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Verksamhetsbeskrivning 

Regionalt cancercentrum norr (RCC Norr) drivs i samverkan av regionerna Norrbotten, Väster-
botten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. RCC Norr har som uppdrag att stärka cancer-
vården i norra sjukvårdsregionen, samt i Sverige som helhet i samverkan med landets övriga fem 
regionala cancercentrum. Ansvaret för RCC Norr ligger hos norra sjukvårdsregionförbundet, 
NRF. Driften sköts av Region Västerbotten. 

Under 2021 har RCC Norr utarbetat en ny sjukvårdsregional cancerplan för perioden 2022–2024. 
Den presenteras för NRF:s förbundsdirektion i december 2021 inför fastställande under 2022. 
Cancerplanen utgör grunden för RCC Norrs arbete och regionernas handlingsplaner för cancer-
vården.  

RCC Norr har ett löpande ansvar för utveckling av cancervårdens processer, vilket sker via de 
sjukvårdsregionala vårdprocessgrupperna som leds av processledare. Vårdprocessgrupperna har 
utarbetat egna planer med specifika mål för vårdprocessens utveckling. Dessa finns att läsa på 
RCC Norrs webbplats. Patient- och närståendeföreträdare deltar i utvecklingsarbetet. 

För diagnoserna tjock- och ändtarmscancer, analcancer, hjärntumörer samt matstrups- och mag-
säckscancer har RCC Norr ett nationellt stödansvar gällande vårdprogram, Min vårdplan och 
kvalitetsregister. RCC Norr ansvarar även för kvalitetsregistret för ärftlig cancer (NOGA) samt 
för strålbehandlingsregistret. RCC Norr handlägger cancerregistret samt kontrollerar datakvalite-
ten i alla cancervårdens kvalitetsregister för hela sjukvårdsregionen. Statistiker stödjer kvalitets-
uppföljning, analyserar data och tar fram underlag till rapporter för de kvalitetsregister där RCC 
Norr har ett nationellt stödansvar. Landets sex RCC har en gemensam nationell systemutvecklar-
organisation, för utveckling och konstruktion av databaser och kvalitetsregister på IT-plattformen 
INCA. Organisationen består av tre team, varav ett är lokaliserat till Umeå. Den nationella kvali-
tetsregistersamordnaren är anställd vid RCC Norr.  

Att förebygga cancer genom folkhälsoarbete och cancerprevention är en viktig del av RCC Norrs 
arbete, och sker fortlöpande tillsammans med regionerna. Cancergenetisk mottagning erbjuder 
utredning och uppföljning för personer med ökad ärftlig risk för cancer. RCC Norr stödjer, 
koordinerar och följer upp sjukvårdsregionens arbete med standardiserade vårdförlopp, SVF. 

Adekvat bemanning och kompetens är en förutsättning för en välfungerande cancervård. RCC 
Norr har ett uppdrag att stötta kompetensutveckling och hålla utbildningar inom sjukvårds-
regionen, samt ett ansvar för att bevaka kompetensområdet och kompetensbrister i dialog med 
verksamheterna. RCC Norr har även ett uppdrag att stödja cancerforskning och kliniska studier 
inom norra sjukvårdsregionen. 

Övergripande nationell samverkan sker via RCC i samverkan, som består av landets sex RCC-
chefer, med den nationella cancersamordnaren vid Sveriges Kommuner och Regioner som ord-
förande. RCC Norr ansvarar för att norra sjukvårdsregionen finns representerad i alla nationella 
arbetsgrupper inom RCC. RCC Norr är en del av norra sjukvårdsregionens samlade kunskaps-
styrningssystem och ansvarar för Regionalt programområde för cancersjukdomar, RPO cancer. 
Norra sjukvårdsregionen har i det nationella kunskapsstyrningssystemet ett vilande värdskap för 
det nationella programområdet för cancersjukdomar, NPO Cancer. 

Mer information om RCC Norrs uppdrag finns här: Om Regionalt cancercentrum norr - RCC 
Norr. Organisation och övergripande arbetsordning beskrivs i Microsoft Word - Arbetsordning 
RCC Norr 211014 (cancercentrum.se). 

https://cancercentrum.se/norr/om-oss/
https://cancercentrum.se/norr/om-oss/
https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/norr/dokument/arbetsordning-rcc-norr-211014.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/norr/dokument/arbetsordning-rcc-norr-211014.pdf
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Övergripande arbete och mål under 2022 

Under 2022 kommer norra sjukvårdsregionen att starta allmän screening för tjock- och ändtarms-
cancer och påbörja införandet av organiserad prostatacancertestning, OPT. Det sker även 
förändringar inom processen för livmoderhalscancerprevention. Alla dessa förändringar kommer 
att vara viktiga delar i RCC Norrs arbete för tidig upptäckt av cancer.  

Under 2022 skickar folkhälsomyndigheten ut sin nationella enkät med frågor om livsstil, Hälsa på 
lika villkor. RCC Norr har påbörjat ett samarbete med regionerna med målsättningen att genom 
utvärdering av enkäten ta fram en åtgärdsplan för regionernas arbete med livsstilsfrågor ur ett 
cancerpreventivt perspektiv.  

RCC Norr behöver arbeta närmare primärvården för att öka deras kunskap och engagemang 
inom cancervården och kommer att försöka hitta nya strukturer för detta samarbete. 

Under 2021 har en nationell kartläggning gjorts runt cancervårdens vårdprogram, kvalitetsregister 
och kvalitetsindikatorer, för att se hur kvalitetsregisterdata bättre kan användas för styrning av 
hälso- och sjukvården. RCC kommer under 2022 att arbeta vidare med dessa frågor både 
nationellt och sjukvårdsregionalt.  

Under 2021 inlemmades RCC Norr som en del av norra sjukvårdsregionens kunskapsstyrnings-
system och det tidigare sjukvårdsregionala chefssamrådet för cancervården omformades RPO 
Cancer. Att ingå i kunskapsstyrningssystemet innebär att RCC Norr kommer att samarbeta mer 
aktivt med sjukvårdsregionens övriga RPO. RCC Norr ska, i enlighet med den politiska 
ambitionen i norra sjukvårdsregionen, fortsätta arbetet med att förbereda sjukvårdsregionen för 
ett aktivt värdskap för NPO Cancer. 

Registeradministratörer, statistiker och systemutvecklare vid RCC Norr är viktiga kuggar för de 
nationella kvalitetsregistren. De arbetar aktivt med att förbättra registren, se till att data är valida 
och ombesörja datauttag för forskning och kvalitetsuppföljning. Mycket utvecklingsarbete pågår 
inom kvalitetsregistren. 

Det finns stora problem med kompetensförsörjning i norra sjukvårdsregionen, liksom för sjuk-
vården nationellt. RCC Norr behöver därför vara aktivt i arbetet för fortbildning av personal 
inom sjukvårdsregionens cancervård. RCC Norrs cancerforskningsråd har under några år varit 
mindre aktivt och målsättningen är att RCC Norr under 2022 ska omforma och aktivera cancer-
forskningsrådet för att ytterligare stärka cancerforskningen i norra sjukvårdsregionen. 

RCC Norrs organisatoriska placering i Region Västerbotten ändras vid årsskiftet 2021/2022 från 
Hälso- och sjukvårdsstaben till FoUI-staben. Det kommer att underlätta ett ökat samarbete 
mellan RCC Norr och övriga enheter under FoUI-staben, varav flera har sjukvårdsregionala 
uppdrag inom sina områden. 

  



REGIONALA CANCERCENTRUM  

3 

Verksamhetsplan 2022 för RCC Norr 

 

RCC Norrs ledningsgrupp 

Mål Ansvarig Uppföljning 
(kvartalsvis) 

Införa ett sjukvårdsregiongemensamt OPT-kansli 
under RCC Norr och stödja regionerna i OPT-
införandet 

Ove Andrén, Anna 
Selberg, Johan Styrke 

Q4 

Nystarta cancerforskningsrådet Ove Andrén,  
Marie Lundholm 

Q3 

Stödja regionernas i införande av tjock- och 
ändtarmscancerscreening genom samordning och 
kommunikationsinsatser 

Anna Selberg,  
Anna-Lena Sunesson 

Löpande, Q4 

Genomföra nationella RCC-dagar Ove Andrén,  
Anna-Lena Sunesson 

Q2 

Skapa kontaktnät för forskningssköterskor inom 
cancerområdet 

Ove Andrén,  
Marie Lundholm 

Q3 

Färdigställa rutiner för rollen som centralt 
personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA-rollen) 
tillsammans med Registercentrum Norr 

Arvid Widenlou 
Nordmark 

Q2 

Samverka med aktörer som ansvarar för utveckling 
och införande av det nya vårdinformationssystemet 
Visus, så att integration med kvalitetsregister, 
patientöversikter och andra viktiga kunskapsstöd 
inom cancervården finns med vid arbetet 

Arvid Widenlou 
Nordmark 

Löpande, Q4 

Utveckla gemensamma arbetsformer med de 
cancersamordnare som tillsätts i regionerna med 
finansiering från RCC Norr 

Ove Andrén,  
Anna-Lena Sunesson 

Q1 

Förbättra följsamheten till SVF och kvaliteten på 
SVF-data:  
a) Workshop för minst fem diagnoser.  
b) Samverkan mellan Diagnostiska centrum 
förstärks genom en nätverksträff.  
c) Dialogmöten på ledningsnivå i respektive region. 

Ove Andrén,  
Anna Selberg 

Löpande, Q4 

Norra sjukvårdsregionen ska stå redo för ett aktivt 
värdskap för NPO Cancer. 

Arvid Widenlou 
Nordmark 

Q4 

HBTQ-diplomera RCC Norrs verksamhet  Katarina Örnkloo, 
Anna-Lena Sunesson 

Q4 
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Cancergenetisk mottagning 

Mål Ansvarig Uppföljning 

Återuppta registreringen i NOGA-registret Christina 
Edwinsdotter-Ardnor 

Q2 

Utöka möjligheten för patienter att ha videobesök Christina 
Edwinsdotter-Ardnor  

Q1 

Införande av hälsofrämjande förhållningssätt vid 
patientmöte 

Christina 
Edwinsdotter-Ardnor 

Q3 

Testning vid familjär ansamling av malignt 
melanom flyttas till hemkliniker  

Christina 
Edwinsdotter-Ardnor 

Q4 

Uppföljning av följsamhet till rekommendation i 
vårdprogram avseende BRCA-testning    

Christina 
Edwinsdotter-Ardnor 

Q4 

 

Registeradministratörer 

Mål Ansvarig Uppföljning 

Införa introduktionsprogram för inrapportörer som 
erbjuder likartad introduktion i INCA för respektive 
diagnosspecifikt kvalitetsregister 

Katarina Örnkloo Q2 

 

Systemutvecklare 

Mål Ansvarig Uppföljning 

Ombyggnation av nationellt kvalitetsregister för 
tjock- och ändtarmscancer, från flikregister till 
formulärregister och lansering av detta 

Päivi Persson Q3 

Färdigställande av omskrivning av nationellt 
kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer 
(NREV), från flikregister till formulärregister samt 
ramverk och lansering av detta 

Johanna Sjödin 
Carnerus 

Q2 

Utveckling av de nationellt gemensamma uppdrag 
som tilldelas RCC Norrs systemutvecklingsteam i 
registerutvecklingsplanen för 2022 

Päivi Persson Q4 

Övertagande av förvaltningsplan gällande CNS-IPÖ 
(tumörer i centrala nervsystemet, individuell 
patientöversikt) 

Johanna Sjödin 
Carnerus 

Q4 

Tillgängliggöra generiska delar av prehabiliterings- 
och rehabiliteringsvariabler från NREV till fler 
kvalitetsregister 

Johanna Sjödin 
Carnerus 

Q3 
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Vårdutvecklare 

Mål Ansvarig Uppföljning 

Utbildning om strukturerat arbetssätt inom cancer-
rehabilitering  

Katja Vuollet Carlsson Q4 

Sjukvårdsregional nätverksträff för kliniskt verksam 
personal inom specialiserad palliativ vård 

Fredrik Wallin Q3 

Utarbeta en nationellt gemensam webbutbildning i 
palliativ vård i samarbete med Betaniastiftelsen, med 
tilläggsmoduler för nyckelprofessioner 

Fredrik Wallin Q4 

Verka för införandet av nationell Min vårdplan, 
MVP, inom sjukvårdsregionen och stödja 
regionerna i införandet 

Katja Vuollet Carlsson, 
Åsa Johansson 

Q4 

Utarbeta skriftliga rutiner för samverkan kring 
remisshantering för kunskapsstöd inom cancer-
området som vårdprogram och SVF mellan RCC 
Norr och övriga kunskapsstyrningsorganisationen i 
norr. 

Åsa Johansson,  
Anna-Lena Sunesson 

Q1 

Genomföra patient- och närståendeutbildning för 
företrädare inom RCC-organisationen 

Katja Vuollet Carlsson Q2 

Stärka regionernas arbete med fysisk aktivitet vid 
cancersjukdom. 

Anna Stecksén Q4 

Utveckla cancerseminarieserien för att bredda 
målgruppen 

Hela vårdutvecklar-
gruppen 

Q2 

Utveckla formerna för sjukvårdsregional 
multidisciplinär konferens (MDK) inom cancer-
rehabilitering 

Åsa Sandström Q4 

Samarbeta med regionerna runt kartläggning av 
livsstilsfaktorer via enkäten Hälsa på lika villkor och 
därefter utarbeta handlingsplan 

Cecilia Hultstrand, 
Anna Selberg 

Q4 

  



REGIONALA CANCERCENTRUM 

6 

Statistiker 

Mål* Ansvarig Uppföljning 

Flexibelt anpassa öppna interaktiva statistik-
rapporter som redovisar data från kvalitetsregister 
utifrån önskemål om förändringar under året 

Ove Björ Löpande, Q4 

Flexibelt anpassa statistikrapporter för kvalitets-
register online, innanför inloggning på INCA utifrån 
önskemål om förändringar under året 

Ove Björ Löpande, Q4 

Uppföljning av datakvalitet och sammanställning av 
underlag för utsortering av icke valida variabler i de 
kvalitetsregister som RCC Norr ansvarar för 

Ove Björ Q4 

Enklare datauttagsförfarande vid cancerforskning 
och verksamhetsuppföljning 

Ove Björ Löpande, Q4 

Genomföra nationella statistikermöten och internat 
under första halvåret 2022 

Ove Björ Q2 

 

* Mål 1–4 avser kvalitetsregister som RCC Norr har nationellt stödansvar för. 
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Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården. 
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se/norr 


