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Cancer berör alla!
Cancerplan 2020-2023

Presentatör
Presentationsanteckningar
Stort och småttInte alls heltäckande men aktiviteter som vi tror kan intressera och som nog inte pågår vid alla RCC



Ojämlikheter inom hälso-och sjukvård

• Omotiverade skillnader
– Skillnader som inte kan förklaras av att patienter har 

olika medicinska förutsättningar eller medicinska 
behov

• Väsentliga skillnader
– Skillnader som har stora och negativa konsekvenser 

för den utsatta gruppen
• Vård, behandling, bemötande

En mer jämlik vård är möjlig. Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling 
och bemötande. Vårdanalys. Rapport 2014:7 



Är möten i hälso-och sjukvården jämlika?
• Många faktorer påverkar
• Stor risk att vårdens intressen styr
• Otillräcklig kompensation och anpassning till patientens förutsättningar
• Generaliseringar på gruppnivå för beslut kring enskilda patienter
• Omedvetet beteende med grund i normer och värderingars

En mer jämlik vård är möjlig. Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande. 
Vårdanalys. Rapport 2014:7



Vi behövde öka kunskapen kring jämlik cancervård!

• Beslut kring särskild satsning 
• Personal, patienter, närstående, allmänheten
• Certifierad jämlikhetsutbildning 2015

– Jämställdhet/Jämlikhet/Mångfald
– Stor och unik utbildningssatsning
– Alla personal på RCC (ca 90 pers)
– Tre dagars utbildning
– Fördjupningsuppgift



Goda vanor för ett friskare liv
• Projekt för ökad kunskap 
• Cancerprevention
• Regional processledare för jämlik vård

– Arja Leppänen
• Pilotprojekt
• Breddinförande pågår

– 10 stadsdelar/kommuner deltar

• Hälsofika på bibliotek 
• Satsning på barn och unga
• Satsning på psykiskt sjuka, hemlösa, 

missbrukare
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Cancerprevention = att minska risken att drabbas 

• Utbildningssatsning kring riskfaktorer för cancer och 
livsstilsförändring

• Information på flera språk och anpassat till olika grupper
• Ökad kunskap efter våra satsningar
• Många ”ringar på vattnet”



Botkyrkaprojektet
• Pilotprojekt, samarbete RCC SG, Botkyrka kommun
• Lägst utbildningsnivå och medelinkomst
• Invånare från 160 länder, ca 100 språk
• Många samarbetspartners (SFI, VC, barnomsorg och skolor, 

kommun, UNESCO, medborgarkontor, Mångkulturellt 
centrum, invandrarföreningar, kyrkor etc)

• Utvärdering visar att 
– Ökad kunskap om cancer hos en mångkulturell befolkning
– Ökat deltagande i cancerscreening



Hälsoinformatörer
• Volontärer boende i området
• Informerar i olika sammanhang 
• Når fram med information och dialog där vi annars har svårt att 

skapa kontakt
• Utbildning
• Visitkort
• SL-kort, tröjor, intyg
• 3-4 h/v
• Oerhört engagemang



Jämlik cancerscreening
• Öka tillgängligheten

– Punktskrift
– Ljudfiler 
– Transpersoner
– Funktionshinder
– Självprovtagning
– Screening på arbetstid

• Anpassad information
• Pilotestar lungcancerscreening
• Pilottestar individualiserad mammografi
• Förbereder organiserad prostatacancertestning
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Jämlik cancervård
• Informationsmaterial

– Cytostatika och strålbehandling
• Utbildningssatsning för vårdpersonal våren 2019 = ökad kunskap och 

bättre bemötande i cancervården 

Samarbete med FUB = intresseorganisation som arbetar för att barn, 
ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv



Temadagar arrangerade tillsammans med det 
regionala patient- och närståenderådet

• Levnadsvanor och cancer, Integrativ cancervård
• 22 patientföreningar
• Föreläsningar och workshops
• Vad kan patientorganisationerna göra med den nya kunskapen?
• Hur kan RCC bidra?

2019-05-20 Namn | Sammanhang

”It takes two to tango!



Forskning kring socioekonomi och koppling till stöd
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Spännande forskning på gång som stödjer nivåstrukturering på ett lite oväntat sätt. 



Vad har vi uppnått?
• Ökad kunskap och medvetenhet
• Ett systematiskt arbetssätt som är integrerat i ”allt vi gör”

– Verksamhetsplan
– Regional cancerplan
– Beslut
– Arbetsplatsträffar
– Forskning

• En mera jämlik cancervård men arbetet måste fortsätta



Arbetet har uppmärksammats!
• Lokalt, regionalt, nationellt, internationellt
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Tack!
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