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” Det finns mycket att 
vara stolt över. Men 
allt är inte lika bra, 
vi kan inte slå oss till 
ro. De kommande tio 
åren  behöver vi  jobba 
mer med  prevention, 
rehabilitering och 
forskning”.  

Vi kan vara stolta 
– men är inte klara!

Regionala cancercentrum (RCC) är 
 r egionernas organisation för kunskaps-
styrning på cancerområdet och utgör 
Nationellt programområde cancer inom 
nationella systemet för kunskapsstyrning. 

RCC samverkar nationellt via lednings-
gruppen RCC i samverkan, som består av 
de sex RCC-cheferna med ersättare samt 
SKRs nationella cancersamordnare som 
ordförande. RCC har sitt nationella sam-
ordningskansli vid Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR). 

Tillsammans med landets regioner och 
sjukvårdsregioner och med engagerat 
stöd av Socialdepartementet,  arbetar 
RCC för en mer patientfokuserad, tillgäng-
lig och jämlik cancervård.

Regionala 
cancercentrum 
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Eftertryck av text och bilder är förbjudet  
utan överenskommelse med RCC. 

– Cancerstrategin 
har gett impone-
rande resultat, 
tycker avdelnings-
chefen Fredrik 
Lennartsson.

D

Foto: H
ans Alm

Fredrik Lennartsson
Chef vid Avdelningen för vård och omsorg, 
Sveriges Kommuner och Regioner
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e tio åren med nationella cancerstrategin och regionala
cancercentrum har satt ordentlig fart på utvecklingen
och kunskapsstyrningen, inte bara i cancervården utan

inom hälso- och sjukvården i stort. Tillsammans har
regionerna, SKR, RCC och staten kraftsamlat och samverkat för att
göra en i många stycken god cancervård ännu bättre.
Följer man tidslinjen och ser allt som har hänt och gjorts är det lätt
att bli imponerad. Nationella vårdprogram, koncentration av högspe-
cialiserade behandlingar, nationellt bibliotek för läkemedelsregimer,
standardiserade vårdförlopp. Och det viktigaste av allt; canceröverlev-

naden ökar och en stor del av patienterna
är nöjda med sin vård!

Det finns mycket att vara stolt över.
Men allt är inte lika bra, vi kan inte
slå oss till ro. De kommande tio åren
behöver vi jobba mer med prevention,
rehabilitering och forskning. Och vi
måste få SVF att fungera lika bra överallt
så vi får ner väntetiderna och minskar
skillnaderna i landet. I Danmark och
Norge är de på god väg att lyckas. Nu får
vi kavla upp ärmarna jobba oss ikapp.

Foto: Sören Andersson
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 ”  Nån sa - Vad får man för  
skattepengarna?                     

 Jag fick mitt liv!               
 Tack till alla er som 
 kämpar i cancervården!”

Claes Hernegård, melanompatient 
och patientföreträdare på 
Cancerdagen i Almedalen 2019. 

Foto: Per Eriksson | Johnér
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Satsningen på att varje 
patient ska få en kon-

taktsjuksköterska är en 
avgörande förbättring 
för svensk cancervård. 
Liksom ambitionen att 

korta väntetiderna.
Cecilia Olsson  

universitetslektor,  
specialistsjuksköterska  

i onkologi

När fler människor  
överlever så borde 

eftervård och 
rehabilitering  

prioriteras upp mer.
Dag Larsson  

riksdagsledamot  
Socialdemokraterna 

Genombrott i behand-
ling av cancerformer 
med tidigare urusel 

prognos. Fungerande 
vårdflöden på många 

håll. Utveckling av 
verksamheten med 

kontaktsjuksköterskor.
Kjell Asplund 

nationell cancer - 
samordnare 2010–2011 

Introduktionen av nya 
behandlingsmetoder. 
Förmåga att ta hand 

om patienters behov av 
kontinuerlig 

behandling och behov 
relaterade till 

cancerdiagnos.
Heidi Stensmyren  

ordförande Sveriges  
läkarförbund   

Ja, genom bättre 
behandlingar, 

 bemötande, omhän-
dertagande och längre 

överlevnad. Förbätt-
rade möjligheter att 

lindra biverkningar av 
behandling.
Ingrid Kössler  

processledare Patient-  
och närståenderådet,  

RCC Väst  

På snart sagt alla 
områden har  betydande 

förbättringar skett.  
Ytterst innebär det färre 

sjukdomsfall, mindre 
lidande och många 

räddade liv.
Göran Hägglund 

 socialminister  
2006–2014

Nya behandlingsmöj-
ligheter gör att fler kan 
botas och de som inte 

kan botas lever 
längre. Vården har 
blivit bättre på att 

lyssna på  patienten. 
Magnus Lagerlund  

chef och överläkare vid  
Onkologiska kliniken,  

Länssjukhuset Kalmar

Vilka är de viktigaste förbättringarna inom 
cancervården under de senaste åren?

Har de senaste tio årens utveckling inom
cancervården gjort skillnad för patienterna
och i så fall på vilket sätt?

Vilken är den största utmaningen för 
cancervården de kommande tio åren?

Pengarna, dyra  
läkemedel, brist på 

 specialiserad personal, 
att få hela kedjan 
inklusive primär-
vårdens roll att 
fungera bättre.
Barbro Sjölander  

ordförande Nätverket mot 
gynekologisk cancer  

Tillgängligheten, 
 resurser till forskning 

och lusten att 
samverka inom 

systemet.
Göran Henriks  

utvecklingsdirektör  
Region Jönköpings län  

 Så  tycker           vi

All förändring kräver människor med vilja och 
engagemang. Många sådana människor har varit 

involverade i förbättringen av cancervården de 
senaste tio åren. Utan dem hade vi inte varit där vi är 

idag. RCC bjöd in ett antal personer att tycka till 
om hur de ser på utvecklingen och 

betydelsen av nationella cancerstrategin.

 Text: Bo Alm och Emelie Ljunggren
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I huvudet på 
en föredetting

Gunilla Gunnarsson är onkolog och har tidigare varit chef i regionerna Jönköping och Östergötland. Från 2010 till 2017 var hon 
nationell cancersamordnare vid SKL och ordförande i RCC i samverkan. 

Å BÖRJADE cancerstrategiresan 
för mig. En statlig utredning 
la i början av 2009 fram 

bet än kandet ”En nationell 
cancerstrategi för framtiden” med förslag 
på kraftfulla åtgärder på cancerområdet. 
Inriktningen skulle parera för en kraftig 
ökning av antalet cancerinsjuknade de 
närmaste 20 åren. Regeringen och SKL hade 
slutit en överenskommelse för 2010–2012 
där flera av utredningsförslagen fanns med. 
Projektledare var tillsatta men avdelnings-
chefen Göran Stiernstedt ville ha någon med 
cancerkunskap att hålla samman det hela.

Och nog blev det en del att hålla sam-
man. Staten tillsatte Kjell Asplund som na-
tionell cancersamordnare med uppdrag att 
lägga grunden för regionala cancercentrum, 
RCC. Och han tog fram tio arbetsområden, 
de så kallade ”tio kriterierna” som utgjorde 
RCCs grunduppdrag de fyra första åren. 

I SLUTET AV 2010 ville landstingsdirektö-
rerna se en nationell samverkansgrupp med 
långsiktiga och hållbara arbetsformer. RCC 
i samverkan bildades med respektive RCC 
och SKL som ingående parter. Så här tio 
samarbetsår senare är det lustigt att minnas 
hur känsligt nationellt samarbete var då, 
så känsligt att det inte talades högt om det 
här uppdraget. Skulle politiken sätta sig 

emot med hänvisning till det heliga lokala 
självstyret?

Oron var obefogad. Vi har alltid känt 
starkt stöd från våra politiker. Och från 
andra som själva velat gå före och visa vägen 
och som velat att även RCC ska göra det; 
Göran Hägglund, Göran Stiernstedt, Kjell 
Asplund. 

Kanske är det just det som utmärker 
arbetet med cancerstrategin mest. Att RCC 
gått före och i många fall visat vägen för 
övrig vård. Att vi hittat former för både re-
gionalt och nationellt samarbete med beslut 
i konsensus som styrande princip. Att vi 
arbetat fram så många nationella kunskaps-
stöd byggda på professionernas medverkan; 
nationella vårdprogram, standardiserade 

vårdförlopp, läkemedelsregimer med mera. 
Att läkarna leder process- och förbättrings-
arbeten och att patienter och närstående 
varit involverade i allt arbete med cancer-
strategin.

Mest stolt och nöjd är jag nog över att 
RCC lyckats få regionerna att samla sig till 
gemensamma beslut; i studien om screening 
för tjock- och ändtarmscancer, i koncen-
trationen av tio nationella vårduppdrag, 
i samordningsmodellen på läkemedels-
området. Det är ändå det som skapar bäst 
förutsättningar för att RCC ska lyckas med 
sitt viktigaste uppdrag; att göra cancervår-
den mer jämlik.  

ATT STATEN UPPSKATTAT RCCs arbete 
råder ingen tvekan om. Samarbetet med 
Socialdepartementet har varit mycket bra 
och jag är säker på att utan statens engage-
mang hade cancervården inte varit där den 
är idag! 

Så vad vill jag se under de kommande tio 
åren? Jo, att patienterna blir mer delaktiga i 
själva mötet med vården och att kontinuite-
ten värderas högre. Att RCC fortsätter vara 
en förebild för kunskapsstyrningssystemet. 
Att staten fortsätter stödja och stimulera 
cancervården och att sjukvårdsregionerna 
hittar formerna för att samordna sig med 
gemensamma beslut ännu mer än idag.l

”Är du ledig? Kan du komma till Sveriges Kommuner och Landsting och 
hålla samman ett tiotal projekt inom cancerområdet?”

 Text: Gunilla Gunnarsson

S

SÅ BÖRJADE DET

!

Regeringen tillsätter en statlig nationell 
samordnare med uppdrag att samordna 
processen med att bilda RCC.

Utredaren Kerstin Wigzell presenterar 
betänkandet ”En nationell cancerstrategi 
för framtiden” (SOU 2009:11).

2009

TIO ÅR MED CANCERSTRATEGIN 
När startade arbetet med nationella vårdprogram? Och när presenterade 
RCC sina erfarenheter i ”Att leda med kunskap”? I tidslinjen hittar du de 
viktigaste milstolparna i cancerstrategins och RCCs tioåriga historia.

2007 Regeringen tillsätter en  
utredning för en nationell cancerstrategi.

Första årliga överenskommelsen 
mellan staten och SKL om sats-
ning på cancervården.

Foto:Anna Kern



5 MÅL
FÖR FRAMTIDENS CANCERVÅRD

12345
l Minska risken 
för insjuknande i 
cancer.

l Förbättra kvalite-
ten i omhänderta-
gandet av patienter 
med cancer utifrån 
ett tydligt patient-
perspektiv.

l Förlänga över-
levnadstiden efter 
en cancerdiagnos 
och förbättra livs - 
kvaliteten efter en 
cancerdiagnos.

l Minska regionala 
skillnader i över-
levnadstid efter en 
cancerdiagnos.

l Minska skillnader 
mellan befolknings-
grupper i insjuknande 
och överlevnadstid.

Cancer hade blivit en folksjukdom och antalet 
insjuknade ökade varje år. Utredningen som tog sig 
an detta inventerade cancervårdens utmaningar och 
föreslog motåtgärder i slutbetänkandet ”En nationell 
cancerstrategi för framtiden”. Fem övergripande mål 
sattes för det långsiktiga cancerarbetet. 

I december 2009 slöts den första årliga överens-
kommelsen mellan regeringen och SKL om insatser 
för en ännu bättre cancervård. Insatserna har byggt 
på förslagen i strategin, som utgjort stommen i det 
omfattande utvecklingsarbete som bedrivits under 
RCCs ledning. 

På sidorna 10–16 hittar du artiklar om arbeten 
som visar att vi kommit en liten bit på vägen mot att 
uppfylla cancerstrategins övergripande mål.l

2009 fick Sverige en 
nationell cancerstrategi
 

Landstingsdirektörerna ger i 
uppdrag till samordnaren att 
starta nationell samverkan. 
RCC i samverkan bildas.

SKL tillsätter en nationell 
cancersamordnare.

Sex RCC börjar bildas 
med nationellt stöd.

2010

I statliga överenskommelsen ingick medel för att 
starta sju nationella vårdprogram. 2019 finns cirka 
40 nationella vårdprogram och ett arbetssätt med 
täta uppdateringar samt digital tillgänglighet.

Arbetet för kvalitetsutveckling och ökat deltagande i cervixscreening 
och mammografi inleds. Det lokala projektet ”Ta med en vän” får år 
2012 ”Guldskalpellen” (årets förnyare av svensk vård).

Foto: Ulf H
uett N

ilsson | Johnér
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är Socialstyrelsen 2011 endast rekommende-
rade screening för tjock- och ändtarmscancer 
som forskning tog RCC med stöd av staten 

initiativ till en stor nationell studie. 
Efter ett par år av förberedelser och dialog med 

landstingen kunde SCREESCO (Screening of Swedish 
colons) starta i februari 2014. Arton landsting valde 
att delta så studien blev lite av en förberedelse för ett 
nationellt införande.

– Vi lyckades designa en studie som många länder i 
världen sneglar avundsjukt på, säger Rolf Hultcrantz, 
senior professor vid Karolinska Institutet och studie-
ansvarig för SCREESCO.

Det vetenskapliga stödet för screening är starkt. 
WHO och EU pläderar för screening sedan 15 år och 
många europeiska länder har redan infört det. Om 
alla i Sverige mellan 60 och 74 år screenas beräknar 
man kunna spara omkring 300 liv per år.

– Region Stockholm startade med tarmcancer-
screening 2008 och Gotland 2009. Jag var med 
och byggde upp verksamheten och kunde använda 
lärdomarna i designen av SCREESCO.

Rolf Hultcrantz menar att studien är så komplex 
och dyr att ingen enskild forskargrupp hade kunnat 
genomföra den.

– Och utan ett starkt stöd från RCC i samverkan och 
beslutsfattarna i landets regioner hade det inte gått.

RESULTATEN FRÅN STUDIEN kommer att dröja. Två 
 metoder ska utvärderas: En grupp erbjuds själv-
provtagning för blod i avföringen med uppföljande 
koloskopi för de som testar positivt. En annan grupp 
bjuds in till koloskopi direkt.

Screening för 
tarmcancer kan rädda liv

Den svenska SCREESCO-studien har lagt grunden till ett nationellt 
införande av allmän screening för tjock- och ändtarmscancer. 
Med start 2020 väntas regionerna påbörja införandet.
 Text: Eva Nordin

+ LÄS MER: 
cancercentrum.
se/screesco

– Grupperna matchas sedan mot en kontrollgrupp 
och vi kommer göra uppföljningar efter fem, tio och 
femton år.

2014 bestämde sig Socialstyrelsen 
för att rekommendera screening. Det 
fick RCC att råda regionerna att på-
börja införandet av screening nu när 
SCREESCO avslutats. Flera regioner 
planerar för att börja erbjuda de första 
åldersgrupperna provtagning för dolt 
blod i avföringen under 2020.

– SCREESCO-studien har påskyndat införandet, 
men också lett till andra goda effekter som satsningar 
på avancerad utbildning och kvalitetshöjning av 
koloskopi. Vi har riggat ett system som kan leda till 
mer jämlik vård och stärkt forskning och utveckling, 
säger Rolf Hultcrantz.l

” Vi lyckades designa en studie 
som många länder i världen 
sneglar avundsjukt på.”

Rolf Hultcrantz
Rolf Hultcrantz är 
senior professor i 
gastroenterologi 
och hepatologi vid 
Karolinska Institutet 
i Stockholm och har 
varit studieledare för 
SCREESCO-studien 
sedan 2014.

l Tjock- och ändtarms-
cancer är den tredje 
vanligaste cancerformen i 
Sverige; varje år dör cirka 
2 700 personer. 
l Med tidig upptäckt 
kan nästan alla patienter 
botas. 
l Vid en koloskopi kan 
förstadier upptäckas och 
tas bort så att cancer inte 
uppstår.
l Under 2020 väntas 
regionerna påbörja 
screening för tjock- och 
ändtarmscancer med 
provtagning för dolt blod 
i avföringen till män och 
kvinnor 60 – 74 år. 

N

Arbetet med Nationella regim-
biblioteket inleds. 2019 finns 
drygt 400 behandlingsregimer. 

Uppdragsbeskrivning för nationella arbetsgrupper 
utvecklas och de fem första arbetsgrupperna inrättas. 
2019 har RCC ett 60-tal nationella arbetsgrupper.

En studie som publiceras i The Lancet utförd av 
ett internationellt benchmarkingprojekt, ”ICBP”, 
visar att Sverige ligger i topp tre vad gäller 
1- och 5-årsöverlevnad efter cancer. 

Ett arbete kring kontaktsjuksköterskor 
inleds. Det leder till en nationell beskrivning 
av kontaktsjuksköterskans uppdrag.

SKL/RCC får ett regeringsuppdrag att ta 
fram ett system för nationell samordning av 
högspecialiserad cancervård.

5 MÅL MINSKAD RISK FÖR INSJUKNANDE

Om alla i Sverige 
mellan 60 och 74 år 
deltar i screening 
för tjock- och änd-
tarmscancer kan vi 
spara omkring 300 
liv per år.

Foto: M
atilda Sveningsson | Scandinav

Foto: Connel Design | G
ettyim

ages

En försöksverksamhet med teledermatoskopi startas. Projektet får 
år 2013 ”Guldskalpellen”. 2018 ger RCC ut rekommendation till alla 
regioner om hur teledermatoskopi bör användas i tidig diagnostik. 

2011

De tio kriterierna som 
ska utmärka ett 
RCC fastslås.
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ör drygt åtta år sedan tackade professor Jan 
Liliemark ja till jobbet som projektledare för 
”Strukturerat införande av cancerläkemedel” 

på SKL. Uppdraget var att utveckla en modell för hur 
regionerna gemensamt skulle kunna ta ställning till 
vilka nya cancerläkemedel som ska användas. Målet 
var att skapa en jämlik tillgång till nya kostnads-
effektiva läkemedel, oavsett patientens ålder, kön, 
socioekonomisk bakgrund eller bostadsort. 

– När jag själv var ung läkare hade vi inte så 
många läkemedelsbehandlingar att erbjuda. Många 
över levde inte, patienter som vi idag hade kunnat 
behandla och bota. 

Projektet mynnade 2012 ut i en modell för can-
cerläkemedel. Tre år senare lanserades en generell 
modell även för andra läkemedel. 

En viktig funktion är NT-rådet (regionernas 
expertgrupp för nya terapier) där Jan Liliemark är 
adjungerad ledamot.

– Uppgiften är att värdera kostnaden och bedöma 
nyttan som ett nytt läkemedel ger, i förhållande till 
de behandlingar som redan finns. Rådet har också 
mandat att rekommendera regionerna användningen 
av nya läkemedel. 

– Det är få som inte följer rekommendationerna 
och vi har lyckats få bort de största ojämlikheterna. 

Införandemodellen är ett gott exempel på hur 
regionerna kan samordna sig nationellt, utan att ge 
upp det kommunala självstyret.

– Regionerna inser att det gagnar patienterna och 
att det är svårt att tackla komplexa frågor på egen 
hand.

F

Modell för jämlik 
läkemedelsanvändning

Regionerna samarbetar för att ge alla patienter en snabbare, mer rättvis 
och jämlik tillgång till nya behandlingar. Det sker genom ett nationellt 
samordnat införande av nya läkemedel. En modell som först utvecklades 
för cancervården och som trädde i kraft även för andra läkemedel 2015.
 Text: Eva Nordin

+ LÄS MER: 
cancercentrum.
se/lakemedel

Men modellen är inte perfekt. Det krävs ett fortsatt 
utvecklingsarbete för att uppnå målen, menar han.

– Det är mer rättvist och jämlikt idag 
än tidigare. Då var det mer individuella 
bedömningar och patienter tvingades 
ibland att flytta för att få livsviktig 
behandling. Vi har lärt oss mycket 
och det sker ständiga förbättringar.  
 
JAN LILIEMARK MENAR att modellen är 
till stor nytta för såväl patienter som skatte-
betalare.

– Men den kräver djup kunskap om hälsoekonomi 
och prioriteringar. Resurserna är begränsade, vi måste 
ha modet att säga nej till dyra behandlingar. Annars 
kan vi inte utveckla ett rättvist system och det drabbar i 
så fall patienterna.l

” Tack vare den här model-
len har vi lyckats få bort de 
 största ojämlikheterna när det 
gäller patienters tillgång till 
nya läkemedel.”

Jan Liliemark
Jan Liliemark är 
cancer läkare, pro-
fessor och avdel-
ningschef på SBU, 
Statens beredning 
för medicinsk och 
social utvärdering. 
Från 2020 blir han 
ordförande för det 
nybildade Rådet 
för medicintek-
niska produkter 
(MTP).

5 MÅL MINSKADE SKILLNADER I ÖVERLEVNAD

l Strukturerat införande 
ingick i arbetet med natio-
nella cancerstrategin 2012 
och utvecklades senare 
till NT-rådets modell för 
samordnat införande av 
nya läkemedel.
l NT-rådet värderar nytta 
i relation till kostnad för 
ett läkemedel i jämfört 
med andra tillgängliga 
behandlingar. Rekommen-
dationerna gäller oftast 
läkemedel som används 
på sjukhus. 
l Målet är en jämlik och 
ändamålsenlig läkeme-
delsanvändning för alla 
patienter.
l Från 2020 omfattar mo-
dellen för ordnat införande 
även medicinteknik. Ett 
särskilt råd tillsätts med 
liknande roll som NT-rådet.  

Sedan samverkans-
modelleninfördes 
har sammanlagt 
40 cancerläkemedel 
eller indikationer 
prövats enligt NT-
rådets värderings-
process.

2013

Socialstyrelsen får i 
uppdrag att följa upp RCC.

RCC utreder strukturerat införande av cancerläkemedel. 2019 finns 
NT-rådet samt Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel. 
Introduktionstiden för nya dyra läkemedel har förkortats och 
samordnats nationellt.

2012

RCC arrangerar Cancerdagen i Almedalen 
för första gången, som sedan dess varit 
årligen återkommande.

Patient- och närståenderåd har nu införts 
i alla regionala cancercentrum och en 
uppdragsbeskrivning för dessa arbetas fram.

RCC arrangerar patientföreträdarutbildning, spelar 
in utbildningsfilmer och utvecklar patientmedverkan 
tillsammans med patientorganisationerna.  

Foto: M
arie Birkl Foto: M

arie Birkl

Den första gemensamma 
webbplatsen lanseras på 
www.cancercentrum.se.
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et har nu gått drygt fem år sedan den första 
behandlingsstudien med CAR-T-celler startade 
på Akademiska sjukhuset i Uppsala, där 

Gunilla Enblad verkar. 
– Vi var först i Europa med denna behandling av 

lymfkörtelcancer och akut lymfatisk leukemi. Det är 
en revolutionerande metod som kan hjälpa patienter 
som annars inte skulle överleva sin sjukdom.

– Genom åren har jag hört många forskare prata 
om möjligheterna med immunterapi. Länge tänkte 
jag att det var science fiction. Men nu är vi där, säger 
Gunilla Enblad.

Förenklat går behandlingen ut på att omprogram-
mera immunförsvarets T-celler (vita blodkroppar) 
så att de mer effektivt kan identifiera och förgöra 
tumörceller.

Patienten lämnar ett blodprov ur vilket CAR-T-
celler framställs och modifieras. Cellerna återförs 
sedan till patienten och angriper cancercellerna som 
behandlingen riktas mot.

RESULTATEN VAR LOVANDE redan från början, även 
om många patienter senare fick återfall. Påtagligt var 
ändå att flera patienter kunde leva några månader 
längre med sin cancersjukdom, vissa upp till två år 
efter behandling. Patienterna fick även mycket färre 
biverkningar jämfört med patienter i andra studier.

– Metoden innebär ett paradigmskifte inom 
cancerbehandling och är definitivt här för att stanna. 
Jag tror att även melanom, äggstockscancer och vissa 
hjärntumörer kan omfattas av behandlingen i framti-
den, säger Gunilla Enblad.

Immunterapi – en revolution
CAR-T-behandling är en helt ny typ av immunterapi som har 
 revolutionerat cancervården. 
   – Idag kan vi göra det som tidigare ansågs vara science fiction,  
säger Gunilla Enblad, professor i onkologi.
 Text: Eva Nordin Foto: Johan Alp

+ LÄS MER: 
cancercentrum.
se/car-t

Hittills finns det två godkända läkemedel för 
behandling av patienter med lymfcancer och akuta 
leukemier som annars inte skulle överleva. Men 
läkemedlen är dyra – en dos kostar över tre miljoner 
kronor per patient.

– Det ställer höga krav på sjukvården. Vi behöver 
veta mer om vilka patienter som är mest lämpade och 
varför vissa svarar på behandling och andra inte.

GUNILLA ENBLAD ÄR ordförande i RCC i samverkans 
CAR-T-grupp. Den består av representanter för de 
sex regionala cancercentrumen och har bland annat 
i uppdrag att stödja införandet av behandlingen över 
hela Sverige. 

– Cancerpatienter måste få samma chans till 
CAR-T-behandling var de än bor i landet. Något 
annat är otänkbart, säger Gunilla Enblad. l 

” CAR-T-terapin innebär 
ett paradigmskifte inom                     
cancerbehandling och är          
definitivt här för att stanna.”

– Ge mer tid för 
forskning. Bra 
forskning ger bra 
sjukvård, säger 
Gunilla Enblad. 

l Flera framsteg har gjorts 
med att utnyttja immun-
systemet i utvecklingen av 
nya cancerbehandlingar. 
Ett av de mest lovande har 
skett med CAR-T-celler.
l Behandlingen, som är 
en del av immunterapin, 
ges till patienter som utan 
framgång provat all annan 
botande behandling.
l Behandlingen går ut 
på att omprogrammera 
immunförsvarets T-celler 
(vita blodkroppar), så 
att de mer effektivt kan 
identifiera och förgöra 
tumörceller.
l Sedan 2019 är CAR-T-te-
rapi godkänd i Sverige för 
behandling av lymfom och 
akut lymfatisk leukemi.
  

D

Gunilla Enblad
Gunilla Enblad 
är professor och 
 onkolog vid Upp-
sala universitet 
och Onkologklini-
ken på Akade-
miska sjukhuset 
i Uppsala. Hon är 
också ordförande 
i RCC i samver-
kans CAR-T-grupp.

2015

Regeringen tar initiativ till införandet av 
standardiserade vårdförlopp (SVF). RCC leder 
arbetet under devisen ”Varje dag räknas”. 

2014

De fem första standardiserade 
vårdförloppen införs. 2019 är 31 SVF 
 införda i regionerna och konceptet 
sprids till andra medicinska områden.

Efter beslut hos alla landsting nivåstruktureras botande penis-
cancerbehandling från drygt 25 sjukhus till två; Malmö och Örebro. 
2018 har tio områden koncentrerats nationellt till 28 vårdenheter.

5 MÅL FÖRLÄNGD ÖVERLEVNADSTID

En nationell tarmcancerscreeningstudie 
startas där 18 landsting beslutar att delta. 
Screening har införts av Stockholm och 
Gotland permanent sedan tidigare.  

Ny gemensam webb lanseras på cancer centrum.se 
och därefter mobilappen ”Cancervård” för alla 
vårdprogram och vårdförlopp. 
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5 MÅLAllt fler insjuknar i cancer. Antalet 
nya fall per år har ökat över tid, dels 
för att vi blir äldre och hinner utveckla 
cancer, dels för att vården blivit bättre 
på att upptäcka och diagnostisera. 
Samtidigt har dödligheten minskat i 
flertalet cancerformer. 

Bröstcancer är ett tydligt exempel. 
Antalet nyupptäckta fall har ökat 

från cirka 3 400 fall 1970 till 10 300 
fall 2017. I förhållande till folkmäng-
den motsvarar det en fördubbling av 
rapporterade bröstcancerfall. Under 
samma period har dödligheten i 
bröstcancer halverats. Överlevnaden 
har dramatiskt förbättrats tack vare 
screening, tidigare upptäckt och 
förbättrade behandlingar. l

Fler insjuknar 
men överlevnaden ökar

VARJE 
DAG  

 RÄKNAS!
arje år får över 60 000 personer i Sverige en 
cancerdiagnos. Runt sig har de många nära 
som därmed också drabbas. Varje dag med 

misstanke eller insikt om att man har cancer 
är en dag av oro. Därför ska ingen behöva vänta längre 
än nödvändigt på utredningsinsatser, diagnosbesked och 
behandling.

Efter ett initiativ från staten 2014 har RCC tillsam-
mans med landets alla regioner genomfört en fyraårig 
nationell satsning på att korta väntetiderna och minska 
de regionala skillnaderna i cancervården. Satsningen på 
kortare väntetider har pågått sedan 2015 och bygger på en 
svensk utveckling av det danska konceptet med så kallade 
pakkeforløb. I Sverige kallas det standardiserade vårdför-
lopp (SVF), och sedan starten har vi infört 31 vårdförlopp 
i cancervården. 

MED SVF SKA TIDEN från välgrundad misstanke om cancer 
till start av behandling göras så kort som möjligt utan att 
kvaliteten och patientsäkerheten äventyras. I vårdförlop-
pen anges vilka utredningar som ska göras och hur många 
dagar det maximalt bör ta. Att patienten är involverad 
och informerad om vad som ska ske ingår som ett av 
grundkraven.

Vid utgången av 2020 är målet att minst 70 procent 
av alla som insjuknar i en cancerdiagnos ska ha blivit 
utredda i ett standardiserat vårdförlopp, och att minst 
80 procent av de SVF-utredda patienterna ska ha gått 
igenom vårdförloppet inom de angivna tidsgränserna.

Uppföljningen av satsningen visar att över 70 procent av 
cancerpatienterna blir utredda enligt SVF, men att det är 
långt kvar innan väntetidsmålet är uppnått. Men på flera 
håll i landet har införandet av SVF gett mycket goda resul-
tat. Läs om hur hur införandet av koordinatorer  ökade 
kapaciteten vid Bilddiagnostiken i Helsingborg, och hur 
Patologen i Sundsvall fick ordning på sina processer. l

V

RCC i samverkan ger 
rekommendationer om 
regional nivåstrukturering.

2016

En översyn av kompetensförsörjningen 
inom barncancervården genomförs.

Prostatacancerregistret presenterar 
data i en första interaktiv rapport 
för alla intressenter.

RCC presenterar sex års 
samlade erfarenheter i 
skriften ”Att leda med 
kunskap”.

Socialstyrelsen utvärderar de första fyra åren 
med RCC: ”En framgångsrik satsning”.

5 MÅL FÖRLÄNGD ÖVERLEVNADSTID

Ny rapport
Att denna parallella 
utveckling skett inom 
flera diagnoser framgår 
av en ny rapport, ”Cancer 
i Sverige – Registerdata 
över förekomst och död-
lighet 1970 – 2017”, som 
Regionala  cancercentrum 
i samverkan tagit fram. 
Rapporten är publicerad 
på cancercentrum.se. 
LADDA NER RAPPORTEN:
cancercentrum.se/
registerdata

Foto: Anna Kern

Databasen (CIS) ”Cancerstudier i 
Sverige” lanseras, där både vården 
och patienter hittar pågående 
kliniska studier. 

Första PREM-enkäterna skickas till patienter 
utredda enligt SVF. Till och med 2018 har totalt 
110 000 patienter besvarat enkäten. 
(PREM = Patientrapporterade erfarenhetsmått.)

Ett nordiskt arbete 
för erfarenhetsutbyte 
av SVF startas.
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Bröstcancer – insjuknande och dödlighet

Antal nya bröstcancerfall per 100 000 kvinnor Antal döda i bröstcancer per 100 000 kvinnor
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Koordinatorer 
dubblade kapaciteten

tan våra nya koordinatorer hade vi inte 
kunnat göra lika många undersökningar som 
idag, säger Karin Fristedt, verksamhetschef 

vid Diagnostik Skånevård SUND. Tillsammans med 
röntgenläkaren Anders Navntoft initierade hon 
arbetet som gör att de nu kan hålla ledtiderna för 
bilddiagnostik för nästan alla SVF. 

– Jag och Anders förstod att diagnostiken skulle 
påverkas rejält då SVF infördes. Och att vi skulle bli 
inblandade i nästan alla förlopp. Det var lika bra att 
sätta upp en mall för hur vi skulle göra. Så det inte 

bara skulle bli vilda västern, säger Karin Fristedt.
En åtgärd var att inrätta koordinatorsfunktio-

nen. Den utgörs av ett team på fyra personer, 
är ständigt bemannad och är en av nycklar-
na till den fördubblade undersöknings-

kapaciteten. 
– Vår röntgensköterska Monica Nilsson har 

byggt upp vårt arbete på ett bra sätt. Hon har skapat 
flöden som anger vilken undersökning som ska bokas 
till vilket förlopp och vid vilka tider. Det fungerar 
väldigt smidigt och bra, säger Annelie Andersson, en 
av teamets tre undersköterskor.

Bilddiagnostik används i 28 av 31 standardiserade vårdförlopp. 
Undersökningarna ska göras inom några dagar. All onödig tid måste 
kapas. Med standardiserad arbetsprocess och koordinatorer kunde 

Diagnostik Skånevård SUND dubbla antalet SVF-utredningar.
 Text: Annelie Petersson Foto: Lars Lanhed

VARJE DAG RÄKNAS 

Läkarchef och 
röntgenläkare 
Anders Navntoft.

Numera tar Monica Nilsson emot remisser och bokar 
undersökningar. Att flödet går fort idag beror bland 
annat på att koordinatorerna har hög kompetens och 
att personalkontinuiteten är hög. 

För att förenkla för röntgenläkarna har de även 
tagit fram definitioner av ”välgrundad misstanke” för 
respektive vårdförlopp och en beskrivning av vilken 
bilddiagnostik som är aktuell inom vilka vårdförlopp. 

– Vi satte oss ner och gjorde ett ”det här gäller- 
dokument”. Det är inte så lätt att läsa ut ledtiderna i 

de övergripande dokumenten, så det behövdes, säger 
Anders Navntoft. 

Idag har de också fasta SVF-tider i schemat som 
inte är låsta till specifika flöden. Det skapar utrym-
me för tidbokning med kort varsel och variationer i 
remissinflödet.

– Eftersom inflödet av remisser varierar för 
varje vecka låser vi oss för mycket om vi till exempel 
 bestämmer att tjock- och ändtarmscancer ska röntgas 
en speciell dag, säger Karin Fristedt.l – Tidigare kunde 

undersökningen 
sällan genom-
föras ens inom 
två veckor efter 
remissankomst, 
säger Karin 
Fristedt.

Bilddiagnostik 
krävs i många 
vårdförlopp och 
är ofta en trång 
sektor.

+” Med tiden har vi lärt oss att fylla de små sjukhusen 
med planerade undersökningar först. Akutflödet är 
mer intensivt på de större sjukhusen i Skåne.”

LÄS MER: 
cancercentrum.se/
koordinatorer-sund

l Inkommande remisser 
lästes in av en sekreterare 
eller undersköterska.
l Därefter bedömde en 
läkare remissen för att 
avgöra vilken sorts 
undersökning som skulle 
göras och inom vilken tid. 
l Bokningsfunktionen tog 
sedan över och slutligen 
skickades ett brev. 
l Undersökningen 
genomfördes sällan inom 
två veckor efter remissan-
komst. 

U
Processen före 
förändringen

Elektronisk anmälan till cancerregistret integreras 
med rapportering till kvalitetsregister och ett nationellt 
stödteam för cancerregistret (CanINCA) etableras.

RCC beskriver i ett positionspapper 
hur man vill arbeta vidare mot 
framtidens cancervård.

RCC startar en läkemedelsmodul 
för uppföljning av användningen 
av nya läkemedel.

2017

Tester med 
digital ”Min 
vårdplan” startas.
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ör tre år sedan blev Thomas Axberg inlagd 
på Sahlgrenska universitetssjukhuset för 
misstanke om infarkt. Det visade sig dock att 

det inte var något större problem med hjärtat. Istället 
remitterades han till lungmedicin.

– De misstänkte en tumör på lungan och jag fick 
snabbt en tid för datortomografi. Tyvärr bokade jag 
om tiden för en semesterresa. Utomlands drabbades 
jag av elak hosta med blodblandat slem och förstod 
att något var rejält fel.

Väl tillbaka gick det snabbt. Från misstanke om 
tumör och utredning med omfattande provtagning 
till kirurgi tog det cirka fem veckor.

– Jag blev chockad först av beskedet om lungcan-
cer. Jag rökte förvisso några år i min ungdom men 
har sedan dess levt ett ganska hälsosamt liv.

Från början förstod Thomas Axberg inte att han 
genomgick en basutredning enligt SVF. 

– I efterhand är jag oerhört tacksam över att det 
gick så snabbt och effektivt. Ju tidigare upptäckt och 
start av behandling desto bättre är ju prognosen.

DET SVÅRASTE MED cancerbeskedet var ovissheten 
och rädslorna. Men oron kunde dämpas av tydliga 
besked, strukturerad utredning och nära dialog med 
kontaktsjuksköterskan, menar han.

– Min läkare sa att utgångspunkten var att lung-
cancern gick att bota. Det blev ett viktigt mantra 
för mig. Beskedet att det gick att operera gjorde mig 
och min fru hoppfulla. Då firade vi med räkor och 
champagne.

När han pratar om det som har varit viktigt blir 
Thomas Axberg rörd. Det stockar sig i halsen när han 
berättar om sin fru.

– Hon har varit ett fantastiskt stöd. Vi har kommit 
varandra närmare och det har betytt oerhört mycket 
att inte vara ensam. 

Sjukvårdens bemötande har varit fantastiskt, 
menar han.

– Vid nåt enstaka tillfälle blev jag uppmanad att 
kämpa och tänka positivt. Då blev jag arg. Varför ska 
man kämpa just vid cancer, men inte vid diabetes? 

+ LÄS MER: 
cancercentrum.se/
svf-patient

Det finns så mycket skuld och skam som är förknippat 
med cancer och som jag önskar inte fanns.

Erfarenheterna har varit berikande, säger Thomas 
Axberg.

– Jag är imponerad av cancervården. Jag har lärt mig 
mycket på resan och jag tror att jag kan vara ett bra stöd 
för andra som drabbas av cancer. l 

”Jag är imponerad av cancervården. Jag har lärt 
mig mycket på resan och jag tror att jag kan vara ett 

bra stöd stöd för andra som drabbas av cancer.”

Thomas Axberg
Ålder: 71 år.
Familj: Gift och tre 
 bonusbarn.
Erfarenhet av cancer: 
Genomgick 2017 bas-
utredning för lungcancer 
enligt SVF.
Gör på fritiden: Är 
engagerad i patient- 
och närståenderådet 
vid  Regionalt cancer-
centrum väst. 
Uppskattade mest 
under min resa i vården: 
Snabbheten och korrekt-
heten.
Det skulle jag vilja 
förbättra i vården: Gärna 
samma läkare vid åter-
besök.

Från misstanke 
till kirurgi på 5 veckor

När Thomas Axberg sökte akut för bröstsmärtor upptäcktes en 
förändring på ena lungan. Den visade sig vara aggressiv lungcancer. 

– Tack vare det snabba vårdförloppet har jag fått livet tillbaka.
 Text: Eva Nordin  Foto: Sören Håkansson

VARJE DAG RÄKNAS 

F

RCC rekommenderar regionerna att 
införa generell screening för tjock- och 
ändtarmscancer och utvecklar ett nationellt 
IT-stöd för kallelse och uppföljning. 

2018

Regionerna etablerar med stöd av SKL
ett gemensamt system för kunskapsstyrning 
med RCC som förebild. RCC i samverkan blir 
Nationellt programområde cancer (NPO).

En uppföljningsmodul för 
kvalitetsregister gällande 
rehabilitering arbetas fram.

Regeringen presenterar 
en långsiktig inriktning för 
cancervården.

Patientöversikter i cancervården – utveckling och 
införande – får en 3-årig finansiering och genomförs av RCC 
i samverkan med stöd av Swelife och Sjöbergstiftelsen. 

– Min läkare 
sa att utgångs-
punkten var att 
lungcancern gick 
att bota. Det blev 
ett viktigt mantra 
för mig.

RCC startar arbetet med 
fördjupad patientinformation 
kopplad till regimbiblioteket. 

Målet att 70 % av patienter som fått cancerdiagnos 
ska ha utretts med SVF nås men fortfarande är 
det långt till att nå målet att 80 % av dessa ska ha 
utretts inom maximal ledtid. 

RCC tillsätter en nationell arbetsgrupp 
för CAR-T-behandling för att stödja det 
gemensamma läkemedelsarbetet.
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Snabbare patologisvar 
i Sundsvall

timmar, det vill säga nästan 
14 dygn. Så lång tid tog det i 
genomsnitt innan en patient som 

lämnat vävnadsprov vid patologen på Sundsvalls 
sjukhus fick svar. Det var de längsta svarstiderna i hela 
landet. Året var 2015 och läget var förstås ohållbart.

– Laboratoriet hann helt enkelt inte analysera alla 
prov de skulle gå igenom. Det blev stopp i flödet vilket 
skapade en massa spilltid. Kontaktsjuksköterskor och 
läkare kunde inte gå vidare med sina arbetsuppgifter, 
medan sekreterarna fick ägna en stor del av sin tid åt 

att svara i telefon från oroliga patienter, säger 
Lena Carlsson, överläkare och länsverksam-

hetschef för bland annat patologin inom 
Region Västernorrland.

FRUSTRATIONEN OCH irritationen bland 
både patienter och personal var påtaglig och 

sjukfrånvaron var hög. När satsningen ”Varje dag 
räknas” drog igång insåg Lena Carlsson att de måste 
göra något åt de långa svarstiderna. Det behövdes mer 
personal.

– Jag bad vår driftsansvariga på laboratoriet att 

De var sämst i landet. Nu är de bland de bästa. Patologen vid Sundsvalls 
sjukhus har kortat svarstiderna rejält de senaste åren. En avgörande faktor är mer 

personal, men också omfördelning av arbetet mellan olika yrkeskategorier. 
 Text: Ingela Hofsten Foto: Therése Ny

VARJE DAG RÄKNAS 

Personalen är fokuserad 
på patienterna, trots att de 
aldrig träffar dem, så det 
skapade vanmakt hos dem 
att inte kunna leverera, 
berättar Lena Carlsson.

undersöka hur många fler vi skulle behöva vara för 
att vara effektiva. Och om andra yrkesgrupper skulle 
kunna utföra en del av de biomedicinska analytiker-
nas arbetsuppgifter, berättar Lena Carlsson.

Utredningen visade att de behövde nyanställa sex 
personer. Ekonomin var kärv men de fick ändå tillsätta 
de nya tjänsterna, och redan 2016 var den genom-
snittliga svarstiden nere i 225 timmar. Och så har det 
fortsatt. De första månaderna 2018 var medelsvarsti-
den 118 timmar, det vill säga knappt fem dygn. 

– Samtidigt har sjukfrånvaron gått ner till 
3,3  procent, säger enhetschefen Ingela Pirttilä. 

HON ÄR GANSKA säker på att det beror på att arbets-
klimatet förbättrades radikalt då personalstyrkan 
ökade och några pensionerade läkare ersattes av unga 
ST-läkare. Och hon anser att det var en framgångs-
faktor att anställa undersköterskor på laboratoriet 
eftersom de har vårderfarenhet.

Både hon och Lena Carlsson tror att förändringen 
gått så bra för att de erkände att de hade brister.

– Det är bara om man vågar inse sådant som man 
kan få till förändring, säger Ingela Pirttilä.l

+

”Laboratoriet hann helt enkelt inte analysera 
alla prov de skulle gå igenom. Det blev stopp i 

flödet vilket skapade en massa spilltid.”

LÄS MER: 
cancercentrum.se/
patologen-sundsvall

326

Lena Carlsson och 
Ingela Pirttilä menar att 
förändringen blev möjlig 
för att de vågade se 
och erkänna bristerna i 
verksamheten.

Socialstyrelsen utvärderar satsningen på SVF: 
Verksamhetsprocesser och patienternas ställning har 
förbättrats, och förutsättningarna för jämlik vård har 
stärkts liksom RCCs roll som kunskapsorganisation. 

2019

RCC presenterar ”Vägen framåt”, 
en nationellt gemensam inriktning 
för det fortsatta arbetet med 
stödet till cancervården.

Interaktiva rapporter från kvalitets-
register finns tillgängliga för 15 
diagnoser på cancercentrum.se.
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Samsyn om målet – men 
partiskiljande val för vägen dit

Med cancerstrategin har den svenska cancervården kommit 
en bra bit framåt. Men det finns fortfarande saker som behöver bli bättre. 

Det är de överens om, Lena Hallengren (S) och Camilla Waltersson 
Grönvall (M). Men hur det fortsatta arbetet ska bedrivas och huruvida 

dagens cancerstrategi fortfarande håller eller ej har de olika åsikter om. 
 Texter: Ingela Hofsten Foton: Erik Thor

FRAMTIDENS 
CANCERVÅRD 

BYGGER VI 
TILLSAMMANS

Text: Hans Hägglund

Hans Hägglund är nationell cancersamordnare vid SKR och ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan.

e medicinska framstegen öppnar ständigt nya 
möjligheter att bota cancer och förbättra 
överlevnaden. Vården och samhället behöver 

ställa om, tänka nytt och prioritera. Nya 
arbetssätt, tillgång till kunskapsstöd, information om ny 
diagnostik och evidens för behandlingars verkliga värde 
blir avgörande för att vi ska nå målet om en god och jämlik 
cancervård. 

Men vi måste också lägga mer fokus och resurser på 
förebyggande och tidig upptäckt. Den bästa vården är 
trots allt den som inte behövs. Därför behöver även nya 
screeningmetoder introduceras med datorstödd bildanalys 
och selektiv och individbaserad screening. Ny genteknik 
möjliggör screening av friska, men också genbaserad utred-
ning som bas för behandling. 

De som insjuknar i cancer 2030 utreds med precisions-
diagnostik som helgenomsekvensering kombinerat med 
RNA-sekvensering inför val av behandling. Avancerad 
strålningsterapi, immunterapi och/eller cell- och gen-
terapier är standard. I allt större utsträckning matchas 
behandlingen mot diagnostiken med AI-metoder. För att 
följa behandlingsrespons, eventuella återfall och resistens-
utveckling analyseras cirkulerande tumör-DNA eller andra 
biomarkörer. 

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE står ännu tydligare i fokus 
än nu. De har likvärdig tillgång till vård och kan på basis 
av sin kunskap om behandlingsalternativ, kliniska studier, 
kvalitetsindikatorer och resultat aktivt delta i behand-
lingsbesluten. Fysisk aktivitet under och efter behandling 
är lika självklar som behandlingen i sig och rehabilitering 
initieras tidigt och individanpassas. 

För att det här ska bli verklighet måste vi först och 
främst se till att vi kan rekrytera och behålla vårdens vikti-
gaste resurs. Medarbetarna måste få göra rätt saker och det 
måste finns tid för fortbildning, reflektion och forskning. 
Och vi måste bli ännu bättre på att samarbeta och samord-
na oss nationellt. Satsningen på nationella cancerstrategin 
har visat att med statens stöd, regionernas medverkan och 
professionernas engagemang är det fullt möjligt.l

MED SIKTET FRAMÅT

!

D

SÅ TYCKER VÅRA POLITIKER
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 ” Jag vill se ett helt samhälle         
mobilisera mot cancer genom att 
arbeta förebyggande och tidigare 
upptäcka cancer än idag.”

Hur ser du på cancerstrategin hittills?
– Den har varit väldigt framgångsrik. Det är 

fantastiskt att den fortfarande är så relevant, genom 
att vi hela tiden arbetat för att uppdatera den. Att 
det finns en stor samsyn över partigränserna är också 
väldigt viktigt för att professionen ska kunna arbeta 
långsiktigt. 

Några av framgångsfaktorerna tror jag är RCC, 
SVF och kontaktsjuksköterskorna. De sakerna har ju 
också inspirerat andra delar av vården. 

Hur ska arbetet fortlöpa?
– På samma sätt som hittills. I överenskommelsen 

för 2020 har vi poängterat vikten av att lägga in 
rehabilitering. Vi måste också titta specifikt på hur 
man ska arbeta med barncancer och på att så många 
människor idag lever med kronisk cancer.

 Vi behöver också fortsätta arbeta med att jämna 
ut skillnaderna vad gäller bostadsort, kön och socio-
ekonomisk ställning. Cancervården är inte skild från 
övrig vård i det avseendet. 

Idén med den nationella cancerstrategin och RCC 
är att minska de regionala skillnaderna. Men det 
finns mer att göra. Tillgängligheten, likvärdigheten 
och det förebyggande arbetet behöver stärkas även 
om det går i rätt riktning. 

Vi har kommit många steg framåt när det gäller 
överlevnad och att minska skillnaderna. Samtidigt 
tror jag aldrig den dagen kommer då vi kan säga 
”Jaha, då var vi klara med hälso- och sjukvård, 
check”. Så fungerar det inte. 

Hur bör politiken, RCC och regionerna arbeta för 
att bäst stödja den fortsatta utvecklingen?

– Fortsätta implementera SVF i cancervården, 
arbeta för en stärkt barncancervård med sömlös över-
gång till vuxenvården och i övrigt jobba i enlighet 
med den överenskommelse som regeringen ingått 
med SKR för 2020. 

Regeringen avsätter årligen 500 miljoner kronor 
för att utveckla cancervården, korta köerna och göra 
vården mer jämlik och effektiv. 

Vad vill du säga till de människor som jobbar inom 
cancervården?

– Att de spelar en otroligt stor roll i allt vad de gör. 
De ska vara stolta över att tillsammans ha åstadkom-
mit alla fina resultat. Även om det känns svårt ibland, 

när man tittar på tillgänglighet och köer, kan vi ju 
konstatera att överlevnaden ökar och många ledtider 
kortats. Sedan vet ju alla som jobbar inom vården att 
väntetiderna sällan påverkar resultaten omedelbart. 
Så professionen ska inte fastna i att vi inte är i mål än, 
utan tänka på vilka framsteg som gjorts och att det 
går att förändra saker. 

Hur ser din vision ut för cancervården 2030?
– Jag vill se ett helt samhälle mobilisera mot cancer 

genom att arbeta förebyggande och upptäcka cancer 
tidigare än i dag, en fullt ut jämlik och tillgänglig 
cancervård, att övergången från barn- till vuxen-
vård går smidigt och att långtidsuppföljning och 
rehabilitering är självklara och integrerade delar av 
vårdförloppet.

  
Om du själv skulle drabbas av cancer, vad vore då 
viktigast för dig?

– Att få en positiv prognos och bra vård, för det 
första. Och att både jag och mina anhöriga får känna 
oss delaktiga. Det är ju något som vården blir allt 
bättre på. l

Lena Hallengren 
(S) vill fortsätta 
arbeta med can-
cerstrategin i dess 
nuvarande form, 
om än med årliga 
uppdateringar. 

DAGEN DÅ VI ÄR KLARA 
KOMMER ALDRIG ATT KOMMA

LENA 
HALLENGREN (S)
l Lena Hallengren är 
socialminister.
l Regeringen tog våren 
2018 beslut om en lång-
siktig inriktning för det 
nationella arbetet med 
cancervården, i första 
hand till 2025.
l Regeringen sluter 
även årliga överenskom-
melser med SKR för att 
uppdatera arbetet med 
cancerstrategin.
l Regeringen avser fort-
sätta med nationellt stöd 
till cancervården.
l Förutom 500 miljoner 
till cancer tillförs 2,8 
miljarder till regionerna, 
bland annat för att kunna 
behålla och attrahera 
personal i hälso- och 
sjukvården.
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Camilla Waltersson 
Grönvall (M) tycker 
att det behöver 
läggas in en högre 
växel för att nå 
målen med cancer-
strategin. 

Hur ser du på cancerstrategin hittills?
– Den har bidragit till att sätta frågan högt upp på 

den politiska dagordningen och ökat kunskapen om 
cancer, inte minst genom att vi har samlat kompetens 
i de regionala cancercentrumen. Det arbetssättet 
skulle kunna stå som modell för fler diagnoser i 
Sverige. 

Hur ska arbetet fortlöpa?
– Genom att fortsätta på den inslagna vägen. 

Sedan måste RCC få förutsättningar att arbeta lång-
siktigt med målet att alla patienter får likvärdig vård. 

Hur bör politiken, RCC och regionerna arbeta för 
att bäst stödja den fortsatta utvecklingen?

– Moderaterna har motionerat till riksdagen om 
behovet av en ny, uppdaterad cancerstrategi, bland 
annat utifrån att så mycket skett i fråga om behand-
lingar. Den stora utmaningen idag är att få dem att 
användas på ett jämlikt sätt. 

När jag träffar patientorganisationer och pro-
fessionsföreträdare hör jag tyvärr ofta talas om 
exempel på ojämlik vård. Vårdköerna måste bort och 
ledtiderna bli betydligt bättre. När vi tittar på SVF i 
dag är det ju flera cancerområden som inte klarar sina 
ledtider. Det är allvarligt.

En annan sak jag särskilt vill lyfta är att även om 
85 procent av dagens barncancerpatienter överlever, 
kallas bara en femtedel av dem till uppföljning. Här 
behöver en förbättring ske. Rehabilitering och åter-
besök bör ingå i de standardiserade vårdförloppen 
och vårdgaranti bör införas för cancerpatienter.

SVF behöver också bli mer transparenta och lättare 
att ta till sig för såväl vårdgivare som patienter och 
deras anhöriga. Vi behöver också öka möjligheterna 
till kliniska studier. Ett av skälen till att jag vill ha en 
ny strategi är att Sverige är på väg åt fel håll vad gäller 
det. 

Jag vill att regeringen ska få i uppdrag att utvärdera 
RCC, för att kunna utveckla och stärka centrumen 
och deras roll.

Vad vill du säga till de människor som jobbar inom 
cancervården?

– Det låter som en floskel, men de är hjältar! De 
arbetar med något av det svåraste man kan göra, men 
de behöver bättre förutsättningar. Det kan handla 
om reflektionstid och tillräckligt med tid för varje 

patient och varje familj. Det bör också finnas utrym-
me för mentorstid för nya medarbetare.

Hur ser din vision ut för cancervården 2030?
– Att alla cancerpatienter får vård i tid och absolut 

bästa möjliga behandling. Att kunskapen inom 
primärvården har utvecklats för att kunna ge tidigare 
diagnoser och bedriva eftervård – med ett ökande an-
tal kroniker måste sjukvården ställas om så att det är 
den nära vården som hanterar dem. Att väntetiden, 
behandling och eftervård är jämlik oavsett region, 
kön och socioekonomisk ställning. 

Med tanke på de banbrytande upptäckter som 
gjorts bara de senaste åren hoppas jag också att vi står 
inför att lösa cancerns gåta under de kommande åren 
och att barncancern kan utrotas. 

Om du själv skulle drabbas av cancer, vad vore då 
viktigast för dig?

– Att få diagnos i tid, rätt vård och eftervård. Att 
rehabiliteringskedjan fungerar genom hela förloppet 
och att det finns tillgång till psykosocialt stöd. l 

JAG VILL SE 
BARNCANCERN 
UTROTAD

CAMILLA
WALTERSSON
GRÖNWALL (M)
l Camilla Waltersson 
Grönvall är riksdagsleda-
mot för Moderaterna och 
partiets socialpolitiska 
talesperson. 
l Hon lämnade, tillsam-
mans med sitt parti, 
hösten 2019 en motion 
till riksdagen med rubri-
ken ”En ny uppdaterad 
cancerstrategi”. 
l Bland dess 32 punkter 
finns krav på högre mål 
för SVF, införande av en 
digital kvalitetslista för 
jämförelser av vänteti-
der och prioritering och 
fördubbling av stödet till 
barncancerpatienter. 

 ” Det låter som en floskel men 
 cancervårdens personal är hjältar!”
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Vägen  
         

l  Prevention och tidig upptäckt
l  Rehabilitering, uppföljning och palliativ vård
l  Sammanhållna och effektiva vårdprocesser
l  Kompetensförsörjning
l  Kunskapsstyrning
l  Patientinformation
l  Ledning och styrning
l  Patienter och närstående
l  Forskning och innovation
l  Barn och unga

  

tt övergripande mål i nationella cancer
strategin är att cancervården ska vara likvär
dig och hålla hög kvalitet i hela landet. När 

RCC bildades var ett av uppdragen därför att 
alla RCC skulle ta fram en strategisk utvecklingsplan för 
cancervården i sjukvårdsregionen. De regionala planerna 
ska vara baserade på de specifika utmaningar som finns i 
respektive region och utgöra grunden för RCCs långsiktiga 
arbete med förebyggande insatser, cancervård, utbild
nings, kompetens, forsknings och innovationsfrågor. 
Den regionala planen bör även beskriva hur RCC avser att 
samarbeta på nationell nivå.

För att tydliggöra och stärka det nationella samarbetet 
har RCC i samverkan tagit fram en nationell plan som 
samlar RCCs gemensamma inriktning, ståndpunkter och 
mål. Den gemensamma planen bygger på cancerstrategin 
och innehållet i regeringens långsiktiga inriktning för det 
nationella arbetet med cancervården. Den är väl samspelt 
med befintliga regionala cancerplaner. 

Planen gäller för perioden 2020–2022 och innehåller 
RCC i samverkans gemensamma prioritering av mål, 
delmål och aktiviteter inom de tio utvecklingsområden 
som regeringen anser att RCCs arbete ska vara inriktat på 
de kommande åren. l

E

framåt
GEMENSAMMA INRIKTNING 
FÖR SVENSK CANCERVÅRD 
INOM OMRÅDENA:

RCCs 
2020–2022
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+ LÄS MER: 
cancercentrum.se/
vagen-framat

Foto: Sören Andersson

2  |  10 ÅR MED NATIONELLA CANCERSTRATEGIN

 ”  Nån sa - Vad får man för  
skattepengarna?                     

 Jag fick mitt liv!               
 Tack till alla er som 
 kämpar i cancervården!”

Claes Hernegård, melanompatient 
och patientföreträdare på 
Cancerdagen i Almedalen 2019. 

Foto: Per Eriksson | Johnér
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