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Uppdragsbeskrivning Sjukvårdsregionalt cancercentrum (RCC)  
 

De övergripande målen för cancersjukvården 
Målen för cancersjukvården formulerades i ”En nationell cancerstrategi för framtiden, SOU 
2009:11”:  
 

• Minska risken att insjukna i cancer  
• Förbättra omhändertagandet av patienter med cancer  
• Förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter diagnos  
• Minska regionala skillnader i överlevnadstid  
• Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid  

 
Regionalt cancercentrum Sjukvårdsregion Mellansverige utgör en central funktion i arbetet 
med att förverkliga den nationella cancerstrategins mål i sjukvårdsregionen. 
 

RCC:s relation till den Nationella kunskapsstyrningen. 
När det nationella systemet för kunskapsstyrning beslutades 2017 hade RCC arbetat med 
kunskapsstyrning inom cancerområdet sedan 2011. I samband med bildandet av Nationella 
programområden, NPO, beslutade den Nationella styrgruppen för kunskapsstyrning att RCC i 
samverkan utgör Nationellt programområde Cancer. Sveriges kommuner och regioner, SKR, 
har tillsvidare värdskapet området. I Sjukvårdsregion Mellansverige beslutades 2019 att 
Styrgrupp RCC utgör Sjukvårdsregionalt programområde, RPO, Cancer. 

 
Uppdrag  
Regionalt cancercentrum i Sjukvårdsregion Mellansverige ska verka för att den Nationella 
Cancerstrategin implementeras med inriktning på följande tio prioriterade mål(1):  
 

• prevention och tidig upptäckt av cancer, 
• bättre rehabilitering, uppföljning och palliativ vård, 
• mer sammanhållna och effektiva vårdprocesser,  
• en mer välfungerande kompetensförsörjning,  
• en mer effektiv kunskapsstyrning inom cancervården, 
• förbättrade metoder för att samla och sprida patientinformation om cancer, 
• stärkt ställning för cancerpatienter och bättre stöd till närstående, 
• en effektiv ledning och styrning av cancervården, 
• bättre förutsättningar för klinisk cancerforskning och innovation, 
• förbättrad cancervård för barn och unga. 
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Organisation och resurser 
Regionalt Cancercentrum är en gemensamt finansierad verksamhet inom 
Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige. RCC tillhör organisatoriskt 
Akademiska sjukhusets förvaltning, Region Uppsala, som på uppdrag av sjukvårdsregionen är 
värdregion. 
 
Övergripande administrativa frågor kring resurser vid RCC eller rörande större förändringar i 
vårdprogram/motsvarande, bereds av Samverkansnämndens ledningsgrupp och fastställs 
genom beslut i Samverkansnämnden. 
 
Verksamheten vid RCC leds av en styrgrupp med två representanter från varje region samt en 
representant vardera från medicinska fakulteten vid Uppsala- och Örebro universitet. 
Styrgruppen är underställd samverkansnämndens ledningsgrupp. 
Verksamhetschefen för RCC är föredragande i styrgruppen. 
Styrgruppen har minst fyra möten per år. 
 

Budget 
RCC utarbetar årligen ett budgetförslag till styrgruppen som presenteras för 
Samverkansnämndens ledningsgrupp för senare fastställande i Samverkansnämnden. 
 

Verksamhetsplanering och rapportering 
Styrgrupp RCC upprättar årligen en verksamhetsplan. Dessutom ska RCC skriva en rapport 
över det gångna årets verksamhet. Planen och rapporten lämnas till Samverkansnämndens 
kansli senast den 28 februari. 
Därutöver har Styrgrupp RCC fortlöpande avstämningar med Samverkansnämndens 
ledningsgrupp. Vid behov rapporterar RCC styrgrupp direkt till Samverkansnämnden. 
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