt framtagning av en nationell handlingsplan om tobak. Majoriteten av 

aktiviteterna finansierades genom canceröverenskommelsen. Utbildningspaketet för patient- och 

närståendeföreträdare samt stödet till SCREESCO-studien delfinansierades av RCC Mellansverige. 

Stödet för framtagande och publicering av ramverk för nationell MDK finansierades däremot inte 

via överenskommelsen, utan genom objektsavtal.  

Dessa aktiviteter kan ses som exempel på andra typer av uppgifter och aktiviteter som kan tänkas 

tillkomma i framtiden. 

Vilka viktiga lärdomar från RCC kan systemet för kunskapsstyrning dra 
nytta av och på vilket sätt? 

I kartläggningen har ett antal centrala lärdomar identifierats – lärdomar som med fördel kan 

nyttiggöras i det nationella systemet för kunskapsstyrning. Att RCC-organisationen har funnits 

under förhållandevis lång tid har enligt intervjuade företrädare gjort det möjligt att successivt pröva 

sig fram och löpande utveckla verksamheten.  

Starkt fokus på samverkan och gemensamt engagemang 

En central lärdom, som enligt många intervjuade företrädare också ligger till grund för den goda 

utvecklingen av RCC-organisationen, är ett starkt fokus på nationell samverkan. Genom det 

ursprungliga samarbetsavtalet som upprättades av dåvarande landstingsdirektörer, möjliggjordes 

goda förutsättningar för samsyn och samverkan med fokus på ömsesidigt lärande. Dessutom 

innebär upplägget att olika parter med olika intressen – såväl på nationell som på sjukvårdsregional 
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och regional nivå – enar sig kring gemensamma mål samt bidrar med gemensamma åtaganden och 

engagemang på likvärdiga villkor. Detta har enligt intervjuade företrädare banat vägen för att 

överbrygga meningsskiljaktigheter som i vanliga fall finns inbyggda i system med långtgående 

regionalt självstyre. Vissa betonar även vikten av att man upprättat tydliga planer för arbetet på 

olika nivåer, det vill säga både nationellt och regionalt. Planerna bidrar till en tydlig struktur för 

arbetet som utgår från både gemensamma och sjukvårdsregionala/regionala prioriteringar. Det 

nationella systemet för kunskapsstyrning kan eventuellt låta sig inspireras av dessa arbetssätt, 

exempelvis i framtagande av verksamhetsplaner för respektive programområde.  

  

 

Tidigt och tydligt fokus på kunskapsstyrning har lett till framgångsrika processer och 
strukturer 

Att RCC tidigt upprättade en struktur och processer för framtagande av nationella vårdprogram och 

standardiserade vårdförlopp utgjorde på många sätt en viktig bas för det framgångsrika arbetet som 

bedrivits. I kontakter med RCC-företrädare beskrivs de rutiner för framtagande av dessa 

kunskapsstyrande dokument som unikt. Arbetet har resulterat i att samtliga cancerdiagnoser har 

likvärdig status när det kommer till framtagande av nationella vårdprogram och standardiserade 

vårdförlopp. Processen beskrivs som demokratisk och systematisk samtidigt som den främjar snabb 

implementering av ny forskning, vilket inom cancerområdet är avgörande givet att kunskapsläget 

generellt förändras snabbt. Dessutom har rutinerna och arbetssätten bidragit till god dialog med 

professionen och experter på området, vilket skapat förutsättningar för ömsesidig tillit och 

förtroende. 

Därutöver har man inom RCC etablerat väl fungerande organisationer på sjukvårdsregional nivå 

med processledare och andra centrala funktioner som bland annat tar ansvar för implementering av 

nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp. 

Ytterligare en central lärdom, som lyfts fram i intervjuerna, är att man tydligt länkat samman RCC 

med nationella kvalitetsregister inom cancerområdet. Inom cancerområdet är olika kvalitetsregister 

indelade utifrån cancerdiagnoser, som sedan organisatoriskt är knutna till RCC utifrån deras 

respektive ansvarsområde (för diagnoser och tillhörande nationella vårdprogram). RCC härbärgerar 

därmed olika register, något som är unikt för RCC i jämförelse med övriga NPO:er. Enligt 

intervjuade företrädare har detta skapat goda förutsättningar för en välfungerande uppföljning inom 

cancerområdet, vilket är en viktig komponent i det kunskapsstyrande arbetet. Sammanfattningsvis 

beskrivs det parallella arbetet med vårdprogram och kvalitetsregistren som två viktiga 

kompletterande beståndsdelar i det kunskapsstyrande arbetet inom cancerområdet. 

Kunskapsstyrningssystemet kan med fördel undersöka förutsättningarna för en närmare integrering 

av kvalitetsregister i kunskapsstyrningen, exempelvis genom att knyta registercentrum närmare 

respektive värdregion.  
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Tydligt sjukvårdsregionalt ägarskap 

RCC-organisationen skiljer sig från övriga NPO:er så till vida att ansvar för olika arbetsområden 

tydligt delegerats till sjukvårdsregionerna. Respektive RCC har genom de nationella 

arbetsgrupperna med andra ord ägarskap och ansvar för olika nationella frågor såsom exempelvis 

screening, patientsamverkan eller regimbiblioteket. Detta bidrar enligt intervjuade företrädare såväl 

till en mer ändamålsenlig användning av resurser som till ett tydligt sjukvårdsregionalt engagemang 

i hela området. RCC i samverkan har därigenom blivit en relativt avgränsad stödfunktion vars roll 

framför allt är att bidra till samordning och koordinering på nationell nivå. Modellen kan med fördel 

prövas på olika sätt inom olika programområden där detta bedöms ändamålsenligt.  

 

 

 

 

 

 

Ett tydligt patientperspektiv 

Många intervjuade företrädare lyfter fram att RCC-organisationen på många sätt är unik när det 

kommer till att belysa och ta avstamp från ett tydligt patientperspektiv. Givet sitt breda uppdrag 

utifrån cancerstrategin och tillhörande överenskommelser, har vikten av patientsamverkan 

genomgående stått i fokus för RCC:s verksamhet. Detta har bland annat tagit sig i uttryck i att nära 

samarbeten upprättats med patientföreträdare/patientorganisationer. Denna typ av samarbeten 

skulle även kunna inspirera och ligga till grund för det fortsatta arbetet med till exempel 

Patientkontrakt.  

 

 

 

 

 

 

RCC-organisationens helhetsperspektiv på kunskapsstyrning har gett upphov till ett brett 
lärande 

En annan viktig lärdom från det samlade arbetet är det faktum att RCC-organisationen har arbetat 

utifrån ett brett angreppssätt, och inte enbart med fokus på grundläggande kunskapsstyrning såsom 

nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp. I intervjuerna lyfts arbetet med 

prevention, rehabilitering, kompetensförsörjning samt ledning och styrning fram särskilt. Många 

betonar att det är svårt att bryta ut det kunskapsstyrande uppdraget från helheten, och att det bredare 

perspektivet har öppnat upp för en mer ändamålsenlig ansats. Detta eftersom patientens samlade 

resa genom vården – från upptäckt och diagnos till behandling och rehabilitering inkluderas tydligt 

i det kunskapsstyrande uppdraget. Denna typ av breda ansats skulle även kunna inkorporeras i 

uppdragsbeskrivningarna för NPO respektive RPO i det nationella systemet för kunskapsstyrning.  
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Övriga observationer från utredningen 

Under utredningen har några övergripande observationer gjorts. De flesta intervjuade företrädare – 

oavsett roll och organisationstillhörighet – har betonat att RCC/NPO Cancersjukdomar bör 

integreras i kunskapsstyrningssystemet inom en överskådlig framtid. Flera lyfter fram att det inte 

finns ett egenvärde med parallella strukturer, och att det på sikt vore mer ändamålsenligt med ett 

enhetligt system. Samtidigt betonas att denna förändring bör ske stegvis och över tid. Detta utifrån 

argumentationen att det inte vore konstruktivt att riskera att rasera välfungerande strukturer som 

genererar goda resultat i cancervården som kommer patienterna till del. Flera intervjupersoner 

lyfter i detta sammanhang fram, att systemet för kunskapsstyrning i nuläget inte är tillräckligt 

etablerat för att kunna omhänderta RCC-organisationen och dess breda verksamhet på ett bra sätt. 

Många menar även att det fortsatt finns ett värde i att låta RCC fungera som ett slags ”pilot” inom 

systemet. Denna ”pilot” kan med fördel utnyttjas under längre tid och i högre utsträckning, för att 

pröva nya arbetssätt och metoder som sedan kan införlivas i systemet för kunskapsstyrning. Vissa 

intervjuföreträdare betonar även värdet av att närmare undersöka huruvida förutsättningarna för 

måluppfyllelse skiljer sig mellan RCC respektive det nationella systemet för kunskapsstyrning. 

Ytterligare en central observation är att vissa åtgärder skulle kunna vidtas för att förtydliga 

styrningen av RCC-organisationen även på kort sikt och med en bibehållen struktur. SKR som är 

part i den nationella överenskommelsen med regeringen, skulle exempelvis kunna ställa tydligare 

krav på rapportering, redovisning och uppföljning. Detta i syfte att möjliggöra ansvarsutkrävande 

och för att kunna leva upp till sitt ekonomiska ansvar vad gäller revision och kontroll av de medel 

som används inom ramen för överenskommelsen. Det är överlag svårt att fullt ut bedöma 

sannolikheten av konsekvenser som är kopplade till formuleringar i den nationella 

överenskommelsen inom cancerområdet. Framför allt beror detta på att denna typ av bedömningar 

kräver dialog mellan berörda parter. Mot denna bakgrund behöver SKS, SKR och regeringen 

gemensamt samråda kring sina respektive prioriteringar och förhållningssätt. Många intervjuade 

RCC-företrädare lyfter även att samverkan mellan RCC-organisationen och det nationella systemet 

för kunskapsstyrning kan utvecklas positivt utan omfattande förändringar eller integrering. Detta 

bland annat då värdefullt samarbete framför allt bör etableras mellan olika nationella arbetsgrupper 

inom respektive organisation och styrkedja.  
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