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Så började vi

• Problems och behovsinventering

• Enkätundersökning

• Interaktivt seminarium (en timma)

• Vårdprogram - VISS

• RGS Rådgivningsstödet

• Remittering, Vårdval öppenvårdsspecialister

• Lokal cancerincidens VAL
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Cancerincidens i Stockholm 
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SVF-remisser i Take care



Över 100 Vårdcentralsträffar
Reaktioner

9

”Snabbt 
omhändertagande vid 

cancermisstanke”

”Svårigheter med 
remittering enligt SVF”

Blandade känslor kring 
patientinformationen- ”Vi 

behöver utreda dig för 
cancer”

”Bra med SVF-
remissmall”

”Oro för 
undanträngningseffekter”

”Viktigt med 
uppdaterad 
och korrekt 

information på 
VISS.nu”

”Viktigt med 
Uppdaterad 

information på 
vårdgivarguiden”

”Behov av 
Koordinatorer i 
primärvården?”

”SSK/DSK skriver (SVF?) 
i bokningsunderlaget 
vid egen misstanke?”

”Patienter tas inte 
emot trots 

uppfyllda kriterier”

”Vi känner inte 
till kriterierna 

vid SVF”

”Behov av bättre 

samarbete mellan 
olika remittenter” 

Urologen

”Remissbekräftelse 
och remissvar 

uteblir”
”Bra att 
KVÅ är 

borttaget”

”Bra med SVF-
information”



SPESAM - Specialister i 
samverkan (Cancer)

http://viss.nu/


Fortbildningsaktiviteter

• Interaktivt seminarium på VC

• Interprofessionella cancerdagar

• Distriktsläkarfortbildningar

• ST-utbildningar

• Fortbildning för dsk/ssk



Misstanke Utredning
Behandlings

start
Utredning

Primärvård Sekundärvård

Välgrundad
misstanke

Nationella mätpunkter

Samverkansmöten 
Hela kedjan



CaPrimRehab
Målet med CaPrimRehab – att skapa fortbildningsaktiviteter för 
primärvården gällande cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering - förebygga och reducera 

• fysiska 
• psykiska 
• sociala
• existentiella 

följder av cancersjukdom och dess behandling. 
Rehabiliteringsinsatserna ska ge patient och närstående stöd och 
förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt. 
Cancerrehabilitering ges under hela vårdprocessen med början 
från diagnostillfället och framåt. 



Nuläget…

• Inventerat rehabiliteringsaktörer (avtal)

• Kartlägger behoven kring fortbildning genom multiprofessionella 
intervjuer 

• Söker litteratur kring utbildning om cancer i primärvård

• I samverkan med RCC ta fram förslag till tillägg i VISS angående 
information om sena komplikationer och cancerrehabilitering

• Utvecklar fortbildningsaktiviteter

• Samverkar med RCC/CCR/Värdelyftet

• Probleminventerar kontinuerlig ex. Take Care
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Tack för visat intresse!



Patientrepresentants
förhållningssätt i vår kontakt med vården

• Utgå ifrån föreningens Vision, Mission och Medlemslöfte 
• I alla lägen ha patientperspektivet
• Representera föreningens medlemmar/diagnos
• Föra fram medlemmarnas samlade/bearbetade synpunkter
• Förstå att det finns ämnen som vi inte ska ha synpunkter på 

(t ex medicinska och etiska råd, partipolitiskt och religiöst obundna)
• Aktivt ta fram, driva och prioritera förbättringsförslag
• Framföra synpunkter sakligt och konstruktivt med en positiv ton
• Förstå vilka frågor som resp. organisation/sjukhus kan påverka; dvs driva 

rätt frågor i rätt forum
• Återkoppla till medlemmarna

2018-08-29



Goda vanor för ett friskare liv –

mångkulturell information genom Hälsoinformatörer

Arja Leppänen

29 augusti 2018, PNR



Jämlik vård

• Jämlik hälso- och sjukvård innebär att alla ska erbjudas 

vård och behandling på lika villkor och med gott bemötande 

– oavsett bostadsort, ålder, kön, funktionsnedsättning, 

utbildning, social ställning, etnisk tillhörighet, religiös 

tillhörighet eller sexuell läggning.





Omotiverade skillnader 
o Lågutbildade män, som har högre risk för prostatacancer, i lägre utsträckning genomgår 

skelettundersökning än högutbildade.
o LSS-boende kvinnor diagnostiseras oftare med stadie 3,4 vid bröstcancer och löper 

nästan fördubblad risk att dö i BC jämfört med andra BC-patienter

Bättre överlevnad med eftergymnasial utbildning, oavsett cancerform
o Dubbelt så många med grundskola än med högskoleutbildning avlider i lungcancer

Socioekonomiska skillnader 
o Högre insjuknande bland personer med lägre utbildningsnivå för tjock- och 

ändtarmscancer. 
o Skillnaden i 5-årsöverlevnad mellan patienter i den högsta respektive lägsta 

socioekonomiska gruppen i Sverige är över 10 procent.

Hörsamhet för kallelse
o Kvinnor med utomnordisk bakgrund uteblir dubbelt så ofta från 

mammografiscreening som svenskfödda kvinnor 

Kulturella skillnader



Prevention

Goda vanor för ett friskare liv

30 %



Botkyrka-projektet, hösten 2015 –sommar 2016

Informationsträffar

• Föreningar

• Skolor, Öppna Förskolan

• Botkyrka kommun

• Medborgarkontor

• MVC/BVC

• Botkyrkadagen, Fittja

• Mångkulturellt centrum

• SFI

• Föreningsråd

• Ungdomsfullmäktige

• Kyrkor/ moskéer

Utbildning/Information

• Hälsokommunikatörer

• Transkulturellt centrum

• Hälsoinformatörer

• Botkyrka kommun
Forskning/Studie 
(före/efter) 

Kunskap om cancer

• Föreningar

• SFI

RCC Stockholm 
Gotland

Jämlik vård

Botkyrkaprojektet 



Lyckat!! 

Några framgångsfaktorer enligt Botkyrka kommun:



Hälsoinformatörer

• Vem
o Olika kulturell bakgrund och alla åldrar
o Flerspråkiga
o Medlem i aktiv förening/nätverk/moské/kyrka/ungdomsklubb

• Varför
o Bor och känner området
o Kan informera på sitt eget språk i närmiljö och föreningar
o Når fram med information och dialog där vi annars har svårt att skapa kontakt 

• Uppgift
• Sprida enkel kunskap om hur man minskar risken att drabbas av cancer och om 

cancer screening, ca. 3-4 timmar/vecka

• Utbildning
o Grundutbildning ( 2 dagar), temautbildning varje månad inom cancer, screening, 

cancerprevention, metodiska samtal, levnadsvanor, patienträttigheter etc.



Utbildning, visitkort, hoodies, t-shirt, m.m.

”Vi har kunskap, så folk 
lyssnar på oss och vi pratar 

deras språk!”

”Visitkortet öppnar alla dörrar”



mångkulturell hälsoinformation

Kultur

Tro/Religion

Språk

Tradition

Etnicitet/

Nationalitet



Informationsmaterial på 12 olika språk 

baserad på EU:s European Code Against Cancer 





• Röken från en vattenpipa innehåller 

en blandning av tobaksrök och rök 

från kolen som håller tobaken 

glödande

• Röken visar att den innehåller minst 

lika mycket kolmonoxid, tjära, 

tungmetaller och cancerframkallande 

ämnen som cigarettrök

• En vattenpipsession 

på en timme motsvarar 

röken från cirka 100 

cigaretter

Att tänka på: Att dela 
munstycke till en vattenpipa 
med andra innefattar vissa 
risker att drabbas av 
överförbara sjukdomar 
såsom tuberkulos och 
hepatit.

Vattenpipa



Rökvanor bland ungdomar

• 10 % av alla ungdomar i årskurs 9 röker 

(fler flickor än pojkar)

• 25 %  av gymnasieleverna i årskurs 2 röker



BMI,  Body mass index, som bygger på 
förhållandet mellan längden och vikten. 









Undvik alkohol eller drick inte alls!

• Kvinnor bör inte dricka mer än 
ett standardglas alkohol om 
dagen.

• Män bör inte dricka mer än 
två standardglas om dagen.

• Intensivdrickning i helger bör 
undvikas

• För gravida kvinnor är all 
alkoholkonsumtion riskbruk

Ett standardglas motsvarar 50 cl 
folköl, 33 cl mellanöl, 12 cl vin 
eller 4 cl starksprit



• Alkohol är den största riskfaktorn för cancer 
efter tobak.

• Mer än 10 procent av alla dödsfall i bröstcancer 
i Sverige orsakas av alkohol.

• Varje år dör cirka 1 000 svenskar i cancer som 
orsakats av alkohol

• Ett standarglas alkohol/dag ger en ökad risk för 
cancer med ca. 1%

Undvik alkohol eller drick inte alls!



• Den viktigaste strålkällan som kan orsaka 
cancer är solen

År 2016 fick 7 161 personer 
i Sverige malignt melanom. 
Antalet fall har ökat på 
senare år och sjukdomen är 
nu bland de vanligaste 
cancerformerna i landet.



Cellprovtagning

Gå på screening när du kallas!



Vaccinera dig mot HPV
(gäller flickor/kvinnor 11-27 år, 
pojkar år 2019?)

HPV kan orsaka följande cancer:
Livmoderhalscancer
Gynekologisk cancer
Analcancer
Mun- och Halscancer
Peniscancer



Exempel på aktiviteter:

Hälsofika
• Det fungerar som en språkfika men vi pratar om 

olika teman som deltagarna önskar t.ex. rökning, 
alkohol, kost och screening.

• Plats: SFI, centrum, biblioteket, föreningar, m.m. 

• Enkelt sätt att prata med folk som annars inte 
kommer till ett möte där man pratar om cancer.

Kahoot quizz

• Informationsträffar 

• Föreningar, kyrka, moské, ungdomsklubb

• Skolor, Öppna Förskolan

• Bibliotek

• SFI

• Volontärcentrum varje vecka

• Kvinnokraft grupp

• Föreläsningar 

• Flyersutdelning

• Deltar på kommunala aktiviteter



Resultat

• Når fram med information och dialog där vi annars har svårighet att skapa 
kontakt. 

• Hälsoinformatörernas lokala tillhörighet, information på modersmål och 
kulturkännedom är avgörande.

• Deltagare/åhörare rapporterat om livsstilsändringar

• Stort engagemang bland invånare

 9 Hälsoinformatörer har fått arbete med HI-uppdraget som referens



Samordnare

Koordinator 
Hälsoinformatörer

10-15 HI/kommun

Botkyrka 

kommun

Sigtuna

kommun
Rinkeby Skärholmen Farsta

Upplands Väsby 
kommun

RCC Jämlik vård/

Processledare

STYRGRUPP

RCC Chef 
Verksamhetsutvecklare 

Processledare

Fler kommuner/stadsdelar är intresserade



Samordnare

NORR

Sigtuna

Hälsoinformatörer

Hälsoinformatörer

Upplands Väsby

Hälsoinformatörer

Rinkeby

Hälsoinformatörer

Koordinator

Koordinator Samordnare

SYD

Hälsoinformatörer

Botkyrka

Hälsoinformatörer

Farsta

Hälsoinformatörer

Skärholmen

Hälsoinformatörer

Koordinator

Koordinator



Utmaningar / utveckling

Framgångsfaktorer

- Samarbete RCC och 
kommunen

-
Hälsoinformatörerna 

lokala tillhörighet

- Information på 
modersmål

- Utbildning/kunskap

Utmaningar/hinder

- Ekonomi/Finansiering

- Behålla 
Hälsoinformatörerna

- Utbildning/kunskapsnivå

- Kulturell 
okunskap/hinder/tradition

- Nå fler kommuner

Utveckling/Implementering

- Rekrytering av 
Hälsoinformatörer

- Uppföljning/utvärdering

- Koordinerad 
Resursanvändning

- Stöd och utbildning 



På Gång:

Stödgrupper för mångkulturella 

cancerpatienter/närstående

Utbildningspaket för vårdpersonal inom Jämlik 

vård, Egenvård och Lärande

Kunskapsunderlag för cancer-teamet: Samtal om 

hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer

Informationsmaterial:

-Levnadsvanor inför operation



SLLs Jämställdhetspris 2017 Unesco LUCS certifiering 2018

EU Youth Ambassador  
Simon Efremius
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