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Varför?
• RCC i Samverkan – de 6 RCC-cheferna (bl.a. Lena Sharp) och SKRs 

cancersamordnare (Hans Hägglund).

• Ser till att det finns en nationell samsyn och samordning.

• Rådgivande till SKR, Socialstyrelsen och Socialdepartementet.

• ”Vägen framåt” ska kunna användas som underlag i regionala cancerplaner 
och RCC i Samverkans årliga verksamhetsplan. 

• Den årliga verksamhetsplanen tas fram för att sedan bli en 
överenskommelse mellan staten och Sociadepartementet under 
kommande år (2021). 

• Överenskommelsen styr RCCs nationella arbete. 

• NAP är inbjuden att lyfta patienters och närståendes önskade 
prioriteringar.



Målområde 1 – prevention och tidig upptäckt

• snabbt införande av screeningprogram

• utveckling av metoder för tidig upptäckt.

• breddad screening och öka kunskaper om screening. 

• Hälsofrämjande insatser till cancerpatienter. 

• Beslutstöd för att fånga symptom och fynd som tyder som 
innebär.

• Öka kunskapen hos vårdgivare om symtom och fynd som 
innebär förhöjd cancerrisk.



Målområde 1 - forts

• Stödja införande av nya metoder (tex teledermatoskopi)

• Identifiera riskgrupper

• Erbjuda preventionsprogram.

• Rökning

• Evidensbaserad info till allmänheten, med prioriteringar

• Screening – prostatacancer

• Strukturerade metoder för tidig upptäckt i primärvården

• HPV-vaccinering



Målområde 2 – rehabilitering, uppföljning, 
palliation

• grundläggande och specialiserad rehab;

• god och jämlik palliativ vård; 

• upprättande av rehabiliteringsplaner. 

• Underlätta samarbetet kring rehabilitering mellan 
kommuner och regioner

• både sluten och öppenvård 

• från utredning till palliation - kontinuerlig uppföljning



Målområde 8 – patienter och närstående

• stärkt delaktighet

• tillvaratagande av erfarenheter

• stöd till närstående

• i samtliga faser och grupper, planering och kunskapsstyning



Målområde – Forskning och innovation

• Krav på att forskning skall vara en prioriterad del av 
verksamheten vid universitetskliniker och andra större 
vårdgivare. 

• Jämlika möjligheter för patienter att delta i kliniska 
prövningar.



Målområde 4 - kompetensförsörjning

• behov av nya kompetenser

• möjlighet till kompetensutveckling



Målområde 3 – sammanhållna och effektiva 
vårdprocesser
• sammanhållen vårdkedja;

• kvalitetssäkringsarbete SVF för utveckling av användandet; 

• driva frågan om flexibel sjukskrivning for att underlätta återgång



Målområde 10 – Barn och unga

• Att tillsätta en arbetsgrupp för att prioritera och genomföra 
utvecklingsområden inom barncancervården från 2019


