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Cancer  berör alla!

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotlands uppdrag är att utveckla cancervården i 
regionen. En ny cancerplan för 2020-2023 kommer att tas fram under första halvåret 2019 i en 
bred förankringsprocess.  

Under mottot "Cancer berör alla!" har Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland under våren 
2019 bjudit in till dialog med bland annat hälso- och sjukvården, patienter, närstående, forskare 
samt allmänheten. Syftet med dialogmötena är att informera om vad som har hänt inom 
cancerområdet de senaste åren och att tillsammans diskutera hur cancervården bör utvecklas i 
framtiden.



Cancer berör alla!
Cancerplan 2020-2023

• Upplysning och kunskap
• Tydliggör ett ansvar för helheten
• Livsstilsscreening

• Bemötande
• Öka medvetenhet



Minska cancerrisken
Hur ökar vi kunskapen i samhället kring cancer och riskfaktorer 
och hur skapar vi förändring?

Upplysning och kunskap
”Det är viktigt att arbeta med upplysning och på det sättet bygga upp kunskap när det gäller riskfaktorer för 
cancer hos individer och grupper och då göra det över generationsgränserna – alla åldersgrupper från BVC, 
förskola, skola till äldreboende”.

Tydliggör ett ansvar för helheten 
”Viktigt att det finns en nationell samverkan mellan myndigheter, följa WHO:s riktlinjer. RCC har en tydlig 
roll som kunskapsbärare och att driva frågorna till folkbildande myndigheter”.

Livsstilsscreening
”Livsstilsscreening är viktig faktor när det gäller att hitta cancer. Primärvården har en betydelsefull roll. Det 
finns en stark önskan hos patienterna att möta en läkare som lyssnar och som har en god kunskapsnivå om 
cancer i alla skeden”. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Frågor till borden



Hitta cancer
Hur ska vi få fler att gå på screening och hur ska vi öka kunskapen kring 
symtom vid cancer och vart man vänder sig för att få hjälp?

Tydliggöra värdet av screening 
”Screening är en möjlighet att öka hälsan och snabbt vidta åtgärder. Viktigt med 
informationskampanjer i många kanaler för att upplysa och motivera befolkningen att gå på 
kontroller. Nödvändigt att ta reda på varför vissa grupper inte går på screening. Lösningen är att 
göra screening mer tillgänglig via digitala lösningar som t ex att via nätet kunna boka om sin tid. 
Vore bra med utökade öppettider och möjlighet till självprovtagning”.

Öka kunskapen om symtom och vikten av kroppsmedveten 
”Kartlägg symtom som patienter söker för och på det sättet bygga ökad kunskap både hos läkarna i 
primärvården och hos patienterna. Viktigt att lära känna sin kropp och undersöka den regelbundet 
och inte bagatellisera varningssymtomen”.



Behandla cancer
Vad fungerar bra och vad behöver förbättras?

Bra och funktionell cancerbehandling 
”Befintliga vårdprogram, kontaktsjuksköterskornas roll och bemötandet fungerar bra. Speciellt bra 
att träffa samma läkare under hela processen. Bröstcancerprocessen lyfts fram som ett bra exempel 
på hur god cancervård fungerar, den är strukturerad, tydlig och har en integrerad process. Bra med 
multidisciplinära konferenser som beslutsforum kring cancerbehandling. Bra och verkningsfulla 
läkemedel är en viktig och uppskattad del av den funktionella cancervården samt att patientens 
kostnad för detta är noll när högkostnadsskyddet uppnåtts”. 

Upplevda förbättringsområden 
”Det är viktigt att säkerställa att både patient och närstående får tillräcklig information. Det är även 
viktigt att patienten känner sig delaktig i tagna beslut och att få gehör för patientens önskan om 
second opinion. Det finns önskemål om prostatascreening och en väl genomarbetad process för 
denna cancerform motsvarande bröstcancerprocessen. Patienten måste få information om 
eventuella läkemedelsbiverkningar. Kunskapen om komplementärmedicin inom vården måste öka”.



Leva med cancer
Hur förbättrar vi förutsättningarna att leva med cancer?

Kunskap om sin egen diagnos och biverkningar
”Viktigt att få information om vad man ska göra eller sluta göra för att få ett så bra liv som möjligt. 
Att få hjälp med min egen situation. Hur jag ska hantera kunskapen om min egen diagnos. Hur jag 
ska bete mig och hur jag ska prata om den. Ökad kunskap behövs om läkemedelsbiverkningar, både 
de som uppträder direkt och de som kan komma senare. Detta betyder mycket för välbefinnandet.”

”Bra smärtlindring och stöd från specialister som till exempel dietister, kuratorer, 
rehabiliteringspersonal och andra stödpersoner. Viktigt att inkludera anhöriga och vänner. Ökad 
kunskap inom primärvården behövs och en förenklad kommunikation med vården för patienten. 
Hela behandlingshistorien ska synas i journalen så att patienten slipper berätta sin historia om 
igen.”



Efter cancer
Hur förbättrar vi förutsättningarna för ett bra liv efter cancer

Viktigt att se hela människan
”I detta skede, liksom i andra skeden, är det viktigt att se hela människan och förstå hur 
cancerprocessen har påverkat kropp och psyke och hur detta kan påverka den upplevda 
livssituationen. Det är viktigt att få hjälp för att kunna hantera sin livssituation genom exempelvis 
nära kontakt med vården – kanske utökad kuratorshjälp. Finns ett stort behov av 
rehabiliteringsmöjligheter fysiskt, mentalt och emotionellt”.

Helhetssyn 
”Det är viktigt att ha helhetssyn på det som händer efter en cancerbehandling som påverkar både 
kropp och själ. Det kan exempelvis finns följdsjukdomar som till fatigue, reumatism, depression och 
värk”.



Jämlik hälsa och vård
Hur ska vi öka jämlikhet, jämställdhet och mångfald

Bemötande 
”Bemötandet är en avgörande del av hela vårdprocessen – oavsett kön, bakgrund, inkomst, etnicitet 
och religion – och dessutom att vården ska vara lättillgänglig för alla.”

Öka medvetenhet 
”Det är också viktigt att öka medvetenheten om vad jämlik hälsa och vård innebär. Det finns behov 
av lättillgänglig information om hur vården fungerar. Ett förslag är att utbilda fler hälsoinformatörer. 
Viktigt att kontakta RFSU och RFSL för att nå HBTQ-personer. Det är bra att titta på utländska 
modeller i till exempel Finland och Norge för att dra nytta av deras erfarenheter”.
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