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Vad menar vi med cancerprevention?

• Omfattar de samlade insatser som görs på individ, grupp och samhällsnivå 
för att minska risken för uppkomsten av cancer.

• Inkluderar främjandet av goda levnadsvanor och stödjande miljöer som 
underlättar för befolkningen att göra hälsosamma val. 

• Störst effekt erhålls vid en kombination av insatser på individ och 
samhällsnivå.



12 råd som räddar liv – Europeisk kodex mot cancer 
(IARC & EU-kommissionen, 2014)

1. Rök inte. Använd inte någon form av tobak.
2. Rök inte i ditt hem. Uppmuntra till en rökfri 
arbetsplats.
3. Se till att ha en hälsosam kroppsvikt.
4. Var fysiskt aktiv varje dag. Begränsa den tid 
du sitter ned.
5. Ät en hälsosam kost: Ät mycket fullkorn, 
baljväxter, grönsaker och frukt. Begränsa 
intaget av livsmedel med hög kalori- och 
fetthalt och undvik söta drycker. Undvik 
processat kött, begränsa intaget av rött kött 
och livsmedel med hög salthalt.
6. Om du dricker alkohol av något slag, 
begränsa ditt drickande. Att inte dricka alkohol 
alls är bättre med avseende på 
cancerprevention.
7. Undvik för mycket sol, speciellt viktigt för 
barn. Använd solskyddskräm. Sola inte i 
solarium.

8. Följ hälso- och säkerhetsföreskrifter på din 
arbetsplats för att skydda dig mot cancerframkallande 
ämnen.
9. Ta reda på om du är utsatt för höga radonnivåer i ditt 
hem. Se till att minska höga radonnivåer.
10. För kvinnor: Att amma minskar moderns cancerrisk; 
amma om du kan. Hormonbehandling för 
klimakteriebesvär ökar risken för vissa cancerformer; 
begränsa behandlingen.
11. Se till att dina barn deltar i vaccinationsprogram för: 
hepatit B (för nyfödda)*, humant papillomvirus (HPV för 
flickor). *Inget nationellt vaccinationsprogram mot 
hepatit B finns i Sverige.
12. Delta i screeningprogram för tarmcancer (män och 
kvinnor), bröstcancer (kvinnor), livmoderhalscancer 
(kvinnor).

Källa: Svensk översättning från Cancerfondsrapporten 2015, 
ursprungligen cancer-code-europé.iarc.fr 
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Cancerstrategin (SOU 2009:11)

Tobaksrökning, fetma, brist på fysisk aktivitet, hög alkoholkonsumtion 
och överdriven exponering för UV-strålning måste ges betydligt större 
uppmärksamhet i samhällets folkhälsopolitik. 



Målbild

Ett offensivt och väl strukturerat arbete för att främja 
goda levnadsvanor, där samhällets olika aktörer 
samverkar och arbetar mot gemensamma mål.

Arbetet ska leda till: Förbättrade levnadsvanor i 
befolkningen och därmed minskad risk för cancer.

Varför: Det finns ett tydligt samband mellan 
levnadsvanor och risken att drabbas av cancer…..





Ex. GIS-karta



Hälsokalkylatorn, se www.hfsnatverket.se

Hälsokalkylatorn är ett hälsoekonomiskt verktyg som uppskattar förändringar i 
exempelvis cancerincidens och samhällskostnader beroende på förändringar av 
livsstilsfaktorer i befolkningen. 



Tobaksrökning



BMI > 30



Fysisk aktivitet (inaktivitet)



Cancerprevention 

Början till handlingsplan 2017-2018 
utifrån status på kvalitetsindikatorer
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Anpassat stöd 
för tobaksstopp

Hälsoutveckling 
i närområden 
med sociala 
utmaningar

Ökat 
deltagande
i screening

Sunda 
solvanor



2017-05-19 (ange enhet via Infoga sidfot)



Cancerprevention - förslag till handlingsplan 
2017-2018

Gemensamma förbättringsområden

• Uppstart av analys- och metodutveckling för riktade insatser kopplat till 
närområden med sociala utmaningar. Gemensam utmaning att minska 
skillnaderna i hälsa och levnadsvanor mellan olika grupper i befolkningen.

• Alla tre länen har ställt sig bakom Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 
2025. En ökad tillgång på rökfria miljöer behöver stimuleras.

• Inom området övervikt och fetma är trenderna olika mellan länen och det 
saknas samlade aktiviteter/strategier. Föreslå strategier och aktiviteter.
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Förslag på specifika aktiviteter 2017-2018

1. Behovsanpassat stöd för tobaksavvänjning

Ca 80% av de rökande invånarna har förutsättningarna att kunna sluta på egen 
hand. 20% behöver ett mer koncentrerat stöd. Det behövs olika stödnivåer för 
olika segment av befolkningen: 

Nivå 1: Invånarstöd via 1177 – information, inspiration och verktyg såsom appar
(t.ex. Fimpaa)

Nivå 2: Program via stöd och behandlingsplattformen och/eller andra interaktiva 
stödprogram med begränsad involvering av hälso- och sjukvårdsresurser.

Nivå 3: Stöd med tobaksavvänjare enligt socialstyrelsens riktlinjer. 

Utfallet i andel som slutat röka omsätts i värdeberäkningar gjorda med 
hjälp av Cancerpreventionskalkylatorn.



Förslag på specifika aktiviteter 2017-2018

2. Närområdesutveckling/minskade skillnader i hälsa

• Uppstart av analys- och metodutveckling för riktade insatser kopplat till 
närområden med sociala utmaningar.

• Insatser för ökat deltagande i screening

3. Invånarkommunikation

• Sunda solvanor. Vidareutveckla pågående satsning. 

• Blivande mödrar behöver uppmärksammas extra vad gäller rökstopp. Ta tillvara 
gjorda satsningar.



Samtal vid borden 
1 värd/bord som summerar på blädderblocksblad

1. Cancerpreventiva satsningar som vi vinner vi mer på att göra 
tillsammans i hela sydöstra regionen

2. Drivkrafter för att engagera och påverka invånare på 
närområdesnivå

3. Goda exempel från respektive län som behöver spridas –
smått som stort

4. Hälso- och sjukvårdens bästa samverkansaktörer för att 
förebygga cancer

5. Ta tillvara de digitala invånartjänsternas möjligheter

6. Systematiska arbetssätt för tidig upptäckt och tidig insats 
utifrån risk för cancer  


