
RCC Studieservice
UNDERLÄTTAR OCH STÖDJER CANCERPATIENTERS 
MÖJLIGHET ATT DELTA I KLINISKA STUDIER

RCC Studieservice erbjuder en 
snabb spridning av studie för
frågningar till kliniker i Uppsala 
Örebro sjukvårdsregion



Regionalt Cancercentrum (RCC) i Uppsala Örebro ska arbeta för att stärka den  kliniska 
cancer forskningen i sjukvårdsregionen så att vetenskapliga framsteg snabbt kommer 
 cancerpatienter till del. 
Sjukvårdsregionen Uppsala Örebro omfattas av Dalar
nas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, 
Västmanlands och Örebro län. Befolkningen inom regio
nen uppgår till 2 070 830 invånare. Årligen diagnosticeras 
drygt 60 000 individer med cancer i Sverige varav ca 25 % 
i Uppsala Örebro sjukvårdsregion.

RCC STUDIESERVICE TJÄNSTER

• Tillsammans med Forum Uppsala Örebro utgör RCC 
Studieservice en ingång för att snabbt nå ut med studie
förfrågningar inom cancerområdet i sjukvårds regionen. 
Förväntad svarstid är max två veckor efter inkommen 
studieförfrågan. 

• Tillhandahåller aktuella kontaktuppgifter till prövare och 
forskningssjuksköterskor inom olika cancerdiagnoser i 
sjukvårdsregionens alla landsting/regioner. 

• Ett standardiserat formulär som läkemedelsföretaget/
CRO/forskare kan fylla i för att uppnå snabb hantering 
vid förfrågan.

• Beräkna patientunderlag för studier utifrån kvalitets
register på cancerområdet.

RCC KVALITETSREGISTER

• RCC administrerar kvalitetsregister på cancerområdet 
från vilka det finns möjlighet att begära uttag i forsk
ningssyfte eller för kvalitetssäkring. 

• RCC har nationellt samordningsansvar för följande 
diagnosspecifika kvalitetsregister; prostatacancer, lung
cancer, peniscancer, Kronisk Myeloisk Leukemi (KML) 
och Myeloplastiskt Syndrom (MDS).

• Mer information om register, kostnad för uttag och 
kontaktuppgifter finns på www.cancercentrum.se/ 
uppsalaorebro

UTBILDNING OM KLINISKA STUDIER
För att underlätta kompetensutveckling och uppfylla 
sjukvårdsregionens behov av att driva kliniska studier på 
ett systematiskt och regelrätt sätt initierade RCC en ut
bildning läsåret 2016/2017. Utbildningen går även under 
läsåret 2017/2018 vid Örebro universitet. För 
mer information  
www.rbcuppsalaorebro.se/kurs-om-kliniska-
studiervid orebrouniversitetihost/

Forskningsstöd för  
kliniska cancerstudier



NÄRLIGGANDE SERVICEFUNKTIONER
RCC Studieservice har nära samarbete med och kan 
 hänvisa till olika tjänster i sjukvårdsregionen såsom: 

• Juridiska avtal och ekonomiska beräkningar av 
studier tas fram och utförs av Kansliet för Kliniska 
Prövningar vid Akademiska sjukhuset (Asa.Silfverplatz@
akademiska.se) och motsvarande finns i Region Örebro 
län på https://www.regionorebrolan.se/sv/Forskning/.

• Information om stipendier/anslag som kan sökas, 
samt hjälp med att söka anslag finns att tillgå vid Grants 
Office vid Kliniskt Forskningscentrum – KFC – 
www.regionorebrolan.se (helena.nilsson@regionorebrolan.se). Det 
finns också forskarservice med information och stöd 
för att söka anslag vid Örebro universitet https://www.
oru.se/forskning/grants-office, Uppsala universitet https://
mp.uu.se/web/info/forska/forskarservice och vid Karlstads 
universitet https://www.kau.se/forskning/grants-and-innova-
tion-office.

• Annan stödverksamhet i sjukvårdsregionen som 
erbjuder tjänster som t.ex. monitorering, statistik, 
protokoll skrivning, CRF (Case Report Form), hjälp med 
ansökan till EPN (Etikprövningsnämnd), strålskydd, 
biobanksavtal mm.

– UCR – Uppsala Clinical Research Center – 
www.ucr.uu.se

– AKP – Avdelningen för kliniska prövningar –  
www.regionorebrolan.se 
(Jill.Kjellberg-Eriksson@regionorebrolan.se)

– KFUE – Kliniska Forsknings och Utvecklingsenheten 
– www.akademiska.se (peter.asplund@akademiska.se)

– Lokala Nodnätverket (LNN) – sjukvårdsregionalt 
nätverk för att skapa infrastruktur för effektiv 
 information och resurssamverkan, bestående av en 
nodsamordnare i varje landsting. 
Gävleborg: LiseLott Sundgren 
lotte.sundgren@regiongavleborg.se 
Uppsala: Åsa Silfverplatz 
asa.silfverplats@akademiska.se 

Sörmland: Nina Berlin 
nina.berlin@dll.se 
Västmanland: Lisa Söderström 
lisa.soderstrom@ltv.se 
Dalarna: IngaBritt Gustafsson 
inga-britt.gustafsson@ltdalarna.se 
Värmland: Hanna Fransson 
hanna.fransson@liv.se 
Örebro: Eva Norgren Holst 
Eva.Norgren-Holst@regionorebrolan.se

• Biobanksavtal, biobankslagen och tillgång till prov

– För att få tillgång till prov som finns bevarade i en 
biobank till en studie behöver biobanksavtal upprättas.

– I flera landsting/regioner i sjukvårdsregionen finns 
även möjlighet att nyinsamla vätskebaserade prov via 
sjukvårdsintegrerad biobanking för forskning.

– Frågor om biobankslagen och biobanksavtal kan 
ställas till RBC rbc@rbcuppsalaorebro.se eller till 
aktuellt landstings/regions biobankssamordnare. 
Avtalsmallar och kontaktuppgifter hittas på www.
biobanksverige.se.

– Information om tillgång till befintliga och nyin
samlade prov och sjukvårdsintegrerad biobank
ing hittas på www.rbcuppsalaorebro.se/vavnad och 
www.rbcuppsalaorebro.se/provinsamling

NATIONELLA AKTIVITETER
Cancerstudier i Sverige är ett nationellt register över pågå
ende kliniska cancerstudier i landet. För mer information: 
www.cancercentrum.se/samverkan

Kontaktuppgifter till RCC Studieservice:
Birgitta Sundberg 
birgitta.sundberg@rbcuppsalaorebro.se 
018-15 19 32 

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



RCC Studieservice

en sjukvårdsregional gemensam ingång dit 
 läkemedelsföretag och akademiska enheter kan 
vända sig med en förfrågan om att genomföra 
en klinisk studie inom cancerområdet.

Regionalt cancercentrum förbättrar regionens cancervård tillsammans med och för alla berörda; patienter, närstående och vårdgivare. Tillsammans för patienten, hela vägen genom cancervården.
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