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Cancer  berör alla!

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotlands uppdrag är att utveckla cancervården i regionen. En ny 
cancerplan för 2020-2023 kommer att tas fram under första halvåret 2019 i en bred förankringsprocess.  

Under mottot "Cancer berör alla!" har Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland under våren 2019 bjudit in 
till dialog med bland annat hälso- och sjukvården, patienter, närstående, forskare samt allmänheten. Syftet 
med dialogmötena är att informera om vad som har hänt inom cancerområdet de senaste åren och att 
tillsammans diskutera hur cancervården bör utvecklas i framtiden.



Cancer berör alla!
Cancerplan 2020-2023

• Börja informera 
tidigt 

• Standardisera 
rehabiliteringen 

• Använd hälso-
informatörer



Minska cancerrisken
Hur ökar vi kunskapen i samhället kring cancer och riskfaktorer                                                              
och hur skapar vi förändring?

Börja informera tidigt
”Det fattas kompetens och svårt att få tag på föreläsare. Alla duckar”. Forskningsinsatser upplevs 
dåliga inom området, kunskapsbank plus forskning saknas kring cancer och riskfaktorer. 
Motiverande samtal fungerar bäst – individuellt”. 

”Börja informera tidigt. Prata om stress och levnadsvanor. När är man mottaglig? Skolan, 
mödravården, ungdomsmottagningar. Man behöver arbeta med formen för information. Bästa 
cancerprevention är sång och dans. Rappskola har varit framgångsrikt. Vi behöver vara mer 
påhittiga. Hur når vi andra kulturer? Hur skapar vi förändring? Hur når vi dem som inte söker vård? 
Förbjud rökning, ta fram en nationell plan om rökförbud. Förbjud alkohol- och tobaksreklam. Drygt 
30 procent av insjuknandet i cancer kan förebyggas genom förändring av levnadsvanor. Pågående 
projekt som till exempel individuell lungcancerscreening för rökande kvinnor i samband med 
ordinarie bröstcancerscreening, individualiserad bröstcancerscreening utifrån bröstcancerrisk, 
blodprov för tidig upptäckt av cancer vid diagnostiskt centrum och organiserad 
prostatacancertestning bidrar till att minska cancerrisken”. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Frågor till borden



Hitta cancer
Hur ska vi få fler att gå på screening och hur ska vi öka kunskapen                                                          
kring symtom vid cancer och var man vänder sig för att få hjälp?

Peka på fördelarna med screening
”Det behövs kartläggning och forskning kring varför vissa grupper inte går på screening. Försöka 
rikta insatser till dem. Svårast att nå dem som inte har kontakt med vården. Samarbete med 
psykiatrin. Öka tillgänglighet för screening med kvälls- och helgöppet. Behöver ha kallelser på olika 
språk”.

”Informationskampanjer via sociala medier. Uppsökande verksamhet. Viktigt med kunskap om 
symtom. Påpeka fördelar med screening”. 

”När man räknar på att göra screeningprogram behöver man tänka, det blir en annan kalkyl när 
man riktar. Vi missar dem som behöver det bäst. Det finns en potential hos ungdomar att intressera 
sig för hälsa och förebyggande vård. Ungdomar är alerta och frågvisa. Hitta roligare sätt att 
informera. Öka kunskapen kring vart man vänder sig vid symtom. Utveckla Goda vanor för ett 
friskare liv-projektet. Hälsosamtal med äldre 75+, årskontroller, skicka webbformulär före besök. 
Vi frågar ofta om man motionerar eller röker, fråga även om patienten går på screening”. 



Behandla cancer
Vad fungerar bra och vad behöver förbättras?

Sömlös process är önskvärt
”Vården är fragmenterad, patienten ligger i ett vakuum. Ta hand om hela människan, inte bara 
överleva utan fråga hur patienten lever sen. Sömlös vård och process trots olika vårdgivare är 
önskvärt. Patienten ska vara trygga och känna till nästa steg. Bättre överlämningar, bättre IT-system, 
där fråga/svara-funktion kopplat till remiss finns i journalsystem”. 
”Se över viten/politiska beslut kopplat till hur länge man får vänta med att svara på remissen. 
Nationellt register åtkomligt för både patient och vårdgivare om kontrollundersökningar för 
individuella patienter. Utvärdera cancerplanen 2016. Dra lärdom av de förändringar som gjorts. Bra 
för patienten om cancervården är geografiskt utspridd”. 



Leva med cancer
Hur förbättrar vi förutsättningarna att leva med cancer?

Hälsosamtal efter behandlingen
”Fråga varje patient vad de behöver för att kunna leva med sin cancer. Hälsosamtal hos 
distriktssjuksköterskan efter att cancerbehandlingen avslutats. Tydliga samtal med 
patienter om symtom på recidiv, symtom på komplikationer och vart man ska vända sig 
om detta uppstår.  Låt tidigare patienter med cancer ge stöd och hjälp till andra”.

”Om patienten själv får rapportera in symtom varje vecka ökar överlevnaden, exempel 
från Hemsjukhuset Borgholm. Patienten kan ha direktnummer till onkologienheten för att 
ge trygghet. Vi behöver bli bättre på att normalisera och följa upp känslospektrat. 
Aktiva överlämningar blir viktiga och att patienten är delaktig”. 



Efter cancer
Hur förbättrar vi förutsättningarna för ett bra liv efter cancer?

Standardisera rehabiliteringen
”Standardisering kring rehabilitering önskas. Primärvården önskar listade patienter med läkare och 
sjuksköterskor för bättre kontinuitet. Kunskap om egenvård. Trygghet – vart ska man vända sig när 
något händer? Viktigt att kontaktsjuksköterskan finns kvar även efter behandlingen”.



Jämlik hälsa och vård
Hur ska vi öka jämlikhet, jämställdhet och mångfald?

Använd hälsoinformatörer
”Jobba med barn i skolan och använd hälsoinformatörerna. Ta reda på varför vissa grupper inte får 
samma vård, hur gör man med de patienter som inte är ”normalpatienten” som inte kräver/önskar 
vård på det sätt som vi är vana vid. När vi vet varför kan vi försöka fixa problemet. Patienter i 
socioekonomiskt utsatta områden får sämre vård. Det saknas kompetens att ta ansvar för den egna 
hälsan. Fundera på vilka frågor som ställs vid vårdmötet. Jobba aktivt med att ställa relevanta frågor 
till samtliga patienter oavsett kön, ålder eller etnicitet”. 
”Att använda tolk kan vara svårt då tiden är knapp.  Tolksamtal tappas bort”.

”Jämlik hälsa är obegripbart, vänd på frågan; vad gör att vissa grupper inte får rätt vård”?
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