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Uppdragsbeskrivning för ordförande och arbetsgrupp inom 

cancerprevention vid RCC Uppsala Örebro 
Den Nationella cancerstrategin från 2009 är basen för RCC:s arbete. Den sjukvårdsregionala 
cancerplanen utgår från cancerstrategin och fungerar tillsammans med de årliga 
överenskommelserna mellan staten och SKR som styrdokument för arbetsgruppernas fortsatta 
utveckling av cancervården. 

Ett av målen i den nationella cancerstrategin  är att minska insjuknandet i cancer. Enligt WHO kan 

minst 30 % av cancerfallen undvikas med preventiva åtgärder. Även risken för negativa effekter av 

cancersjukdom och behandling kan minskas avsevärt med hälsofrämjande åtgärder med fokus på 

förbättrade levnadsvanor (tobak, fysisk aktivitet, alkohol, kost och solvanor).  

Regeringen beslutade i maj 2018 om en långsiktig inriktning för det nationella arbetet med 

cancervården där målet är att det förbyggande arbetet ska utvecklas och prioriteras. RCC ska i detta 

arbete ha en nyckelroll och behöver därför stärka det preventiva arbetet. Cancerprevention och 

hälsofrämjande insatser är ett område av stor betydelse för att möta den ökade cancerincidens som 

väntas de kommande decennierna. 

Uppdragsbeskrivningen gäller för mandatperioden 2018-03-01 till 2021-02-28 och kan komma att 

ändras utifrån förändringar i nationella och sjukvårdsregionala styrdokument.  

Nomineringsförfarande 
• Ordförande i arbetsgruppen utses av chefen för RCC i samråd med RCC Styrgrupp, efter 

förslag från arbetsgruppen. Om ordföranden inte är anställd av RCC Uppsala Örebro ska 
nomineringen godkännas av Lokala cancerrådets ordförande i den region där personen är 
verksam, samt av ansvarig verksamhetschef som även ska möjliggöra att arbetstid frigörs 
motsvarande 20%. 

• Arbetsgruppens medlemmar utses av respektive regions Lokala cancerråd, efter förslag från 
arbetsgruppen eller RCC. Medlemmarnas verksamhetschefer ska ge godkänt för deltagande 
och ska möjliggöra att arbetstid frigörs för deltagande på möten samt för- och efterarbete. 
Regionen kan representeras av en eller två personer beroende på dess organisation. 

• Vid behov kan andra personer med specifik kompetens adjungeras till arbetsgruppen.  

Uppdrag 
Att med utgångspunkt från den Europeiska kodexen mot cancer stärka det cancerpreventiva 

perspektivet genom att: 

• Fungera som expertråd för preventionsfrågor för RCC Uppsala Örebro 

• Bevaka frågor kring cancerprevention och föreslå åtgärder för att stärka det preventiva 

arbetet med rapportering till RCC Uppsala Örebro 

• På uppdrag av RCC Uppsala Örebro driva projekt samt kvalitetsuppföljning med koppling till 

sjukvårdsregionala och/eller regionala satsningar inom området 

• Samverka med sjukvårdsregionala arbetsgrupper, vårdprocessgrupper, nätverk och Patient 

och närståenderåd inom cancerområdet i frågor rörande hälsofrämjande åtgärder vid 

cancersjukdom och behandling 

• Samverka med Regionalt programområde (RPO) levnadsvanor samt övriga relevanta RPO, 

primärvård, skolhälsovård, idrottsföreningar, patientorganisationer samt övrig hälso-och 

sjukvård avseende levnadsvanor och hälsofrämjande arbete 

https://www.regeringen.se/contentassets/e343b40615eb46b395e5c65ca38d1337/en-nationell-cancerstrategi-for-framtiden-sou-200911
https://www.who.int/cancer/prevention/en
https://www.regeringen.se/49b48b/contentassets/1b060974fa3340b0b1d9d5e1f265a673/langsiktig-inriktning-pa-det-nationella-arbetet-med-cancervarden-s2018_03084_fs.pdf
https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/sv/
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• Att vara remissinstans för material och information kring prevention samt bevaka 

preventionsaspekter inom cancerområdet 

• Sprida kunskap och information i frågor om cancerprevention, levnadsvanor, och 

hälsofrämjande arbete 

•  Verka för att RCC i Samverkans nationella cancerpreventionsplan implementeras i 

sjukvårdsregionen 

Uppdraget innefattar: 
Att initiera och bedriva projekt inom området.  När projekt bedrivs bör 

detta göras enligt förbättringscykeln (PDSA):      

• att planera arbetet utifrån gällande rekommendationer och riktlinjer 
• att stötta genomförandet av det planerade arbetet  
• att utvärdera det genomförda arbetet genom att analysera utfall av 
kvalitetsindikatorer för att identifierade förbättringsområden  
• att utifrån identifierade förbättringsområden föreslå åtgärder som 
leder till reviderad plan för det fortsatta arbetet  
 

Arbetsgruppen ska inom det cancerpreventiva området: 
• verka för att forskning bedrivs  
• identifiera eventuella kompetens- och resursbehov  
• definiera och prioritera behov för utbildning  
• identifiera och kommunicera förbättringsområden till respektive region och till sjukvårdsregionala 
arbetsgrupper, vårdprocessgrupper, nätverk och Patient och närståenderåd 

Ordföranden ska: 
• fungera som företrädare för RCC Uppsala Örebro i sin roll som ordförande  
• leda gruppens arbete  
• organisera och genomföra möten för att möjliggöra genomförandet av gruppens uppdrag  
• sammanställa agenda inför möten och tillse att minnesanteckningar förs  
• fördela uppdrag till deltagare i gruppen  
• tillse att gruppen och särskilt nya gruppmedlemmar får introduktion för uppdraget  
• företräda Uppsala Örebro sjukvårdsregion i RCC:s nationella arbetsgrupp  

Rapportering  
Arbetsgruppens medlemmar har tillsammans med ordförande och vårdprocesskoordinatorn ansvar 
för att gruppens arbete utförs utifrån uppsatta mål i årsplanen.  
 
• Arbetsgruppens medlemmar ska löpande återrapportera till linjeorganisation och lokalt cancerråd.  
• Utöver det ansvarar ordförande för att en skriftlig rapport, enligt mall för årsrapport, kommer RCC 
tillhanda senast 15 december varje år. Till rapporten biläggs även en plan för arbetet kommande år. 
 
Uppdragsbeskrivningen är fastställd av RCC Styrgrupp i Uppsala Örebro sjukvårdsregion  
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Figur 1. Förbättringscykeln 
(PDSA) 


