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Upplägg

• Presentationsrunda

Tre block, varje block innehåller; 
- Våra åsikter framförda av Alexandra 10-12 min
- Diskussion cirka 15 min (alla deltar i storgrupp – inga break-out-

rooms)

Eventuell bensträckare efter andra blocket 

Block 1. Screening
Block 2. Forskning 
Block 3. Andra viktiga områden i överenskommelsen
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Screening

• Om alla tre screeningprogram nådde samma deltagande som kommunerna med högst 
deltagande skulle 194 fler liv kunna räddas varje år

• Vi måste börja våga tala i termer av delvis misslyckande

• 3/10 uteblir i livmoderhalscancerscreeningen

• 2/10 uteblir i bröstcancerscreeningen

• Hade RCC kunnat göra övergången till det delvis nya screeningprogrammet för 
livmoderhalscancer smidigare?

• Nationella kallelse- och informationspaket används inte

• Tarmcancerscreening – 13 år efter rekommendation är det eventuellt fullt utbyggt –
3900 människoliv

Framtiden erbjuder tack och lov fler screeningprogram och fler chanser för oss att göra 
om och göra rätt! 

Bild: Cancerfonden 2021
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Diskussion

− Hur ska vi nå dem vi inte når idag när det kommer till våra screeningprogram? Vad 
tycker ni? 

− Vad har vi alla för ansvar att det har blivit såhär och vad kan vi lära av det och vad 
kan vi lära oss till nästa screeningprogram? 

− Hur kan implementeringen av nya program gå snabbare i framtiden? 

− Vad är RCC:s roll? Vad är SKR:s roll?

− Vad kan patient-och närståendeföreträdare göra för att påverka? 
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Forskning
Svensk forskning tappar mark

• Finland måste få vara vårt varnande exempel  måste börja våga tala i termer av delvis 
misslyckande

• Pandemin har påverkat svensk forskning
- Inkludering stoppades
- Omfördelning av personal
- Inga fysiska möten
- Unga forskare drabbas hårdare än redan etablerade

Vi vill se; 
- Att forskare får mer tid och tillgång till akademiska och professionella nätverksmiljöer
- Utbyggd infrastruktur som värnar om integritet samtidigt som den också möjliggör 

informationsutbyte över region-och nationsgränser
- Utveckling av databasen Cancerstudier i Sverige
- Forskningssk på alla MDKer

• Fortsätter vi såhär kommer vi inte kunna erbjuda patienter i Sverige lika god sjukvård 
som i jämförbara länder – Klas Kärre
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Diskussion

− Vad kan RCC i samverkan och SKR göra för att skapa ett bättre forskningsklimat med 
allt vad det innebär, i hela landet?

− Vad kan RCC i samverkan och SKR göra för att göra informationen om kliniska 
studier lättillgängligare för vårdpersonal och patienten? 

− Vad kan patient- och närståendeföreträdare göra för att vända utvecklingen?  
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Andra viktiga områden från överenskommelsen

• Begreppet nära vård måste börja inkludera palliativ vård
• Ta höjd för att den palliativa vården ser olika ut runt om i landet
• IPÖ måste införas under 2022
• Hälsofrämjande levnadsvanor gör skillnad – RCC måste fortsätta driva dessa 

frågor
• Införande av lungcancerscreening
• Kssk ska vara en självklarhet för alla patienter
• Min vårdplan ska vara en verklighet för alla patienter
• RCC i samverkan ska arbeta för att stödja jämlik strålbehandling i hela landet
• RCC i samverkan ska stödja universitetssjukhusen för att uppnå status som 

Comprehensive Cancer Center 
• Vi vill se ett fortsatt samarbete med Nollvision cancer
• RCC ska stödja implementeringen av precisionsdiagnostik inom landet för att 

säkerhetsställa jämlik och effektiv cancervård
• Vad är era rekommendationer värda? – stärka dem
• (att vi slutar klumpa ihop palliativ vård och rehabilitering som begrepp). 
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Diskussion

− Utifrån punkterna vi tog upp, vad kan ni göra? Vad bör RCC göra? Vad bör SKR 
göra?

− Vad känns rimligt och relevant just nu tycker ni? 
(vi hoppas ju att ni tycker allt är rimligt och relevant men) 

− Vad kan patient- och närståendeföreträdare göra?

− Sluta klumpa ihop palliativ vård och rehabilitering – vad anser ni? Fördelar-
nackdelar? 



2022-02-01

Verka för jämlik vård, oavsett kön, ålder och i vilken region du bor i !  
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