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1. Så här ska vi utveckla universitetssjukvården inom ramen för FHS och Cancerplanen. 

Så här stärker vi universitetssjukvården utifrån ett multiprofessionellt perspektiv. 

Så här kopplar vi den utvecklingen till ett nationellt perspektiv. 

 Skapa en parallell struktur mellan forskning och klinik från prevention till ASIH. INCA, PREM, 

PROM ger förutsättningar att gå in på rätt ställe i flödet och genomföra forskning. 

 Skapa en gemensam målbild där enighet råder om att forskning tar tid och inte ger 

omedelbar ekonomisk utdelning. 

 Dimensionera resurser till sjukvård så att forskningen får plats 

 Akademiskt ledarskap i vården för att balansera t ex resurser och ledigheter. 

 Dubbelt huvudmannaskap en utmaning. 

 Enighet om långtidsmål inklusive resurssättning. 

 Delade tjänster för alla personalkategorier. 

 Uppföljning av kvalitetsmått och processmått. 

 Corefacility för kliniskt verksamma, centralisera resurser 

 Infrastruktur som stöttar 

 Molekylär diagnostik samlat 

 Välfungerande biobank. 

 Tillgång till information ger möjlighet att förstå/ta ställning. Information kan ges likformigt i 

”mallar”. 

 Molekylär profilering 

 Akademiskt ledarskap i vården 

 Analys av data 

 

2. Så här ska vi tänka när det gäller jämlik cancervård och cancerforskning. 

Så här stöttar vi forskningen inom olika patientgrupper eller cancersjukdomar som inte 

beforskas i dag eller har dåliga behandlingsresultat. 

Övriga frågeställningar som bör uppmärksammas i kommande cancerplan och varför? 

 Anslagsgivare har ansvar för kontinuitet. 

 Palliativ forskning 

 Applicera modeller från stora tumörgrupper till mindre. Generiska modeller inom biobanking 

ger bättre förutsättningar för små cancerformer. 

 Generiska modeller kräver resurser 

 Kunskapsbrist i olika grupper: 

 Äldre 

 ”icke deltagare” 

 Invandrare 

 Nätverk 

 Internationellt  



 Vetenskapsrådet och Cancerfondens roller 

 Register/IT-lösningar 

 Tillgänglighet, rehabilitering 

 Datainsamling, snabb feed-back på ”out come” från register 

 Kvalitetsregister 

 Biobank 

 Tydliggöra gränsdragningar/ansvar 

 Ansvarsfördelning olika aktörer- resurser 

 Bra, professionellt sammanställt informationsmaterial till studiedeltagare. 

 

3. Så här ser vi på RCC:s roll och mandat i utvecklingen av universitetssjukvården. 

Så här vill vi skapa delaktighet, samordning, förankring, motivation och kommunikation i 

utvecklingen av Cancerplanen och i utvecklingen av universitetssjukvården. 

 RCC ska: 

 

- Samordna, vara länk mellan enheter 

- Vara stöd (ej krav), ge struktur 

- Inte styra professionen utan stödja 

- Vårdprogramgrupp viktig  

- Kan ge professionen stöd i att driva ledtidsprojekt mm 

- Omvårdnadsforskning, multidisciplinärt 

 Tydlighet. Vem ansvarar för vad? 

 Datainsamling, kvalitetregister, biobank. Förankra vilken information som samlas i register. 

 Skapa infrastruktur och samordning för vård och forskning.

 


