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Uppdragsbeskrivning till ordförande och arbetsgrupper inom 

screening och tidig upptäckt vid RCC Uppsala Örebro  
 

Den Nationella cancerstrategin från 2009 är basen för RCC:s arbete. Den sjukvårdsregionala 

cancerplanen utgår från cancerstrategin och fungerar tillsammans med de årliga 

överenskommelserna mellan staten och SKR om fortsatt utveckling av cancervården som 

styrdokument för arbetsgruppernas arbete. 

Det övergripande syftet för arbetsgruppen är att säkerställa att Socialstyrelsens rekommendationer 

om screening efterföljs i sjukvårdsregionen för att befolkningen ska erbjudas en jämlik vård av hög 

kvalitet.  

Utöver ordförande finns vårdprocesskoordinator och enhetschef vid RCC som stöd i arbetsgruppens 

arbete. Huvudmannen där ordföranden har sin anställning ska upplåta motsvarande 20% arbetstid 

för uppdraget. 

Uppdragsbeskrivningen gäller för mandatperioden 2018-03-01 till 2021-02-28 och kan komma att 

ändras utifrån förändringar i nationella och sjukvårdsregionala styrdokument. 

Nomineringsförfarande 

• Ordförande i arbetsgruppen utses av chefen för RCC i samråd med RCC Styrgrupp, efter 

förslag från arbetsgruppen. För att vara aktuell för uppdraget ska ordförande vara kliniskt 

verksam på del av sin tjänst. Ordförandes nominering ska godkännas av Lokala cancerrådets 

ordförande samt ansvarig verksamhetschef som även ska möjliggöra att arbetstid frigörs 

motsvarande 20%. 

• Arbetsgruppens medlemmar utses av respektive regions Lokala cancerråd, efter förslag från 

arbetsgruppen eller RCC utifrån kompetensbehov i gruppen. Medlemmarnas 

verksamhetschefer ska ge godkänt för deltagande och ska möjliggöra att arbetstid frigörs för 

deltagande på möten samt för- och efterarbete.  

• Vid behov kan andra personer med specifik kompetens adjungeras till arbetsgruppen. 

Arbetsgruppens sammansättning 
Arbetsgruppen för bröstradiologi: Medicinskt ansvarig läkare och enhetschef från varje region. 

Arbetsgruppen för cervixprevention: Dysplasiansvarig läkare som ingår i lokal styrgrupp med mandat 

att fatta beslut om nya rutiner kopplat till vårdprogrammet och dysplasibarnmorska från varje 

region. 

Arbetsgruppen för tarmcancerscreening: Införandeansvarig i varje region. 

Uppdrag 
Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen ska samverka kring screening utifrån Socialstyrelsens 

rekommendationer om nationella screeningprogram och i förekommande fall befintliga vårdprogram 

och på så vis skapa förutsättningar för en jämlik vård. 

  

https://www.regeringen.se/49b6a6/contentassets/e343b40615eb46b395e5c65ca38d1337/en-nationell-cancerstrategi-for-framtiden-sou-200911
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/strategisk-utvecklingsplan/uppsala-orebro/regional-cancerplan-2019-21_version-190114.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/strategisk-utvecklingsplan/uppsala-orebro/regional-cancerplan-2019-21_version-190114.pdf
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/cancervard.cancervard.html
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/cancervard.cancervard.html
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-screeningprogram/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-screeningprogram/
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Uppdraget innefattar: 

• att planera arbetet utifrån gällande rekommendationer och följa 

deltagandet i screeningprogrammet 

• att stötta genomförandet av det planerade arbetet 

• att utvärdera det genomförda arbetet genom att analysera utfall 

från kvalitetsindikatorer för att identifierade 

förbättringsområden 

• att utifrån identifierade förbättringsområden föreslå åtgärder 

som leder till reviderad plan för det fortsatta arbetet 

Arbetsgruppen ska utöver detta: 

• verka för att kvalitetsregister utnyttjas för forskning  

• identifiera eventuella kompetens- och resursbehov   

• definiera och prioritera behov för utbildning inom sitt område 

• identifiera och kommunicera förbättringsområden till respektive nationell arbetsgrupp 

Ordförande ska utöver detta: 

• fungera som företrädare för RCC Uppsala Örebro i sin roll som ordförande 

• leda gruppens arbete 

• organisera och genomföra möten för att möjliggöra genomförandet av gruppens uppdrag 

• sammanställa agenda inför möten och tillse att minnesanteckningar förs 

• fördela uppdrag till deltagare i gruppen 

• tillse att gruppen och särskilt nya gruppmedlemmar får introduktion för uppdraget 

• företräda Uppsala Örebro sjukvårdsregion i RCC:s nationella arbetsgrupp  

Rapportering 
Arbetsgruppens medlemmar har tillsammans med ordförande och vårdprocesskoordinatorn ansvar 

för att gruppens arbete utförs utifrån uppsatta mål i årsplanen. 

• Arbetsgruppens medlemmar ska löpande återrapportera till linjeorganisation och lokalt 

cancerråd. 

• Utöver det ansvarar ordförande för att en skriftlig rapport, enligt mall för årsrapport, 

kommer RCC tillhanda senast 15 december varje år. Till rapporten biläggs även en plan för 

arbetet kommande år. 

 

Uppdragsbeskrivningen är fastställd av RCC Styrgrupp i Uppsala Örebro sjukvårdsregion 

 

Uppsala 

Johan Ahlgren    Helena Björkman 

Verksamhetschef RCC Uppsala Örebro  Ordförande RCC Styrgrupp 
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