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Cancer  berör alla!

2019-05-06 Namn | Sammanhang

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

• Individanpassning
• Enkla kontaktvägar

• Kunskap och 
information

• Det ska vara lätt att 
göra rätt



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

Kunskap och information
”Kunskap och information är viktiga faktorer när det gäller att minska risken för cancer.  Det gäller 
att nå ut med budskapet. Använd befintliga kanaler som t ex Fråga Doktorn, TV-galor, använd 
sociala medier för att nå ut brett. Hitta goda förebilder som kan förmedla kunskap för att minska 
cancerrisken. Det vore bra att utbilda speciella hälsocoacher som skulle kunna arbeta med 
uppsökande verksamhet, t ex  personer som har anknytning till vissa målgrupper. Primärvården har 
en vital funktion i denna informations- och kunskapsuppbyggnad i kontakten med patienten. Inför 
en levnadsvanemottagning!”

Det ska vara lätt att göra rätt
”Vi anser att vi ska på olika sätt underlätta för alla att göra bra val – att skapa incitament för 
beteendeförändring genom att på olika sätt premiera ”rätt beteende” inom området hälsa. Vi kan 
med fördel använda oss av nudging som är ett sätt att beskriva hur man kan  påverka människors 
beteende genom att skapa en valsituation som uppmuntrar ett visst beteende – t ex att erbjuda 
mindre tallrikar för att undvika matsvinn. Erbjud billiga gymkort men höja priset på cigaretter. Inför 
sockerskatt”. 

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?

Skapa förutsättningar för att delta i screeningverksamheten
”En förutsättning för att screening ska attrahera människor att delta är att förstå varför det är viktigt 
att vara med. Det förutsätter kunskap om vad screening är och förståelse om nyttan. Ju tidigare 
åtgärder som sätts in desto bättre möjlighet finns för en lyckad behandling. Det är också viktigt att 
göra screeningen lättillgänglig, att det är avgiftsfritt och lätt att hitta dit. Generösa öppettider 
(kvällar och helger), lätt att boka om, gärna via nätet. För att skapa attraktion och förståelse är det 
av stor betydelse att få ut budskapet på många sätt i flera kanaler. Bra metoder är att använda 
influencers och deras bloggar, information via kyrkor, moskéer och torgmöten, uppsökande 
verksamhet med hjälp av hälsocoacher eller mobila team – och naturligtvis med kallelser på olika 
språk. Samla ihop olika typer av screening vid samma tillfälle, t ex mammografi och cervix”. 

Korta kontaktvägarna  in till sjukvården
”Kontaktvägarna in till sjukvården kan uppfattas som komplicerade. Att korta vägar in förutsätter en 
väl fungerande primärvård och ett lika välfungerande 1177, då kan tidiga symtom fångas upp och 
snabba insatser sättas in. Även här gäller det att använda alla upptänkliga kommunikationskanaler 
för att förmedla kunskap och information vilket innebär att man söker vård i tid och att sjukvården 
har goda möjligheter att behandla cancern med gott resultat”. 



Behandla cancer
Vad fungerar bra och vad behöver förbättras?

Bra och funktionell cancerbehandling
”Tillämpningen av standardiserade vårdprogram fungerar bra och även kontaktsjuksköterskan 
fungerar väldigt väl. Kontaktsjuksköterskan är en nyckelperson i att förmedla kunskap och att 
förklara” .

Upplevda förbättringsområden
”På nationell nivå är ett förbättringsområde uppföljning, registerföring och samordning för att 
kunna bygga upp så mycket kunskap som möjligt som kan återföras in i verksamheten. Det finns 
förbättringsområden kring flöden. Det är viktigt att tiden mellan diagnos och behandling är kort. 
Andra förbättringsområden är att utnyttja tvärprofessionella team bättre samt att hitta bättre 
behandlingsmetoder för de svårbehandlade cancerformerna och att forska kring det. 
Nutritionsbehandlingar bör förbättras – behövs för att förebygga sviterna efter 
cytostatikabehandlingen. Inom psykologiska delen som handlar om bemötande, insatser och 
anhörigstöd finns förbättringar att göra, även om mycket fungerar bra”. 



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

Individanpassning
”Det viktigaste är att det finns individanpassning i det stöd som behövs – vare sig det gäller 
behandlingar, rehabilitering och/eller psykolog eller kuratorsstöd. Till exempel fånga upp 
biverkningarna av genomgången behandling och pågående behandling där det kan handla om 
medicinskt eller psykologiskt stöd. Detta gäller också stöd till anhöriga och även till arbetsplatsen 
där kanske ett antal anpassningar behöver ske.” 

Enkla kontaktvägar
”Det är viktigt med fysisk aktivitet och bra levnadsvanor samt få bra information om vad man ska 
göra eller sluta göra för att få ett så bra liv som möjligt. Enklare kontaktvägar när man själv behöver 
komma i kontakt med vården är prioriterat. Viktigt att kontaktsjuksköterskan är med under lång tid 
och står för kontinuiteten. Den palliativa vården ska fungera när den behövs. Behovet av livskvalitet 
finns i hög utsträckning under den palliativa processen”. 



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

Viktigt att se hela människan
”I detta skede, liksom i andra skeden, är det viktigt att se hela människan och förstå hur 
cancerprocessen har påverkat kropp och psyke och hur detta kan påverka den upplevda 
livssituationen. Här fyller patientföreningen en viktig funktion”. 



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

Nationella direktiv
”Viktigt med nationella direktiv som säkrar en jämlik hälsa och vård. Förutsättningarna skiftar i form 
av olika hälsostatus hos människor. Ekonomisk ojämlikhet, olika etnisk bakgrund, 
funktionsnedsättningar samt kanske varierande upplevelser när det gäller jämlik hälsa och vård 
utifrån ålder, kön och sexuell läggning – eller beroende på om man bor i städer eller på 
landsbygden.”

Kommunikation
”Kognitiv tillgänglighet är en avgörande faktor – att samhället är ordnat så att alla kan förstå den 
information som finns, hitta fram geografiskt eller i lokaler genom tydliga informationstavlor.  Målet 
är att använda alla möjliga typer av kommunikationskanaler för att nå ut brett”.

Förebyggande verksamhet
”Förebyggande verksamhet ger möjlighet att skapa god hälsa genom att det finns möjligheter att nå 
nästan alla från förskola till äldreboendet. Här har primärvården en viktig roll att fånga hälsorisker i 
ett tidigt skede. Förebyggande verksamhet kan vara hälsosamtal, uppsökande verksamhet, 
screening och kunskapsspridning om symtom”. 
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