
Regional cancerplan 2020-2023

Dialogmöte – Patient- och närståenderådet 
3 april 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 och 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 • Skapa bra vanor 

tidigt

• Det ska vara enkelt att 
komma i kontakt med 
vården



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

Skapa bra vanor tidigt
”Använd alla medier med olika målgrupper. Informationskampanjer. Informera vid rätt tidpunkt –
när är man mottaglig? När närstående insjuknar eller efter cancerbehandling för att undvika recidiv 
med mera. Riktad information till förskolor och skolor. Prata om goda levnadsvanor som kost och 
motion tidigt. Förbjud rökning. Prata med barn om cancer (barn hör ändå om cancer). Utbilda 
skolpersonalen, barn och ungdomar. Skolhälsovård och primärvård har en viktig roll. Ha koll på sin 
ärftlighet. Hur ser din familjs cancerhistoria ut? Stress och cancer – informera om samband. 
Radongränsen är dubbelt så hög som WHO:s gränsvärde! Kan vi påverka? Bygg bostäder i bättre 
miljöer och förbättra miljön i alla bostadsområden. Fortsätta projektet ”Goda vanor för ett friskare 
liv”.

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?

Underlätta för dem som går på screening
”Underlätta för arbetstagare att gå på screening på arbetstid. Screeningmöjlighet nära och med 
flexibla tider.  Öppet kvällar och helger. Sluta skicka kallelser per post, använd mejl eller sms. 
Beskriva fördelarna med screening redan i kallelsen. Anpassa informationen till olika grupper i 
samhället. Informera mer i områden där det är lågt deltagande. 
Vilka är riskgrupperna? Söka nya samarbetspartners, till exempel RFSU. Cancerspecialiserade 
vårdcentraler. Beslutsstöd för cancer som i England och i Skottland. Beakta och skräddarsy 
riskgrupper enligt Socialstyrelsens rapport avseende SVF. Beakta kulturella skillnader. Forskning 
avseende blodprov som kan diagnostisera cancer. Ärftlighetsfrågan borde ställas på vårdcentral. 
Allmänheten bör informeras om ärftlighet vid cancer. Informera allmänheten om symtom. Unga 
män ska lära sig undersöka testiklarna. Tänk brett - nya samarbeten och öppenhet”. 



Behandla cancer
Vad fungerar bra och vad behöver förbättras?

Rehabiliteringen behöver förbättras
”Att fler överlever är bra. Vårdens logistik fungerar inte. Förnyad bedömning, second opinion, 
behöver förbättras. Erbjud komplementär och alternativ medicin. Kontaktsjuksköterskor och 
koordinatorer behövs till alla – viktigt! Bättre kontinuitet, samma vårdteam, snabbhet och 
prioritering leder till trygghet. Korta ledtider. Man vill inte vänta med misstänkt allvarlig cancer. 
Råd kring levnadsvanor under cancerbehandling som till exempel fysisk aktivitet”. 
”Personcentrerad vård behöver bli bättre. Individualiserad behandling. Patientöversikter som 
integreras med hälsoskattning. Digitaliserad vårdplan. Rehabiliteringen behöver förbättras 
generellt. Rehabilitering och hälsoskattning ska finnas med från misstanke om cancer till efter 
cancer.  Mer fokus på kronisk cancer. Tydligare och lättare plan och vård för spridd cancer. Snabba 
på nivåstruktureringen. Lära av de bästa. Vi behöver tillgång till kompetent personal. Positiv 
personal med bra arbetsmiljö. Förbättra arbetsmiljön. Bättre information om biverkningar. Bättre 
psykosocialt stöd. Ökat samarbete med Socialstyrelsen gällande socioekonomiskt svaga grupper. 
Hitta mått på patientupplevelse”. 



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

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med vården
”Ingen ska känna sig ensam. Alla ska känna sig trygga i sin behandling. Det ska vara solklart vart 
man ska vända sig om man har frågor och vill ha snabba svar. Det ska vara enkelt att komma i 
kontakt. Hjälp till självhjälp och egenvård gällande till exempel kost, motion och stress. Min 
vårdplan. Kunskap om sin sjukdom och träffa andra i liknande situation. Stöd av sexolog vid behov. 
Öka kunskapen kring komplementär och alternativ medicin. Flera föreläsningar. Vad är viktigt för 
dig? Personcentrerad vård. IT-stödet måste bli bättre. Mer information om patientföreningar”. 



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

Bättre information om rehabilitering
”Bättre information om vad Centrum för cancerrehabilitering kan erbjuda. Rehabiliteringsmöjlighet flera år 
efteråt. Bättre förutsättningar för närstående att hjälpa”. 
”Barncancer och seneffekter – bättre kunskap behövs. Bättre information om återfall och symtom”. 



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

Anställ tolkar
”Se Socialstyrelsens rapport ”Väntetider, patientperspektiv och strävan mot en jämlik cancervård”. 
Auktoriserade tolkar anställda på sjukhuset vore bra. Politiskt ställningstagande hur mycket man ska 
satsa på vården. Öka resurserna. Koordinatorer och navigator som stöd i det praktiska för patienter. 
Hälsoinformatörer. Använd patientföreningarna”.
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