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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 och 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

• Ingår i alla 
delar

• Sprid information



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

Rätt information till rätt målgrupp
”Använda sociala medier för spridning av kunskap. Ett förslag är att ta fram evidens kring kostvanor -
och inflammatoriska processer som kan vara en viktig faktor. Ta fram material till studiecirklar. Börja 
informera tidigt om levnadsvanor, redan på förskolan. Satsa på skolan! Livsstilskunskap. Nätverk –
idrottsföreningar som t ex scouter etc. Förslag på sex timmars arbetsdag – för minskad stress”.

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 vart man vänder sig
för att få hjälp?

Öka tillgängligheten
”Öka tillgängligheten – öppettider, lättare att boka om, information om vart man kan gå för att göra 
undersökningar och ta prover. Screeninginformation på 1177.se. Öka även tillgängligheten på 
vårdcentralerna. Kortare väntetider inom specialistvården. Arbeta med hälsoinformatörer – fokus 
på utsatta områden, kallelser på olika språk. Promota med film, tv och YouTube. Förstärka det som 
redan görs med t ex lungcancermånad etc. Att man får gå på screening på arbetstid”.



Behandla cancer
Vad fungerar bra och vad behöver förbättras?

ASIH och kontaktsjuksköterska
”Sjuksköterskor på vårdavdelning”. 

Förbättra kommunikationen
”Förbättringar vad gäller väntetid till start av behandling. Jämlikhet behandlingsmässigt nationellt. Verkar 
finnas en undanträngningseffekt – mer remisser till sjukhusen. Förbättra kommunikationen kring vården –
kommunikation och dokumentation. Behövs tydligare uppdrag till vårdgivare, möten med beställare –
utövare”. 



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

Öka kunskap hos vårdpersonalen
”Här upplevs stor okunskap kring vad ASIH kan erbjuda - bör ingå i grundutbildningen för 
sjuksköterskor och läkare. Kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner”.

Anhörigstöd
”Anhörigstöd och patientföreningar är ett viktigt stöd. Egna nätverk är också viktigt. 
Cancerrådgivningen fyller en viktig funktion. Erbjud samtalsstöd i ett tidigt skede – resurser behöver 
finnas till detta”. 



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

Sprid information
”Sprida information om cancerrehabilitering - Centrum för cancerrehabilitering. Informera om alla 
behandlingsalternativ”.



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

Ingår i alla delar
Denna fråga diskuterades ej separat utan får anses ingå i de övriga frågeställningarna.
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