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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 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 • Satsa på reklam i olika medier

• Öppna livsstilsmottagningar

• Ta hand om hela familjen
• Skapa mötesplatser för 

att hämta kraft



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

Satsa på reklam i  olika medier
”För att öka kunskapen kan man lobba in sig hos kända poddar. Använda sig av influencers. Man kan 
ha friskvårdsreklam på TV (istället för att prata om sjukdom och orange kuvert). Införa cancertant, 
jämför flourtanten eller liknande blodbuss, t ex i samband med HPV-vaccination, på högstadiet, 
gymnasiet och universitetet. Förebygga cancer som skolämne. Skolsköterskor kan ha hälsosamtal. 
RCC ger guidelines till skolorna och jobba tillsammans med kommunerna”. 

Öppna livsstilsmottagningar
”Livsstilsmottagning med fokus på stress, sömn och matvanor. Fysisk aktivitet ska vara en integrerad 
del av läroplanen. Intressant att veta vilka ungdomar lyssnar på och hur man på så sätt kan nå dem. 
Cancervårdcentraler. Kampanj om tidiga symtom på cancer. Nå socioekonomiska utsatta grupper, 
speciellt inriktat på kvinnor.  Kartlägg områden och ta hänsyn till vilket språk kallelserna skrivs på. 
Jobba mot reklam för tobak och alkohol och minska exponering av tobak och alkohol i filmer. Starta 
olika motionslopp mot cancer. Följa insatser med hälsoinformationscoacher för att se förbättringar. 
Goda vanor för ett friskare liv är ett viktigt projekt”. 

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?

Premiera deltagande i screening
”Belöna de som går på screening. Bevilja screening på arbetstid. Kallelser på olika språk. 
Sms-påminnelser och kallelse via sms. Utveckla SFI-material. Finns det? Screeningtoppen, öppna 
jämförelser till deltagande i screening. Reklam på TV om screening. Kunna göra självprovtagning hemma. 
Samarbeta med SFI i dessa frågor, även Migrationsverket bör informera. Rak information om screening, 
även baksidorna. Använda sig av appen Hälsa för information, där även donationskorten ligger. Skapa 
Cancerkollen med pushnotiser.”.

Riktade kampanjer
”Riktade kampanjer till rätt målgrupp, ex 1177, lokaltrafiken och influencers. Förenkla budskap, ex 10 
tecken på cancer. Lär av Ung Cancer och Barncancerfonden. 
Enkät med livsstilsfrågor i vissa åldrar, där vissa svarskombinationer kan ge indikation för utredning av vissa 
sjukdomar. Denna enkät kan komma upp som push i vissa telefoner. Indikation för utredning beräknas 
elektroniskt. När man fyllt i enkäten får man ett hälsoRUT-avdrag på 50 kr. 
Använd kunskapen kring de som inte kommer på screening för att kunna rikta kampanjer till dem.  Utveckla 
CaPrim. Alarmsymtomsutbildning för läkare som arbetar inom primärvården”.



Behandla cancer
Vad fungerar bra och vad behöver förbättras?

Rehabiliteringen börjar bli bättre
”Positivt är att många botas och att man är duktig på att lindra biverkningar. Strukturen i 
cancervården ger jämlikhet. Rehabiliteringen börjar bli bättre.  Akuta och avancerade behandlingar 
är de som resultatmässigt fungerar bra. Skräddarsy behandlingar både tumörrelaterat, men också 
beroende på patientens livssituation. Identifiera patienter som tål behandling. 
Kontaktsjuksköterskefunktionen ska kravställas. Interaktiv information. Undvik över- och 
underbehandling. Kan AI vara till hjälp? Kan man använda appar? Dessa behöver i så fall 
implementeras i journalsystemet”.

Stärk samarbetet mellan olika enheter
”Prehabilitering behöver studeras och implementeras. Även stärka samarbete mellan ASIH och 
behandlande enhet. Starta rehabilitering tidigt. Symtom screening redan under pågående 
behandling – enkät i telefonen där egenvårdsråd poppar upp beroende på svar. Brister i kontinuitet 
behöver förbättras, likaså brister i vårdkedjor och följsamhet till läkemedlet – rapportera symtom. 
Uppföljningar saknas (biobanksprover). Utredningstider, sommarcancervård, ledtider i vårdkedjan 
behöver förbättringar. Tar lång tid att införa nya behandlingar”.

”Distinktionen mellan akuta och mindre akuta behov i SVF:er behöver bli bättre. Alternativ 
information utifrån individens behov. Utbildning i detta för läkare. Mer integrativa förhållningssätt –
mer palliativt förhållningssätt. Ökat fokus på livskraft – ej bara överlevnad. Betona livsstilen under 
behandling, informera vikten av detta.  Mer resurser till stöd för livsstilsförändring. Min vårdplan 
bör kravställas. RCC bör avråda från behandling som inte har vetenskapligt bevisad effekt”.



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

Ta hand om hela familjen
”Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv såväl som personligt finns det troligtvis mycket att vinna på att 
ta hand om hela  familjen. Ta hänsyn till hela livssituationen. Undvika begreppet kronisk cancer. 
Subspecialiserad på Försäkringskassan så att bedömningen blir jämlik, ej beroende på handläggare. 
Förtydliga avtalet mellan ASIH och rehab. Utöka Centrum för cancerrehabilitering – fler får gå”.

Skapa mötesplatser för att hämta kraft
”Kraftens hus – stötta friskvården. Patienten behöver lära sig hur man lever med cancer inklusive 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen etc. Mötesplats för att hämta kraft! ”



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

Stötta det friska
”Efter cancer skulle strukturerad rehabilitering ingå i behandlingsupplägget – i det ingår 
symtomscreening och egenvård. Stöd för fysisk aktivitet som är mer specifik än i dag (kontakt med 
fysioterapeut eller dylikt)”.
En utmaning är att anpassa rehabilitering efter cancerdiagnos. Upptäcka seneffekter tidigt –
kunskap ut till primärvården och till patienten själv. Stötta friskheten”.

Fånga upp alla skeden i behandlingen
”Patientcentrerad uppföljning. Kanske en vårdform till mellan akutvård och hospice? 
Korttidsboende för att ej falla mellan stolarna. Vad kan man förvänta sig efter behandling? 
Algoritm! Vilka tar över efter öppna privata specialistmottagningar? Hur ser stödet ut i 
patientföreningar – svårt att få igång vissa grupper.  Slutenvården har efterkontroller men hur 
stöttar vi patienten?”.



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

Uppsökande verksamhet  - nå fram till kvinnorna
”Jämlik hälsa och vård ses som ett större samhällsproblem som inte kan lösas inom vården.  Fokus 
på information på olika språk, tänka på dyslexi etc. Filmer – alla kan inte läsa. Uppsökande 
verksamhet i vissa områden – nå fram till kvinnorna”.

”Öka mångfalden! Fler tolkar behövs för kommunikationen. Använda patientföreningar för att nå ut 
till alla patienter. Individanpassning – personcentrering. Egenvården är ofta den som blir ojämlik”.
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