
Uppdragsbeskrivning för professionsnätverk inom RCC Mellansverige
Den Nationella cancerstrategin från 2009 är basen för Regionala cancercentrums (RCC) arbete. Den 
sjukvårdsregionala cancerplanen utgår från cancerstrategin och fungerar tillsammans med de årliga 
överenskommelserna mellan staten och SKR om fortsatt utveckling av cancervården som 
styrdokument för RCC och de professionsnätverk som finns inom RCC Mellansverige. 

RCC Mellansverige stödjer bildandet av sjukvårdsregionala nätverk, bestående av olika professioner i 
cancervården, vars övergripande syfte är att utveckla cancervården ur ett patientperspektiv för att 
uppnå jämlik vård. RCC utser vårdprocesskoordinator som kontaktperson för nätverken samt stödjer 
arbetet ekonomiskt i form av lunch och fika vid möten, max 4 ggr/år. 

Uppdragsbeskrivningen gäller tillsvidare och kan komma att ändras utifrån förändringar i nationella 
och sjukvårdsregionala styrdokument. 

Nomineringsförfarande 

• Varje region har möjlighet att nominera en eller flera medlemmar till nätverket, där
medlemmarna representerar sin region.

• Nätverkets sammansättning beslutas i samråd med RCC. Medlemmarnas verksamhetschefer
och närmaste chefer ska ge godkänt för deltagande och ska möjliggöra att arbetstid frigörs
för deltagande på möten samt för- och efterarbete.

• Ordförande/sammankallande för nätverket utses av nätverket och kan alterneras.
• Patient- och närståendeföreträdare kan föreslås av patientförening, gruppens medlemmar

eller RCCs patient- och närståenderåd med flera och utses efter dialog med RCC.
Patientsamverkansansvarig vid RCC kan stötta med introduktion.

Uppdrag 
Nätverket ska bidra till att de sjukvårdsregionala vårdprocesserna inom cancerområdet bedrivs enligt 
kraven för god vård (HSL 2017:30). 

Nätverket ska: 

• självständigt utforma en tydlig målformulering och årsplan för nätverkets arbete samt årligen
följa upp och revidera målformuleringen

• ta initiativ och delta i utvecklings- och kvalitetsarbete för att stärka omhändertagandet runt
patienten i samverkan med andra grupper och nätverk inom RCC

• arbeta utifrån evidens eller där så saknas utifrån beprövad erfarenhet
• kunna fungera som referensgrupp eller remissinstans vid frågor som rör nätverkets

fokusområde
• ansvara för att minnesanteckningar förs och sänds för kännedom till RCC

Nätverkets arbete bör planeras och utföras enligt förbättringscykeln (PDSA): 

• att planera arbetet utifrån nätverkets målformulering och
årsplan

• att säkerställa genomförandet av det planerade arbetet
• att utvärdera det genomförda arbetet för att identifiera

förbättringsområden
• att utifrån identifierade förbättringsområden föreslå åtgärder

som leder till reviderad plan för det fortsatta arbetet
Figur 1. Förbättringscykeln 
(PDSA) 

https://www.regeringen.se/49b6a6/contentassets/e343b40615eb46b395e5c65ca38d1337/en-nationell-cancerstrategi-for-framtiden-sou-200911
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/strategisk-utvecklingsplan/uppsala-orebro/regional-cancerplan-2019-21_version-190114.pdf
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/cancervard.cancervard.html
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/cancervard.cancervard.html


Kontaktsjuksköterskenätverk ska utöver detta: 
• verka för att alla cancerpatienter har en kontaktsjuksköterska som arbetar efter uppdrag

baserat på nationella uppdragsbeskrivningen för kontaktsjuksköterskor
• verka för utveckling av kontaktsjuksköterskeuppdraget utifrån förändrade behov inom

cancervården
• delta i framtagande och förvaltning av Min vårdplan på såväl nationell som sjukvårdsregional

nivå enligt nationell plan
• verka för att alla cancerpatienter erbjuds Min vårdplan

Rapportering 
• Nätverket ansvarar gemensamt för att arbetet utförs utifrån uppsatta mål i årsplanen
• Nätverkets medlemmar ska löpande återrapportera om gruppens arbete till aktuell

vårdprocessgrupp, arbetsgrupp eller liknande inom RCC samt till den egna
linjeorganisationen och lokalt cancerråd

• Utöver det ansvarar nätverket för att senast 15 december varje år kommunicera och stämma
av arbetet för innevarande år samt plan för kommande år till RCC

Uppdragsbeskrivningen är fastställd av RCC Styrgrupp i Mellansverige sjukvårdsregion. 
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