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Sammanfattning 

Region Stockholm startade tillsammans med Region Gotland ett arbete med att 
etablera ett Regionalt cancercentrum (RCC SG) år 2011. RCC får statsbidrag för 
att uppnå målen med den statliga cancerstrategin. Statsbidragen baseras på en 
årlig överenskommelse mellan staten och SKR. Utöver detta uppdrag arbetar 
RCC med den regionala cancerplanen.  

Drygt 2/3 av RCC:s intäkter kommer från statsbidrag och den resterande 
tredjedelen kommer från Hälso- och sjukvårdsnämnden respektive Vårdens 
kunskapsstyrningsnämnd, totalt var intäkterna 174 Mkr år 2019. Av 
kostnaderna utgörs knappt 2/3 av bidrag och projekt till vårdgivare, en 
fjärdedel av personalkostnader, och drygt 8 procent går till screeninguppdraget. 

När det gäller samverkan mellan RCC och vårdgivare är många vårdgivare 
nöjda. En god samverkan är en viktig förutsättning för RCC:s arbete med 
kunskapsstyrning och RCC har byggt upp sina strukturer kring en tydlig 
samverkan. Det finns dock en viss skepsis framförallt från ledningshåll om 
styrning/kravställning från RCC. 

Avseende samverkan inom HSF och synergier är detta tydligast när det gäller 
avtalshandläggare som både stöttar RCC och får stöd av RCC. Andra delar är 
kvalitetsregisterarbete där det finns potential att öka det interna lärandet med 
QRC.  

I uppdraget ingår att titta på för- och nackdelar med en organisatorisk placering 
av RCC i 1) HSF:s nya organisation (från den 1/4), 2) på Karolinska 
Universitetssjukhuset samt 3) på Stockholms läns sjukvårdsområde. Åtta viktiga 
faktorer har i analysen identifierats som mest kritiska för RCC:s organisatoriska 
placering. Risken för dessa faktorer har därefter bedömts i de tre olika 
scenarierna. Slutligen har en analys gjorts för att hantera riskerna genom 
förebyggande och/eller mitigerande åtgärder. 

Rekommendationen är att det inte bör göras några organisatoriska förändringar 
utan att samtidigt vidta förebyggande och/eller mitigerande åtgärder. Det vill 
säga att hantera riskerna i de tre scenarierna på vänster sida i figuren ovan så 
att de går mot de tre scenarierna på figurens högra sida. 
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1 Inledning 

Hälso- och sjukvårdsdirektören har av den politiska ledningen fått i uppdrag att 
renodla förvaltningens verksamhet. Detta ska bland annat ske utifrån att se över 
om vårdgivarnära verksamhet kan förläggas på annan förvaltning eller bedrivas 
på annat sätt inom regionen. I samband med omorganisationen av HSF 2020, 
har fyra verksamheter identifierats såsom ”vårdgivarnära verksamheter”: 

• Regionalt Cancercentrum – RCC 

• Kvalitetsregistercentrum – QRC 

• Vårdhygien  

• Medicinsk fortbildning 
 
För att hälso- och sjukvårdsdirektören ska kunna fatta beslut om vidare 
inriktning för hur och var dessa verksamheter ska bedrivas ska nu faktaunderlag 
tas fram. 

1.1 Uppdrag och syfte 

Analys och utveckling har fått i uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören att 
utreda Regionalt cancercentrum Stockholm Gotlands (RCC) organisatoriska 
placering.  

Utredningen ska belysa: 

• Vilka åtaganden som regionen har gjort i relation till SKR och statliga 
myndigheter på RCC:s område: ingångna avtal och bidrag kopplade till 
dessa 

• En genomgång av RCC:s kostnader och intäkter  

• Hur samverkan med vårdgivare fungerar idag 

• Utredningen ska sammanställa för- och nackdelar med placering på HSF, 
SLSO eller K där RCC ses som en entitet och flyttas som helhet  

• I scenariot om placering på HSF ska även ingå en analys av vilka 
synergier som finns mellan de olika delområdena inom RCC och HSF:s 
övriga enheter och avdelningarna (exempelvis IT och analys)  

Utredarna ska som del av uppdraget samla in synpunkter från medarbetare 
genom öppna möten och/eller öppen brevlåda. Detta ska annonseras. 

Syftet är att utredningen ska utgöra ett faktaunderlag till hälso- och 
sjukvårdsdirektören inför beslut om vidare inriktning för de fyra områden som 
identifierats som vårdgivarnära verksamheter inom HSF. Denna rapport 
analyserar specifikt RCC, som är en av de fyra identifierade verksamheterna. De 
övriga är: QRC, Vårdhygien samt Medicinsk fortbildning. 
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1.2 Metod 

Innehållet i rapporten baseras i huvudsak på ett flertal intervjuer, en enkät och 
en dokumentstudie av relevanta dokument som exempelvis den nationella 
cancerstrategin, den regionala cancerplanen, Socialstyrelsens utvärdering 
”Uppbyggnaden av regionala cancercentrum”, avtal och överenskommelser. 

De intervjuer som genomfördes var semistrukturerade. Intervjuerna utgick från 
frågeformulär med ett antal öppna frågor som sedan var en utgångspunkt för 
intervjuerna. Mer specifika frågor anpassades utifrån respondenternas roll, 
bakgrund och situation. Urvalet av respondenter återfinns i bilaga 1 och består 
av exempelvis både chef och medarbetare på RCC, företrädare från Sveriges 
kommuner och Regioner (SKR) och staten samt företrädare för vårdgivare. 

Det genomfördes en enkätundersökning till personalen på RCC med fokus på 
viktiga faktorer för organisatorisk placering samt för- och nackdelar med de tre 
förslagen på organisatorisk placering, se bilaga 2 för en utförligare beskrivning 
av enkäten. 

1.3 Läshänvisning 

I kapitel två ges en redogörs för bakgrunden för satsningen på RCC, de 
överenskommelser och ramverk som finns samt de kriterier som utgör grunden 
för RCC. 

Kapitel tre innehåller en presentation av RCC:s uppdrag, organisation, 
ekonomi, styrning och samverkan. 

Det fjärde kapitlet inleds med en beskrivning av viktiga faktorer för den 
organisatoriska placeringen och redogör därefter för fördelar och nackdelar med 
organisatorisk placering. 

I kapitel fem görs en analys av viktiga faktorer och en riskbedömning av de 
olika scenarierna. Därefter diskuteras riskhantering och slutligen görs en analys 
av samverkan.  

I bilaga 1 finns en intervjulista och i bilaga 2 finns en kort redovisning av den 
enkät som medarbetarna på RCC fick möjlighet att svara på.   



  

 Sida 7 

2 Bakgrund 

I november 2009 beslutade regeringen att tillsätta en nationell 
cancersamordnare med uppdraget att samordna processen och främja 
utvecklingen av regionala cancercentrum (RCC). Bakgrunden till att etablera 
regionala cancercentrum var de utmaningar samhället stod inför inom 
cancerområdet, där prognoserna visade på en kraftig ökning av antalet 
personer som levde med cancer. Detta ställer stora krav på förebyggande 
insatser och effektiv resursanvändning i hälso- och sjukvården. Grunden för 
satsningen var betänkandet ”En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 
2009:11)” som ligger till grund för det nationella uppdraget för RCC. 

I dag finns sex etablerade regionala cancercentrum, ett i varje sjukvårdsregion. 
Mellan dessa sex RCC finns ett nationellt samarbete RCC i samverkan som 
bildades 2010 på uppdrag av de dåvarande landstingsdirektörerna. RCC i 
samverkan består av cheferna för samtliga RCC samt den nationella 
cancersamordnaren på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). RCC i 
samverkan ska vara nationellt stödjande, stimulerande och samordnande i 
arbetet med att utveckla cancervården enligt intentionerna i den nationella 
cancerstrategin. 

RCC Stockholm Gotland bildades 2011 och ingår idag organisatoriskt som en del 
av hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSF). Det sjukvårdsregionala 
arbetet med cancer utgår från regionala cancerplaner varav den senaste sträcker 
sig mellan 2020—20231. 

2.1 Överenskommelser och ramverk 

Arbetet med RCC Stockholm Gotland utgår ifrån ett antal överenskommelser 
och ramverk på flera olika nivåer. Ett av de grundläggande ramverken är de 
kriterier som formulerades vid bildandet av de sex RCC. Utöver dessa finns 
årliga åtaganden gentemot staten, åtaganden mot SKR, åtaganden mot 
sjukvårdsregionen samt åtaganden gentemot övriga RCC. 

2.1.1 Kriterier som ska utmärka RCC 

Som beskrivits ovan bygger arbetet med de regionala cancercentren på den 
nationella cancerstrategin. Utöver detta fick den nationella cancersamordnaren 
ett uppdrag av regeringen att ta fram ett antal ”kriterier” som ska uppfyllas av 
de sex RCC. Dessa är presenterade i PM – Kriterier som ska utmärka ett 
regionalt cancercentrum (RCC), Socialdepartementet 31/1–2011.  

I PM:et, kapitel 6, beskrivs vad som gäller för hur de sex RCC ska organiseras:  

                                                   
1 Regional cancerplan Stockholm Gotland 2020–2023 som är beslutad av Vårdens kunskaps-
styrningsnämnd i Region Stockholm och av Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland 
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1. Varje RCC ska ha en ha en tydlig ledningsorganisation med stark 
förankring i landstings- respektive regionledningarna i 
sjukvårdsregionen 

2. Respektive RCC-organisation bör innefatta samtliga komponenter i 
sjukvårdsregionens cancervård 

3. Ledningsfunktionen ska ha ett distinkt mandat, vilket bland annat 
innebär att rollfördelningen gentemot landstingens och regionernas 
linjeorganisationer (och i förekommande fall beställarorganisationer) ska 
vara tydlig 

4. Ledningsorganisationen kan utgöras av en styrelse eller styrgrupp samt 
en exekutiv chefsfunktion 

5. Den som innehar chefsfunktionen bör ha dokumenterad förmåga att leda 
vårdens samordning och utveckling och vara pådrivande för forsknings- 
och innovationsverksamheten 

6. Företrädare för cancerpatienter och närstående ska finnas företrädda 
inom RCC:s organisation i beslutande eller rådgivande organ 

7. Företrädare för akademisk forskning ska vara företrädda 

8. RCC ska samverka med nationella samordningsgruppen RCC samverkan 

9. RCC ska ha system för uppföljning av cancervårdens kvalitet 

Dessa kriterier ligger sedan till grund för utdelning av statsbidrag. Kriterierna 
har följts upp av Socialstyrelsen2. 

2.1.2 Åtaganden 

Åtaganden direkt gentemot staten 
Dåvarande SLL ansökte om statsbidrag för att bilda ett Regionalt Cancer 
Centrum år 2011 enligt de krav som angavs av Socialstyrelsen.  
 
Socialstyrelsen betalar ut ett årligt statsbidrag till RCC enligt förordningen 
förordning (2019:7) om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum. 
Det står inte något specifikt om hur ett RCC ska vara organiserat i förordningen 
men Socialstyrelsen har en rätt att pröva frågor när de tar beslut.   
 

Åtaganden gentemot staten genom SKR 
SKR och Socialdepartementet har en årlig överenskommelse kring arbetet med 
cancer. I överenskommelsen för år 2020 specificeras vad de 446 Mkr i 
statsbidrag ska användas till. Merparten av pengarna betalas ut direkt till 
regionerna, resterande medel går till SKR som vidarebefordrar det mesta till 
regionerna (resterande medel används av SKR)3.  
 

                                                   
2 Senast i rapporten ”Uppbyggnaden av regionala cancercentrum – En samlad bedömning från 
fyra års uppföljning”, 2016 
3 Se även avsnitt 3.3.1 
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Överenskommelsen är mellan Socialdepartementet och SKR och specificerar 
inte hur RCC ska vara organiserat men enligt intervju gjord med bland annat 
Socialdepartementet gäller de kriterier som beskrivs i 2.1.1 ovan.   
 
Emellertid beslutade Regeringen 2018 att anta ”Långsiktig inriktning för det 
nationella arbetet med cancervården”. Denna syftar till att skapa vägledning 
samt ligga till grund för fortsatta insatser för att rusta cancervården inför 
framtidens utmaningar. Inriktningen fokuserar på arbetet fram till 2025. Det 
framförs i arbetet framåt att:  

”Regeringen anser att det finns behov av att fortsatt arbeta med 
nationell och regional samverkan genom de regionala 
cancercentrumen (RCC). Regeringen bedömer att RCC:s arbete 
behöver fortsätta att bedrivas brett, men det behöver inte på samma 
sätt som tidigare vägledas av kriterierna för etableringen av RCC. 
En mer flexibel ansats anpassad till de framtida utmaningarna bör 
ligga till grund för RCC:s fortsatta arbete, med bibehållet fokus på 
att utveckla cancervården för patientens bästa.”4 

 
Åtaganden inom sjukvårdsregionen 
Region Stockholm och Region Gotland samverkar i en sjukvårdsregion och 
detta är reglerat genom ett samverkansavtal. RCC Stockholm Gotland berörs 
dock inte i avtalet.  
 
Båda regionerna har även beslutat om en gemensam regional cancerplan (se 
även avsnitt 3.1.1).  

 
Åtagande i RCC samverkan 
Det finns ett samverkansavtal mellan Region Stockholm, Region Gotland och 
SKR kring medverkan i RCC samverkan från 2011. Bland annat ska:  

• RCC Stockholm Gotland samverka nationellt genom RCC samverkan,  

• RCC:s chef ska vara med i RCC samverkan 

• Deltagande i arbetsgrupper/expertgrupper  
 
Åtagandet att vara med i RCC samverkan finns även med i kriterierna (se 2.1.1) 
samt i den årliga överenskommelsen mellan Socialdepartementet och SKR. 

RCC i samverkan har även tagit fram en gemensam inriktning för svensk 
cancervård 2020–2022. Här beskrivs en gemensam prioritering av mål och 
aktiviteter inom tio områden som regeringen anser att RCC:s arbete ska vara 
inriktat5 på under de kommande åren. 

 

  

                                                   
4 Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården 2018-05-17, Diarienummer: 
S2018/03084FSs 35 
5 Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården 2018-05-17, Diarienummer: 
S2018/03084FS 
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3 Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland 

Syftet med RCC är att få mer fokus på prevention, nå en ökad vårdkvalitet, nå 
förbättrade vårdresultat, korta väntetiderna samt att få ett mer effektivt 
utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser. RCC samarbetar på nationell 
nivå genom RCC i samverkan.  

3.1 RCC:s uppdrag  

RCC Stockholm Gotlands uppdrag är att utveckla och följa upp cancervården i 
sjukvårdsregionen. RCC är ett kunskapsstöd för den som arbetar i 
cancervården. Detta innebär ett informations- och utbildningsansvar gentemot 
länssjukvård och primärvård inom regionen. RCC ska även främja överföring av 
kunskap mellan forskning och vård samt präglas av ett multidisciplinärt 
omhändertagande genom hela vårdprocessen. RCC:s uppdrag är följande:  

• Cancerprevention och screening 

• Vård-/patientprocesser inom cancervården (utveckla och effektivisera) 

• God kvalitet av cancervård och cancerrehabilitering 

• Förbättra palliativ vård 

• Påverka kompetensförsörjning i positiv riktning 

• Stärka forskning och innovation 

• Stärka Patientens ställning i cancervården 

• Samverka med andra RCC 

• Ta fram en strategisk utvecklingsplan för cancervården  

• Nivåstrukturera cancervården 

• Verka för en jämlik och kunskapsstyrd cancervård 

• Föra statistik 

3.1.1 Uppdraget enligt Regional cancerplan 

Den regionala cancerplanen 2020–2023 är utformad utifrån fyra övergripande 
mål: 

1. Befolkningens levnadsvanor ger god hälsa och minskad risk att drabbas 
av cancer 

2. Minska insjuknandet i cancer 

3. Minska dödligheten i cancer 
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4. Ökad hälsa och livskvalitet hos patienter med cancer och deras 
närstående 

Dessa mål är formulerade utifrån den nationella cancerstrategin, regeringens 
långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården samt det 
regionala politiska uppdraget. Till de fyra övergripande målen finns delmål 
samt regionala prioriteringar som beskriver kunskapsläget, pågående arbete 
samt inriktningen på det regionala arbetet inom cancervården under perioden 
2020–2023.  

3.2 Organisation 

RCC Stockholm Gotland har cirka 55 helårsarbeten. Dessa fördelas på drygt 90 
personer som arbetar på RCC, både som heltidsanställda, deltidsanställda och 
timanställda. Cirka 40 av dessa 90 personer har anställning hos någon av 
vårdgivarna med deltidsuppdrag från RCC. Dessa personer har ingen 
anställning inom HSF. 
 
Det finns dessutom personer som både lånas in och lånas ut i olika 
omfattningar. Exempelvis är en medarbetare utlånad till SKR på 40 procent 
medan en annan är inlånad från Region Gotland på 20 procent. Några 
medarbetare är även tjänstlediga på deltid för forskning. Det är en medveten 
strategi att ha deltidsanställda som i sin huvudgärning arbetar i vården, på så 
sätt knyts RCC:s arbete närmare vården.   
 
Då RCC arbetar med både sjukvårdsregionala frågor och nationella frågor finns 
det även denna uppdelning bland personalens arbetsuppgifter, det är dock inte 
kvantifierat hur många av de 55 helårsarbeten som kan hänföras till nationellt 
arbete. Det finns även medarbetare som arbetar dedikerat åt andra delar av HSF 
exempelvis med statistikstöd och bedömning av ansökningar om utomlänsvård. 
 
Figur 1, De drygt 90 medarbetarna på RCC är indelade i de tre enheter 
 

 
 
Uppdelningen i tre enheter är av en mer teknisk karaktär, då flertalet 
medarbetare i praktiken arbetar inom samtliga tre enheter. 
 
Inom RCC finns ett flertal olika roller/funktioner och nedan listas några: 
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• Registeradministratör: Sköter en eller flera av de 38 kvalitetsregistren 

varav några är nationella. Ser till att cancer och kvalitetsblanketter 

kommer in och registreras (de finns både digitalt och fysiskt), 

kompletterar information och säkerställer kvaliteten 

• Statistiker: Är knutna till en eller flera av kvalitetsregistren och tar i stor 

utsträckning fram data till vårdgivarna men även till RCC och forskning  

• Vårdprogramsekreterare: En administrativ roll som skriver och redigerar 

vårdprogram, hanterar remissrundor samt publicerar färdiga program 

• Diagnoskoordinator: Håller ihop arbetet inom de olika diagnosgrupperna 

(Utvecklingssjuksköterskor) 

• Verksamhetsutvecklare: Utvecklingsarbete inom cancerplanen (ofta 

Läkare) 

• Projektledare/processledare 

• Registerproduktägare: En registeradministratör med ansvar för ett 

nationellt register 

• SVF-koordinator 

• Utbildningssamordnare 

• Samordnande kontaktsjuksköterskor: har grundanställning i vården och 

arbetar på uppdrag av RCC. De är även regional processledare 

• Cancerrådgivare: Ger stöd och har rådgivande samtal med patienter, 

närstående, allmänhet och vården. De är psykoterapiutbildade 

specialistsjuksköterskor 

• Närståenderepresentant 

• Patientrepresentant 

• Verksamhetscontroller 

• Enhetschef 
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Figur 2, Fördelning av personal utifrån roller 

  
 
RCC är idag en egen avdelning inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen där 
avdelningschefen sitter med i förvaltningens ledningsgrupp. 

 

Figur 3, Organisationsbild av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen mars 2020 

 

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att omorganiseras från och med den 
första april 2020. Då kommer RCC att vara en del av 
Kunskapsutvecklingsavdelningen. 
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Figur 4, Organisationsbild av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen från 1/4 
2020 

 

 

3.2.1 Medarbetarindex 

Resultatet från de fyra senaste årens medarbetarenkät visar goda betyg från 
RCC:s medarbetare avseende medarbetarengagemang, intern arbetssituation, 
utveckling i arbetet, och meningsfullhet i arbetet.  

Medarbetarenkäten visar dock en nedåtgående trend i trivseln på HSF som 
förvaltning och förtroende för HSF:s ledning. Även IT-stöd går nedåt i trend 
över åren.  

3.3 Ekonomi 

År 2019 var RCC:s omsättning 174 Mkr där de största intäkterna var statsbidrag 
och projektmedel (statsbidrag via SKR). 

Figur 5, Utfall 2019 
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3.3.1 Statsbidrag 

Statsbidrag från Socialstyrelsen 

Enligt förordningen (2019:7) om statsbidrag för verksamhet i regionala 
cancercentrum6 ska Socialstyrelsen betala ut 48 Mkr till de sex RCC för 2020.  

Varje RCC får då 8 Mkr som är ett verksamhetsbidrag i syfte att främja 
regionernas arbete i de regionala cancercentrumen med att öka vårdkvaliteten 
och förbättra vårdresultaten samt att använda hälso- och sjukvårdens resurser 
mer effektivt. Socialstyrelsen har bemyndigande att pröva frågor enligt 
förordningen. 

Årliga överenskommelser mellan SKR och staten 

För år 2020 avsätts inom ramen för överenskommelse ”Jämlik och effektiv 
cancervård med kortare väntetider 2020” mellan staten och SKR totalt 447 Mkr 
för olika insatser som syftar till att förbättra jämlikheten, effektiviteten, 
tillgänglighet och omhändertagande inom cancervården genom att korta 
väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. 

Tabell 1, Statsbidrag 2020 

Syfte Utbetalas av  Belopp 

Standardiserade vårdförlopp Regeringskansliet, baserat på 

befolkningsmängd, direkt till 

regioner 

320 Mkr (ca 80 Mkr för 

Region Stockholm) 

Barncancer Via SKR till regioner/RCC 80 Mkr (1/6=13 Mkr för 

RCC) 

Standardiserade vårdförlopp 

(samverkansregionalt arbete 

– RCC:s arbete med att 

stödja, hålla samman, 

utveckla, stärka 

kvalitetsutvärdering samt 

öka följsamhet 

Via SKR till regioner/RCC 16 Mkr 

Övrigt regionalt arbete Via SKR till RCC 6 Mkr 

Standardiserade vårdförlopp 

(nationellt stöd) 

Regeringskansliet till SKR 9 Mkr 

Övrigt nationellt arbete Regeringskansliet till SKR 

som fördelas av RCC i 

samverkan 

16 Mkr 

 

                                                   
6 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-20197-om-statsbidrag-for-verksamhet_sfs-2019-7 
 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20197-om-statsbidrag-for-verksamhet_sfs-2019-7
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20197-om-statsbidrag-for-verksamhet_sfs-2019-7
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En analys av kostnadssidan av statsbidragen visar att 97 Mkr har kostnadsförts 
enligt figur 6 nedan. Analysen grundas på underlag från HSF men är inte 
heltäckande, kostnaderna är det två posterna i utfallet för 2019 (figur 5) som 
heter Bidrag samt Ext projekt. 

Figur 6, Statsbidrag – kostnader år 2019  

 

3.3.2 Projektmedel 

Under perioden 2015–2019 har RCC erhållit 374 Mkr i stimulansmedel inom 
ramen för den nationella cancersatsningen. Den största delen av dessa har 
utbetalats till regionens vårdgivare, se figur 7 nedan. 

Figur 7, Fördelade stimulansmedel 

  

Vårdgivarna har fått medel efter äskningar och har sinsemellan olika profil: 

• Karolinska med ett stort uppdrag inom cancer har ett stort antal 
koordinatortjänster, man har också ett antal 
verksamhetsförbättringsprojekt 

• Södersjukhuset har en stor post med de två preventionsprojekt som 
pågår tom 2021 inom riskstratifierad bröstcancerscreening och 
lungcancerscreening 
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• Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus har båda ett Diagnostiskt 
centrum 

• Den övergripande satsningen inom primärvård är på kunskapsteamet 
CaPrim (Cancer i primärvård) som arbetar med såväl tidig upptäckt av 
cancer, aktiva överlämningar från sekundärvård till primärvård, 
rehabilitering och teledermatoskopi 

• De regionala satsningarna innefattar bland annat digital patologi, 
vidaresändning av radiologiremiss och satsningar inom 
strålbehandlingsområdet. Här finns också projektet med Samordnande 
kontaktsjuksköterska, preventionsprojekt inom Diagnostiskt centrum, 
Min vårdplan, hälsoskattning och patient- och närstående samverkan. 

Av beslutade medel kvarstår ca 100 Mkr att utbetala på grund av periodisering 
av fakturering i stora projekt 

3.4 Aktörer och samverkan  

RCC Stockholm Gotland arbetar på flera olika nivåer, nationellt, 
sjukvårdsregionalt och regionalt/lokalt. I figur 8 nedan ses den nationella 
samverkan på vänster sida, den utgår från den nationella cancerstrategin och 
finansieras genom statsbidrag. Styrningen sker genom statens villkor för 
statsbidragen som formuleras i förordningen (2019:7) samt i den årliga 
överenskommelsen med SKR. Den praktiska samverkan sker genom RCC i 
samverkan som administreras av SKR och leds av den nationella 
cancersamordnaren tillsammans med de sex RCC cheferna. 

Det sjukvårdsregionala arbetet utgår från den regionala cancerplanen och 
arbetet rapporteras till Samverkansnämnden Stockholm Gotland. Det 
regionala/lokala arbetet utgår från Region Stockholms budget och i 
förlängningen budget för VKN samt HSN. 

Figur 8, Aktörskartläggning 
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3.4.1 Samverkan med vårdgivare 

RCC samverkar idag med sjukvårdsregionens olika vårdgivare på ett flertal olika 
sätt, några exempel listas nedan: 

• RCC har medarbetare på deltid (ex processledare och 
vårdutvecklingsledare) som arbetar hos en vårdgivare (RCC ersätter 
vårdgivaren för medarbetarens deltidsuppdrag) 

• Samverkan med Akademiskt primärvårdscenter i kunskapsteamet 
CaPrim, som når ut till 150 vårdcentraler per år med information och 
stöttning kring bland annat standardiserade vårdförlopp för cancer7. De 
träffar både privata och offentligt ägda vårdcentraler och även 
vårdcentraler på Gotland. APC upplevs, enligt intervjuerna, som en 
”neutral” organisation som har upparbetade kontakter med 
primärvården och är den naturligt samarbetspartner för att få ett gott 
genomslag i arbetet. Det kan dock påpekas att det inte är tydligt för 
vårdcentralerna att det är en satsning från RCC, intervjuerna pekar 
snarare på att det är CaPrim:s och APC:s varumärke som används.  

• Det finns idag ca 108 arbetsgrupper som arbetar nationellt, för att 
uppfylla de uppdrag som RCC har. Medverkan i dessa grupper görs alltid 
i samverkan med vårdgivare. 

• RCC har olika nätverk för vårdgivarna. Bland annat för vårdprogrammen 
men också kontaksjuksköterskenätverk som etablerats och där det hålls 
regelbunden kontakt samt för första linjens chefer och 
verksamhetschefer 

• Direkta satsningar ex barncancer mot ALB 

• RCC stöttar projekt hos vårdgivarna 

I de intervjuer som genomförts finns det lite olika bilder kring samverkan 
mellan RCC och vårdgivare. Nedan punktas några kommentarer: 

▪ Samverkan med vårdgivarna både i Region Stockholm och Gotland 
fungerar bra. Det finns vissa synpunkter från privata vårdgivare men 
dessa är marginella.  

▪ Det finns viss problematik i samverkan mellan RCC och K (avstånd 
mellan RCC och CCC) 

▪ Det finns en bra kontakt mellan RCC och Tema cancer 

▪ RCC har ingångar direkt till vårdgivarna som inte sker på direktörsnivå 

▪ Samverkan har förbättrats under de senaste två åren. 

▪ Vårdgivarna är bra representerade på RCC (i olika grupper etc.) 

                                                   
7 Syed E, Nemlander E. Kunskapsteam CaPrim. Verksamhetsområden relaterade till SVF 2017–
2018. Stockholm: Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm; 2019 
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▪ RCC kommer rakt in från sidan på en operativ nivå vilket gör det svårt för 
sjukhusledningen att prioritera resurser 

3.4.2 Samverkan inom HSF 

RCC är en del av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och använder förvaltningens 
infrastruktur när det gäller exempelvis ekonomi, IT-system (personalsystem, 
lednings- och uppföljningssystem). 

RCC samverkar med övriga förvaltningen inom ett flertal områden, till exempel: 

• Avtalshandläggare: 

o RCC avropar avtalshandläggare från HSF (exempelvis screening) 

o Det sker samverkan med HSF avtalshandläggare i projekt 

o Avstämningar med avtalshandläggare vid de nya sjukhusavtalen 

• Kvalitetsregister: 

o Har lite samverkan med QRC angående register, men där har 
arbetet på RCC kommit mycket längre, här finns ett större utbyte 
med andra nationella register 

I de intervjuer som genomförts finns det lite olika bilder kring samverkan 
mellan RCC och övriga HSF. Nedan punktas några kommentarer: 

▪ RCC har bra metoder som kan inspirera andra delar av HSF, exempelvis 
från arbete med patient-/närståenderåd 

▪ Det sker mer och mer samverkan med andra avdelningar på HSF 

▪ HSF glömmer bort RCC 

▪ HSF drar inte lärdom av RCC (som i sin tur drar lärdomar nationellt) 

3.5 Styrning och placering av övriga RCC 

Som en del av denna utredning har en omvärldsspaning gjorts avseende 
organisatorisk placering och styrning av samtliga sex RCC. 

Figur 9, Sex RCC i Sverige 
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Som listas i tabell 2 är hälften av RCC organisatoriskt placerade under den 
regionala sjukvårdsregionen och övriga är placerade i en region. När det gäller 
politisk styrning är alla RCC utom Stockholm Gotland styrda av 
sjukvårdsregionens nämnd.  
 
I tabellen beskrivs även tjänstemannastyrningen (styrgrupp/ledningsgrupp), 
även här finns en samstämmighet med undantaget att Stockholm Gotland inte 
har någon universitetsrepresentant. Detta är dock något som uppmärksammats 
av RCC Stockholm Gotland och det pågår ett arbete, som i princip är klart, med 
att få en representant från KI. 
 
Tabell 2, Jämförelse av Regionala cancercentrum 

 
 
 
 
 

  

RCC Placering Politisk styrning Styrgrupp 

Norr Basenhet inom 
Region 
Västerbotten 

Direktionen i Norra 
sjukvårdsregion-
förbundet (NRF) 

Förbundsdir (NRF), rep 
fr resp. regionledning, 
verksamhetsföreträdare, 
UU samt pat företrädare 

Uppsala-
Örebro 

Samverkans-
nämnden  

Samverkansnämnden 
(sjukvårdsregionens 
politiska ledning) 

Rep fr alla regioner inkl. 
två rep fr medicinsk 
fakultet 

Stockholm-
Gotland 

Region Stockholm 
– HSF 

VKN/samverkans-nämnd Ledningsgrupp inkl. RG 

Väst VGR – 
koncernkontoret 

Samverkansnämnden Rep fr regionerna, GU, 
pat rep 

Sydöstra Regionala 
sjukvårds-
ledningen 

Regional sjukvårdsnämnd Ledningsgrupp, rep fr 
regioner,LiU, 
pat/närstående rep 

Södra Södra sjukvårds-
regionen 

Södra 
regionvårdsnämnden 

Rep fr regioner 
(regiondirektörsnivå), 
LU, pat rep, SUS, södra 
regionvårds-nämndens 
kansli 
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4 Organisatorisk placering 

En huvudfråga i utredningen är den organisatoriska placeringen av RCC 
Stockholm Gotland. I detta kapitel redovisas inledningsvis en inventering som 
gjorts av faktorer som är viktiga att beakta. I ett nästa steg beskrivs de tre 
förslagen HSF, Karolinska universitetssjukhuset samt SLSO. 

Detta kapitel bygger på den informationsinsamling som gjorts och är i huvudsak 
deskriptiv. Det är en samlad bedömning utifrån intervjuer, enkätsvar och övrigt 
material.  

4.1 Viktiga faktorer för placering 

För att kunna diskutera kring den organisatoriska placeringen av RCC valdes att 
i ett första steg att förutsättningslöst fråga kring vilka faktorer som är viktiga att 
beakta för en organisatorisk placering. Punkterna nedan är en sammanfattning 
av de faktorer som identifierats8 och är inte rangordnade eller viktade. 

• Styrning - att vara en egen organisation med tydlig chefsstruktur och 
nära till ledningen (främst politiska), att ha närhet och snabbhet till 
beslut 

• Att ha mandat att verka nationellt 

• Samverkan med Region Gotland 

• Att ha förmåga att stötta en regional samordning 

• Att vara oberoende och ha närhet/förtroende hos vårdgivare, 
patientorganisationer, övriga aktörer m.fl.  

• Närhet och kontakt till vården för att kunna implementera kunskap och 
arbetssätt 

• Ha tillräckliga resurser – inte bli begränsade 

• Att vara berättigade till statsbidrag 

• Kontakt med HSF - nätverk/kontaktyta med avtalshandläggare, 
samverkan med liknande verksamheter 

 

 

                                                   
8 En stor del av faktorerna är hämtade från enkäten med RCC:s personal, se även bilaga 2 
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4.2 Scenario 1 HSF 

I detta scenario placeras RCC som en enhet under avdelningen 
Kunskapsutveckling (se avsnitt 3.2) i HSF:s organisation, det är detta scenario 
som kommer att gälla från den första april. Det är en samlad bedömning utifrån 
intervjuer, enkätsvar och övrigt material. 

4.2.1 Identifierade fördelar med placering på HSF 

• Närhet och kontakt med avtalshandläggare, med möjlighet att påverka 
avtal och uppföljning 

• Närhet till HSD och politisk ledning 

• Oberoende från vårdgivare, kan arbeta med regionövergripande frågor 

• Synergieffekter över diagnosområden på ett övergripande plan 

• Kan dra nytta av HSF:s nätverk 

• Samarbete med flera andra enheter inom HSF 

• När cancervård finns på tre akutsjukhus krävs en samordningsstruktur 
på RCC, detta görs bäst på HSF 

 

4.2.2 Identifierade nackdelar med placering på HSF 

• Att ingå i en större avdelning:  

o urholkar RCC:s identitet och självstyre 

o risk att bli kvävd i en stor struktur –att RCC kommer att 
diffundera bort och bli en obetydlig enhet 

o en stor nackdel att RCC:s chef inte är med i HSLG, frågor måste gå 
via ytterligare en chef till HSLG, riskerar att tappa kunskap kraft 
och tydlighet 

o förtroendet i HSLG för RCC är obefintligt  

o att få en avdelningschef som inte kan verksamheten och inte kan 
driva RCC:s frågor 

o RCC behöver ha ett eget mandat för att kunna driva cancerplanen 

o minskad möjlighet att vara oberoende och ha nära kontakt med 
politiken – det är viktigt att ha en oberoende ställning i för 
hållande till avtalsutformningen för patientnyttan 

o svagare RCC med sämre direktkontakt med politiker, 
långsammare beslut  

• HSF har inte koll på det arbete RCC utför 
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• Att tillhöra en organisation som inte vill ha oss 

• RCC får inte möjlighet att fullt för att utföra uppdraget från 
Socialdepartementet 

• Svårighet att utföra det nationella uppdraget 

• Risk för att RCC verksamhet splittras, att anställda på RCC behöver 
hantera andra frågor exempelvis kvalitetsregister som inte är cancer 

• RCC s uppdrag enligt den nationella cancerstrategin stämmer inte 
överens med HSF (blir för tydligt kopplade till sjukvården) 

• Att vara inom HSF gör att RCC inte kan kritisera och agera i opposition 

• En svagare roll nationellt, längre beslutsvägar (RCC blir tandlösa), ingen 
cancerexpertis inom HSLG 

• Risk för att inte vara berättigade till statsbidrag 

4.3 Scenario 2 - Karolinska universitetssjukhuset 

I detta scenario placeras RCC hos Karolinska universitetssjukhuset. Det kan 
dock tilläggas att det inte var känt för intervjuobjekten var i organisationen RCC 
skulle ligga eller några ytterligare detaljer kring scenariot. Det är en samlad 
bedömning utifrån intervjuer, enkätsvar och övrigt material. 

4.3.1 Identifierade fördelar med placering på K 

• Det finns synergier mellan CCC (Comprehensive Cancer Center) och RCC 
som kan lyfta cancervården 

• Bra möjligheter till stärkt forskningsanknytning 

• RCC:s verksamhet kommer till nytta direkt i vården 

• Närhet till sjukvårdspersonal som kan omsätta kunskap till att förbättra 
sjukvården 

• Bra möjligheter att verka utifrån det nationella uppdraget 

• Det finns redan ett Stockholm-Gotland forum vilket underlättar 
samverkan med Region Gotland 

• Cancerrådgivningen hör hemma bättre på K än inom RCC 

• Screeningverksamheten skulle göras bättre hos en vårdgivare 

• Det är lättare för vårdproducenterna att samverka sinsemellan än via 
beställaren 

• Karolinska universitetssjukhuset har spetskompetens gällande 
cancervård 
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• Att kunna bedriva utvecklingsprojekt i linjen är viktigt för att kunna 
implementera goda resultat, riskerar annars att bli isolerade projekt 

4.3.2 Identifierade nackdelar med placering på K 

• Kan inte ligga under K när RCC har ett nationellt uppdrag, risk att RCC 
blir styrt av K och att det regionala och nationella uppdraget prioriteras 
ner och förminskas  

• På en nationell och sjukvårdsregional nivå är det RCC och inte K som står 
bakom det RCC arbetar för 

• Risk att RCC uppslukas av K och risk att RCC bantas bort vid 
nedskärningar  

• Kan inte vara oberoende/objektiva, svårt att verka med regional 
trovärdighet, blir svårt att arbeta för hela regionen (inkl. Gotland) 

• RCC arbetar övergripande och kan därför inte knytas till ett specifikt 
sjukhus. RCC ska inte kopplas till någon vårdgivare utan förbli neutral 
för alla inom cancervården, vårdgivare rehabilitering, 
patientorganisationer och övriga invånare 

• Svårt att kritisera K:s verksamhet om man är en del av organisationen 

• Tappar mandat och förtroende från övriga vårdgivare, leder till sämre 
samarbete med övriga vårdgivare. Att tillhöra K skulle vara väldigt 
provocerande för vårdgivare på flera nivåer 

• Har varit på K tidigare men det fungerade inte då anknytningen till K var 
för stark, nu är det viktigt att vara neutrala.  

• Svårt att fullfölja cancerplanen, uppfattas som att gå K:s ärende 

• Hur går det med ekonomin? – vem har ansvar för statsbidragen (ansökan 
och redovisning)? Övriga medel för satsning på cancervården? Vad 
händer vid besparingar hos vårdgivarna? 

• Risk för att inte vara berättigade till statsbidrag 

• Det finns inte någon förmåga på K idag att tänka 
sjukvårdsregionövergripande 

4.4 Scenario 3 – Stockholms läns sjukvårdsområde 

I detta scenario placeras RCC hos Stockholms läns sjukvårdsområde. Det kan 
dock tilläggas att det inte var känt för intervjuobjekten var i organisationen RCC 
skulle ligga eller några ytterligare detaljer kring scenariot. Det är en samlad 
bedömning utifrån intervjuer, enkätsvar och övrigt material. 
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4.4.1 Identifierade fördelar med placering på SLSO 

• Kan finnas fördelar för de som arbetar med cancerprevention och 
screening 

• Bra om RCC kan vara högt i SLSO:s organisation 

• Bra ledarskap på SLSO 

• Samordningsmöjligheter med Centrum för epidemologi och 
samhällsmedicin samt Centrum för hälsoekonomi, informatik och 
sjukvårdsforskning 

• Att tillhöra en organisation med liknande uppdrag 

• Kan bli bättre samverkan inom psykiatri och primärvård 

• Samarbetspartners i CCR, PKC, geriatrik, primärvård 

• I linje med nära vård, att inte tillhöra K, att inte vara en tandlös 
underavdelning inom HSF 

4.4.2 Identifierade nackdelar med placering på SLSO 

• Långa avstånd till avtalshandläggare 

• Längre avstånd till politiken, HSF och HSD 

• Svårt att följa cancerplanen och det nationella uppdraget 

• Ej oberoende/vårdgivarneutralt, svårt att få trovärdighet i det regionala 
arbetet och verka oberoende 

• Passar inte in på SLSO 

• RCC arbetar med mycket med prevention och ska inte kopplas till vård 

• Risk att RCC tappar mandat inom slutenvården 

• Skulle ha svårt att driva cancerplanen som en underavdelning inom 
SLSO 

• Svårt med oberoende i förhållande till privata vårdgivare (speciellt 
vårdcentraler 

• Risk för att inte vara berättigade till statsbidrag 

4.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har det framkommit både för- och nackdelar för samtliga 
scenarier. I några fall är även för- och nackdelar motstridiga, vilket kan bero 
både på att scenarierna är ganska ospecifika men även att det helt enkelt finns 
olika syn. 
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Tabell 3, För- och nackdelar i scenarier  
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5 Analys 

I detta kapitel görs en analys utifrån de frågor som utredningen har att 
besvara och analysera. Analysen bygger på det faktaunderlag som beskrivits i 
föregående kapitel vilket i sin tur är baserat på intervjuer och 
dokumentstudier. 

Kapitlet inleds med en diskussion och analys av den organisatoriska placeringen 
av RCC Stockholm Gotland vilket är utredningens huvudfråga. Därefter görs en 
analys av samverkan och slutligen finns en sammanfattning och de 
rekommendationer som utredarna kommit fram till. 

5.1 Analys av placering av RCC 

Analogt med upplägget i kapitel fyra har rapportförfattarna valt att i ett första 
steg identifiera och analysera de faktorer som vi bedömer är mest kritiska för 
RCC:s organisatoriska placering.  De åtta faktorer som identifierats är inte 
uppräknade i någon inbördes rangordning. Däremot har en relativ 
riskbedömning av faktorerna i de tre olika scenarierna gjorts, se figur 10 nedan. 

Figur 10, Relativ risk med olika scenarier 

 

Exempelvis när det gäller faktorn oberoende: för de tre scenarierna, är 
bedömningen att risken för att oberoendet ska minska liten i HSF scenariot 
relativt till de två övriga scenarierna där risken bedöms som hög. 

 

5.1.1 Diskussion kring faktorer 

Nedan analyseras respektive faktor utifrån hur stor betydelse den har för 
organisatorisk placering, risker samt föra en diskussion om och hur riskerna 
kan hanteras.  
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Oberoende 

Med oberoende menas att RCC uppfattas som oberoende av vårdgivare, 
patientorganisationer och övriga aktörer. Att uppfattas som oberoende skapar 
förtroende för RCC:s arbete och är en viktig förutsättning för att samverkan och 
kunskapsstyrning ska fungera. Exempelvis för att få vårdgivare att 
implementera vårdprogram och tillsammans utveckla cancervården. 

Riskbedömning 

Oberoende i scenario 1: risken för att inte uppfattas oberoendet är liten.  

Oberoende i scenario 2: hög risk att oberoendet kan komma att ifrågasättas, 
RCC blir en liten del på ett stort akutsjukhus med ett stort internt fokus.  

Oberoende i scenario 3: hög risk RCC inte uppfattas som lika oberoende, SLSO 
är även en vårdgivare på en konkurrensutsatt primärvårdsmarknad.  

Att uppfattas som oberoende är en viktig faktor för att RCC ska lyckas med sitt 
uppdrag, men det påverkas av flera faktorer som exempelvis hur självständiga 
de är, hur transparanta deras processer är samt hur medarbetare och chef 
agerar. RCC har dessutom funnits i nästan ett decennium och har idag ett 
väletablerat förtroende. 

Riskhantering 

Opartiskhetens betydelse för trovärdighet och samverkan ska inte underskattas, 
men den organisatoriska placeringens påverkan ska heller inte överskattas. 

RCC kommer fortfarande att vara RCC oavsett organisatorisk placering. Dras 
parallell till CaPrim som finns på Akademiskt Primärvårdcentrum så råder 
ingen tvekan om att det finns ett stort förtroende hos vårdgivarna för den 
verksamheten som bedrivs där ”trots” att det ligger hos SLSO.  

Risken att RCC inte uppfattas som opartiska kan motverkas genom att RCC får 
ett tydligt mandat där medarbetare och chef får förutsättningar att verka 
opartiskt. Det blir initialt viktigt att se till att förtroendekapital som finns inte 
eroderas. 

Nationell samverkan 

Nationell samverkan är en viktig faktor för RCC för att kunna genomföra det 
nationella uppdrag som RCC åtagit sig genom nationella cancerstrategin. 
Samverkan utförs genom RCC samverkan i gemensamma frågor för 
cancervården och arbeten i nationella arbetsgrupper.  

Nationell samverkan har stor betydelse för RCC som är beroende av vad som 
beslutas på nationell nivå. Vikten att vidmakthålla och stärka det nationella 
samarbetet är avgörande för samtliga sex RCC.  

För att nationell samverkan ska fungera behövs ett tydligt mandat för RCC att 
företräda sjukvårdsregionen.  

 



  

 Sida 29 

Riskbedömning 

Nationell samverkan i scenario 1: medelstor risk för att det kan uppfattas som 
om RCC Stockholm Gotland tappar det tydliga chefsmandatet som är ett 
kriterium för nationell RCC i samverkan. 

Nationell samverkan i scenario 2: hög risk för att de andra RCC anser att 
mandatet är försvagat. En osäkerhet huruvida ett sjukhus kan uppfylla det 
nationella uppdraget utifrån mandat och styrning.  

Nationell samverkan i scenario 3: hög risk att RCC inte uppfattas ha mandat att 
utföra det nationella uppdraget utifrån mandat och styrning då SLSO inte är en 
central förvaltning. 

Riskhantering 

Nationell samverkan är en förutsättning för hela RCC arbetet och en tydlig 
grund för den statliga finansieringen. Oavsett organisatorisk placering behöver 
RCC ha ett tydligt kommunicerat mandat att företräda och driva 
sjukvårdsregionens nationella arbete. Den andra delen av arbetet är att 
återkoppla resultat till vårdgivare vilket delvis tas upp i faktorerna oberoende 
och närhet till vårdgivarna.  

Samverkan Gotland 

Då region Gotland är en del av sjukvårdsregionen och därmed även en del av 
RCC så är samverkan Gotland en viktig faktor.  

Riskbedömning 

Samverkan Gotland i scenario 1: risken att försämra samverkan med Gotland 
uppfattas som liten.   

Samverkan Gotland i scenario 2: medelhög risk att samverkan med Gotland 
försämras, K har idag viss samverkan med Gotland men inte i samma 
utsträckning som HSF.  

Samverkan Gotland i scenario 3: medelhög risk samverkan med Gotland 
försämras, SLSO har inte samverkan med Gotland i samma utsträckning som 
HSF.  

Riskhantering 

Samverkan med Region Gotland finns både på politisk nivå genom 
samverkansnämnden och på tjänstemannanivå. Den politiska nivån är 
oberoende av RCC:s organisatoriska placering, däremot finns det tydliga krav 
och önskemål om att en förändring av RCC ska samverkas i nämnden. För att 
hantera denna risk bör detta tas upp i Samverkansnämnd Stockholm-Gotland.  

När det gäller samverkan på tjänstemannanivå är det viktigt att Region Gotland 
även i en ny organisatorisk placering får samma möjlighet att vara med i RCC:s 
ledning samt får samma stöd som idag. 
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Nära politik 

Med nära politiken menas de nämnder/politiska organ som beslutar hur vården 
ska utformas och styras. Det är lättare att genomföra den nationella 
cancerstrategins intentioner och den regionala cancerplanen om det finns 
tydliga och nära vägar till politiken.  

Arbetet med RCC är tydligt politiskt prioriterat, både på statlig och regional 
nivå. Staten har beslutat/finansierat en nationell samordning inom just 
cancerområdet.  

Riskbedömning 

Nära politik i scenario 1: risken för att hamna längre ifrån politiken anses 
medelhög. Det blir längre beslutsvägar.  

Nära politik i scenario 2: hög risk att RCC kommer längre ifrån politiken. K:s 
nämnd/styrelse har inte något sjukvårdsregionalt uppdrag, det är oklart hur 
RCC:s politiska styrning ser ut.  

Nära politik i scenario 3: hög risk RCC kommer längre ifrån politiken. SLSO:s 
styrelse/nämnd har inte några politiker, det är oklart hur RCC:s operativa 
politiska styrning ska se ut.  

Riskhantering 

Närhet till politiken och det politiska fokuset är en viktig faktor som även har 
betydelse för alla nationella program och riktlinjer som ska godkännas i vardera 
regions politiska ledning.  

Om RCC placeras längre från förvaltningsledningen på HSF finns en farhåga att 
cancerfrågan inte kommer att lyftas lika tydligt till politiken och att 
cancerrelaterade ärenden inte kommer att föredras av chefer med mindre 
expertkunskap. Detta borde rimligen kunna hanteras inom HSF. Den centrala 
frågan är i vilken grad politiken vill vara engagerad, denna fråga har inte 
analyserats i denna rapport. 

När det gäller alternativen K och SLSO bör frågan om den politiska 
anknytningen utredas närmare. En utmaning är att hålla samman de styrande 
riktlinjerna som hanteras av VKN, beställarperspektivet som hanteras av HSN 
och det sjukvårdsregionala samarbetet som hanteras i samverkansnämnden. 
Kan RCC ha en styrande funktion utanför HSF, det vill säga utanför HSN? 

Nära till ledning 

Med nära till ledning avses närheten till respektive förvaltningsledning, det vill 
säga för HSF-scenariot nära till HSD och HSL för snabba beslutsprocesser vid 
cancerfrågor och en medverkan till cancerkunskapsledningsgruppen. På 
motsvarande sätt närhet till ledningen inom K och SLSO. Notera att det inte 
finns något färdigt förslag kring var RCC skulle placeras på K eller SLSO. Björn 
Zoega har i intervju preliminärt indikerat på att RCC skulle placeras direkt 
under hans ledningsstab. 
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Riskbedömning 

Nära till ledning i scenario 1: hög risk  för att tappa närheten till ledningen. Att 
cancerfrågorna tappar den tyngd som tidigare funnits.  

Nära till ledning i scenario 2: risken för att tappa närheten till ledningen är liten 
i den preliminära placeringen som indikerats.  

Nära till ledning i scenario 3: medelhög risk att tappa närheten till ledningen 
men svårbedömt så den inte finns något förslag framtaget på placering. 

En ytterligare risk kring närhet till ledning handlar om Kriterierna (se avsnitt 
2.1.1 - Varje RCC ska ha en ha en tydlig ledningsorganisation med stark 
förankring i landstings- respektive regionledningarna i sjukvårdsregionen), 
detta behandlas i faktorn statsbidrag nedan. 

Riskhantering 

Det är en klar fördel för RCC att finnas med i HSLG och om detta förändras ökar 
behovet av ett tydligt mandat och snabba processer för beslut.  

På K får RCC en tydlig närhet till ledningen, här handlar det mer om att 
säkerställa att K:s ledning kan hantera sjukvårdsregionala och nationella frågor.  

När det gäller SLSO är det svårare att konkretisera åtgärder, men ovanstående 
torde vara aktuellt även här.  

Nära till vården  

Med nära till vården menas att nå ut till vårdgivarna och få effekt för 
cancerpatienterna. Det är i vården som vårdprogram och standardiserade 
vårdförlopp ska implementeras, det är här som kvalitet och tillgänglighet ska 
öka.  

Riskbedömning 

Nära till vården i scenario 1: liten risk att närheten till vården försämras.   

Nära till vården i scenario 2: liten risk att närheten till vården försämras, 
närheten till vården ökar gentemot K men riskerar att minska mot övriga 
vårdgivare. 

Nära till vården i scenario 3: medelhögrisk att närheten till vården minskar, 
framförallt gentemot privata aktörer och akutsjukhus. 

Riskhantering 

Att få effekt av de arbete som RCC gör i form av bättre vård för patienterna är en 
av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till. För att lyckas med detta har RCC 
bland annat skapat olika nätverk för vårdgivarna. Dessa är viktiga att behålla 
och bevara, att få med alla, både privat och offentlig aktör. Flera röster menar 
att RCC behöver komma närmare vården men det är en svår balansakt att 
arbeta i hela spektra från nationell nivå, sjukvårdsregional nivå, regional nivå 
och lokal nivå. 
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Närheten till vården påverkas även av, opartiskhet, nationell samverkan och 
personal.  

Personal  

Personalen på RCC är en nyckelfaktor för att lyckas med cancerarbetet. På RCC 
finns idag en god sammanhållning och ett gemensamt mål att arbeta med 
cancerfrågor. Det är en kompetent och motiverad arbetsgrupp som är 
sammansvetsad. Detta visar både våra intervjuer samt medarbetarindex som är 
högt både gällande trivsel och motivation i arbetet.   

Riskbedömning 

Personal i scenario 1: hög risk att personalen känner missnöjdhet och inte trivs, 
medarbetaindex sjunker  

Personal i scenario 2: hög risk att personalen känner missnöjdhet och inte trivs, 
medarbetaindex sjunker  

Personal i scenario 3: hög risk att personalen känner missnöjdhet och inte trivs, 
medarbetaindex sjunker  

Riskhantering 

RCC är en väl fungerande organisation som får positiv feedback både från SKR, 
vårdgivare och patienter vilket till stor del beror på de anställda. Personalen har 
uttryckt oro över organisationsförändringen och att verksamheten kommer att 
drabbas om det blir en förändring.  

Förändringar som inte accepteras av personalen är en stor och svår fråga med 
en hög risk för både motivation och ökad personalomsättning. Detta behöver 
hanteras genom transparens i beslutsunderlag, information och tydliga 
tidplaner med beslutspunkter. En annan åtgärd handlar om chefsrollen som 
idag är en tf-lösning. 

Den bild som framkommer av intervjuer och enkätsvar är att RCC:s personal är 
oroliga och uppgivna över de alternativa organisationsplaceringar som 
presenterats och att det finns en känsla av att inte vara uppskattade. I motsats 
till detta har det även vid samtal med hälso- och sjukvårdsdirektören varit 
tydligt att det finns en genuin uppskattning för RCC:s arbete. 

Statsbidrag 

Med statsbidrag avses de bidrag som kommer genom årliga överenskommelser, 
förordningar och särskilda satsningar från staten där staten förväntar sig ett 
resultat från RCC (se avsnitt 3.3.1). Finansieringen från staten har varit och är 
en viktig framgångsfaktor för RCC.    

Riskbedömning 

Statsbidrag i scenario 1: medelhög risk att RCC mister statsbidraget   

Statsbidrag i scenario 2: hög risk att RCC mister statsbidraget 

Statsbidrag i scenario 3: hög risk att RCC mister statsbidraget 
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Det finns en hög risk att staten anser att kriterierna som utformats för ett RCC 
inte är uppfyllda i alla tre scenarier. I en intervju med Socialdepartementet var 
de väldigt tydliga med att staten förväntar sig att ett RCC har en viss 
organisationsstruktur enligt de särskilda kriterierna (se avsnitt 2.1.1).  

Riskhantering 

Genom att ha etablerat RCC anses Region Stockholm ha antagit de kriterier som 
var uppställda vid etablerandet. Det är emellertid inte helt uppenbart att en 
ändrad organisatorisk placering måste bryta mot kriterierna även om ett flertal 
av de intervjuade menar det. För att minska risken behöver det tydligt beskrivas 
hur den nya organisatoriska placeringen av RCC möter/är tänkt att möta 
kriterierna ovan. Eventuellt behöver även en diskussion föras på nationell 
nivå kring en revidering av kriterierna.  

Inriktningsbeslut från regeringen 2018 tyder också på att staten 
anser kriterierna vara mer flexibla idag:  

”Regeringen anser att det finns behov av att fortsatt arbeta med 
nationell och regional samverkan genom de regionala 
cancercentrumen (RCC). Regeringen bedömer att RCC:s arbete 
behöver fortsätta att bedrivas brett, men det behöver inte på samma 
sätt som tidigare vägledas av kriterierna för etableringen av RCC. 
En mer flexibel ansats anpassad till de framtida utmaningarna bör 
ligga till grund för RCC:s fortsatta arbete, med bibehållet fokus på 
att utveckla cancervården för patientens bästa.”9  

Om inte en dialog sker med staten finns det en risk att det i kommande årliga 
överenskommelser skrivs in tydligare krav på hur RCC ska organiseras vilket då 
omöjliggör de scenarier som diskuteras i denna rapport. 

5.1.2 Sammanfattande diskussion 

Utifrån de åtta faktorerna och de risker som finns med olika organisatoriska 
placeringar behöves en prioritering göras dels vilka risker som är viktigast att 
undvika och vilka åtgärder som är rimliga att vidta för att minska risker. 

I figur 11 nedan har även tre nya scenarier lagts till: placering på K (K2) och 
HSF (HSF2) efter gjorda risksänkande åtgärder samt ett ospecificerat scenario 
för att poängtera att det teoretiskt sett kan finnas andra möjligheter. Här har 
bland annat en egen förvaltning direkt under Stockholm Gotland 
samverkansnämnd och som en del av RLK nämnts. 

K2 och HSF2 scenarierna kan ses som en målbild, en förutsättning för dessa 
scenarier är att ett antal åtgärder är gjorda.  

 

 

                                                   
9 Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården, 2018-05-17 Diarienummer: 
S2018/03084FS 
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Figur 11, Scenarier efter åtgärder 

 

5.2 Analys av samverkan  

Två utredningsfrågor handlar om samverkan, den första handlar om samverkan 
med vårdgivare och den andra om samverkan inom HSF med avseende på vilka 
synergier som finns. 

5.2.1 Samverkan med vårdgivare 

Som beskrivit i avsnitt 3.4.1 har RCC en stor samverkan med olika vårdgivare 
via fler olika kanaler. 

Rapportförfattarnas uppfattning är att många är väldigt nöjda med samverkan 
med RCC men det finns, framförallt från ledningshåll, en viss skepsis när det 
handlar om styrning/kravställning från RCC. 

RCC:s roll i perspektiven stödjande och styrande upplevs olika av vårdgivarna. 
Det blir svårt för sjukhusledningar/vårdgivarledningar att prioritera när det 
dels kommer in projektmedel utifrån (det drar resurser från linjeverksamhet 
och kan vara svåra att senare implementera i linjen) och när det ställs krav som 
ibland inte anses ligga i framkant.  

På en mer operativ nivå upplevs RCC som stödjande och som en viktig del i 
kunskapsstyrningen. Det är även på denna nivå som majoriteten av samverkan 
sker. 

Figur 12, Relation till vårdgivarna 

 

Sammanfattningsvis är en god samverkan med vårdgivarna en absolut 
förutsättning för RCC:s arbete med kunskapsstyrning. Detta är en självklarhet 
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för RCC som har byggt upp sina strukturer kring en tydlig samverkan. Under de 
förutsättningar som RCC verkar med en styrande roll och extern finansiering 
kommer det alltid att finnas utmaningar med samverkan, speciellt mot 
vårdgivarnas ledningsnivå. Detta ställer höga krav på RCC och dess chef och är 
något som RCC bör prioritera i kommande arbete.  

5.2.2 Samverkan och synergier inom HSF 

Samverkan med övriga HSF beskrivs i avsnitt 3.4.2. Där samverkan är tydligast 
är med avtalshandläggare som både stöttar RCC och får stöd av RCC. Detta är 
en viktig samverkan att även fortsättningsvis skapa förutsättningar för, det 
handlar här återigen om tydlighet och ledarskap.  

Det finns en viss samverkan kring kvalitetsregisterarbete med QRC. Dock bör 
man vara medveten om att RCC har helt andra förutsättningar, de har bland 
annat en lång historia av fokuserat arbete med kvalitetsregister, har tillgång till 
nationella nätverk och statlig finansiering. Potentialen för denna samverkan 
handlar främst om att QRC kan få inspiration och stöd från RCC.  

När det gäller de roller som finns på RCC (se avsnitt 3.2) skulle det kunna finnas 
synergieffekter med motsvarande roller på andra HSF enheter. Några exempel 
är statistiker (Vårdanalys och statistik – analys) och IT-utvecklare (m.fl.) (IT 
avdelningen – kring informatik, masterdata, systemförvaltning). 
 
Eventuella synergieffekter har inte analyserats mer ingående i denna utredning 
men det är rimligt att anta att det kan finnas vissa fördelar, både 
effektivitetmässigt, kunskapsutvecklingsmässigt samt robusthet.  

5.3 Sammanfattning och rekommendationer 

Utgångspunkten bör vara att RCC ska göra så mycket nytta för cancervården 
och i slutändan patienterna som möjligt. En av de omständigheter som 
komplicerar styrning och struktur är den nationella styrningen. Cancerområdet 
har fått och får resurser som har möjliggjort en framgångsrik nationell 
kraftsamling och uppbyggnad av strukturer.  

1. Det finns små möjligheter att lokalt replikera den massiva satsning som 
gjorts inom cancervården, däremot är det intressant att titta på RCC:s 
framgångsfaktorer och se vilka delar som kan kopieras 

2. För att få så mycket nytta för cancerpatienterna som möjligt går det att 
prioritera faktorerna: nära till vården, nationell samverkan och personal 

3. Det bör inte göras några organisatoriska förändringar utan att samtidigt 
vidta förebyggande och/eller mitigerande åtgärder 
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Bilaga 1 Intervjulista 

Ann Eva Askensten  HSF 

Annika Sjövall  RCC 

Bodil Westman  RCC 

Ralf Segersvärd  RCC 

Cecilia Halle  Socialdepartementet 

Eliya Syed   RCC/APC/CaPrim 

Lena Sharp   RCC 

Thomas Kunze  Region Gotland 

Tomas Movin  K 

Peter Rönnerfalk  RLK 

Gunilla Gunnarsson  Fd Cancersamordnare SKR 

Hans Hägglund  Cancersamordnare SKR 

Björn Zoëga   K 

Mikael Ohrling  SLSO 

Anne Kierkegaard  SÖS 
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Bilaga 2 Enkätundersökning  

En del av utredningsuppdraget var att samla in synpunkter från medarbetare 
genom öppna möten och/eller öppen brevlåda. I samråd med RCC:s 
avdelningschef beslöts att ge RCC:s medarbetare möjlighet att framföra 
synpunkter genom en enkätundersökning. Anledningen till detta metodval var 
dels för att utredningstiden var relativt kort och dels för att alla anställda skulle 
få möjlighet att lämna synpunkter. 
 
Enkätundersökningen var kvalitativ och bestod av åtta frågor kopplade till 
frågorna i utredningsdirektivet (se tabell 1 nedan). Svarsalternativen var öppna 
för att ge respondenterna möjlighet att ge beskrivande och detaljerad 
information om underliggande resonemang. 
 
Tabell 1, Frågor i enkäten 
 

Nr Fråga Antal 
svar 

1 Vad tycker du är viktigt att tänka på för RCC:s organisatoriska 
placering? 

35 

2 Vilka fördelar ser du med att RCC finns inom HSF? 32 
3 Vilka nackdelar ser du med att RCC finns inom HSF? 32 
4 Vilka fördelar ser du med att RCC flyttas till SLSO? 32 
5 Vilka nackdelar ser du med att RCC flyttas till SLSO? 29 
6 Vilka fördelar ser du med att RCC flyttas till K? 34 
7 Vilka nackdelar ser du med att RCC flyttas till K? 34 
8 Övriga kommentarer: 28 

 
Svarstiden för enkäten var cirka 2 veckor. Av de cirka 90 medarbetarna svarade 
36 på enkäten.  
 
Många av svaren var likartade och vi har därför valt att sammanställa svaren för 
att kunna få en bättre överblick. I slutet av varje synpunkt finns därför angivet 
hur många som haft en gemensam synpunkt/svar. 

Sammanställning av enkäten 

1. Vad tycker du är viktigt att tänka på för RCCs organisatoriska 
placering? 

 

• Fysisk placering: bra läge, bra kommunikationer och god tillgång till 

möteslokaler (3 svar) 

• Kontakt med forskning: bra förutsättningar för stärkt forskaranknytning 

(2 svar) 
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• Närhet och samverkan med vården: närhet till vårdaktörer, professioner 

och där sjukvårdsbeslut tas (4 svar) 

• Närhet till patienter och närstående: medborgare, patienter, 

närståendeorganisationer, patientorganisationer m.fl. (2 svar) 

• Närhet till övriga aktörer: exempelvis kommunal omsorg, 

försäkringskassan, sakkunniga i andra delar av civilsamhället (2 svar) 

• Närhet till Region Stockholm: att vara en del av Region Stockholm och 

kunna påverka andra delar inom regionen (2 svar) 

• Kontakt med HSF: nätverk/kontaktyta med avtalshandläggare, 

samverkan med liknande verksamheter (4 svar) 

• Närhet till Region Gotland och det sjukvårdsregionala (1 svar) 

• Kunna verka nationellt: att kunna genomföra det nationella uppdraget 

och överenskommelser, samverka kring gemensamma frågor, ha mandat 

och förutsättningar (central placering) att arbeta nationellt (13 svar)   

• Att vara en enhet: egen enhet med egen verksamhetschef, alla delar 

behövs – alla yrkesgrupper kompletterar varandra, samtliga RCC är 

uppbyggda såhär – det är en förutsättning för att kunna samarbeta 

mellan RCC (5 svar) 

• Att vara en egen organisation: inte bakas in i en större avdelning (1 svar) 

• Oberoende: Neutral placering, att RCC är oberoende, vara en neutral 

partner/stöd mot vården (14 svar) 

• Mandat: att RCC har ett tydligt mandat och organisatorisk placering att 

genomföra cancerplanen (regeringsbeslut) (4 svar) 

• Nära ledningen: 

o Tjänstemannaledningen – viktigt att vara nära ledningen där 

sjukvårdsbeslut tas, då vi arbetar nationellt och inte bara 

regionalt, närhet till beslut (prio, ekonomi mm), behöver ha 

cancerexpertis i HSLG (3 svar) 

o Politisk ledning – nära till politiska beslut (12 svar) 

• Chefsstruktur: behåll samma chefsstruktur med insatt RCC chef (som 

kan cancerfrågor), korta beslutsvägar, med i HSLG, fokus på regionala 

frågor inte lokala (9 svar) 

 

2. Vilka fördelar ser du med att RCC finns inom HSF? 
 

• Närhet och kontakt med avtalshandläggare med möjlighet att påverka 
avtal och uppföljning (8 svar) 

• Närhet till HSD och politisk ledning (10 svar) 

• Oberoende från vårdgivare, regiontillhörighet (3 svar) 

• Kan arbeta med regionövergripande och sjukvårdsregionala frågor (3 

svar) 

• Närhet till hälso- och sjukvårdsledningen genom att vara en egen 

avdelning (6 svar) 
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• Synergieffekter över diagnosområden på ett övergripande plan (1 svar) 

• Kan dra nytta av HSF:s nätverk (1 svar) 

• Samarbete med flera andra enheter på HSF (1 svar) 

• RCC tar in kunskap till HSF från patienter, närstående och andra aktörer 

(2 svar) 

 

3. Vilka nackdelar ser du med att RCC finns inom HSF? 
 
• Att tillhöra en organisation som inte vill ha oss (1 svar) 

• Att ingå i en större avdelning:  

o urholkar vår identitet och självstyre, RCC behöver vara fristående, 

inte bakbundna då det är RCC som kan frågorna. RCC sysslar inte 

med ”hälso- och sjukvårdsförvaltning” och blir därmed en udda 

fågel inom HSF (5 svar) 

o frågor måste gå via ytterligare en chef till HSLG, riskerar att tappa 

kunskap, kraft och tydlighet. Längre beslutsvägar (vi blir 

tandlösa). Förtroendet i HSLG för RCC är obefintligt, det blir svårt 

att arbeta genom ytterligare ett chefslager. Cancerfrågorna 

föredras för politiker av tjänstemän som inte kan frågan, ingen 

cancerexpertis inom HSLG (13 svar) 

o svagare RCC, där politiska inflytandet minskar med sämre 

direktkontakt med politiker som styr hur vården ska utformas, 

långsammare beslut (4 svar) 

o risk för att RCC kommer att diffundera bort och bli en obetydlig 

enhet i den stora kunskapsutvecklingsavdelningen (3 svar) 

o minskad möjlighet att vara oberoende – det är viktigt att ha en 

oberoende ställning i förhållande till avtalsutformningen för 

patientnyttan (3 svar) 

o sämre möjligheter till forskningsanknytning ( 1 svar) 

• HSF har inte koll på det arbete RCC utför (2 svar) 

• Svårighet att utföra det nationella uppdraget, gör det svårt att följa 

cancerplanen. Behöver ha eget mandat för att kunna driva cancerplanen 

och lyfta cancerfrågorna. En chef som inte kan driva våra frågor. RCC s 

uppdrag enligt den nationella cancerstrategin stämmer inte överens med 

HSF (blir för tydligt kopplade till sjukvården) En svagare roll nationellt. 

(4 svar)  

• Risk för att RCC verksamhet splittras (5 svar) 

• Att vara inom HSF gör att RCC inte kan kritisera och agera i opposition (1 

svar) 

• Effekten av den nytta RCC:s arbete är försämras mot den direkt 

sjukvårdande verksamheten (1 svar) 
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4. Vilka fördelar ser du med att RCC flyttas till SLSO?10 

• Kan finnas fördelar för de som arbetar med cancerprevention och 

screening (1 svar) 

• Bättre än att ligga under ett sjukhus (1 svar) 

• Komma bort från HSF som inte vet vad de ska göra av oss. Passar bättre 

vår verksamhet och uppdrag (2 svar) 

• Bra om vi kan vara högt i SLSOs organisation (1 svar) 

• Bra ledarskap på SLSO (1 svar) 

• Samordningsmöjligheter med Centrum för epidemiologi i och 

samhällsmedicin samt Centrum för hälsoekonomi, informatik och 

sjukvårdsforskning (1 svar) 

• Att tillhöra en organisation med liknande uppdrag (1 svar) 

• Kan bli bättre samverkan inom olika områden såsom psykiatri och 

primärvård (5 svar) 

• Samarbetspartners i CCR, PKC, geriatrik, (3 svar) 

• I linje med nära vård, att inte tillhöra KS, att inte vara en tandlös 

underavdelning inom HSF (2 svar) 

• Om vi får behålla struktur som idag så kan det bli bra (2 svar) 

5. Vilka nackdelar ser du med att RCC flyttas till SLSO? 

• Långa avstånd till avtalshandläggare (2 svar) 

• Längre avstånd till HSF, HSD (2 svar) 

• Längre ifrån politiken och inflytande (4 svar) 

• Svårt att följa cancerplanen och det nationella uppdraget (5 svar) 

• Svårt att få trovärdighet i det regionala arbetet och verka oberoende. Ej 

oberoende (4 svar) 

• Ej vårdgivarneutralt. RCC måste vara vårdgivarneutralt Vi arbetar med 

mycket med prevention och ska inte kopplas till vård (6 svar) 

• Avstånd till privata vårdgivare (1 svar) 

• Passar inte in på SLSO (2 svar) 

• Risk att RCC tappar mandat inom slutenvården (1 svar) 

• Skulle ha svårt att driva cancerplanen som en underavdelning inom 

SLSO (1 svar) 

                                                   
10 Det var inte känt för respondenterna var i organisationen RCC skulle ligga eller några 
ytterligare detaljer kring scenariot 
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6. Vilka fördelar ser du med att RCC flyttas till K? 

• Geografisk OK (1svar) 

• Kanske K kan lyckas bättre med CCC om RCC finns där? (1 svar) 

• Bra möjligheter till stärkt forskningsanknytning (1 svar) 

• RCCs verksamhet kommer till nytta direkt i vården. Närhet till 

sjukvårdspersonal som kan omsätta kunskap till att förbättra sjukvården 

(1 svar) 

• Bra möjligheter att verka utifrån det nationella uppdraget (1 svar) 

• Finns redan ett Stockholm-Gotland forum (1 svar) 

• Cancerrådgivningen hör hemma bättre på KS än inom RCC (1 svar) 

7. Vilka nackdelar ser du med att RCC flyttas till K? 

• Risk att RCC uppslukas av K. Att vara en del av Ks linjeorganisation 

skulle urholka RCC  (2 svar) 

• Kan inte vara oberoende/objektiva 

• RCC arbetar övergripande och kan därför inte knytas till ett specifikt 

sjukhus. Svårt att verka med en regional trovärdighet. Blir svårt att 

arbeta för hela regionen (inkl Gotland). Tappar mandat och förtroende 

från övriga vårdgivare (14 svar) 

• Kan inte ligga under K när RCC har ett nationellt uppdrag. Risk att RCC 

blir styrt av K och att det regionala och nationella uppdraget prioriteras 

ner och förminskas. Har varit på K tidigare, men nu är det viktigt att vara 

neutrala, på en nationell och sjukvårdsregional nivå är det RCC och inte 

K som står bakom det vi arbetar för (9 svar) 

• Svårt att kritisera Ks verksamhet (1 svar) 

• RCC ska inte kopplas till någon vårdgivare utan förbli neutral för alla 

inom cancervården, vårdgivare rehabilitering, patientorganisationer och 

övriga invånare. Att tillhöra K skulle vara väldigt provocerande för 

vårdgivare på flera nivåer (9 svar) 

• Risk att RCC bantas bort vid nedskärningar (1 svar) 

• Svårt att fullfölja cancerplanen (1 svar) 

• Hur går det med ekonomin? – vem har ansvar för statsbidragen (ansökan 

och redovisning)? Övriga medel för satsning på cancervården? Vad 

händer vid besparingar hos vårdgivarna? (1 svar) 

• K är fullständigt dysfunktionellt (1 svar) 

 



  

 Sida 42 

8. Övriga kommentarer: 

• Lägg RCC under regiondirektören. Fristående kunskapsorganisation (5 

svar) 

• RCC har ett sjukvårdsregionalt uppdrag som innefattar både Region 

Stockholm och Region Gotland (1 svar) 

• Lägg RCC som en 9:e avdelning inom HSF (4 svar) 

• Ta fram andra alternativ (2 svar) 

• Behåll som det är idag (1 svar) 

• Självständighet är viktigt. RCC ska, utifrån regeringens och SKRs 

uppdrag och överenskommelser, verka för, och påtala brister med, jämlik 

cancervård ur ett patientperspektiv. Vi behöver ha frihet att verka och 

utifrån det att driva projekt mm som leder till förbättringar ur 

patientperspektiv - vilket inte säkert är något som vården/sjukhusen 

skulle prioritera. (5 svar) 

• Vi bör helst vara en enhet med koppling till samverkansnämnden 

Stockholm Gotland bredvid HSF, SLSO och sjukvården på Gotland 

eftersom vi har ett nationellt uppdrag. (2 svar) 

• Att exkludera en av riksdagen beslutad regionalverksamhet (nationella 

cancerstrategin) skulle kunna uppfattas som antingen extrem okunskap 

eller ren ovilja att förstå vad RCC är och gör i regionen och nationellt. (1 

svar) 

• Det finns en risk att RCC, som idag är en välfungerande och bra 

organisation, förstörs (7 svar) 

• OM enheten för cancerprevention och screening ska brytas ut är 

Folkhälsomyndigheten en rimlig placering (1 svar) 

• Lägg RCC under Forum Stockholm Gotland, KS Forsknings- och 

utbildningsdirektör (1svar) 

• Andra RCC ligger under sjukvårdsregionnivån och är vårdgivarneutralt (1 

svar) 

• Det finns ett stort politiskt engagemang i cancerfrågan och RCC borde 

ligga närmare politiken. Någon form av övergripande regional 

organisation (4 svar) 


