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Generellt

• Högt patienttryck och bemanningsutmaningar under sommaren 2021
• Cancervården (både primär-och sjukhusvård) har fungerat förhållandevis väl
• Sjukhusen förberedde sig väl och jobbade väldigt aktivt med att korta ledtider 

för canceroperationer
• Ledtiderna (enligt SVF) legat på samma nivå eller lite bättre i jämförelse med 

tidigare år, dock finns stora utmaningar inom vissa områden som t.ex. 
lungcancer

• Tillgängligheten till kontaktsjuksköterskor försämrats (arbetat med 
andra uppdrag under sommaren) = negativa konsekvenser på 
tillgänglighet, stöd och information

• RCC följer upp med vårdgivarna (möte 8/9)



Cancerrådgivningen

• 10 - 20 samtal per dag under sommaren samt mail och chatfrågor
• 75% av samtalen kommer från Stockholm, enstaka från Gotland, resterande från övriga 

landet

• Frågorna har i huvudsak rört;

• Patienter som upplever att de har ”hängt i luften”. Man vet inte nästa steg, var 
har remissen skickats, när får jag en tid, när får jag veta svaret på min 
undersökning?

• Väntetider

• En allmän oro över att man inte kommer att få hjälp på grund av pandemin

• Tillgänglighet till bröstcentrum för frågor kring mammografi

• Många samtal med mycket nöjda patienter och närstående. De som har behov av 
att ställa ytterligare några frågor, behöver prata om det som är svårt, få en 
förklaring på en ny fundering



Palliativ vård

• Generellt högt tryck på ASiH i samband med förlängt tilläggsuppdrag i 
samband med Covid-19

• Något fler patienter har varit inskrivna i jämförelse med förra 
sommaren

• Vissa veckor svårigheter att få snabb plats för patienterna på ASiH. 
Väntetiderna har också varit långa (ett flertal veckor) i vissa områden

• Vissa ASiH har i högre grad än tidigare skickat in patienter till 
akutsjukhus för tillstånd som hade kunnat hanterats i hemmet



Preliminära data tom juli 2021
Coronapandemins påverkan på cancervården

Region Sthlm
Data från VAL-databasen

21-08-24

Ralf Segersvärd, verksamhetsutvecklare, kirurg; Fereshte Ebrahim, statistiker
RCC Stockholm-Gotland 



Sammanfattning

• Totalt sett har antalet nydiagnostiserade cancerfall under våren 2021 återgått till 
ett ”normalår” men något överskott/återtag generellt noteras inte, dvs det 
ackumulerade totala underskottet kvarstår.

• För enskilda cancerformer ses i vissa fall återtag medan andra fortsatt går med ett 
visst underskott, som exempelvis prostata-, livmoderhals-, galla-lever och 
urinblåsecancer



Antal nya cancerdiagnoser
tom juli 2021

Perioden jan-juli 2021 visar ett litet underskott på -374 (- 3,8 %) cancerdiagnoser 
jämfört med motsvarande period 2019 men detta underskott härrör från januari 
månad, därefter är antalet diagnostiserade cancerfall i paritet med 2019. 
Nydiagnostik totalt sett förefaller således ha normaliserats. Underskottet av nya 
cancerdiagnoser 2020 landar på - 1732 (- 10 %) jfr 2019 och det ackumulerade 
underskottet från 2020 tom juli 2021 är -2106 fall (-7,9 %). 

2020  jfr snittet 2016-19:
- 2006 (-12%)



VAL-data jfr reg cancerregistret (CanINCA)

Kurvorna av antalet fall över tid följs åt väl mellan VAL och CanINCA även om det absoluta antalet cancerfall skiljer sig åt. Detta förklaras 
dels av att CanINCA inte inkluderar sekundära tumörer (metastaser) vilka i VAL data utgör ca 15 % av alla tumörer, dels att VAL-databasen 
baseras på diagnos satt vid en vårdepisod medan cancerregistret baseras på patologirapporter. Sammanfattningsvis ligger underskottet i 
VAL 2020 jfr 2019 i antalet av cancersjukdom drabbade individer (primära och sekundära tumörer) på -1732 (-10 %). Underskottet i
CanINCA 2020 jfr 2019 av patienter med endast primära tumörer är -1353 (-8,7 %).  
Obs, skillnaden i antal mellan våra CanINCA-data och RCC samverkans rapport beror på att vi här studerar antal drabbade individer 
(tumörfall) medan RCC samverkan tittat på antalet inrapporterade tumörer.   

Eftersläpning i 
inrapporteringen till 
cancerregistret gör att 
antalet fall i ffa juli är 
underskattat



För dessa cancerformer ser 
man ett underskott under 
2021. Se detaljerad info nedan.  

Procentuell skillnad 2021 jfr 2019 
(Mal mel och cervix jfr 2016-19)

Ackumulerade skillnad i antal fall 2021 jfr 
2019 (Mal mel och cervix jfr 2016-19)

Ackumulerade skillnad i antal fall 2020-juli 
2021 jfr 2019 (Mal mel och cervix jfr 2016-19)Förklaring till färger i diagrammet:



Catch-up vaccinering HPV

• På gång i både Stockholm och på Gotland, kvinnor 21-26 år

• Utbildning och logistikplanering

• Start i oktober



Lungcancerscreening

• Pilotstudie inkluderande 2000 kvinnor

• Etiskt tillstånd nu klart

• Planering pågår

• Karolinska



Individualiserad mammografi

• Pilotstudie med AI startar nu i höst

• 2000 kvinnor

• Bröstcentrum SöS



Organiserad prostatatestning, pilottest

• Planering pågår (avtal, juridik, organisation, vårdgivare)

• Intressant forskning om tilläggsdiagnostik publicerad men ännu inte 
hälsoekonomisk studie 

• Etablerad kontakt med patientföreträdare

• RCC erbjuder särskild genomgång för politiska företrädare i höst



Digitala utbildningar



Utvärdering VT2021

40 deltagare

Läkare, sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, kurator

Skriftlig utvärdering, betygsskala 1-5

Hur bedömer du kursen som helhet? 4,4

Kommer du att kunna använda det du lärt dig i den kliniska vardagen? 4,0

Skulle du rekommendera kursen till en kollega?4,5

Jättespännande och intressant. Har fått de verktyg jag sökte. Känner mig 

mycket mer insatt och kan diskutera ned patienterna på ett lugnare sätt om 

KAM och KIM. Känner inte att jag behöver gå i försvarsställning.

2021-09-01 Hök Nordberg & Wode 

Komplementär- och integrativ medicin vid cancer



NÄSTA KURS HT 2021

Start: 1 oktober

Kursträff: 10 november

Sista anmälningsdag 24e sep!

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/komplementar-och-

integrativ-medicin-kim-vid-cancer/

2021-09-01

Scrolla ner↓

Hök Nordberg & Wode 

Komplementär- och integrativ medicin vid cancer

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/komplementar-och-integrativ-medicin-kim-vid-cancer/
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