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Förord 

Skåne University Hospital Comprehenvis Cancer  
Centre (SUHCCC) ger oss möjligheter att tydligare än 
idag ta ett gemensamt ansvar för den heltäckande  
cancervården. Vi har redan idag bevisat att vi har  
kompetenta medarbetare och behandlingsmetoder i 
framkant. Nu ska vi ta ytterligare ett steg och jobba 
efter en gemensam och tydlig strategi.  

Björn Ekmehag
Ordförande styrgrupp 
’Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre
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Skåne University Hospital 
Comprehensive Cancer Centre
 
Skåne University Hospital Comprehensvie Cancer Centre (SUHCCC) är ett samarbete mellan 
Skånes universitetssjukhus (Sus), Lunds universitet (LU), Regionalt cancercentrum syd (RCC 
syd), Medicinsk service och Palliativ vård och ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) inom primär-
vården. 

Organisationen utgår från alla samarbetspartners befintliga struktur och alla verksamheter finns 
representerade i styrgrupp SUHCCC och i en processägargrupp cancer (PÄG cancer). Styrgrupp 
SUHCCC tar långsiktiga och strategiska beslut för centrumet. Processägargruppen ansvarar för 
det operativa arbetet gällandet centrumet.

Samverkan med patienter och närstående på olika nivåer inom SUHCCC är en förutsättning för 
att nå visionen. Förutom vikten av en ökad patientmedverkan i klinisk forskning sker en strategisk 
förflyttning till personcentrerad vård med fokus på delaktighet, information och stöd till patienten 
genom hela processen. 

Sammanfattningsvis ska vården inom SUHCCC vara av hög kvalitet med bidrag från klinisk 
forskning och innovationer inom diagnosticering, omvårdnad och behandling som kontinuerligt 
utvärderas och utvecklas.
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Patienter som vårdas inom SUHCCC ska erbjudas den 
bästa möjliga cancervården i enlighet med europeiska 
kodexen för praxis inom cancervård, European Code of  
Cancer Practice (ECCP). 

Enligt ECCP har patienter rätt till:

• jämlik vård, 

• kvalitet och säkerhet i vården, 

• ett specialiserat multidisciplinärt omhändertagande, 

• delaktighet i beslutfattande gällande alla aspekter av 
vård och behandling,

• information och möjlighet att delta i pågående forsk-
ning och innovation, 

• ges förutsättningar för bästa möjliga livskvalitet, 

• stödjande och palliativ vård, 

• en individuell vårdplan som är tydlig och hanterar över-
levnad och rehabilitering.

 För mer information:

 European Code of Cancer Practice - European  
 Cancer Organisation

Den strategiska planen för SUHCCC är en långsiktig stra-
tegi som anger inriktning för perioden 2022 till 2027. 

Planen identifierar sex viktiga strategiska områden som 
ska bidra till att SUHCCC når visionen. De strategiska 
områdena är organisatoriskt övergripande och förutsätter 
horisontell samverkan. 

SUHCCC skapar förutsättningar för att tidigt ta del av 
forskning och innovationer i den kliniska verksamheten. 
Detta kräver ett aktivt samarbete mellan samtliga repre-
sentanter i SUHCCC.  

Kommunikationen ska vara samord-
nad och hållas samman, det vill säga 
budskap ska användas gemensamt 
av organisationerna och koordineras 
i olika kanaler.

Kommunikationen ska bidra till att 
stärka stoltheten inom centrumet och 
attrahera ännu fler att vilja vara en del 
av Skåne University Hospital Com-
prehensive Cancer Centre.

• En årlig kommunikationsplan ska 
tas fram med aktiviteter som stöt-
tar centrumets utvecklingsområ-
den och ökar kunskapen om hur 
det är att jobba med cancerfrågor 
och forskning inom centrumet.

• När cancerfrågor kommuniceras 
från någon av samarbetsparter-
na bör Skåne University Hospital 
Comprehensive Cancer Centre 
nämnas för att stärka centrumet 
som en helhet.

• Kommunikationsinsatser samord-
nas via de formella mötesformer-
na så att det blir tydligt vem som 
är avsändare.

• Kommunikation finns alltid med 
som en punkt i olika utvecklings-
projekt.

• En samlad plats för den interna 
informationen som berör centrum-
et, samt en gemensam struktur för 
hur informationen tas vidare inom 
centrumet. 

• Ett gemensamt återkommande 
utskick för att lyfta gemensamma 
frågor och den utveckling som 
sker inom centrumet. 

BÄSTA MÖJLIGA CANCERVÅRD 

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

OM DEN STRATEGISKA PLANEN
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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.

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
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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

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.




