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Patienter, politiker och vårdmedarbetare
i givande samtal om den goda cancervården

Kartläggning av psykosocialt stöd
Hur ser det psykosociala stödet ut för cancerpatienter i Västra 
Götalandsregionen och i Region Halland? Det ska kartläggas som 
ett led i utvecklingen av cancervården i väst. Christina ”Chichi” 
Malmström är auktoriserad socionom och arbetar sedan 2003 i 
sjukvården. Hon började sitt uppdrag ”Psykosocialt stöd i cancer-
vården” för Regionalt cancercentrum väst den 1 september.

- Det här är ett mycket spännande uppdrag, som i första skedet in-
nebär en behövlig kartläggning, säger hon. Det handlar om resurser, 
men också om vad vi gör med de resurser vi har.
     
    Läs mer www.rccvast.se (Nyheter) 

Regionalt cancercentrum väst  är ett  
samarbete inom Västra sjukvårdsregionen

I mitten av september är det ett år sedan arbetet 
med Regionalt cancercentrum väst började på 
allvar.

Den 16 september samlades över hundra patienter, 
politiker och medarbetare från vården för att till-
sammans bidra till den fortsatta utvecklingen.

Rubriken för dagen var ”Den goda cancervården 
– hjälp oss att ta nästa steg” och deltagarna gav, 
genom bland annat gruppdiskussioner, sin bild av 

nuläget och inspel kring vad som kan förbättras.

- Det är samtalet och dialogen som är det viktiga, 
så att vi får med oss många olika perspektiv i det 
fortsatta arbetet, säger Nils Conradi, chef för  
Regionalt cancercentrum väst.

Vi ger en utförlig rapport från mötet på vår 
webbplats www.rccvast.se (Nyheter)

När Julia Mjörnstedt för snart fem år 
sedan fick cancer upptäckte hon hur 
svårt det var att komma i kontakt med 
andra unga vuxna i liknande situation. Hon 
bestämde sig, tillsammans med sin bästa 
vän Hanna Wekell, för att göra något åt 
saken. Det var så Ung Cancer föddes, en 
ny patient- och närståendeorganisation, 
som den senaste tiden vuxit explosions-
artat. Inte minst tack vare en fantastisk 
film och kraften i sociala medier.

Läs mer om Julias och Hannas arbete för 
ett bättre liv för unga med cancer och 
deras närstående på vår webbplats:  
www.rccvast.se  (Nyheter)

Ung Cancer vill få oss 
att prata om känslor

Ung Cancer vill med sina filmer visa att det är okej att känna, 
och få oss att prata om viktiga känslor. Julia Mjörnstedt och 
Hanna Wekell startade organisationen som nu fått vind i seglen.

Prenumerera  
på vårt  
nyhetsbrev!
 
På vår webbplats har vi mycket 
information om arbetet med 
Regionalt cancercentrum väst. 
Där kan du också prenumerera 
på detta nyhetsbrev, så att du 
får kommande nummer sända till 
dig via e-post.
  
www.rccvast.se



Dags söka till nästa omgång av forskarskolan
Snart är det dags att söka till den andra om- 
gången av den nya forskarskolan med inriktning 
på klinisk epidemiologi. Utbildningen läses koncen-
trerat under fem veckor i vår.

- Det övergripande målet är att ge en utbildning 
som är skräddarsydd för kliniska forskare, säger 
professor Gunnar Steineck. Vi har valt bort delar 
som handlar om andra typer av forskning och in-
riktat oss tungt på klinisk epidemiologi. Utbildnin-
gen behandlar även biostatistik, logistik för stora 
datainsamlingar, etik, skrivande och rapportering.
 
Läs mer om den nya forskarskolan på  
www.rccvast.se  (Forskning)  
Där finns också information om hur man ansöker.

Kontaktsjuksköterskor skrivs in i vårdprogram
Alla cancerpatienter ska ha en kontaktsjuksköterska. Det är målet för det 
tillägg som nu görs i det nya vårdprogrammet för Understödjande vård/sup-
portive care som kommer senare i höst.
 
- Vårt mål är att fastställa vad som minst krävs när vården erbjuder kontak-
tsjuksköterskor och att alla cancerpatienter får tillgång till den tryggheten, 
säger Gunnar Eckerdal, regional processägare för Supportive Care.
 
- Det behöver inte se likadant ut över allt, poängterar Gunnar Eckerdal. Och 
det finns i dag delar av vården som sedan länge arbetar med kontaktsjuk-
sköterskor och har utvecklat det till en bra kontaktväg för patienterna.
Läs mer på www.rccvast.se  (Nyheter)

Maria Hedelin är en av dem som håller i forskarskolan.

En miljon kronor ska fördelas till personer inom Västra Göta-
landsregionen med forsknings- eller utvecklingsidéer inom 
främst onkologi, bild- och funktionsmedicin och laboratorie-
medicin. Detta är en aktivitet inom det stora kompetensförsör-
jningsprojekt som bedrivits inom regionen. Sista ansökningsdag 
är den 30 september.

Satsningen görs under ett år. Målgruppen är vårdmedarbetare 
med en medellång utbildning, till exempel sjuksköterskor, 
kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter eller biomedicinska 
analytiker. Man ska inte ha inslag av forskning i sin tjänst eller 
ha disputerat.

- Syftet med satsningen, som är av engångskaraktär, är att 
locka medarbetare att satsa på forskning och utveckling, säger 
Ann-Sofi Isaksson, utvecklingsledare på Regionalt cancercen-
trum väst. Vi har förlängt ansökningstiden till den 30 septem-
ber och hoppas på många anmälningar.

Intresseanmälningar skickas in till Ann-Sofi Isaksson. De kommer 
sedan att granskas av Vetenskapsrådet vid Regionalt cancer-
centrum väst som kommer att nominera vilka som ska få del av 
satsningen.  E-post: ann-sofi.isaksson@oc.gu.se

FoU-projekt i cancervården Riktlinjer för 
mammografi
Arbetet med riktlinjer för mam-
mografisk hälsokontroll i Västra 
sjukvårdsregionen har tagit ett 
rejält steg framåt. Nyligen pre-
senterades ett arbetsmaterial som 
efter genomgången beslutsprocess i 
Västra Götalandsregionen tas i bruk 
vid varje mammografienhet under 
2011. Representanter från enheter 
med radiologisk bröstdiagnostik 
i Västra Götalandsregionen och 
Halland samlades och gick igenom 
utkastet till riktlinjer för mammo-
grafisk hälsokontroll.
Utkastet har arbetats fram i RUM-
H-gruppen. (Regional uppföljning 
av mammografisk hälsokontroll).

Läs mer på www.rccvast.se
(Nyheter)


