
Regional cancerplan 2020-2023

Dialogmöte med allmänheten i Visby 
19 mars 2019



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

Viktigt att se hela 
människan



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

Kunskap och information
”Kunskap är viktigt när det gäller att minska cancerrisken och därför gäller det att informera och driva 
kampanjer som höjer kunskapen om cancer och dess risker på alla nivåer i samhället – allt från MVC, BVC, 
förskola, skola till äldreboende. Dessutom gäller det att nå ut till alla individer och grupper i samhället –
och över generationsgränserna”.

Avdramatisera begreppet cancer
”Avdramatisera begreppet cancer som sjukdom baserat på att allt fler botas eller kan leva med sin cancer”. 

Prevention i primärvården
”För att cancerpreventionen ska fungera i primärvården är samtal mellan patient och vårdpersonal viktigt . 
En bra metod är att ha strukturerade samtal om vikten av goda levnadsvanor. Skapa 
cancerrehabiliteringscentral för närstående”.

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 symtom och värdet av screening
”Ta upp tidiga symtom vid läkarbesök i kombination med livsstilsfrågor. Lättförståelig information som 
förmedlar kunskap om symtom och vikten av att söka vård tidigt. Generösa öppettider för screening. Det 
ska vara enkelt att boka via nätet”. 

Arbete med uppsökande verksamhet och korta vägar in till sjukvården
”Öka förståelsen kring varför en del inte går på screening. Uppsökande verksamhet är viktigt, att verka och 
finnas i bland annat socioekonomiskt utsatta områden”. 
”Kontaktvägarna in i sjukvården kan uppfattas som komplicerade med exempelvis begränsade telefontider 
och svårigheter att boka tider hos läkare. Det är viktigt att arbeta för att korta kontaktvägarna in i vården 
för att säkra att de behov som finns kan hanteras på bästa sätt”.
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Behandla cancer
Vad fungerar bra och vad behöver förbättras?

Bra och funktionell cancerbehandling
”Det mesta fungerar bra men det är viktigt att veta hur behandlingsprocessens olika steg ser ut och vad 

som kan förväntas i respektive steg. Befintliga standardiserade vårdprogram upplevs fungera bra, liksom 
kontaktsjuksköterskorna som har en mycket viktig och speciell roll i kontakten med patienten – speciellt när 
det gäller att förmedla kunskap, förklara behandlingsprocessen, hantera oro och liknande betydelsefulla 
områden. Bra med läkarkonferenserna - Multidisciplinära konferenser - som beslutsforum när det gäller 
cancerbehandling – men viktigt att alla förstår det uppdrag och den roll som MDK har när man får sina 
respektive svar efter genomförd konferens”.

Upplevda förbättringsområden
”Viktigt att tiden mellan diagnos och behandling blir kort. Man vill också ha fler samtal – även på Skype 
med specialistläkare och tillsammans med kontaktsjuksköterskan i syfte att få förklaringar och få möjlighet 
att ställa frågor”.

”På Gotland reser man som patient från ön för att få sin behandling. Viktigt att resorna
fungerar bra och att det finns väl fungerande hemvårdsteam tillgängliga när patienten är hemma på ön 
mellan behandlingarna och/eller på helgerna”.



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

Relevant stöd
”Det absolut viktigaste när det gäller att leva med cancer är att få det stöd som är relevant för
just mig – vare sig det gäller att få stöd av exempelvis psykolog, beteendevetare, kurator eller
präst. Det stödet ska också omfatta anhöriga och vänner”.

Öppenhet kring sin diagnos
”Det är bra att vara öppen med sin cancer. Det blir enklare för både mig själv och min omgivning, eftersom 
alla vet och har möjlighet att förhålla sig till detta. När man kommer tillbaka till arbetslivet är öppenheten 
nyckeln till samarbetet med arbetsgivaren och i samarbetet mellan arbetsgivaren och försäkringskassan”.



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. Här fyller 
patientföreningen en viktig funktion. Det är också viktigt att få tillgång till en nära kontakt med vården och 
få tillgång till senaste rönen när det gäller egenvård. Det är väsentligt att ha helhetssyn på det som händer 
efter en cancerbehandling, som påverkar både kropp och själ. Det kan exempelvis finnas följdsjukdomar, 
som reumatism, depression och värk”.



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

Primärvården har en viktig roll
”Primärvården har en viktig roll som vägen in i cancervården – liksom företagshälsovården. Här är det 
mycket väsentligt att alla behandlas lika oavsett inkomst”.
Lättillgänglig information för ökad förståelse
”Man måste vara kunnig för att både förstå sina rättigheter och den information man får tillgång till – just 
informationen kan kännas massiv och svår att ta till sig.
Här betyder stöd från närstående väldigt mycket – men det är också viktigt att närstående tas om hand i en 
känslomässigt svår situation.
Det finns behov av lättillgänglig information om hur vården fungerar och om de krav som finns om 
standardiserade vårdförlopp”.
Kontinuitet
”Kontinuitet i vården är viktigt – att träffa samma kontaktsjuksköterska, läkare och specialister”.
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