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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

• Sprid rätt 
information till rätt 
målgrupp

• Visa goda exempel

• Utbildning



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

Sprid rätt information till rätt målgrupp
”Sprid rätt information som förebygger ohälsa. Använda alla medier, som SR, SVT och 
samarbetspartners. Prata om risker med tobak, alkohol, solarium och dåliga matvanor.  Viktigt att 
veta vad som gynnar individens hälsa. Hälsoinformatörer! Information till föräldrar. Börja tidigt med 
barn och ungdomar. Inför obligatorisk information både till barn och föräldrar. Ta hänsyn till 
kulturella faktorer och anpassa informationen”. 

Friskvård
”Viktigt att alla har råd att träna – friskvårdsbidrag och motion på arbetstid. Se över sin livssituation 
avseende stress och vad som ger energi. Att ha en kontinuerlig kontakt med sin läkare är önskvärt. 
Se till att få tillräckligt med dagsljus för att förbättra sömnen. Bättre luftkvalitet”! 

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?

Generell information till bred målgrupp
”Betala för uteblivna besök. Vårdpersonalen ska passa på att ge information vid patientkontakt. 
Skicka mer detaljerad information med kallelsen som t ex att det är gratis. Erbjuda tidig 
undersökning för både män och kvinnor. Samarbeta med myndigheter för att nå ut till alla 
målgrupper, göra informationen obligatorisk på SFI – samhällsorientering. Öka antalet drop-in-tider, 
folkbildande reklam och elektronisk kallelse. Praktisk genomgång av hur man undersöker kroppen 
för att hitta tecken på cancer. Tydligare information om symtom. Öka generell kunskap. 
Hälsoinformatörer och olika aktiviteter där man kan berätta på ett mindre stigmatiserande sätt om 
undersökningarna. Information behövs på flera språk. Mer kunskap hos vårdpersonal”. 



Behandla cancer
Vad fungerar bra och vad behöver förbättras?

Alla får vård oavsett inkomst
”Kostnadsfritt är bra. Alla får samma villkor oavsett om de har pengar eller ej”.

Kortare väntetider
”Väntetiderna behöver bli kortare. Lättillgänglig vård. Satsa mer på den psykiska aspekten och skapa 
direktlinje som ger stöd och råd till de som fått diagnosen. Samma personal under behandlingen är 
viktigt och ha en kontaktperson vid frågor. Delaktighet i sin vård. Avdramatisera och ta bort rädslan 
för kontakt med vården. Uppmana läkare att vara noggranna i sina undersökningar speciellt då en 
patient återkommer på grund av upplevda oklarheter. Ta människors symtom på allvar. Förslag till 
specifik enhet på vårdcentralerna. Viktigt med bra bemötande från vårdens sida. Minska svårigheter 
som förekommer fram till diagnosen. Att vara fysiskt aktiv under behandling är viktigt samt att 
livssituationen fungerar väl”. 



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

Visa goda exempel
”Genom att inge hopp och visa på goda exempel där patienten har klarat cancer. Berätta om deras 
erfarenheter. Använd stödgrupper för att ge både fysiskt och psykiskt stöd. Stöd för närstående. 
Mer kunskap som hjälper drabbade att förstå situationen bättre. Anhöriga ska få möjlighet att 
stödja den drabbade med full ersättning på arbetstid. Det ska finnas mötesplatser till exempel i 
kommunal regi. Positiv pepp”.



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

Olika sorters stöd
”Viktigt att hitta sitt sammanhang efter cancer. Hjälp de som behöver stöd med sysselsättning. 
Sjukhusen ska vara ansvariga för att patienten på något sätt kontaktas av en stödgrupp. Ta hänsyn 
till dem som inte har svenska som modersmål. Ta hjälp av personer som talar samma språk. 
Cancer behöver inte vara en dödsdom”. 



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

Utbildning
”Utbilda vårdpersonalen. Mer satsningar på utsatta grupper och på utbildning av de som träffar 
dessa grupper. Satsning på att utrikesfödda får kunskap hur cancer förebyggs på sitt eget språk. 
Barnperspektivet är viktigt”. 




	Regional cancerplan 2020-2023�
	Cancer  berör alla!
	Bildnummer 3
	Minska cancerrisken
	Hitta cancer
	Behandla cancer
	Leva med cancer
	Efter cancer
	Jämlik hälsa och vård
	Bildnummer 10

