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Uppdragsbeskrivning sjukvårdsregional 
registercentrumorganisation (RCO) 
 
Sveriges kommuner och regioner har tecknat avtal med Samverkansnämnden om att 
sjukvårdsregionen ska hålla en registercentrumorganisation. Den sjukvårdsregionala 
registercentrumorganisation, RCO, Mellansverige består av Registercentrum Uppsala Clinical 
Research Center, UCR, och Regionalt cancercentrum, RCC, Mellansverige. 

Uppdrag  
Den sjukvårdsregionala registercentrumorganisationens primära uppgift är att ge 
kompetensmässigt stöd till de nationella kvalitetsregistren i anpassningen till det nya 
kvalitetsregistersystemet inklusive integreringen i system/struktur för kunskapsstyrning. 
Huvudfokus är stöd till befintliga register. Sjukvårdsregional Registercentrumorganisation, 
RCO, Mellansverige ska driva på och stimulera konsolidering, samverkan och gemensam 
utveckling av kvalitetsregistren och säkerställa att adekvat stöd för detta finns.  
 
Uppdraget innebär bland annat att: 
 
1. Aktivt stödja registren i anpassningen till det nya kvalitetsregistersystemet. För detta ska 
RCO utarbeta och tillhandahålla registren, i så stor utsträckning som möjligt, samordnade 
processtöd (IT-plattformar, metoder och verktyg samt visst juridiskt stöd), enskilt eller i 
samverkan med andra RCO eller ev. andra stödfunktioner.  
 
Följande övergripande områden anses särskilt viktiga:  
a) Arbeta med att succesivt samla kvalitetsregistren på färre och mer samordnade IT-
plattformar.  
b) Utformning och utveckling av registrens design utifrån respektive registers utvecklingsnivå 
och behov av samordning med andra närliggande register. Det omfattar både register anslutna 
till samma RCO eller till olika RCO.  
c) Stödja register för att uppnå en hög täckningsgrad, och verka för öppna redovisningar av 
resultat på en rimlig organisatorisk nivå utifrån att resultaten ska vara statistiskt möjliga att 
säkerställa.  
d) Patientmedverkan och PROM/PREM, med tonvikt på att PROM/PREM kommer till ökad 
användning.  
e) Statistik och datakvalitet.  
f) Stöd för att underlätta forskning.  
 
2. RCO ska bidra till att underlätta registrens datainsamling.  

3. RCO ska erbjuda registren funktioner för att presentera data och resultat (utdatalösningar). 
jämförelsemöjligheter). Samordning är viktigt mellan register för närliggande 
sjukdomsgrupper/åtgärder i syfte att erbjuda användarna så likartade utdatalösningar som 
möjligt.  
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4. RCO ska understödja god datahantering i registren och verka för ökad tillgänglighet av 
registerinnehåll för forskning och Life science.  

5. Det ska ses som en del av det nationella uppdraget att RCO ska kunna bidra med sin 
kompetens i den lokala/regionala utvecklingen mot ett sammanhållet system för 
kunskapsstyrning (nationellt/regionalt/lokalt). För arbete/tjänster kopplat till detta ansvarar 
dock respektive huvudman.  
 
För olika områden och olika aktiviteter kan samverkan/samarbete se ut på olika sätt och ske 
tillsammans med olika parter; allt från enklare avstämningar eller delande av resurser eller 
koncept, till gemensamma aktiviteter och projekt. 

Organisation och resurser 
Registercentrumorganisation, RCO, Mellansverige är en gemensamt finansierad verksamhet 
inom Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige. RCO tillhör organisatoriskt 
Akademiska sjukhusets förvaltning, Region Uppsala, som på uppdrag av sjukvårdsregionen är 
värdregion. 
 
Både UCR och RCC Mellansverige hör organisatoriskt till förvaltningen Akademiska 
sjukhuset i Uppsala, inom Region Uppsala. UCR som är en centrumbildning har dock två 
huvudmän, Region Uppsala och Uppsala Universitet. Majoriteten av medarbetarna vid RCO 
Mellansverige är anställda inom Region Uppsala. 
 
Verksamheten samordnas av utsedda samordnare från RCC Mellansverige och Uppsala 
Clinical Research Center. Samordnarna ansvarar för rapporteringen till Samverkansnämnden. 
Samordnarna arbetar med RCO-ledningsgrupp, där ansvariga för respektive verksamhet ingår.  
 
Övergripande administrativa frågor bereds tillsammans med samordnarna av 
Samverkansnämndens kansli i nära samspel med Samverkansnämndens ledningsgrupp och 
fastställs genom beslut i Samverkansnämnden. 

Verksamhetsplan och budget 
RCO Mellansverige utarbetar årligen en verksamhetsplan för att fullfölja 
”Registercentrumorganisationernas uppdrag” och realisera den gemensamma 
verksamhetsplanen för RCO i Samverkan. Medel för RCO Mellansverige avsätts i årlig 
överenskommelse mellan staten och huvudmännen avseende Nationella Kvalitetsregister och 
Registercentrumorganisationer. 

Verksamhetsberättelse 
Samordnarna för RCO Mellansverige ska årligen upprätta en verksamhetsberättelse över det 
gångna årets verksamhet. Verksamhetsberättelse ska lämnas till samverkansnämndens kansli 
senast 28 februari och följa det format för verksamhetsberättelse som används av 
Registercentrumorganisationer inom det Nationella systemet för Kvalitetsregister. 
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