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Anvisningar för att ansöka om statsbidrag 

för 2023 för fortsatt arbete med regionala 

cancercentrum (RCC)  
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till arbetet med 

regionala cancercentrum (RCC) under 2023.  

Bidragets storlek 

Statsbidraget är totalt 73,5 miljoner kronor och ska efter ansökan fördelas lika 

till de sex RCC.  

Vilka kan söka medlen? 

Ansökan kan göras av de regioner som avser att samverka inom respektive RCC. 

Socialstyrelsen förväntar sig en ansökan från respektive RCC. 

Vad kan ni söka medel för? 

Statsbidraget kan sökas för arbete med RCC under 2023.  

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under år 2023 och de kan användas till och 

med den 31 december 2023. 

När behöver Socialstyrelsen ha er ansökan? 

Ansökan ska ha kommit in till oss senast den 15 februari 2023.  

Villkor för statsbidraget 

Medlen ska användas under 2023 för det fortsatta arbetet med RCC. Varje RCC 

ska till Socialstyrelsen lämna en skriftlig redovisning av hur 2023 års medel har 

använts. 

Hur gör ni ansökan? 

Socialstyrelsen tagit fram ett webbformulär för de uppgifter som vi efterfrågar i 

ansökan. Formuläret återspeglar de villkor som framgår av förordning (2019:7). 

Uppgifterna i ansökan utgör också underlag för Socialstyrelsens uppföljning på 

nationell nivå och för den årliga redovisningen till regeringen. 

Ni ska lämna alla uppgifter som formuläret omfattar om instruktionerna inte 

säger något annat. Om ni inte använder formuläret ska ni lämna de efterfrågade 

uppgifterna på ett sätt som motsvarar blankettens upplägg. 

 

 

 

 



  
 

SOCIALSTYRELSEN 2022-12-15 Dnr 9.1-37852/2022 2(4) 

 

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis: 

 

1. Innan ni ansöker om bidraget behöver behörig företrädare (eller en 

person med fullmakt från denne) för organisationen ansöka om att bli 

ombud i Socialstyrelsens e-tjänst. En ombudsansökan bör skickas in 

till Socialstyrelsen i god tid innan statsbidraget stänger för ansökan. 

Läs mer om ombud på Socialstyrelsens hemsida:  

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-etjansterna/e-tjansten-for-att-

soka-statsbidrag/ 

2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka statsbidraget via 

Socialstyrelsens e-tjänst. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar 

via det specifika statsbidragets webbplats eller under rubriken ”Öppna 

utlysningar” i inloggat läge i e-tjänsten. Till ansökan ska ni bifoga de 

dokument som framgår av webbformuläret. Observera att dokumen-

ten ska vara fastställda. 

 

 

Kom ihåg att ladda upp och spara de bilagor som Socialstyrelsen begär i e-

tjänsten.  

 

Ni ska lämna en verksamhetsplan för det regionala cancercentrumet. Verksam-

hetsplanen ska bifogas som bilaga tillsammans med ansökningsblankett.  

 

Ansökan ska enligt förordningen (2019:7) innehålla; 

 

1.uppgift om vilket regionalt cancercentrum som ansökan avser, vilka regioner 

som ingår i det regionala cancercentrumet och vem som är behörig att företräda 

det regionala cancercentrumet,  

2. årlig budget för den verksamhet som ansökan avser 

3. en redogörelse för hur verksamheten är inriktad på att skapa 

a) ett mer effektivt arbete med att förebygga cancer och upptäcka cancer tidigt, 

b) bättre rehabilitering, uppföljning och palliativ vård,  

c) mer sammanhållna vårdprocesser där endast medicinskt motiverade väntetider 

förekommer,  

d) en mer välfungerande kompetensförsörjning,  

e) en mer effektiv kunskapsstyrning,  

f) goda metoder för att samla och sprida fördjupad patientinformation om cancer,  

g) en mer effektiv och ändamålsenlig ledning och styrning av cancervården,  

h) en stärkt ställning för cancerpatienter och ett förbättrat stöd till närstående,  

i) bättre förutsättningar för klinisk cancerforskning och innovation, och 

j) en stärkt cancervård för barn och unga, 

4. en redogörelse för hur det regionala cancercentrumet samverkar med andra 

aktörer. 

 

 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-etjansterna/e-tjansten-for-att-soka-statsbidrag/
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-etjansterna/e-tjansten-for-att-soka-statsbidrag/
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Vad gäller för återrapportering och återbetalning av 

medel? 

Beviljade medel ska återrapporteras till Socialstyrelsen senast den 1 mars 2024 

enligt anvisningar som myndigheten avser att lämna. Medel som inte har förbru-

kats inom given tid ska återbetalas till Socialstyrelsen. Mottagare av statsbidrag 

kan också bli återbetalningsskyldig om medlen inte används i enlighet med Soci-

alstyrelsens anvisningar eller den ansökan som lämnats. 

Bakgrund 

Syftet med RCC är, enligt regeringens beslut den 17 december 2015 

(S2015/08198/FS), bl a att nå en ökad vårdkvalitet och förbättrade vårdresultat 

samt ett mer effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser. Enligt re-

geringen är arbetet med att utveckla RCC den strategiskt och långsiktigt viktig-

aste insatsen inom ramen för En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 

2009:11) eftersom den på ett konkret sätt avser att stärka kunskapsbildning och 

kunskapsspridning i cancervården genom en regionalt och nationellt sammanhål-

len struktur. 

I den nationella cancerstrategin finns fem övergripande mål, nämligen att minska 

risken för insjuknande i cancer, att förbättra kvaliteten i omhändertagandet av 

patienter med cancer, att förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten 

efter en cancerdiagnos, att minska regionala skillnader i överlevnadstid efter en 

cancerdiagnos, samt att minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuk-

nande och överlevnadstid.  

Huvudmännens arbete med RCC har tidigare utgått ifrån tio tidsatta kriterier.1 

Socialstyrelsen har bedömt att kriterierna för uppbyggnaden av RCC i huvudsak 

är uppfyllda.2 Regeringen anser att RCC:s arbete i framtiden bör vara inriktat på 

att skapa: 

1. ett mer effektivt arbete med att förebygga cancer och upptäcka cancer tidigt, 

2. bättre rehabilitering, uppföljning och palliativ vård, 

3. mer sammanhållna vårdprocesser där endast medicinskt motiverade väntetider 

förekommer, 

4. en mer välfungerande kompetensförsörjning, 

5. en mer effektiv kunskapsstyrning, 

6. goda metoder för att samla och sprida fördjupad patientinformation om can-

cer, 

7. en mer effektiv och ändamålsenlig ledning och styrning av cancervården, 

8. en stärkt ställning för cancerpatienter och ett förbättrat stöd till närstående, 

9. bättre förutsättningar för klinisk cancerforskning och innovation, 

                                                      
1 1Läs mer i Kriterier som ska utmärka ett regionalt cancercentrum (RCC). Promemoria utgiven av Socialdepartemen-

tet den 4 februari 2011 (daterad 2011-01-31). 
2 Uppbyggnaden av regionala cancercentrum. En samlad bedömning från fyra års uppföljning (Socialstyrelsen, 2016) 
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10. en stärkt cancervård för barn och unga.3 

 

Information  

Vid frågor om statsbidraget, kontakta utredaren Mia Eklöf,  

mia.eklof@socialstyrelsen.se eller tel. 075-247 40 93.  

 

                                                      
3 Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården (Socialdepartementet, 2018) 

mailto:mia.eklof@socialstyrelsen.se

