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Det händer mycket inom cancerområdet just nu. Med
nyhetsbrevet vill vi informera, inspirera och hålla dig
uppdaterad i cancerfrågor. Vi vänder oss till dig som
arbetar inom hälso- och sjukvården, till dig som är
patient- och närstående och till dig som vill ha koll på
vad som är på gång inom cancerområdet.
Nyhetsbrevet ges ut 10 gånger per år.
Välkommen att följa oss!
Hösthälsningar
Lena Sharp, tf avdelningschef
Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Ny rapport om snabbspår för att utreda
cancer i primärvård
Rapporten visar att många inom primärvården känner till
standardiserade vårdförlopp, SVF, men att det finns ett
fortsatt behov av stöd och utbildning.
Rapporten är framtagen av Regionalt cancercentrum
Stockholm Gotland och Akademisk primärvårdscentrum, APC.
Läs mer...

Levnadsvanor i fokus när patient- och
närståendeföreningar träffas på Nalen
den 6 november 2018
Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och
Patient- och närståenderådet bjuder in
patientföreträdare till en inspirationsdag "It takes two to
tango" den 6 november kring hälsa och cancer. Dagen
inleds med föreläsning av Anders Hansen, psykiatriker
och författare till boken ”Hjärnstark” där han bland annat
beskriver hur hjärnan påverkas positivt av att vi rör på
oss. Dagen fortsätter med föredrag kring hur fysisk
aktivitet, våra kost-, alkohol-, tobak- och solvanor
påverkar oss i samband med och efter cancerdiagnos.
Särskild inbjudan har gått ut till patientföreträdare.

Kurs i grundläggande cancervård
En efterfrågad kurs är tillbaka! Detta är en något
förkortad version av den kurs som onkologkliniken
tidigare erbjudit och då med namnet Basonkologi.
Kursen är uppdelad på tre dagar och första kursdagen
är den 28 januari 2019.

Nationell dag 18 mars 2019
för kontaktsjuksköterskor
Notera datumet i din kalender.
Mer information kommer längre fram.
Håll utkik!

Läs mer...

Nytt beslutsstöd vid misstanke
om prostatacancer
Stödet ska hjälpa distriktsläkare på vårdcentraler i
Stockholm att ställa rätt frågor till patienter vid misstänkt
prostatacancer.
En teknisk lösning, som är integrerad i journalsystemet,
TakeCare, har nyligen tagits fram där distriktsläkare inom
primärvården lättare ska få vägledning att fatta rätt
beslut om fortsatt snabb cancerutredning vid

välgrundad misstanke om prostatacancer. Stödet testas
nu på tre vårdcentraler i Stockholms läns
sjukvårdsområde. Faller projektet väl ut kan stödet
införas inom hela primärvården redan nästa år.
Läs mer...

Fortsatt nej från Socialstyrelsen till
screening för prostatacancer

Ny interaktiv årsrapport
för bröstcancer

Socialstyrelsen rekommenderar, efter avslutad
remissperiod, att hälso- och sjukvården inte bör erbjuda
screening för prostatacancer med PSA-prov.

I rapporten för 2017 finns statistik från Nationellt
kvalitetsregister för bröstcancer, NKBC. Data om
bröstcancer kommer från Sveriges alla regioner.

Det avgörande för Socialstyrelsens ställningstagande
är att deras bedömning fortfarande landar på att nyttan
med screeningen inte tydligt överväger de negativa
effekterna på befolkningsnivå.

Syftet med rapporten är att den ska fungera som en
källa till kunskap om svensk vård för patienter,
vårdpersonal, forskare och beslutsfattare.
I rapporten går det att filtrera information på till exempel
region, årtal och sjukhus.

Läs mer...

Läs mer...

Patienter med huvud- och halscancer
gillar elektronisk vårdplan, e-MVP
Tema cancer vid Nya Karolinska Sjukhuset erbjuder nu
patienter med huvud- och halscancer en elektronisk Min
vårdplan. Kontaktsjuksköterskorna tycker att e-MVP är
lätt att arbeta i och patienterna verkar uppskatta att den
är digitalt tillgänglig. Fler verksamheter runt om i landet
ligger i startgroparna för ett införande.
Läs mer...

Internationella forskare i Stockholm
diskuterar integrativ cancervård
Intresset var stort både från patientföreningsrepresentanter, forskare och vårdpersonal inom
cancervården när internationella forskare bjöds in till en
första konferens för att diskutera integrativ cancervård.
Modern cancervård behöver mer kunskap kring
komplementära behandlingsmetoder som patienter
använder parallellt med sin cancerbehandling. Det
menar flera internationella forskare och kliniker som
gästade det första mötet för Svenskt Forum för
Integrativ cancervård. Arrangör var Regionalt
cancercentrum Stockholm Gotland och Cancerakademin
i Norr.
Läs mer...
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