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Bakgrund sjukvårdsregional cancerplan

2011 Kriterier för vad som ska utmärka ett RCC:

RCC ska 

- utarbeta en strategisk utvecklingsplan för cancervården i 

sjukvårdsregionen (2013-15, 2016-18, 2019-21*, nu 2022-24*)

- utarbeta en plan för nivåstrukturering* av cancervården i 

sjukvårdsregionen (2013-15, 2016-18)

- utforma och implementera en utbildnings- och kompetens-
försörjningsplan* för sjukvårdsregionens cancervård (2014-2018)

* Fr.o.m. 2019 ingår nivåstrukturering och kompetensförsörjning i 

en (1) samlad sjukvårdsregional cancerplan.

Enligt det sjukvårdsregionala beslutet att inrätta RCC Norr beslutar 

NRF:s FD om dessa planer för norra sjukvårdsregionen.



Krav från RCC Norrs styrgrupp 

Den sjukvårdsregionala cancerplanen för 2022-2024 ska jämfört 

med gällande plan 

- vara betydligt kortare

- innehålla färre mål

Cancerplanen 2019-2021:

- Sammanfattande plan 82 sidor

- 26 diagnos-/områdesspecifika bilagor

- >250 specificerade målindikatorer
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Ny sjukvårdsregional cancerplan för 2022–2024

1. Prevention och diagnostik – mål 

Det ska finnas en ökad kännedom om och användning av cancergenetisk utredning och 

rådgivning i sjukvårdsregionen och RCC Norr ska ge utbildningar kring detta. Från 2023 ska 90 

% av alla trippelnegativa bröstcancerpatienter och alla bröstcancerpatienter <40 år gentestas 

för nedärvda genetiska förändringar med ökad cancerrisk i enlighet med det nationella vård-

programmet. 2024 ska även 90 % av alla patienter med epitelial äggstockscancer gentestas i 

enlighet med det nationella vårdprogrammet.

Screening för tjock- och ändtarmscancer ska införas för minst en årskull i alla regioner och 

det ska finnas en plan för fullt införande.

Regionerna ska följa gällande vårdprogram för livmoderhalscancerprevention i alla delar.

Organiserad prostatacancertestning (OPT) ska införas i samtliga regioner med ett gemen-

samt kallelsekansli.

Norra sjukvårdsregionen ska genomföra en förstudie för lungcancerscreening.

Alla regioner ska ansluta sig till det nationella mammografiregistret.

RCC Norr ska genomföra en enkätstudie över levnadsvanor i sjukvårdsregionen och i 

samarbete med regionerna ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete med livsstilsfaktorer 

för de olika regionerna. 

RCC Norr ska tillsammans med regionerna genomföra cancerpreventiva aktiviteter och 

kommunikationsinsatser relaterade till den europeiska kodexen mot cancer.



Ny sjukvårdsregional cancerplan för 2022–2024

2. Patienter och närstående – mål 

Alla cancerpatienter ska erbjudas kontaktsjuksköterska. Kontaktsjuksköterskan 

ska ha ett väldefinierat uppdrag utifrån den nationella uppdragsbeskrivningen och 

vara resurssatt så att uppdraget kan uppfyllas.

Strukturerad bedömning av rehabiliteringsbehov ska genomföras för samtliga 

cancerpatienter och åtgärder ska erbjudas baserat på behov.

Digital Min vårdplan ska erbjudas cancerpatienter vid samtliga berörda kliniker för 

de diagnoser där sådan finns.

Regionerna ska årligen genomföra SVF-PREM-mätning och ha bättre resultat 

än genomsnittet i landet.

PROM-enkäter ska användas i de vårdprocesser där sådana finns tillgängliga och 

data ska presenteras årligen.

Patient- och närståenderepresentant ska finns i alla vårdprocesser. 
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3. Kunskapsstyrning och en sammanhållen och effektiv vårdprocess –

mål 

Kvalitetsregisterdata ska användas för styrning av verksamheten. Regionerna 

ska nå ”nationella målnivåer” i nationella vårdprogram och kvalitetsregister.

Specialiserad palliativ konsultfunktion/rådgivningsteam (läkare och 

sjuksköterska) ska införas och utvecklas i samtliga regioner, så att alla sjukhus och 

hela länen täcks. Konsultteamen ska ha tillgång till paramedicinsk kompetens.

Regionerna ska uppnå de nationella målen för inklusion och ledtidsmått som 

finns inom SVF-förloppen. 

Täckningsgrader och inrapporteringshastighet i kvalitetsregistren inom cancer-

området ska förbättras.

Samtliga regioner ska arbeta med automatisk informationsöverföring till register 

enligt nationella tjänsteplattformen.

Sjukvårdsregionen ska ha MDK inom samtliga cancervårdprocesser. Dessa ska vara 

bemannade enligt de riktlinjer som finns i respektive nationellt vårdprogram.

Norra sjukvårdsregionen ska stå redo för ett aktivt värdskap för NPO Cancer.
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4. Barn och unga – mål 

Fungerande övergångsmottagning ska finnas för hela sjukvårdsregionen för 

tonåringar som genomgått cancerbehandling.

Digitala patientronder ska vara etablerade på kliniker utanför NUS, för att 

underlätta att bedriva god och nära vård med ökad medicinsk kompetens.

Rehabilitering efter barncancer ska förbättras på läns- och länsdelssjukhus. 

Det ska finnas en etablerad stödfunktion för unga cancerdrabbade (18–30 år) 

i hela sjukvårdsregionen. 

RCC:s webbutbildning för skolsköterskor ska användas i hela sjukvårds-

regionen.
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5. Kompetensförsörjning – mål 

Onkologisk specialistkompetens ska finnas i alla regioner.

Molekylärpatologin i norra sjukvårdsregionen ska hålla minst nationell standard. 

RCC Norr ska verka för en utbyggnad och ett bättre samarbete mellan 

regionerna när det gäller molekylärpatologi. Målbilden är en sammanhållen 

molekylärpatologi där analyserna i största möjliga utsträckning utförs inom den 

norra sjukvårdsregionen.

Norra sjukvårdsregionen ska regelbundet erbjuda specialistutbildningar inom 

cancerområdet så väl för läkare, sjuksköterskor och andra personalkategorier.

RCC Norr ska arbeta för fler och bättre webb- och distansutbildningar inom 

cancerområdet och regionerna ska möjliggöra för personalen att gå dessa 

utbildningar.

PET-DT-kapacitet i sjukvårdsregionen ska byggas ut i enlighet med tidigare 

beslutad inriktning.

Integrering av kunskap om cancervården i regionernas chefsutbildningar ska 

öka.
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6. Ledning och styrning – mål 

Tidigare beslut om sjukvårdsregional nivåstrukturering ska följas och följas upp. 

Det ska finnas en pågående process för att överväga ytterligare nivåstrukturering där 

så behövs.

Sjukvårdsregionen ska öka sin profilering inom Nationell högspecialiserad vård, 

med målsättningen att fler nationella uppdrag hamnar i Norra sjukvårdsregionen.

NUS ska fortsätta arbetet för en ackreditering som CCC (Comprehensive Cancer 

Center) eller CC

Kompetensen om cancer ska öka i primärvården, för ett närmare och utökat 

samarbete mellan primärvård och specialiserad cancervård. Prevention, tidig upptäckt 

och rehabilitering av cancer behöver konkretiseras som delar av primärvårdens 

uppdrag. 

Samtliga regioner ska ha minst 90 % närvaro på möten i RCC Norrs styrgrupp. 

Samtliga regioner ska ha välfungerande lokala programområden (LPO) för 

cancersjukdomar, med regelbundna möten.
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7. Forskning och innovation – mål 

Norra sjukvårdsregionen ska öka antalet kliniska studier som utgår från 

sjukvårdsregionen och öka deltagandet i multicenterstudier, i samtliga regioner 

och inom alla verksamhetsområden.

Det sjukvårdsregionala cancerforskningsrådet ska omformas och öka sin 

aktivitet för att främja cancerforskningen i norra sjukvårdsregionen.

Det ska finnas ett nätverk för forskningssjuksköterskor inom 

cancerforskningen i norra sjukvårdsregionen.

Regionerna ska samverka med sjukvårdsregionens lärosäten för att 

stimulera forskning inom cancerområdet. 

Biobankningen av biologiskt material för cancerforskning ska öka inom norra 

sjukvårdsregionen.
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RCC Norrs verksamhetsplan för 2022

Särskilda uppdrag/aktiviteter för 2022 

Specificerade mål för RCC Norrs

• Ledningsgrupp; bl.a. mål relaterade till 

- den sjukvårdsregionala cancerplanen

- RCC Norrs roll som registercentrumorganisation (CPUA, 

integrationer i nya journalsystemet)

- cancersamordnare i regionerna

• Cancergenetiska mottagning

• Registeradministratörer

• Systemutvecklare

• Vårdutvecklare

• Statistiker 



Budget RCC Norr 2022 – regionfinansiering

Prel. regionfinansierad budget 2022 tkr Kommentar
RCC-ledning 2 819RCC-chef 100%, sektionschef 70%, chefs-

assistent 50%, processledare NPO cancer 50%
Lönekostnader statistiker, 

handläggare, systemutvecklare etc.

8 661Statistiker totalt 9 personer, 435% tjänst. 

Handläggare totalt 10 personer, 620% tjänst. 

Systemutvecklare/testare/registerproduktägare 

totalt 7 personer 250% tjänst. Nationell kvalitets-

registersamordnare 1 person 28% tjänst. 

Vårdprogramhandläggare 60% tjänst. 

Kommunikatör 20% tjänst. 

Resor, kost och logi 220
Köpta tjänster, material, hyrd 

utrustning

985Förvaltningskostnader INCA 900 tkr, övriga 

köpta tjänster 85 tkr

Kontorsmateriel och övrig utrustning, 

telefon, trycksaker etc. 115

OH-kostnad Region Västerbotten 1 953

Fastighets- och lokalkostnader, städ, it, telefoni, 

delar av allmän service och koncerngemen-

samma kostnader

SUMMA 14 753



Budget RCC Norr 2022 – statsbidrag
Prel. statsbidragsbudget 2022 tkrKommentarer

Löner processledare 9/12 månader 6 100Totalt 35 processledare på  574% tjänst, varav 24 

läkare totalt 270% tjänst, 11 ssk/annat totalt 304% 

tjänst. Lön ersätts under 9 månader.

Resor processledare 50Nationella och sjukvårdsregionala resor 

Palliativt kompetenscentrum, projekt 

inom palliativ vård

200Material, möten, resor

Patientsamverkan 150Arvoden, resor och logi för patientföreträdare

Plattformskostnad INCA 500

Utbildning och kompetensförsörjning 150Sjukvårdsregional cancerdag, 

cancerseminarieserie, kommunikation

Registerarbete RCC Norr 900Lönemedel för statistiker och registerprodukt-

ägare vid RCC Norr

Forskningsstödjande verksamhet 350Forskningssamordnare 30%, sjukvårdsregional 

cancerforskningsdag

Nationella objektsavtal 1 300Regimbibliotek, studiedatabas, INCA-samordning, 

webb, nationella vårdprogram, Min vårdplan, 

webbutbildningar m.fl.

Lokala cancersamordnare 1 7502,5 tjänster

Sjukvårdsregiongemensamt OPT-

kansli kostnad år 1

1 550Läkare 40 % tjänst, ssk 100 % tjänst, lokaler, 

porto, registeruttag

SUMMA 13 000




