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Policydokument för forskningsfrågor och forskningsstöd 
vid Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro 
Regionalt cancercentrums (RCC) huvudsakliga uppgift är att stödja kvalitetsutvecklingsarbete 
inom cancervården i Uppsala-Örebroregionen. Detta görs genom utveckling och underhåll av 
det regionala tumörregistret (RTR) samt regionala och nationella kvalitetsregister för utvalda 
diagnoser. I RCC:s uppdrag ingår också att ta fram rapporter och ge stöd till 
vårdprogramarbetet inom regionen. 

Som ytterligare en uppgift ingår att ge stöd till externa forskningsprojekt. Gränsdragningen 
mellan kvalitetssäkringsarbete och forskning kan vara svår då de ofta överlappar vad gäller 
inriktning och frågeställningar. 

I detta dokument definieras forskning som projekt som baseras på RCC:s rutindatabaser och 
andra källor som register-, intervju- eller enkätdata eller biologiska material, eller kliniska studier. 

I samband med rena forskningsprojekt kan RCC erbjuda stöd genom kompetens inom 
projektplanering, registerkunskap, databaskonstruktion/management, etikprövningsfrågor, 
kontakter med andra registerhållare, epidemiologisk metodik, biostatistik, randomisering samt 
långtidsuppföljningar. 

För att hantera frågor och projektförslag från externa forskare finns på RCC en 
forskningsgrupp som gör en initial bedömning rörande projektets genomförbarhet, datakällor, 
studiedesign, arbetsplan/projekttid och konstnadsuppskattning. Endast i undantagsfall kan RCC 
ge stöd åt redan påbörjade studier. 

Beräkning av projektkostnad baseras på uppskattad tidsåtgång för anställda vid RCC för att ge 
erforderligt stöd. Detta omfattar t ex arbetstid för sjuksköterska, handläggare, biostatistiker, IT-
personal och epidemiologer. Det finns möjlighet att begära offert på projektförslaget. Avtal 
skrivs mellan RCC och extern forskare med angivande av bland annat projekttid, 
arbetsmoment, omfattning av stöd i arbetstimmar och övriga projektrelaterade kostnader som 
belastas RCC. 

Forskningsstudier vid RCC utförs enligt Vetenskapsrådets riktlinjer för planering, 
genomförande och dokumentering av klinisk och epidemiologisk forskning. 

RCC ska i förekommande fall anges som källa i eventuella vetenskapliga publikationer.  

Information om pågående och avslutade forskningsprojekt vid RCC går att finna under 
Forskning och innovation på www.rccuppsalaorebro.se  
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Mats Lambe, enhetschef, RCC Uppsala Örebro 
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