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Välkommen att följa vårt arbete via nyhetsbrevet. Här får du ett urval av nyheter och annan relevant information
både från oss, från andra regioner och Regionala cancercentrum i samverkan, RCC.

Vår webbplats har ny design
RCCs webbplats har fått ett nytt utseende, framförallt
när det gäller startsidan och huvudmenyn.
Startsidan har blivit tydligare med nya ingångar till våra
mest populära områden. Den nya rullgardinsmenyn ”Välj
region” gör det lättare att välja den region du vill besöka,
samtidigt som huvudmenyn har fått större fokus.
Till nyhetsartikeln

Unga vuxna utvecklar vården
Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland har
tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset,
Sveriges Kommuner och Landsting och Ung Cancer
startat ett innovationsprojekt för att utveckla nya
mötesformer som passar tonåringar och unga vuxna
med cancerdiagnos.
Tonåringar känner sig inte alltid hemma bland barnen på
barnavdelningen och unga vuxna kan tycka att deras
frågor inte är i fokus på vuxenavdelningen. Målet med
projektet är att öka patientens välmående och möjlighet
till överlevnad genom tydligare ungdomsfokus i
behandlingen och ny teknik för bättre kommunikation
mellan vården och patienten.
Till nyhetsartikeln

Barn är också närstående
Bakom varje patient med cancer står väldigt ofta barn.
Vem ser barnen när mamma eller pappa har fått
cancer?
– Högtider och ledighet innebär att många barn kommer
väldigt nära sjukdomen vare sig man vill det eller inte.
Vården behöver uppmärksamma barns behov mer,
säger Eskil Degsell som är patient- och
närståenderepresentant och processledare för
närstående vid RCC Stockholm Gotland.
Till nyhetsartikeln

Landstingen delar på 196 miljoner för
att korta väntetiderna i cancervården
Regeringen har beslutat betala ut den andra delen av
årets stimulansmedel till landstingen för arbetet med att
korta väntetiderna i cancervården. Samtliga landsting
har klarat de krav som angavs i årets överenskommelse
mellan staten och SKL och får därmed ta del av
pengarna.
Till nyhetsartikeln

Nationell kontaktsjuksköterskedag på
Nalen i Stockholm den 18 mars 2019
Dagen arrangeras i samverkan mellan Sjuksköterskor i
cancervård och Regionalt cancercentrum. Darcy

Burbage från USA kommer och ger oss inspiration i
rollen som kontaktsjuksköterska. Vi kommer även att få
ta del av hur kontaktsjuksköterskor jobbar med
cancerrehabilitering, Min vårdplan som digital lösning,
MDK och uppföljning efter cancerbehandling.
Välkommen till en givande och inspirerande dag!
Läs mer och anmäl dig här

Halvdags workshop om cancerrehabilitering den 19 mars 2019
Den 19 mars kommer Sjuksköterskor i cancervård att anordna en halvdags workshop kring hur
kontaktsjuksköterskor kan jobba med cancerrehabilitering. Darcy Burbage, som har arbetat i över 30 inom
cancervården som Nurse Navigator, kommer att dela med sig av sin erfarenhet av att arbeta med
cancerrehabilitering. Läs mer och anmäl dig på onkologidagarna.se
Läs mer och anmäl dig på onkologidagarna.se

Vad händer efter cancern?
Vad händer med en person psykiskt, fysiskt och
existentiellt när cancerbehandlingen är klar? Många
ringer till Cancerrådgivningen och vill ha svar på sina
frågor både före, under och efter en cancerbehandling.
Flera undrar om det är normalt att känna sig på ett visst
sätt och frågar hur lång tid det tar att återhämta sig.
På Cancerrådgivningen arbetar fyra
specialistsjuksköterskor inom cancervård med lång
erfarenhet från sjukvården. De ger kvalificerade
stödsamtal kring cancer till både patienter, närstående,
vårdpersonal och till allmänheten
Till nyhetsartikeln

VP Prostatacancer uppdaterad

VP GEP-NET uppdaterad

Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer har
under 2018 reviderats.

Det nationella vårdprogrammet för neuroendokrina
buktumörer (GEP-NET) har under 2018 reviderats.

Läs mer om uppdateringarna här

Läs mer om uppdateringarna här

VP för KLL uppdaterat

VP för AML är uppdaterat

Det nationellt vårdprogrammet för kronisk lymfatisk
leukemi, KLL, har under 2018 reviderats.

Det nationella vårdprogrammet för Akut myeloisk leukemi
(AML) har under 2018 reviderats.

Läs mer om uppdateringarna här

Läs mer om uppdateringarna här

Levnadsvanor stod i fokus på patientoch närståendedag i Stockholm
Fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol- och solvanor har
ett tydligt samband när det gäller att både förebygga
cancer och minska risken för komplikationer i samband
med cancer. Det var huvudbudskapet när ett 70-tal
patient- och närståenderepresentanter träffades på
Nalen i Stockholm i november. Lena Sharp, tf
avdelningschef på Regionalt cancercentrum Stockholm
Gotland bjöd in under devisen ”It takes two to tango”.
– Syftet med rubriken är att både patient och sjukvården
har sina respektive ansvarsområden när det gäller
levnadsvanor men också att dagen var ett gemensamt
arrangemang mellan RCC och patient- och
närståenderådet i Stockholm-Gotlandregionen.
Till nyhetsartikeln

Gilla oss på Facebook
och följ oss på Twitter
Nu finns vi på Facebook. Följ oss gärna där så du inte
missar viktiga nyheter och annan nyttig information kring
cancervård. Du hittar oss på Regionalt cancercentrum
Stockholm Gotland.
Här finns vi på Twitter
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