
SUHCCC ska erbjuda kvalitetssäkrade utbildningar till pa-
tienter och närstående samt fortsätta att utveckla utbildning-
ar och färdighetsträning för studenter och medarbetare.

• Struktur för patient- och närståendeutbildningar.
• Patienterna ska vara delaktiga när utbildningarna utformas. 
• Ett register över personalens genomförda utbildningar.
• Implementera kompetensprogrammet Core curriculum på 

Sus och arbeta för att programmet även ska innefatta andra 
yrkeskategorier.

• SUHCCC ska aktivt bidra till en ändamålsenlig utbildning 
inom cancervården från grundutbildning till forskarutbildning 
och kliniska specialistutbildningar. 

SUHCCC ska vara en arbetsplats som attraherar och behåller medarbetare inom 
alla yrkeskategorier. Medarbetare inom SUHCCC ska vara delaktiga i att utveckla 
verksamheten samt arbeta i en lärande miljö där medarbetare delar med sig av 
sin kunskap.

• Centrumet har en tydlig vision och mål som är kända hos medarbetarna.
• SUHCCC och dess fördelar används i rekryteringar.
• Inom SUHCCC arbetar medarbetarna i tvärprofessionella team runt patienterna.
• Medarbetarna har möjlighet till utbildning och utveckling. 
• Medarbetarna är delaktiga/drivande i utvecklingsarbete.
• SUHCCC ska vara en arbetsplats med positiv arbetskultur.

SUHCCC ska ha patientsäker och personcentrerad vård av optimal kvalité. Patienterna ska 
kunna erbjudas bästa möjliga diagnostik, behandling och vård enligt moderna 
principer.

• Tidig implementering av nya diagnostik-, behandling- och omvårdnadsmetoder. 
• Ha en välfungerande struktur att bevaka, ta emot och implementera nya och reviderade Stan-

dardiserade vårdförlopp (SVF) och nationella vårdprogram. 
• Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av cancervården och dess avvikelser genom relevanta 

nyckeltal
• Proaktivt arbete med riskanalyser utifrån patientsäkerhetsperspektivet med åtgärder kopplade 

till identifierade risker.
• Enhetlig struktur på multidisciplinär konferens (MDK), läkemedelshantering, smärtrehabilitering 

och cancerrehabilitering. 
• En tydlig roll-, funktions- och ansvarsbeskrivning för funktioner inom SUHCCC för att  

säkerställa rätt vård i rätt tid.

Gemensam ledning 
och styrning

Personcentrerad
vård

SUHCCC ska ha en tydlig ledningsstruktur, med delaktighet från patienter, 
medarbetare och närstående.

• Ett gemensamt ledningssystem med regelbunden uppföljning, gemensamma 
mål och gemensamt årshjul inom SUHCCC.

• Ett gränsöverskridande samarbete inom SUHCCC och med andra parter.
• Transparent och tydlig intern och extern kommunikation.
• Patientdelaktighet på olika nivåer inom SUHCCC.

Inom SUHCCC ska patienter och närståendes vara delaktiga i 
utvecklingen av vård, forskning och utbildning.  

• SUHCCC säkerställer en förutsägbarhet, transparens och medin-
flytande för patienten genom hela vårdprocessen. 

• SUHCCC har en struktur som underlättar för patienter och närstå-
ende att delta vid planering, utvärdering och utveckling av cancer-
vård, klinisk forskning och innovation. 

• Har ett högt deltagande och utvärdering av patientenkäter/intervjuer. 
• SUHCCC använder patient- och närstående-behov för att utveckla 

verksamheten. 
• För att säkerställa patientens övergångar och behov av informa-

tion/kunskap ska SUHCCC:s organisationer samverka.  
• Aktiv samverkan med patient- och närståenderåden (PNR) på 

RCC syd och Sus. 
• SUHCCC arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.

Kvalitet

Utbildning

Attraktiv arbetsplats

Vision
Skåne University Hospital  

Comprehensive Cancer Centre 
ska bedriva cancervård och cancer-
forskning av högsta internationella 
kvalitet utifrån patientens behov, 
forskningsbaserade behandlings-

metoder och innovationer.

SUHCCC ska stödja att kliniskt patientnära forskning av hög kvalitet etableras 
och att grund- och translationell forskning är internationellt konkurrenskraftig.

• Resultat från klinisk, grund- och translationell forskning ska kommuniceras till  
berörda VO genom ökad samverkan via existerande translationella nätverk inom 
LUCC och PÄG-cancer.

• SUHCCC ska ha en ledande roll som samarbetspartner inom nationella och inter-
nationella forsknings- och utvecklingsprojekt.

• Ett externt vetenskapligt råd som arbetar i nära samverkan med styrgruppen och 
LUCC ska inrättas. 

• Ett gemensamt administrativt system för klinisk forskning för identifiering av studier, 
forskare, anslag och resurser per diagnosgrupp ska inrättas.

• Alla verksamhetsområden ska inrätta ett ”institutional review board” (prioriterings-
råd för kliniska studier) för prioritering och bedömning av alla nya studier som tar 
vårdens struktur och resurser i anspråk.

• Kliniska forskningsenheter ska vara tillgängliga för samtliga forskare och alla pa-
tienter oavsett diagnos.

• Inklusion av patienter i kliniska prövningar inom samtliga diagnosgrupper ska öka.
• SUHCCC ska ge stöd till innovationer inom diagnostik och vård av cancerpatienter.

Forskning och 
innovationer/utveckling


