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SAMMANFATTNING
Canceröverlevnaden ökar kontinuerligt i Sverige, trots att allt fler cancerdiagnoser ställs. Däremot
ses fortfarande skillnader mellan olika socioekonomiska grupper, regioner och mellan olika
tumörsjukdomar. Cancerpatienter i grupper med hög socioekonomisk status har större chans att
överleva än patienter från socioekonomiska svagare grupper. Detta återspeglas tydligt även i
Stockholm där 22 % av befolkningen är födda utrikes och studier visar att ohälsotalet i denna
grupp är större än för människor födda i Sverige.
Därför initierades projektet Interkulturellt informationsprojekt ”Goda vanor för ett friskare liv” av
Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland, som också finansierade verksamheten med
delfinansiering från Botkyrka kommun. Projektet pågick under perioden september 2015 - juni
2016. Det övergripande syftet med projektet, med utgångspunkt från den regionala cancerplanen
2016-2019, var att minska ojämlikheter i hälsa mellan människor födda i och utanför Sverige
genom att med nya arbetssätt nå större grupper av medborgare för att belysa betydelsen av och
den tillgång som finns till förebyggande insatser (prevention).
I projektet har 42 volontärer utbildats med olika bakgrund och modersmål, bosatta i Botkyrka
kommun, om cancerförebyggande frågor och andra relaterade ämnen för att underlätta detta
uppdrag som ”Hälsoinformatörer”. De har därefter i sina nätverk, på offentliga platser och lokalt
i kulturlivet gett information som baserats på European Code Agianst Cancer1 om de viktigaste
åtgärderna för att själva kunna minska risken för att drabbas av cancer. Ett skriftligt
informationsmaterial har framtagits på nio olika språk för att förenkla och öka förståelsen. I
projektets alla delar har samarbete skett med Botkyrka kommun, och artisten Dogge Doggelito
har också deltagit för att än mer lyfta allmänhetens uppmärksamhet till hela projektet.
Samarbetet mellan RCC Stockholm Gotland och Botkyrka kommun har varit avgörande för
projektets lyckosamma genomförande samt att projektledaren är cancerpatient och
närståenderepresentant. Det samarbete som skapats mellan hälsoinformatörerna och deltagande
föreningar i Botkyrka har också varit mycket värdefullt. Resultatet av pilotprojektet visar att
hälsoinformatörerna når grupper som annars inte nås av denna typ av information, och alla är
eniga om att information på modersmål är rätt arbetsmodell för att nå målgruppen och de teman
som diskuterats har upplevts som intressanta och betydelsefulla. Informationsmaterialet som
använts har uppskattats och varit lätt att förstå. Den enkätundersökning som genomförts visar på
en tydlig ökning av kunskap i cancerförebyggande frågor.
Det mediala intresset för projektet har varit stort både nationellt och även internationellt då
arbetssättet med information från medborgare till medborgare i en hel kommun inte tidigare har
prövats inom cancerområdet. Artisten Dogge Doggelito, som är bosatt i Botkyrka kommun och
även anhörig till cancerpatient, har bidragit till ett ökat intresse bland invånarna och hos media.
Projektresultatet visar att utbildning av intresserade hälsoinformatörer fungerar bra och att
information på modersmål som förmedlas av invånare i det egna lokalsamhället och i det egna
föreningslivet framstår som en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Förhoppningen är att
resultatet av informationsspridningen ska kunna bidra till ett ökat deltagande i screeningprogram,
minskad cancerincidens och bättre hälsa. För bestående goda effekter är det av vikt att ge fortsatt

1

European Code Against Cancer, www.cancer-code-europe.iarc.fr (2015-11-01)
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stöd till de hälsoinformatörerna som utbildats och att nya kan rekryteras med utvidgning även till
andra delar av regionen. Därför är en permanent organisation och finansiering förutsättning för
verksamheten med kontinuerlig uppföljning och utvärdering.
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1. BAKGRUND
Cancer är en global utmaning och människor insjuknar i cancer oavsett ålder, kultur, genus, språk
och bostadsort. Sedan mitten av 1980-talet har överlevnaden ökat bland alla cancerpatienter i
Sverige, trots att allt fler cancerdiagnoser ställs.2Detta beror delvis på att cancerdiagnoser ställs i
tidigare skede innan spridning, vilket vanligen innebär en bättre prognos, men beror också på att
vården blivit allt bättre på att behandla cancer.
Den ökade incidensen (antalet nyinsjuknade) beror till största delen på att vi blir äldre med större
risk för att något går fel i våra celler. Förekomsten av olika riskfaktorer ökar ”oturen” att något
går fel i cellerna så att en tumör uppstår. En sådan riskfaktor är rökning. De allra flesta fall av
lungcancer beror på rökning och speglar rökvanorna för två till tre decennier sedan. Rökning
påverkar ökar även risken för ett flertal andra cancersjukdomar. Matvanor har också betydelse,
liksom fysisk aktivitet och alkoholkonsumtion. Vidare är solens ultravioletta strålning en välkänd
riskfaktor för hudcancer som malignt melanom.
Jämlik hälso- och sjukvård innebär att alla ska erbjudas god vård och behandling efter
sina förutsättningar på lika villkor och med gott bemötande – oavsett bostadsort, ålder,
kön, funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk tillhörighet, religiös
tillhörighet eller sexuell läggning. Idag ser vi tyvärr stora skillnader mellan olika
tumörsjukdomar och skillnaden i överlevnad mellan olika socioekonomiska grupper
kvarstår trots den allmänna förbättringen.
I Stor-Stockholm utgör den utrikesfödda befolkningen 22 procent av den totala folkmängden,3
och flera studier visar att ohälsan i denna grupp är större än för människor födda i Sverige.
Kvinnor med utomnordisk bakgrund uteblir mer än dubbelt så ofta från mammografiscreening
som svenskfödda kvinnor.4 I åldern 35–84 år är det mer än dubbelt så många personer med
grundskola som högsta utbildningsnivå som avlider av lungcancer, jämfört med de med
eftergymnasial utbildning.5 Generellt sett är det vanligare bland utrikes födda att bo i
storstadsområdena än i övriga delar av landet.

2

Cancerregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen
SCB, Publicerad: 2013-08-21. Nr 2013:55, http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Fortsatt-okning-avutrikes-fodda-i-Sverige/
4 Lagerlund et al: Sociodemographic predictors of non-attendance at invitational mammography
5 Cancerfondsrapporten 2016 (sid 19)
3
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Figur 1. Antal insjuknande i cancer (per 100 000 invånare i hela riket) för kvinnor och män 35–84 år i olika
utbildningsnivåer för åren 2012–2014.6
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Figur 2. Antal döda i cancer (per 100 000 invånare i hela riket) för kvinnor och män 35–84 år i olika
utbildningsnivåer för åren 2012–2014.7

Kvinnor med enbart förgymnasial utbildning löper högre risk att såväl insjukna som att dö i
cancer jämfört med dem som har eftergymnasial utbildning. När det gäller män ställs färre
cancerdiagnoser bland dem med lägst utbildningsnivå, men dödligheten är ändå högst i denna

6

Socialstyrelsen. Statistikdatabas för dödsorsaker [Internet].[uppdaterad 17 december 2015; citerad 4 februari 2016].
Hämtad från: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker.
7
Socialstyrelsen. Cancerincidens i Sverige 2014 - Nya diagnosticerade cancerfall år 2014. Stockholm: Socialstyrelsen, 2015.
[citerad 4 februari 2016]. Hämtad från: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-12-26.
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grupp.8 Cancerpatienter i grupper med hög socioekonomisk status har större chans att överleva
en cancerdiagnos än patienter från socioekonomiska grupper med låg status.9 Skillnaden i 5årsöverlevnad mellan patienter i den högsta respektive lägsta socioekonomiska gruppen i Sverige
är över 10 procent för män och över 11 procent för kvinnor. I gruppen med grundskola som
högsta utbildningsnivå är den åldersstandardiserade incidensen av lungcancer 71 fall per 100 000
invånare för kvinnor och 61 fall per 100 000 invånare för män. Det är mer än dubbelt så högt
som i gruppen med eftergymnasial utbildning, där siffrorna är 33 och 29 för kvinnor respektive
män. Skillnaden i lungcancerincidens speglar sannolikt skillnaden i rökvanor. Andelen som röker
dagligen är nästan 3 gånger så hög i gruppen med endast förgymnasial utbildning jämfört med
gruppen med eftergymnasial utbildning (Figur 1, 2). Högre insjuknande bland personer med lägre
utbildningsnivå kan också ses för tjock- och ändtarmscancer. För bröstcancer, prostatacancer,
malignt melanom och annan hudcancer är förhållandena de omvända med högre incidens bland
eftergymnasialt utbildade bland personer med grundskola som högsta utbildning (Figur 3). Högre
incidenser av bröst- och prostatacancer bland högutbildade kan vara ett resultat av högre
deltagande i screening program och större användning av PSA-tester. Skillnaden i
hudcancerincidens tros bland annat bero på skillnader i solvanor.

Figur 3. Cancerincidens efter utbildningsnivå, 5-års medelvärde

8
9

Folkhälsomyndigheten, Insjuknande och dödlighet i cancer
Socialstyrelsen, Statistik om nyupptäckta cancerfall 2015
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Den socioekonomiska betydelsen till olikheter i hälsoutfall har alltmer uppmärksammats och var
en av orsakerna till att en nationell cancerstrategi10 utarbetades och till bildandet av sex regionala
cancercentrum. Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland (RCC) utarbetade den första
regionala cancerplanen 2013-2015 och arbetar nu med implementeringen av den regionala
cancerplanen 2016-201911 beslutad av Region Gotland och Stockholm läns landsting där den
utgör ett styrande dokument.
I planen uppmärksammas den stora utmaningen med skillnader i hälsoutfall mellan olika
befolkningsgrupper och bostadsadresser. I planens olika delar föreslås ett antal olika åtgärder.
Grunden till detta projekt utgår från den regionala cancerplanen men har också hämtat
erfarenheter från projektledarens egna erfarenheter, inte minst då hon är invandrare själv och
drabbas av cancersjukdom. Som aktiv inom patientorganisationer där har hon sett behovet av
information på olika språk och lagt märke till bristande kunskap om de kulturella skillnaderna
som finns i synen på cancervård och cancerprevention. Även efter flera års boende i Sverige
söker många medborgare med invandrarbakgrund information och stöd i sina egna
invandrarföreningar och nätverk, vilket antagligen är en av förklaringarna till att så få människor
med invandrarbakgrund söker sig till de existerande patientorganisationerna för information, stöd
och hjälp efter en cancerdiagnos.
Botkyrka kommun
Botkyrka kommun har i flera år arbetat med folkhälsofrågor, delaktighet och med att engagera
medborgare i samhälls- och hälsofrågor. I kommunen fanns redan erfarenhet av att medborgare i
samarbete med kommunen informerar andra medborgare, vilket pilotprojektet också ämnade
göra.
Botkyrka kommuns folkhälsoarbete handlar om att alla flickor, pojkar, kvinnor och män, oavsett
ålder, bakgrund, social och ekonomisk situation, ska må så bra som möjligt, fysisk, psykiskt och
socialt. För kommunens arbetssätt fick de år 2009 utmärkelsen ”Årets folkhälsokommun”, bland
annat för sitt nytänkande och fokus på kvalitet, delaktighet och jämlikhet.
Folkhälsan i Botkyrka har också blivit allt bättre över tid, men samtidigt finns det stora
hälsoskillnader mellan grupper med olika sociala och ekonomiska villkor. För att skapa
förutsättningar för en god och mer jämlik hälsa arbetar kommunen på flera sätt för att påverka de
faktorer i samhället som har betydelse för folkhälsan. Det handlar dels om arbete för mer jämlika
livsvillkor och dels om stödjande livsmiljöer som främjar hälsa och framtidstro, och som
förebygger ohälsa och riskbeteenden. Utöver vikten av att forma och anpassa satsningar utifrån
olika gruppers behov och förutsättningar, handlar det också om normkritiskt och hälsofrämjande
förhållningssätt, med fokus på möjligheter istället för brister.
Genom samverkan med aktörer på både lokal, regional och nationell nivå, vill kommunen bidra
till att hälsoskillnaderna minskar och att alla Botkyrkabors hälsa och välbefinnande stärks. Det
bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

10
11

Nationella Cancerstrategin, SOU 2009:11
RCC Stockholm Gotland Cancerplanen 2016-2019
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European code against cancer (Europeiska kodexen mot cancer)
Europeiska kodexen mot cancer är ett initiativ av Europeiska kommissionen som syftar till att
informera allmänheten om åtgärder de kan vidta för att minska risken att de själva eller deras
familjer drabbas av cancer. Den består av tolv rekommendationer som de flesta kan följa utan att
det krävs några speciella färdigheter eller kunskaper. Ju fler rekommendationer man följer, desto
lägre är risken att drabbas av cancer. Det uppskattas idag att drygt en tredjedel av alla dödsfall
som orsakas av cancer i Europa skulle kunna undvikas om alla följde rekommendationerna.
Rekommendationerna riktar sig till den breda allmänheten.
I projektet informerade Botkyrkas hälsoinformatörer enligt kodexen som trycktes upp som
arbetsmaterial på 9 olika språk och delades ut i Botkyrka. Kodexen har internationellt kända
piktogram (symboler) och de användes i projektet då det är viktigt att medborgare känner igen
symboler och har möjlighet att koppla det till annan information de fått tidigare och kommer att
få i framtiden.
I kodexen lyfter man 12 olika områden för cancerprevention, men vi valde 8 av dem till vårt
informationsarbete då de är områden som den enskilda människan kan påverka i sitt vardagsliv.
Goda vanor för ett friskare liv:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rök inte och undvik tobak
Ha en hälsosam kroppsvikt
Var fysiskt aktiv
Ät hälsosam och varierad mat
Drick måttligt med alkohol eller inte alls
Njut av solen, men bränn dig inte
Gå på screening när du kallas! (tarmcancer, bröstcancer, livmoderhalscancer)
Vaccinera dig mot HPV (Humant Papillom Virus)

Unesco LUCS
Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är FN:s organisation
för att skapa fred genom ökat samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning,
vetenskap/forskning, kultur och kommunikation/information.
I Sverige finns det ständigt behov av att utveckla kunskapen om hållbar utveckling när det gäller
att skapa en hållbar samhällsutveckling i en befolkning med en mångfald av identiteter, religioner
och kulturella bakgrunder. Att utveckla ett hållbart inkluderande samhälle i ett sådant landskap
kräver eftertanke och samarbete kring goda idéer. Unesco LUCS12 står för Lokalt Unescocenter
för samverkan vars mål med verksamheten är att arbeta mot diskriminering och rasism och för
att främja mänskliga rättigheter både nationell och internationellt. Unesco LUCS arbetar med att
samla och sprida kunskap om platsidentitet, social jämlikhet och sammanhållning, interkulturell
och interreligiös dialog samt att utveckla metoder och verktyg för att kunna gå från ord till
handling.

12

Unesco LUCS, www.unescolucs.se
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Idé
En av utmaningarna att nå ut med hälsoinformation utgör språkbarriärer. Hälsoinformation på
modersmål är också en metod som införts på olika håll i Sverige och Stockholm för att främja
hälsa och motverka ohälsa i denna målgrupp. Informationen får uppenbart mer verkan om den
kan ges där medborgarna vistas och känner sig trygga. Kulturföreningarna fyller här en stor
funktion för de mångkulturella grupperna vilket innebär att för att lyckas bättre med att nå ut
information så bör den ges där människor vistas och på ett språk som de förstår.
Vikten av muntlig kommunikation på olika modersmål har också slagits fast i en statlig utredning
som ligger till grund för den samhällsorientering som ges till nyanlända och som bl.a. utförs av
hälsokommunikatörer.13Information på modersmålet ger inte bara en översättning av innehållet
utan också möjlighet till bättre förståelse, samtal, diskussioner, frågor och kulturtolkning.

Mål
Det övergripande syftet med projektet, med utgångspunkt från den regionala cancerplanen 20162019, var att minska ojämlikheter i hälsa mellan människor födda i och utanför Sverige genom att
nå grupper på sitt eget modersmål för att underlätta tillgång till de förebyggande insatser som
finns.
En av huvuduppgifterna, enligt den regionala cancerplanen, för RCC Stockholm Gotland är att i
samverkan med patienter och tillsammans med vårdgivarna ansvara för arbetet med att öka
kunskapen om cancerprevention och betydelsen av tidig upptäckt av cancersjukdom genom
bland annat screening. Insatserna inkluderar att rätt insatser genomförs och att rättvis vård ges till
de drabbade oavsett bostadsort, position i samhället eller vilken cancersjukdom det gäller.
Insatserna ska bidra till en mer jämlik och patientfokuserad cancervård där patienter och
närstående blir mer delaktiga i sin egen vård enligt sina egna förutsättningar och önskemål. I det
specifika projektet i Botkyrka var målet att bland medborgare med invandrarbakgrund:
•
•
•

öka kunskapen om cancer,
erhålla en bättre förståelse om betydelsen av tidig upptäckt genom deltagande i
screeningprogram
öka kunskapen om vad man själv kan bidra med för att minska risken för vissa
cancersjukdomar såsom betydelsen av ökad fysisk aktivitet, balanserad kost, avstå
från rökning och måttlig alkoholkonsumtion.

Projektets målområden:
•
•
•
•
•
•

13
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Statens Offentliga Utredningar, SOU 2010:16
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Att genom information, dialog och kunskapsökning åstadkomma ökad jämlikhet mellan
befolkningsgrupper utifrån kön, ålder, socioekonomiska förhållanden och bostadsort – detta
gäller såväl cancerrisk som tidig upptäckt av cancer.

Styrgrupp

Projektets styrgrupp bestod av Roger Henriksson, chef RCC Stockholm Gotland, Lena Sharp,
verksamhetsutvecklare och enhetschef RCC Stockholm Gotland och Arja Leppänen,
projektledare samt processledare Jämlik vård RCC Stockholm Gotland. Styrgruppen träffades
kontinuerligt under projekttiden och styrgruppen deltog som föreläsare under utbildningstillfällen
för hälsoinformatörerna och under olika föreläsningsaktiviteter i Botkyrka.
Under hela projektperioden samarbetade projektledaren med Miriam Elfström, processledare
prevention RCC Stockholm Gotland, för att kunna ge snabba svar som kom från
hälsoinformatörerna samt att ge uppdaterad och korrekt information om cancerprevention och
cancerscreening.

Projektledaren

Projektledare för projektet och processledare för Jämlik vård och patientsamverkan på Regionalt
Cancercentrum Stockholm Gotland, Arja Leppänen, är tidigare bröstcancerpatient och nära
anhörig till hjärntumörpatient. Hon var tidigare projektledare för ett projekt i Sörmland
finansierat genom Integrationsfonden i Eskilstuna kommun där man informerade kvinnor i
invandrarföreningar om mammografi och självundersökning av bröst. Arja är uppvuxen i ett hem
med invandrarföräldrar och har personligen upplevt svårigheterna med att flytta till ett annat land
när man talar ett annat språk än det nationella språket.

Projektledare Arja Leppänen
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2. METOD
Under kartläggningsperioden kontaktades många olika aktörer i Botkyrka kommun och det
arrangerades möten där projektets innehåll, relevans och eventuellt genomförande diskuterades.
Efter en kartläggning av intresserade samarbetspartners (Figur 4) och vilken information som
finns tillgänglig om cancerprevention delades projektet upp i tre olika arbetsområden:
•
•
•

Information och utbildning
Hälsoinformatörer och hälsokommunikatörer
Enkät/studie

Figur 4. Pilotprojektets tre arbetsområden: informationsträffar, utbildning/information och enkät/studie.

I tillägg till de ovan nämnda arbetsområdena planerades ett arbetssätt för media samt en tidsplan
påbörjades. Även om bägge områdena är svåra att planera och förutbestämma behövdes riktlinjer
för dem.

Information och utbildning
Information till kommuninvånarna var projektets primära uppgift, men för att kunna informera
så många människor som möjligt så behövde vi utbilda olika grupper som är anställda inom
kommunen och arbetar med information till medborgare i Botkyrka. Utbildningstillfällen för
anställda i kommunen arrangerades på SFI, Öppna förskolan och Medborgarkontor.

Hälsoinformatörer och -kommunikatörer
Hälsoinformatörer är volontärer från Botkyrka engagerade av RCC Stockholm Gotland som åtagit
sig uppdraget att informera andra kommuninvånare i sin närmiljö i Botkyrka medan
hälsokommunikatörerna är anställda på Transkulturellt centrum av Stockholms läns landsting.
2.2.1.Hälsoinformatörer

Hälsoinformatörernas uppgift var att förmedla hälsofrämjande information om vad man kan göra
för att minska risken att drabbas av cancer. De gjorde det oftast på sitt eget språk i nätverk, skola,
föreningar, kyrka/moské, olika kommunala aktiviteter, mm. Av de 42 hälsoinformatörerna som
deltog i pilotprojektet är två utbildad sjukvårdspersonal och de övriga har annan utbildning eller
studerar på gymnasium eller universitet.
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Rekrytering av hälsoinformatörer
Deltagare rekryterades via brev till föreningar och genom Botkyrka kommuns tidigare projekt
med Botkyrkabor som samhällsinformatörer. Viss rekrytering skedde via Botkyrka kommuns
webbplats och eftersom projektledaren intervjuades av den lokala radiostationen så var det några
som fick information om projektet den vägen. Utbildade hälsoinformatörer har inspirerat andra
att söka utbildningen och intresset för eventuella kommande utbildningar är stort. Under våren
2016 har projektledaren inte marknadsfört projektet men ändå fått in intresseanmälningar.
Urval och rekrytering till utbildningen skedde via personliga intervjuer. Kriterier var att deltagarna
ska vara boende i eller verksamma i Botkyrka kommun, prata fler språk än svenska och ha
tillgång till ett nätverk, gärna förening eller motsvarande.
Utbildning av hälsoinformatörer
Hälsoinformatörerna genomgick en två-dagars grundutbildning och i tillägg har de varje månad
under projekttiden erbjudits olika temautbildningar. På grund- och tema-utbildningarna har
personal från RCC Stockholm Gotland föreläst.
Grundutbildningarna arrangerades i Hallunda Folkets hus medan under temautbildningarna har
man har träffats på Mångkulturellt centrum, Fittja, eller i RCC Stockholm Gotlands lokaler.
Eftersom inte alla anmälda kunde delta på den första grundutbildningen så arrangerades
grundutbildningen två olika helger.

Grundutbildningens första dag i Hallunda Folkets hus.

Grundutbildningen över 16 timmar arrangerades som helgutbildning över en helg, lördag och
söndag, och de teman som togs upp på grundutbildningens schema var: organisationen RCC –
Regionala Cancercentrum, Patientens rättigheter/skyldigheter, Cancer idag/framtid, Tidig
upptäckt/Cancerprevention/Screening, European Code Against Cancer – riktlinjer, Patientens
väg i vården och Hälsoinformatörens roll.
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Lena Sharp, verksamhetsutvecklare RCC undervisar på temautbildning.

Temautbildningarna har arrangerats en kväll á 3 timmar varje månad under projektperioden och
totalt blev det sex olika utbildningstillfällen med följande tema: Motiverande samtal14, Cancer,
Goda vanor för ett friskare liv, Cancerprevention, Cancerforskning och Närstående/Anhörig till
cancerpatient.
Det var enklast att samla hela gruppen en vardagkväll för temautbildningar då det under dagtid
var flera som arbetade, studerade och hade problem att få hjälp med barnpassning åt sina barn.
Praktiskt utförande av uppdraget som hälsoinformatör
Hälsoinformatörerna fick visitkort med sitt namn och titel och på baksidan trycktes de åtta
punkterna från European Code Against Cancer som de informerade om i sitt uppdrag. I tillägg
fick de hoodies och t-shirt som de kunde använda när de var ute på uppdrag och för att
medborgarna i kommunen skulle uppmärksamma dem på deras uppdrag. Transport av material,
flyers och roll-up, till platser där aktiviteter arrangerades gjordes av hälsoinformatörerna eller
projektledaren.

Utdelning av visitkort, t-shirt och hoodies till hälsoinformatörerna

14

MI – att samtala om förändring, Av Tom Barth, Tore Børtveit, Peter Prescott, Gleerups förlag
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Arbetssätt
Hälsoinformatörerna har deltagit på informationsträffar som arrangerats i Botkyrka och de har
informerat i sin egen närmiljö (familj, vänner, skola, kyrka/moské, tunnelbanestation, utanför
butiker och på informationsaktiviteter.)
Samtliga är aktiva i en förening i kommunen och har också arrangerat informationsträffar för
föreningens medlemmar. På dessa träffar har även projektledaren tillsammans med personal från
RCC deltagit för att kunna svara på frågor som ställts och som stöd för hälsoinformatörerna.
Hälsoinformatörerna har efter varje informationsaktivitet skickat en skriftlig rapport (Bilaga 2)
med följande information:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datum
Namn på Hälsoinformatör
Vem informerade du
Var informerade du
Hur lång tid varade mötet
Aktivitet
Antal deltagare
Utdelning av flyer
Frågor som ställdes
Kommentarer: Vad tyckte du? Fungerade mötet bra? Var folk intresserade?

Uppföljning
Hälsoinformatörerna följdes kontinuerligt upp med personliga möten tillsammans med
projektledaren, telefonsamtal, sms, dialog genom projektverktyget Projectplace samt via träffar.
Kontakten med projektledaren var viktig för att de skulle känna sig trygga och om det dök upp
frågor som de inte kunde besvara själva så hjälpte projektledaren och personal från RCC till med
det. Rapporteringen som hälsoinformatörerna gjorde efter varje aktivitet underlättade
uppföljningen av deras uppdrag och om det skulle göras förändringar/kompletteringar i
projektgenomförandet.
2.2.2.Hälsokommunikatörer

Hälsokommunikatörerna har oftast en vårdrelaterad utbildning och kunskap om sjukvården både
i sitt hemland och i Sverige. Tanken är att hälsokommunikatörerna ska fungera som en bro
mellan flyktingmottagandet och primärvården, både genom att stödja asylsökande och nyanlända
flyktingars kontakter med primärvården och genom att underlätta primärvårdpersonalens arbete
med dessa grupper.
I Stockholm utgår det hälsokommunikativa arbetet från Transkulturellt Centrum15, som är en del
av Stockholms läns landsting. Ett trettiotal hälsorelaterade ämnen finns utarbetade och specifikt
innehåll och utformning utgår ifrån den aktuella gruppens behov och önskemål. Kommuner och
andra verksamheter runtom länet, samt ett antal stadsdelar i Stockholms stad, använder sig av
hälsokommunikatörerna i sin verksamhet.

15

www.transkulturelltcentrum.se/halsokommunikation/ (20160220)
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I projektet har man samarbetat med hälsokommunikatörerna då de är en viktig informationskanal
om folkhälsa till gruppen nyanlända. RCC har erbjudit fyra utbildningsdagar där
hälsokommunikatörerna har deltagit. Under utbildningsdagarna har olika teman diskuterats med
föreläsning och workshop:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cancer – idag/framtid
Cancerprevention
Screening – tidig upptäckt
Patientens rättigheter/skyldigheter
Cancerrådgivningen
Patientens väg i vården
Jämlik vård
European Code Against Cancer

Enkät
En enkät (Bilaga 1) sammanställdes för att se om pilotprojektet bidrog till något av målen för
projektet:
•
•

om man kunde öka allmänhetens kunskap om cancer
öka kunskapen om vad man själv kan bidra med för att minska risken för vissa
cancersjukdomar såsom betydelsen av ökad fysisk aktivitet, balanserad kost, avstå
från rökning och måttlig alkoholkonsumtion.

Underlaget till enkäten med frågor kommer från Cancer Awareness Measure (CAM) som
utvecklats och översatts till svenska av en expertgrupp under ledning av professor Carol
Tishelman, Karolinska Institutet.16
Projektledaren samarbetade med SFI i Botkyrka för att enkelt få in så många enkätsvar som
möjligt. Studenterna på SFI motsvarar i stor grad målgruppen för pilotprojektet och de svarade
på frågor om kunskap om cancer, förebyggande insatser, prevention, screening, m.m. (Bilaga 1)

Media
Då vi var osäkra på hur intressant projektet skulle bli för kommunens invånare så bestämde vi
tidigt i projektplaneringen att vi borde kontakta en ”kändis” med lokal anknytning till Botkyrka
och helst någon med koppling till cancer. Vi hoppades personen kunde bli eller vara en förebild
för hälsoinformatörerna samt hjälpa oss att sprida vårt budskap. Om vi fick extra medialt intresse
via TV, radio, tidningar, seminarier m.m. så ansåg vi att detta kom till att bidra till en positiv
effekt för projektidéns spridning samt sprida kunskap till människor om hur man kan minska
risken att drabbas av cancer.

16

Simon AE, Forbes LJL, Boniface D et al. An international measure of aware-ness and beliefs about cancer: development
and testing of the ABC. BMJ Open. 2012; 2: doi:10.1136/bmjopen-2012-001758
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Tidplan
Kartläggningsarbetet inför pilotprojektet påbörjades i januari 2015. Under våren 2015 hade
projektledaren möten med personer med anknytning till Botkyrka kommun för att hitta
samarbetspartners och kartlägga pilotprojektets relevans och genomförbarhet. Under
september/oktober 2015 intervjuades och rekryterades hälsoinformatörerna för uppdraget och i
oktober och november anordnades 2-dagars grundutbildningen för volontärerna. Den 6
november 2015 genomförs den första informationsaktiviteten av hälsoinformatörer.
Sept15

Okt15

Nov15

Dec15

Jan16

Feb16

Mars
16

April
16

Maj
16

Juni
16

Rekrytering HI
Grundutbildning
Informationsaktiviteter
Hälsodagar i Fittja,
Hallunda och Alby
Temautbildningar
Projektavslutning
Figur 5. Projektets tidplan i form av Gantt-schema

Efter en aktiv projektperiod arrangerades den 14 juni 2016 en avslutning av pilotprojektet och
Hälsoinformatörer avtackades med Diplom av Roger Henriksson och Botkyrka
kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin.

Ahmad Azizi, Demokratiutvecklare Botkyrka kommun, talar på avslutningen
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3. RESULTAT
Enkät

Totalt svarade 319 SFI-elever på enkäten (Bilaga 1). Av de 319 anmälde sig 40 personer att delta i
en fokusgrupp som svarade på enkäten innan informationsaktiviteterna började, september 2015,
samt efter pilotprojektets slut (juni 2016). Efter pilotprojektets avslut analyserades gruppens svar
enligt nedan figurer och de visar en klar ökning i kunskap inom området.
Utbildningsnivån hos fokusgruppen är lägre än utbildningsnivån hos invånare i Botkyrka
kommun år 2014 där enligt Botkyrka kommuns hemsida 78 % har en gymnasial eller högre
utbildning. Fokusgruppen svarade att 67 % har en gymnasial eller högre utbildning. Flera av
personerna studerar heltid eller deltid och har fullfört sina studier efter pilotprojektets avslut.
Samtidigt kan en förklaring till den lägre utbildningsnivån i fokusgruppen jämfört med
kommunens invånare vara att flera av personerna i fokusgruppen bor i de områden i Botkyrka
kommun där man rapporterar en lägre utbildningsnivå. De områdena har en större andel invånare
med mångkulturell bakgrund, och för att lyckas med projektet var det de invånarna vi gärna ville
nå med information.
Innan utbildningen visste de flesta vad cancer är, medan den siffran gick upp till 100 % efter
utbildningen (Figur 6).
Projektet visar tydligt att genom information om cancerprevention hos invånare så ökar också
deras kunskap om vad de själva kan göra för att minska risken att drabbas av cancer. Den största
skillnaden i kunskapsnivå ser vi i (Figur 7), där 26 % svarade före utbildningen att man inte kan
göra något eller att man kan göra lite, medan efter utbildningen svarade samtliga, 100 %, att man
kan göra mycket för att minska sina risker att drabbas av cancer genom små åtgärder.
På frågan om vad som kan öka risken att drabbas av cancer svarade fokusgruppen mer försiktigt
att man kan påverka risken. Det var ett flertal som ansåg att man kunde öka risken genom
rökning, alkohol och solning, och vid slutet av projektet så kan man tydligt se att kunskapen om
cancerprevention har ökat markant och att de tre faktorernas betydelse är större än de var innan.
(Figur 8).
En intressant observation är att kunskapen om kostens påverkan har ökat. Under projekttiden
har man ofta diskuterat olika kemikalier i mat, olika mattyper och deras påverkan på vår hälsa
samt att det kommit en del nya forskningsresultat om mat och cancer.
Att motion kan öka risken för cancer var det många som trodde (70 %) när vi började projektet
och det var fler som berättade att ”i de länder som de kommer från så säger man att det är farligt
att bli andfådd för då kan man dö” (Figur 8). I slutet av projektet hade den siffran sjunkit till 40
%. En bra förändring på kort tid, men det är tydligt att vi måste informera mer om motionens
positiva inverkan på hälsan inom de olika grupperna.
Innan enkäten beskrev många att de inte kände till kopplingen mellan livsstilsfaktorer och cancer.
Efter utbildningen sågs generellt en ökad kunskap (Figur 8).
Vi såg också en ökad kunskap kring cancerscreening (Figur 9).
När vi jämför resultat i enkät före och efter utbildningen kan vi se en ökning i kunskap om de
cancerförebyggande åtgärder man själv kan påverka.
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Vi ser också att riktade informationskampanjer över kort tid snabbt ger positiva resultat.
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Figur 6. Enkätresultat, fråga: ”Vet du vad cancer är?”

Vet ej

%
100

%
%

74

%
Före utbildningen
Efter utbildningen

%
21

%
5
%

Man kan inte göra något

Man kan göra lite

Man kan göra mycket

Figur 7. Enkätresultat, fråga: ”Vad kan man göra för att undvika att få cancer?”
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Figur 8. Enkätresultat, fråga: ”Vad kan öka risken att få cancer?”
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Figur 9. Enkätresultat, fråga: ”Vet du vad screening är?”

Unesco LUCS
Projektet blev hösten 2015 godkänt som kunskapspilot inom Unesco LUCS. En kunskapspilot är
ett arbete för att utveckla och förändra något inom området mänskliga rättigheter. Arbetet sker
lokalt på en eller flera platser i Sverige och i samverkan mellan politik/förvaltning,
föreningar/civilsamhälle företag och forskning. Projektet har kontinuerligt rapporterats till
Unesco LUCS och genom detta har man också fått ökat intresse från andra kommuner i landet
samt internationell spridning av erfarenheten.
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Informationsmaterial
För genomförande av projektet trycktes det upp flyers (Figur 10) på nio olika språk i tillägg till
svenska. Dessa delades ut i kommunen av hälsoinformatörerna under olika aktiviteter. De språk
som prioriterades var: engelska, spanska, franska, finska, polska, turkiska, arabiska, persiska och
tigrinja. Språken valdes då dessa är de språk som talas mest i Botkyrka kommun och kunde
förstås av en majoritet av befolkningen.
Flyern trycktes i storlek A6 vilket visade sig vara ett bra format att hantera vid utdelning under
informationsaktiviteterna samt enkelt för mottagaren att ta med sig i fickan, handväskan etc.
Flyern innehåller de åtta punkterna om cancerprevention som projektet prioriterat, samt
kontaktinformation till Cancerrådgivningen samt 117717.

Figur 10. Flyers som användes i projektet

Utöver flyers användes en roll-up för att tydliggöra vem hälsoinformatörerna representerade och
för att skapa lite uppmärksamhet där man deltog. Det var många som kom fram och ville prata
med hälsoinformatörerna när de läst vad som stod på roll-upen. Totalt användes 4 likadana rollups under projektperioden då det ofta hände att hälsoinformatörerna var på olika uppdrag
samtidigt både inomhus och utomhus.

17

www.1177.se, Vårdguiden (2016-01-16)
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Hälsoinformatörer på uppdrag med roll-up och flyers

Informationsaktiviteter
Då man önskade nå fram med information på ett tydligt och förståeligt sätt för alla deltagare
under informationsaktiviteterna så använde man en presentation (Bilaga 3) som visades på skärm i
lokalen. I presentationen förklarades projektets syfte, varför man genomför ett pilotprojekt och
vad man önskar uppnå. Presentationen var ett hjälpmedel för den som pratade samt
informationen var förklarad på lätt svenska. Samtliga punkter i kodexen förklarades med
information och man gjorde också koppling till cancerdiagnoser under de olika punkterna.
3.4.1

Allmänna informationskvällar i Hallunda, Fittjaskolan och Tumba Xenter.

Under maj-2016 arrangerade RCC tre allmänna informationsmöten där man bjöd in via
lokalradion, lokaltidning, affischer m.m., men det visade sig att den målgruppen man helst ville nå
inte kom på dessa informationsmöten. Deltagare som kom var i majoritet ”svenskar”, som är
vana att gå på denna typ av möten samt människor som talade svenska väldigt bra. När vi
nämnde dessa allmänna informationskvällarna efteråt till invånarna och frågade varför de inte
kom, så berättade de att de är osäkra om de förstår språket som talas, känner sig otrygga på
allmänna möten, vet inte vilka som kommer, saknar barnvakt, jobbar, m.m.
3.4.2

Informationsträffar i skolor och föreningar

Hela projektperioden samarbetade vi med skolorna i Botkyrka kommun samt arrangerade
informationsträffar hos de föreningar som ville att vi skulle komma. Informationen varierade
efter arrangörens önskemål från information till bara kvinnor till information för ungdom eller
alla åldrar och kön. Dogge Doggelito deltog på flera av dessa aktiviteter och berättade om sig
själv, sin uppväxt i Botkyrka samt sin upplevelse som anhörig till cancerpatient. I tillägg till
information enligt kodexen arrangerades musik- och dansuppvisningar samt sång/rapunderhållning enligt arrangörens program.
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Dogge Doggelito och barn från skolan i Fittja.

Roger Henriksson föreläser för turkiska kvinnoföreningen.

Hälsoinformatörer i Hallunda Folkets hus.
3.4.3

Information i Hallunda, Alby och Fittja centrum i samarbete med Vårdcentral
och mödravårdscentral.

Under maj-juni 2016 hade vi i samarbete med Barnmorskemottagningen Mammaproffsen i Alby
och Vårdcentralen i Fittja med gemensamt informationsbord i Alby, Fittja och Hallunda centrum.
Vi fick hjälp av barnmorskor samt projektledare från RCC att informera under de dagarna då vi
fokuserade på kvinnocancer och ville komma i kontakt med kvinnor boende i de områdena.
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Processledare för prevention Miriam Elfström deltog under samtliga informationsdagar för att
informera och svara på frågor rörande forskning, prevention och screening.

Samarbete om kvinnocancerprevention med flera aktörer i Alby (maj 2016).
3.4.4

Rinkeby centrum, Hälsodagar maj 2016

Det visade sig vara stort intresse för vår aktivitet även i Rinkeby, så projektledaren kontaktades av
arrangören för Hälsodagarna i Rinkeby med förfrågan om deltagande där tillsammans med
Hälsoinformatörer. Vi deltog under två dagar och informerade invånarna på samma sätt som
gjorts i Botkyrka.

Hälsorådgivning i Rinkeby.

Hälsoinformatörer
Totalt engagerade sig 42 personer i åldrarna 16-73 år som hälsoinformatörer, varav 21 kvinnor
och 21 män. Samtliga bodde i Botkyrka kommun och alla hade en föreningstillhörighet till
Norsborg unga aktiva & Buff, samhällsinformatör, Botkyrka volontär center i Fittja & Norsborg,
Bangladeshi kulturförening, Ungdomsföreningen Hallundakyrkan, idrottsföreningen, Mokonens
vänner , informerar nyanlända, Botkyrka ungdomsfullmäktige, Filippinska kulturföreningen,
Kommunal, Fedesta, 4K centerförening, fritidsklubben, politiskt aktiv, undersköterska och
kulturförening, lärare och föreningsaktiv, Fittja Los Copihues, studerar på universitet, aktiv i
studentförening eller Noor-föreningen.

27

REGIONALT CANCERCENTRUM STOCKHOLM GOTLAND

Majoriteten ville engagera sig som volontärer då de var väldigt intresserade av cancer, forskning
och hälsofrågor. Framförallt var det många som ville påverka invånare till att sluta röka både
cigaretter och vattenpipa.
Av de 42 personerna var 4 tidigare cancerpatienter och 19 var närstående till cancerpatienter och i
genomsnitt talade samtliga 4 språk, så det var en språkmäktig grupp som kunde informera flera
nationaliteter och många människor. Gruppens språkkunskaper inom svenska, arabiska,
engelska, serbiska, spanska, somaliska, eritreanska, ryska, polska, syrianska, bengali, turkiska,
kurdiska, rumänska, franska, italienska, tigreanska, amhariska, filippinska, swahili, luo, bengaliska,
urdu, hindi, singalesiska, tamil, somaliska, luganda, och finska återspeglar verkligen den mångfald
som bor i Botkyrka kommun.
Hälsoinformatörerna har varit aktiva och positiva under hela projekttiden och en återkoppling till
styrgruppen har gjorts kontinuerligt med mail, rapporter, möten och personliga besök på RCC.
Flera av dem berättar att de förändrat på sin egen livsstil eftersom de genom projektet har fått så
mycket ny kunskap och att de med stolthet berättar att de har uppdrag som hälsoinformatörer.
Hälsoinformatören Mary-Louise som kommer från Tanzania och bor i Hallunda anmälde sig
efter att ha sett en annons i lokaltidningen. Dels för att hon vill informera om levnadsvanor som
kan minska cancerrisken och för att bidra med sina egna erfarenheter. Marie-Louise beskriver sin
situation såhär: – ”När jag fyllt 45 år fick jag besked om att jag hade cancer, men jag vägrade ge upp. Jag gick
på behandlingar samtidigt som jag studerade. Jag stannade inte, livet måste fortsätta, jag vet att man också kan
vinna. Jag tror att språk är grundläggande för att få kunskap om något och att vi alla måste ta ett gemensamt
ansvar. Vi måste nå ut till alla med information.”
”– Jag har genomgått en svår canceroperation och kommit ur det lycklig. I dag mår jag bra, och jag tänkte att det
kanske kan hjälpa andra att se att man kan få ett jättebra liv trots att man haft cancer.”
Som alla andra hälsoinformatörer har hon fått utbildning om cancer och hur man kan informera
om levnadsvanor. Emellanåt ordnas träffar för allmänheten, men Mary-Louise har lagt mest
energi på att nå ut med kunskapen i sin närmsta omgivning. Hon började först bland sina grannar
och bekanta. Därefter ute i det lokala centrumet och på biblioteken runt om i Botkyrka. Hon har
satt upp affischer om goda vanor som minskar risken för cancer och, framför allt, gått fram till
folk och pratat. På gator, torg, i tunnelbanan och på Medborgarkontoret.
Mary-Louise trivs bäst med att informera på skolorna då hon älskar ungdomar. Hon tycker att de
är mer öppna och lyssnar bättre än vi vuxna. Hon anser att dagens ungdom är mycket kloka och
att man som Hälsoinformatörer måste visa alla respekt. Utbildningstillfället med Motiverande
samtal som tema i tillägg till faktautbildningarna var viktiga för hennes uppdrag som
hälsoinformatör. ”- Jag visste ingenting tills jag började jobba med det här projektet. Det är inte bara
Botkyrka som behöver den här informationen utan hela Sverige för utvecklingen går i fel riktning nu.”
Credian kommer från Sri Lanka men har bott länge i Fittja tycker att kampanjen behövs och är
glad över att få vara delaktig. Han har ”hobbyforskat” hela livet om rökning och den passiva
rökningens konsekvenser. Credian berättar:”– För mig är tobak den största boven när det gäller cancer.
Jag hoppas kunna skapa opinion om detta. Att nå ut, att regeringen kanske också ska tänka större. Mitt mål är
att rökning ska förbjudas helt på offentliga platser, men det är en lång kamp och Botkyrkaborna behöver bli mer
medvetna om rökningens risker.”
Fittjabon Gülay som kommer från Turkiet berättar – ”Min faster fick cancer och jag såg på nära håll hur
hon insjuknade. Tyvärr lät hon sjukdomen ta över. Om omgivningen till den sjuka inte har rätt kunskap kan det
också bli värre. Jag vill sprida kunskap, ge folk i min omgivning information så att de kan agera snabbt, inte
vara rädda och veta hur man kan få hjälp. Det kan rädda liv.”
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– ”Många påstår att vattenpipans tobak och rök inte skulle vara lika skadlig som vanlig tobak”, säger Habib
från Fittja. Han berättar också att det i Botkyrka är väldigt vanligt att höra saker som inte
stämmer. Därför vill han hjälpa till och sprida korrekt hälsoinformation.
Zenaida som kommer från Filippinerna har bott länge i Hallunda berättar att
projektet behövs för att det är viktigt att människor med olika bakgrund får samma
hälsoinformation. Hon har informerat om exempelvis hur viktigt det är för hälsan med fysisk
aktivitet och att man ska gå på screening när man kallas, men också om vikten av att äta
hälsosamt. För Zenaida är den sociala delen av livet viktig: att ha en trygg arbetsplats, bra vänner
runt sig m.m. De personer som Zenaida har mött tycker att projektet är positivt och de får mer
kunskap och information om hälsofrågor relaterade till dem personligen och på ett språk som de
förstår.
”Jag har alltid tänkt att det bästa sättet att kämpa mot rädsla är att vara informerad,” säger Désirée som
bor i Tullinge. Hon har bott på många platser i världen och innan hon flyttade till Sverige bodde
hon i Canada. Därefter berättar hon: ”Jag har börjat informera mig själv om cancer eftersom jag blev
jätterädd för cancer när min morfar dog av cancer. Jag var lycklig att träffa Arja på SFI och att få möjligheten att
arbeta som volontär med projektet. Vi har fått en massa av information, utbildning och hjälp. Arja och alla folk
på RCC och på Botkyrka kommun har hjälpt oss att göra vårt arbete på det bästa sätt.
Jag tycker att för mig det har varit jättebra att informera nya invånare på SFI. Eftersom jag har flyttat själv så
många gånger till olika länder, jag vet att när man börjar ett nytt liv någonstans, man har ingen tid att tänka på
hälsa. Därför tänker jag att hälsoinformatörernas jobb är så viktigt för samhället. Jag tycker att för att kunna
informera en mångkulturell population, man måsta kunna anpassa sig till olika synpunkter. Det är bäst när
man provar att inte peka, inte bedöma, och vara öppen att utmanas med olika frågor. Från min erfarenhet det
bästa sättet att nå människor är att informera på platser var vi kan arrangera en aktivitet. När jag har provat
att informera folk på språng det fungerade inte så bra.
Det har också fungerat jättebra för mig att informera mina vänner hos mig. Vi har tittat tillsammans på några
intressanta dokumentärer om mat och socker och kemikalier i kosmetiska produkter.
Jag är väldigt stolt och glad att få denna erfarenhet som hälsoinformatör och samtidigt har jag lärt mig massor av
nya saker om cancer.”
Kommentarer från hälsoinformatörer om deras uppdrag:
”Visitkortet öppnar alla dörrar”
”Vi har kunskap som andra inte har”
”Folk lyssnar på oss”

3.5.1.

Hälsoinformatörer, aktiviteter och rapporter

Totalt genomfördes 678 aktiviteter under perioden och hälsoinformatörerna lämnade en skriftlig
rapport (Bilaga 2) efter varje genomförd informationsaktivitet.
Rapporterna användes som underlag till evaluering av projektet, vad fungerade bra, vad
fungerade dåligt, vilka frågor är man intresserad av att få svar på, saknas någon information, m.m.
En sammanställning av inlämnade rapporter gjordes när projektet avslutats och följande kunde
avläsas från dem:
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Hallunda centrum & Hallunda folkets hus
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Bocenter i Fittja
Alby/Alby centrum
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Figur 11. Rapport från hälsoinformatörer ”Var har vi jobbat i tillägg till föreningar och informationsmöten”
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Förening eller organiserad plats

100%

100%

Evenemang/ Folkets hus
80%

Centrum eller torg
Skolor, SFI
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Hemma
På gatan
På station

Figur 12. Rapport från hälsoinformatörer ”Vilken plats fungerade bäst?”

Hälsoinformatörerna har under sina uppdrag informerat folk på gatan och på evenemang, dem
som pratar olika språk som de behärskar, olika föreningsmedlemmar, ungdomar/äldre och
vänner/släkt.
Enligt inlämnade rapporteringsschema har de informerat cirka 6000 personer individuellt eller i
små grupper, samt i tillägg 1500 personer som deltog på arrangerade föreläsningar. Den
genomsnittliga tiden för ett informationstillfälle varade 2 timmar men ibland blev det 3-4 timmar
beroende på hur många frågor som ställdes.
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Projektet
Hudcancer
Bröstcancer
Vad gör kommunen/staten för att hjälpa invånare
Cancerbehandlingar och kostnader
Screening
Rökning och vattenpippa
Riskfaktorer
Mat och hur mat påverkar risken för cancer
Cancersymptom
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Figur 13. Rapport från hälsoinformatörer ”Vad har vi pratat om under informationsaktiviteten?”

Frågor som ställdes till hälsoinformatörerna under informationsaktiviteter enligt de inlämnade
rapporterna:
• Symptom för cancer/hur vet man om man har cancer?
• Vad är screening och hur fungerar det?
• Hur fungerar screening för muslimska kvinnor?
• Vilka är effekterna av screening?
• Vad gör kommunen och staten för att förbättra maten?
• Vad är farliga kemikalier i mat?
• Vad kan man göra för att äta bättre om man inte har så mycket pengar?
• Är rätt mat viktigt for att minska risken av cancer?
• Hur mycket minskar träning risken för cancer?
• Hur kan man förstå vad man äter när man tittar på ingredienser?
• Hur påverkar passiv rökning risken för cancer?
• Varför är vattenpipa farligt?
• Hur kan man sluta röka?
• Hur använder man solkrämer med SPF?
• Hur kan hälsoinformatörer hjälpa?
• Frågor om projektet
• Varför är solen farlig för hälsan?
• Hur kan man informera invandrare som inte pratar svenska?
• Kan genetik påverka risken för cancer?
• Hur kan man och kan man överleva cancer?
• Ökar risken att få cancer ju äldre man blir?
Frågorna som ställdes visar att åhörarna varit intresserade och ville veta mer. Samtidigt är
frågorna viktiga för det vidare arbetet med en implementering av projektidén. Detta kan lära oss
vilka frågor som intresserar invånare samt vad vi bör ha med av information under andra
informationsaktiviteter. En del av frågorna kräver resultat från forskning som gjorts och också
komplettering av den information som vi använt.
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b

Utdelning av flyers på aktiviteter

3.6. Hälsokommunikatörer
Hälsokommunikatörerna har uppdrag i de kommuner som skrivit ett samverkansavtal med
Stockholms läns landsting och transkulturellt centrum. För närvarande samarbetar de med
kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Sollentuna, Solna,
Sundbyberg, Stockholms stad, Södertälje och Upplands Väsby. Hälsokommunikatörernas syfte är
att främja hälsa och förebygga ohälsa bland nyanlända samt flyktingar i Stockholms län.
Samarbetet med hälsokommunikatörerna är viktigt för att tidigt lyfta frågorna "Goda vanor för
ett friskare liv" för den gruppen som de träffar. Hälsokommunikatörerna önskar fortsätta att
delta på temautbildningar på RCC då de önskar mer kunskap om cancerprevention och screening
som erbjuds i landstinget och för att vara uppdaterade när de undervisar på SFI i
Samhällsorientering för nyanlända.
Hälsokommunikatörerna kan i sitt undervisningsarbete använda presentationsmaterial som tagits
fram av RCC och också dela ut det informationsmaterial som finns.

3.7. Media

Det mediala intresset för projektet har varit stort både nationellt och internationellt då
arbetssättet med information från medborgare till medborgare i en hel kommun inte tidigare har
prövats inom cancerområdet samt genom att engagera artisten Dogge Doggelito som är bosatt i
Botkyrka kommun ökade intresset bland invånarna och hos media.
3.7.1

Samarbete med Dogge Doggelito

Artisten och Botkyrkabon Dogge Doggelito har egen erfarenhet av att vara anhörig till en
närstående med cancer och han deltog i projektet som hälsoinformatör och föreläsare.
Under första mötet med alla hälsoinformatörer arrangerades en ”rap-skola” med Dogge som
ledare. Detta var ett sätt att föra samman gruppen och låta dem lära känna varandra på ett roligt
och socialt sätt. Dogge är känd bland Botkyrka kommuns medborgare och deltagarna i gruppen
uppskattade att han var med i projektet hela tiden. Han berättade sin historia som anhörig vilket
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visade för deltagarna att cancer kan drabba vem som helst, även kändisar, och att vi måste
försöka prata om det även om det kan vara svårt.

Rap-skola med Dogge Doggelito som lärare och hälsoinformatör Mary-Louise Gwada framför sitt skrivna rap.

Dogge berättar – ”Innan min fru blev sjuk tänkte jag som man brukar, att det var något som bara hände
andra. Sen hände det och det är självklart något som förändrar dig, att se nära och kära sjukna in och försvinna i
cancern. Jag blev kvar med barnen och blev tvungen att hitta ett sätt att fortsätta. Jag tycker att kampanjen är en
positiv grej. Vi träffades i december och jag gjorde en rapskola typ, där vi lärde känna varandra bättre. Jag tror
det är viktigt. För alla har en viktig roll i det här, att sprida budskapet vidare på ett bra sätt. Alla lär av
varandra, alla behövs. Desto bättre kunskap som folk har om det här så kan man bekämpa cancern bättre.”
3.7.1.

Mediaintresse

Det mediala intresset har varit stort genom hela projekttiden och också efteråt då det tidigare inte
gjorts ett motsvarande arbete med hälsoinformation inom en hel kommun med så stor
mångkulturalitet bland invånare. Styrgruppens medlemmar samt hälsoinformatörerna har
intervjuats av olika tidningar, TV och radio vilket har medfört till en spridning av projektidén
samt uppmärksamhet om de socioekonomiska skillnaderna i cancerincidens och överlevnad efter
en cancerdiagnos samt hur man ska nå ut med hälso-information till mångkulturella invånare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radiointervju med projektledaren i Botkyrka Radio (20150918)
Reportage i tidningen Södra sidan, med intervju av hälsoinformatörer och projektledaren
(20160115)
Reportage i Cancerfondens tidning Rädda livet med intervju av hälsoinformatör MaryLouise Gwada och projektledaren (20160629)
Artikel i Cancerfondens tidning Rädda livet med frågor ställda till hälsoinformatör
Zenaida Abbaspour
Reportage i Cancerfondens tidning Rädda livet med projektledaren Arja Leppänen
(20160629)
Reportage i internationella Cancer World om projektet (20160307)
Radiointervju med hälsoinformatör Mary-Louise Gwada och projektledaren Arja
Leppänen i P4 (20160219)
Debattartikel i Dagens samhälle (20160203)
Bloggpost och kommentar av hälsoinformatör Désirée Branovici i Cancer World
(20160404)
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•
•
•
•
•

Intervju med Roger Henriksson, chef RCC Stockholm Gotland och
hälsoinformatör/artist Dogge Doggelito i SVT1 God Morgon på Världscancerdagen den
4 februari 2016
Radio P4/finsk radio Sisuradio, intervju med projektledaren på finska. (20160307)
SVT Dogge Doggelito om ”projektet och om att leva nära cancer" (20160425)
SVT Nyheter med RCC-chef, projektledaren och deltagare på allmän informationsträff i
Alby (20160610)
Hälsoinformatörerna uppmärksammas i Cancerfondens teaser om oktoberinsamlingen
2016.

Programpunkt under Världscancerdagen med programledare Lennart Persson, projektledare Arja Leppänen och chefen för
RCC Stockholm Gotland Roger Henriksson

Dogge Doggelito tillsammans med chefen för RCC Stockholm Gotland Roger Henriksson i SVT God Morgon
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Arja Leppänen och Lena Sharp i The Cancer Blog

Intervju med projektledare och hälsoinformatörer i tidningen Södra sidan
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4. DISKUSSION OCH REKOMMENDATIONER
Ett nära samarbete med Botkyrka kommun var helt nödvändigt för att lyckas med projektet och
det nära samarbetet med Hanna Lind, folkhälsostrateg, och Ahmad Azizi, demokratiutvecklare,
var avgörande för projektets genomförande för att uppnå ett gott resultat. Samarbetet i detta
projekt med Botkyrka kommun initierades och baserades till stor del av deras långa och viktiga
arbete med folkhälsofrågor. Dessutom var det en intressant utmaning för projektet att Botkyrka
kommun har medborgare från 160 olika länder och man talar 100 olika språk.

4.1

Framgångsfaktorer och utmaningar

Den största framgångsfaktorn med projektet var engagerade medborgare i Botkyrka som
informerade andra medborgare om cancer och folkhälsa. Det var ingen myndighet eller någon
offentlig administration som kom till kommunen för att informera utan det var medborgarna
själva som aktiverade sig i sin egen miljö, kultur och på sitt eget språk. Det delades ut information
på medborgarnas språk vilket uppskattades väldigt mycket.
Hälsoinformatörerna var i olika åldrar från olika sammanhang, 16-73 år, vilket medförde att de
som fick information också var i olika åldrar och informationen gavs på den nivå som passade
lyssnaren.
Projektledarens personliga engagemang och erfarenhet att driva ett informationsprojekt via nya
kanaler samt att involvera invånare i olika åldrar var viktigt för projektets i en del fall
komplicerade genomförande. Därtill bidrog RCC-organisationens öppenhet för olika kulturer,
integration i samhället samt arbete för jämställdhet i vården till ett givande och kreativt samarbete
mellan olika processgrupper som arbetar med cancerprevention.
En stor utmaning var att engagera volontärer från många olika kulturer, språkgrupper och åldrar
inom ett så viktigt och specifikt område, och här spelade projektledarens personlighet och önskan
att samarbeta och förstå alla en viktig roll. Eftersom projektledaren inte bor i kommunen var
samspelet med de lokala aktörerna, kommunen, hälsoinformatörerna, Dogge, BVC, med flera av
mycket stor betydelse.
Botkyrka består inte bara av ett centrum utan av fem olika centrum, Fittja, Alby, HallundaNorsborg, Tumba och Tullinge. Samtliga områden är mer eller mindre segregerade vilket
medförde att hänsyn togs till de olika språk/kulturer som finns i respektive område. Genom att
hälsoinformatörerna är bosatta i de olika områdena och hade detaljkunskap om områdets
karaktär underlättades projektets genomförande.
Samtidigt har man genom projektet sett att arbetet måste samordnas med flera instanser för att
uppnå varaktiga resultat. Finansiering av arbetet måste också struktureras för att nå ett så lyckat
resultat som möjligt.

4.2

Hälsoinformatörernas erfarenheter

Hälsoinformatörerna var positiva till uppdraget och eftersom de kunde anpassa tid och
informationsaktiviteter efter sin vardag så fungerade det bra. Några hälsoinformatörer var inte
vana att prata inför folk, men projektledaren deltog tillsammans med dem på aktiviteten och efter
några tillfällen klarade sig oftast ensamma.
Att informera på sitt eget modersmål uppfattades positivt och hälsoinformatörerna uppnådde
snabbare förtroende och tilltro bland deltagarna då de pratade samma språk och förstod det
kulturella samspelet. Det blev ofta långa diskussioner och många frågor. Acceptans och tolerans
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för varandra och varandras kunskap/erfarenheter om cancer betydde mycket, då cancer ofta är
ett laddat område att tala om.
Det som fungerade bäst var information och dialog i mindre grupper (samtalsgrupper) eller
informationsmöten i kulturföreningarna där många deltog.
För att hälsoinformatörerna skulle kunna fungera som vägvisare och vara trovärdiga i sin roll var
det viktigt att medvetandegöra och motivera målgruppen, att ha en dialog med gruppen när man
informerade samt att vara en förebild för sina landsmän och sin åldersgrupp. En inkluderande
dialog som utgick från åhörarnas behov var en förutsättning för att kunna påverka deras syn på
hälsa och en eventuell önskan att göra förändringar i vardagen.
När det gäller hälsoinformatörernas bakgrund och kompetens är samtliga eniga om att förmågan
att kommunicera och förmedla ett budskap är minst lika viktig som det specifika
sjukvårdskunnandet. Vikten av att arbeta på modersmål när det gäller kunskap och stöd till vuxna
har lyfts fram som en lösning på det informationsunderskott man upplever sig se hos många
kvinnor och män med mindre kunskaper i det svenska språket. Att förmedla information genom
dialog och att fungera som vägvisare nämndes av flera hälsoinformatörer som viktiga för rollen.

4.3. Hälsokommunikatörernas erfarenheter

Genom de utbildningar som erbjöds landstingets hälsokommunikatörer kunde man öka deras
kunskap om cancer och cancerprevention vilket också medför att de blir tryggare när de
informerar i sina grupper om ämnet. Detta är ofta ett aktuellt samtalsämne och många deltagare
har egna erfarenheter med sjukdomen som patient eller som anhöriga.
Hälsokommunikatörerna informerar också om de olika screeningprogram som erbjuds invånare i
Stockholms landsting och eftersom man önskar öka deltagandet i screeningprogrammen av
utomnordiskt födda så är det viktigt att hälsokommunikatörerna har korrekt information och
kunskap inom ämnet.

4.4

Kommentar från Botkyrka kommun

När vi blev kontaktade av projektledaren på RCC med frågan om vi tillsammans ville satsa på att
försöka utveckla en ny metod för att nå fler kvinnor och män som vården vanligtvis har svårt att
nå ut till, tackade vi ja direkt. Vi konstaterar att kommunen och RCC har en gemensam målbild
kring jämlik hälsa och en samsyn i att satsningar för en mer jämlik hälsa och vård, måste utformas
och anpassas utifrån olika grupper av kvinnor och mäns behov och förutsättningar. Med
delaktighet i fokus.
Tillsammans har vi under projekttiden utvecklat ett hälsofrämjande och befolknings-inriktat
arbetssätt och metod med invånarna själva som medskapare. En satsning som stärker
människors makt att påverka sitt liv och må så bra som möjligt. En satsning som ligger helt i linje
med såväl Botkyrkas folkhälsoarbete som demokratiarbete.
Det har varit en mycket värdefull, lärorik och spännande resa vi gjort tillsammans med RCC och
Botkyrkaborna. Det framgångsrika resultatet gör att Botkyrka kommun efter denna pilotsatsning
ser fram mot fortsatt samverkan och implementering av arbetssättet, inte bara i Botkyrka utan i
hela landet.
4.4.1

•
•

Satsningens framgångsfaktorer enligt Botkyrka kommun:

Engagerade samverkansaktörer med gemensam målbild.
Ansatsen empowerment och bottom-up, med invånarna som medskapare
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•
•
•
•
•
•
•

4.5

Utformat och anpassat utifrån olika gruppers behov och förutsättningar
Uppsökande verksamhet som verkar där befolkningen är i sin vardag.
Dialogen i fokus, inte bara information
Engagemanget och mångfalden bland hälsoinformatörerna: olika kön, åldrar, sociala,
etniska och kulturella bakgrunder, språkkompetenser m.m.
Stödet till hälsoinformatörerna i form av exempelvis alla kunskaps- och
erfarenhetsträffar och coachning från projektledaren med flera, vilket bidragit till
samhörighet, empowerment och känsla av sammanhang.
Samverkan med andra aktörer som föreningar, öppna förskolor, SFI, vårdcentraler
m.fl.
Tillämpningen av den tidigare kommunala erfarenheten från liknande metoder,
exempelvis att involvera invånare som samhällsinformatörer i samband med de
allmänna valen.

Kommentar av Leif Magnusson, Verksamhetsledare Unesco
LUCS

Projektet ”Goda vanor för ett friskare liv” har genomförts i Botkyrka som en kunskapspilot inom
Unesco LUCS. Cancercentrum blev medlem i Unesco LUCS (lokalt Unescocenter för
samverkan) 2016. Inför medlemskapet diskuterades hur en kunskapspilot skulle kunna utformas
som byggde på Unesco LUCS krav på kopplingar mellan civilsamhällets medverkan, politiskt
ansvarstagande och forskningens roll i kunskapsarbetet.
Målet för RCC att skapa jämlikhet mellan olika befolkningsgrupper är ett viktigt bidrag till
Unesco LUCS. Unescos kärnmandat är att främja rättigheter och kunskapshöjande insatser och
samverkan. Unesco LUCS kunskapsplattform etablerades 2014 med målet att skapa mer jämlika
och social sammanhållna platser med stöd av kunskap från interkulturella och interreligiösa
praktiker och perspektiv.
Information om cancerrisk och tidig upptäckt av cancer behöver mötas med interkulturell
kunskap och utprovande av nya metoder och arbetssätt. Hur gör man det i en kommun med
90 000 invånare med bakgrund i 162 länder?
Utmaningen som RCC tagit på sig genomfördes i de norra kommundelarna tillsammans med 42
volontärer, mängder av föreläsningar och möten under en begränsad tid. Intresset har varit stort
och resultatet av arbetet har kunnat stärka en fortsättning i en implementering av arbetsformer
och spridning av erfarenheter till andra centra som arbetar med liknande uppdrag i landet.
Migration är idag en av de starkaste påverkansformerna på samhället. Det är en utmaning för
både individer, grupper och organisationer att hantera den mångfald som följer i dess spår.
Cancerprevention är just en sådan utmaning i en migrationskontext för RCC med uppdrag att
bedriva screening och prevention. Utmaningen ligger i att få medborgare att ha tillit till den egna
verksamheten, tolka den med intentionen som ligger i dess medborgerliga välfärdsuppdrag.
Hinder ligger på vägen som handlar om språk, klass, tillgänglighet, kultur, religion och
psykologiska aspekter. Utmaningen är att överbrygga dessa.
RCC:s kunskapspilot har genom sitt tydliga genomförande och goda resultat varit en av Unesco
LUCS viktigaste piloter under året. Nu väntar implementering och fortsatt utveckling av
arbetsformer som leder till en mer inkluderande praktik som stärker folkhälsan i allmänhet och
cancerpreventionen i synnerhet. Unesco LUCS ser fram emot att följa och stödja det fortsatta
arbetet med att skala upp kunskapen som skapas inom RCC:s arbete med jämlik vård.
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4.6

Hälsoinformatörens roll

Den erfarenhet vi fick av projektet är att en blandning av alla åldrar, olika nationaliteter och bägge
kön är viktig för att kunna bedriva informationsaktivitet på olika platser i en kommun.
Hälsoinformatörernas kontakt med föreningar i hemkommunen var en viktig framgångsfaktor då
det underlättade möjligheten att få komma och informera föreningens medlemmar och samtidigt
få acceptans för projektets informationsinnehåll.

4.7

Informationsaktiviteter

Under projekttiden deltog projektledaren tillsammans med representanter från RCC och
Botkyrka kommun på olika informationsaktiviteter och föreläsningar i Stockholm. På dessa
föreläsningar användes den framtagna presentationen (Bilaga 3).

Arja Leppänen, Dogge Doggelito och Hanna Lind, folkhälsostrateg Botkyrka kommun.

Möten i invånarnas egen trygga miljö, kulturföreningar, kvinnogrupper, m.m. var mycket mer
välbesökta och fungerade utmärkt som informationskanal till målgruppen för projektet. Detta
bekräftade det vi tidigare har upplevt att vanliga informationskanaler inte fungerar utan vi måste
informera och skapa dialog där invånarna finns.
Under informationsaktiviteterna har vi mött människor som kommer från hela världen och några
av kommentarerna som vi fått visar också hur komplext det är med hälsoinformation och
hur/vem som framför den. En kvinna som vill vara anonym berättade ”Vi kommer från ett land i
Afrika där vi inte hade så mycket vatten, men Coca-cola fanns att köpa överallt, så vi är vana att dricka det och
vet vad det är och hur det smakar. I butikerna i Sverige är det ofta rea på Coca-cola och vi är inte vana att dricka
vatten så därför köper vi det ofta och ger till våra barn i nappflaskor.”
Under den samma informationsaktiviteten pratade vi mycket om dricka och kost och då var det
en äldre man som också kom från Afrika som berättade ”Vi kallar de svenska läkarna för
”vattenläkare” då de vill att vi ska dricka kranvatten istället för läsk och saft. Vi är inte vana att dricka
kranvatten för där vi kommer ifrån finns det inte vatten i kranarna.” Detta tänker vi inte alltid på,
eftersom vi har väldigt gott vatten i våra kranar och det är en självklarhet att man kan dricka det.
Det betyder att vi måste informera om det mest grundläggande och inte alltid lägga
informationen efter vår egen kunskapsnivå.
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På samtliga informationsaktiviteter har vi fått frågor om socker i alla former, flytande och dolt.
Det innebar att vi uppdaterade vår presentation (Bilaga 3) med mer information om socker och
information om mat som märks med Nyckelhål. Många av åhörarna blev överraskade när vi
pratade om detta och förstod inte hur socker påverkar oss och hur vi får det i oss. Samtidigt lärde
vi oss att man använder mycket socker i bakverk, matlagning, söta drycker m.m. Noora berättade
”Jag köper 20 kilo socker i månaden för vi använder det till allt, t.ex. i en kopp té så har vi en halv kopp socker,
men efter denna information från Hälsoinformatören så kommer jag att bara köpa 5 kilo och också berätta för
min familj varför!” Många av oss som lyssnade tyckte det hördes ut som enormt mycket socker
även om hon bara skulle köpa 5 kilo, men samtidigt var det positivt att hon uppfattat
informationen och ville göra något åt deras sockerförbruk hemma.
Eftersom kost och fysisk aktivitet hänger ihop pratade vi ofta om dessa punkter i kombination.
Många åhörare berättade om kulturella motsättningar till motion ”Ifall någon ser mig gå för att
motionera utan att gå från A till B i mitt hemland, så tror de att jag har blivit tokig, för där motionerar man inte
på det sättet”, berättade Jacob, men efter att han deltagit på vår information så sa han ”Nu ska jag
börja promenera till jobbet. Förut när jag försökt att promenera har jag alltid fått hjärtklappning och då var jag
säker på att jag skulle dö, men nu ska jag börja försiktigt för kroppen mår bra av det.”
Att det finns lite kunskap om vattenpipa förstod vi redan i början av projektet, då många
berättade för oss om hur vanligt det är att röka vattenpipa och att det finns egna vattenpipecaféer
i området. Det finns en del forskning om vattenpipa som vi använde i vår information och att en
vattenpipe-session på en timme motsvarar röken från cirka 100 cigaretter skrämde väldigt många
som trodde det var ofarligt. En svensk man som vi träffade i Tumba berättade ”Jag har sagt till
mina barn att de ska röka vattenpipa istället för cigaretter, men jag visste inte att vattenpipa motsvarar så mycket
rök. Nu ska jag berätta för alla att både cigaretter och vattenpipa är farligt för hälsan.” I övrigt var
diskussionerna om rökning och tobak väldigt intensiva och många berättade hur besvärande det
är med människor som röker utanför butiker, busshållplatser, utanför skolor när de väntar på sina
barn, utanför köpcentrum m.m. Många vädjade om förbud!
Sista området som vi informerade om var deltagande i screening när man kallas. Många berättade
att de inte förstått att det var en personlig kallelse, inte förstått vad det var de kallades till, trodde
det skulle göra ont, rädda för att visa brösten till manlig personal och det tar lång tid att gå på
mammografi eftersom det inte finns i närområdet. Leena från Irak hade fått kallelse men inte gått
”Jag har inte varit på mammografi för mina bröst känns friska och jag är inte van att gå till sjukhuset när jag är
frisk.” När vi berättade om hur viktigt det är att gå regelbundet och att detta är förebyggande av
bröstcancer så förstod hon varför hon fått kallelse.
Det är viktigt med kunskap om olika kulturer så att vi förstår varför människor agerar på olika
sätt. Efter alla möten med människor förstår vi att det inte är ovilja från dem att förändra på
vanor, utan snarare okunskap som är orsaken till ett ohälsosamt levnadsmönster.

4.8

Projektutveckling och rekommendationer

4.8.1

Stöd till hälsoinformatörer

Under projekttiden har hälsoinformatörerna behövt en hel del stöd i genomförandet av sitt
uppdrag. Projektledaren har varit på plats personligen, gett stöd per telefon, SMS, mail och
genom det digitala projektprogrammet Projectplace. Det digitala programmet uppfattades dock
som komplicerat och svårt av en del hälsoinformatörer då alla inte har internet eller dator
hemma. Därför kommunicerades det mycket via telefon och SMS. Personligt stöd till
hälsoinformatörerna framstår som viktigt för att de ska fortsätta i sina uppdrag och ofta får de
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frågor som de behöver hjälp med att svara och förklara, eftersom de sedan tidigare inte har
erfarenhet av hälsofrämjande information. Det innebär att de bör kunna erbjudas feedback och
kontakt med samordnaren på ett enkelt och snabbt sätt, vilket också gjordes hela tiden under
pilotprojektet.
Samtliga hälsoinformatörer har efterfrågat fortlöpande fortbildning vilket också har varit tydligt
då deltagande i månadsträffarna har varit hög. Diskussionerna i gruppen tyder på att
hälsoinformatörerna har olika behov och olika åsikter om utbildningsteman, men generellt har
intresset varit väldigt stort och temautbildningarna har uppskattats.
Återkommande planerade temautbildningar och träffar är viktigt för att upprätthålla och öka
kunskapsnivån hos gruppen samt då får de också möjlighet att träffa varandra för
erfarenhetsutbyte.
Skriftligt informationsmaterial på olika språk uppskattas av dem som mottar information och av
hälsoinformatörerna som sprider information på sitt eget språk.
Projektledaren har använt mycket tid att nå gruppen och det borde man kunna minska genom
strukturerad kommunikation via SMS och sociala medier. Det kan användas effektivare och ge
möjlighet till både individuell som kollektiv dialog, påminnelser och utbyte av erfarenheter. Ett
alternativ kan vara en telefonapplikation som kan användas av hälsoinformatörerna då samtliga
har en mobiltelefon.
Rekommendationer:
•
•
•
•
•
•

Hälsoinformatörerna bör ha ett kort/IDkort som bekräftar deras uppdrag och
vem de representerar.
Diskutera formerna för fortbildning i samverkan med hälsoinformatörerna.
Arvoderade uppdrag och förtydliga kriterierna för hälsoinformatörerna.
Använd SMS och sociala medier som huvudkanal för att kommunicera med
hälsoinformatörerna. Eventuellt utarbeta en telefonapplikation för ändamålet.
Kontinuerlig kommunikation mellan samordnare och hälsoinformatörer är
viktig för att uppdraget ska fungera.
Tillhandahålla informationsmaterial på flera språk samt en informationsfolder
med information om European Code Against Cancer
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4.8.2

Rekrytering av hälsoinformatörer

Vid framtida rekrytering av nya hälsoinformatörer är det viktigt att den som rekryteras är
intresserad av hälsofrågor och förstår varför det är viktigt att informera om det som är
evidensbaserat och rekommenderat. Hälsoinformatörerna måste förstå sitt uppdrag som
representanter för den kommunen de representerar och RCC Stockholm Gotland. Man ska
uppföra sig professionellt och vara ödmjuk för andras synpunkter, kultur, religion och
livserfarenheter. Den spridda åldern på alla hälsoinformatörerna var positivt för genomförandet
då man på det sättet kan komma i kontakt med olika åldersgrupper som informeras på olika sätt
och också lite olika informationsområden. Bland t ex de yngre informerade vi väldigt mycket om
rökning, alkohol och kost/fysisk aktivitet.
Vikten av föreningsmedlemskap eller motsvarande är betydelsefullt. Utvärderingen av inlämnade
rapporter visar att några hälsoinformatörer har nått och påverkat många personer medan andra
varit mer försiktiga. Man kan överväga om det är tillräckligt med personligt intresse eller ska det
finnas krav på ett större nätverk och aktivt deltagande i detta? Ska det finnas ett maximalt antal
hälsoinformatörer? Hälsoinformatörernas personliga erfarenheter kan bli en bra referens för att
ev. hitta nya personer till uppdraget och/eller för att hitta externa parter att använda sig av
hälsoinformatörernas kompetens.

Rekommendationer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ha tydliga riktlinjer för uppdrag.
Hälsoinformatörerna bör vara hemmahörande i den kommun där de är aktiva.
Sammanställ vilka krav som kan ställas på hälsoinformatörerna så att resultatet
av deras arbete kan följas upp.
Ha ett avtal mellan uppdragsgivaren och hälsoinformatören.
Utarbeta en enkel pärm med faktadel, utbildningsmaterial och tips till
genomförande av informationsuppdrag.
Uppdatera presentationer för föreläsningar som hälsoinformatörer kan använda
när de utför uppdrag.
Samordnaren deltar i samband med avtalade hälsoaktiviteter.
Bestäm hur man ska fördela uppdrag mellan hälsoinformatörer som är aktiva.

4.8.3

Resultatuppföljning

Resultatet av pilotprojektet visar att hälsoinformatörerna når grupper som annars inte nås av
denna typ av information. Resultat av informationsspridningen kan förhoppningsvis på sikt
kunna ses som ökat deltagande i screeningprogram, minskad cancerincidens och ökad folkhälsa.
Uppdraget som hälsoinformatör är frivilligt och det gäller att hitta en balans mellan krav och
stöd. Ett sätt kan vara att hälsoinformatörerna fortsätter att lämna in rapporter efter varje
informationsspridning och att samordnaren återkopplar till varje hälsoinformatör efter ett avtalat
antal gånger.
En ökad kunskap om de olika kulturer behövs även hos dem som ger hälso- och sjukvård för att
öka förståelsen för den enskilda individens behov och kultur.
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Rekommendationer:
•
•
•

Förtydliga kriterierna för uppdraget som hälsoinformatörer.
Marknadsför uppdraget så att fler föreningar involveras i informationsaktiviteter
Rikta informationsaktiviteter till kulturföreningar, idrottsföreningar och skolor
med speciella aktiviteter för föreningarnas medlemmar (vuxna, barn, ungdom,
kvinnor och män).
Arrangera sociala samtalsträffar.
Upprätta en sida på Facebook där föreningar och allmänheten kan tipsa om
aktiviteter som hälsoinformatörerna kan delta på.

•
•

4.8.4

Resursanvändning

För att kunna genomföra en optimal implementering av projektet krävs resurser i form av
finansiering, hälsoinformatörer, samordnare, samarbete mellan kommuner samt samarbete mellan
kommuner och RCC. Frågor som bör diskuteras är:
•
•
•
•
•
•

Hur många hälsoinformatörer ska man ha i varje kommun?
Ska det vara obegränsat antal hälsoinformatörer eller är det bättre att satsa på en
mindre välutbildad grupp?
Vilka språk ska de kunna?
Hur många hälsoinformatörer kan vägledas och koordineras av en samordnare?
Ska man ha hälsoinformatörer hemmahörande i den enskilda kommunen eller kan de
samma hälsoinformatörerna arbeta i andra kommuner?
Vilket informationsmaterial ska finnas tillgängligt?

Många hälsoinformatörer som inte får det stöd de behöver är ingen garanti för bra
hälsoinformation över tid. Det behövs ett antal hälsoinformatörer och en samordnare, som är en
länk mellan hälsoinformatörer, kommun och RCC, men det är viktigt med rätt personer i alla
roller samt ett stöd till dessa.
En adekvat finansiering är en förutsättning för att målsättningen med projektet ska kunna
uppfyllas både för planering av uppdraget och genomförandet. I den bör kostnader för
informationsmaterial, hälsoinformatörer, samordnare, resor, ev. lokalkostnad för aktiviteter och
enkel förtäring (frukt) budgeteras. En långsiktighet i finansieringen är nödvändig för att det på
sikt ska återspeglas i bättre hälsa. Detta gäller inte enbart cancer då de flesta hälsofrågor som lyfts
genom European Code Against Cancer även gäller många andra vanliga folksjukdomar.
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5

SLUTSATS

Hälsoinformatörerna har nått fram med information och dialog där vi annars har haft svårt att
skapa kontakt. Personligt intresse och den individuella drivkraften hos hälsoinformatörerna är
viktiga faktorer för projektets framgång. Hur omfattande påverkan kan vara på levnadsvanor och
deltagande i screening genom projektets mål ”Goda vanor för ett friskare liv” kan ännu inte
bedömas, men det finns vissa positiva tecken som ökat intresse för screening och bättre
matvanor samt kunskap om rökningens skadeverkningar.
En riktad information mellan medborgare som talar samma språk och känner till varandras kultur
skapar bättre möjligheter för att informationen ska uppfattas korrekt och förstås korrekt i sitt
sammanhang. Information på modersmål som förmedlas av personer som själva bor i
kommunen framstår som en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Att medborgare informerar
andra medborgare är inget unikt sätt att förmedla information på, men att så många medborgare i
en hel kommun utbildas i enkla och sunda levnadsvanor som kan minska risken för
cancersjukdom och att de sedan vidareförmedlar sin kunskap till andra är unikt för detta projekt.
Vi har tydligt sett att kunskapsnivån ökade markant bland hälsoinformatörerna och att
medborgarna de var i kontakt med ville veta mer för att öka sin egen kunskap. Hälsoinformatörer
som kan arvoderas ser ut att skapa mervärde eftersom andra medborgare då nås med information
som inte ingår i hälsoinformatörernas egna nätverk.
SFI, skolor, föreningar och allmänna platser bedöms som de bästa platserna för
informationsspridning. Viktigt att utveckla inför framtiden är stöd och utbildning till
hälsoinformatörerna för att de ska kunna fortsätta uppdraget och för rekrytering av nya
hälsoinformatörer i aktuella och intresserade kommuner. En kontinuerlig finansiering är en
förutsättning för en långsiktighet och lyckosamt genomförande. Därtill bör man ha en
kontinuerlig uppföljning och utvärdering.

Figur 14. Faktorer att beakta vid framtida utveckling/implementering.
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5.1. Uppfyllelse av projektmål

Projektresultatet visar att utbildning av intresserade lokalt förankrade invånare till
hälsoinformatörer fungerar bra. Information på modersmål som förmedlas av invånare i
lokalsamhället och det egna föreningslivet framstår som en mycket viktig framgångsfaktor för att
öka kunskapen om cancer. Resultat av informationsspridningen bör på sikt kunna ge bättre
förståelse om betydelsen av ökad fysisk aktivitet, balanserad kost, avstå från rökning och måttlig
alkoholkonsumtion för att minska risken att drabbas av cancer eller andra sjukdomar. Även ökad
kunskap om vikten av tidig upptäckt genom deltagande i screeningprogram bidrar till bättre hälsa
och kommer att kunna mätas som ökat deltagande i de olika screening programmen.
•

På sikt medför detta färre cancerfall, ökad folkhälsa och att cancerfall upptäcks
och behandlas tidigare, men också på kort sikt ett bättre hälsotillstånd.

•

Genom information, dialog och kunskapsökning åstadkomma ökad jämlikhet
mellan befolkningsgrupper utifrån kön, ålder, socioekonomiska förhållanden och
bostadsort – detta gäller såväl cancerrisk som tidig upptäckt av cancer.
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6. IMPLEMENTERING
Botkyrka kommun är positiv till en implementering av projektet och positiva till delfinansiering
av en samordnare för hälsoinformatörer i kommunen. Under hösten 2016 kommer man att
tillsätta en samordnare som finansieras med medel från RCC Stockholm Gotland och Botkyrka
kommun och det innebär att implementering av projektet påbörjas direkt.
Under 2017 har RCC som mål att påbörja samarbete med ytterligare tre kommuner (figur 15) i
Stockholms län vilket vill öka kunskapen om cancerprevention avsevärt och till detta kommer det
att utbildas fler hälsoinformatörer boende i de aktuella kommunerna.

RCC Jämlik vård
Processledare

STYRGRUPP
RCC Chef
Verksamhetsutvecklare
Processledare

Samordnare
Hälsoinformatörer

Botkyrka
kommun

Kommun X

Kommun Y

Kommun Z

Figur 15. Implementeringsplan och organisationsstruktur för hälsoinformatörer i ytterligare tre
kommuner under 2017.
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Bilaga 2. Rapporteringsschema

RAPPORTERINGSSCHEMA för Hälsoinformatörer
Datum:……………………………
Namn på Hälsoinformatör……………………………………………………
Vem informerade du:……………………………………………………
Var informerade du:……………………………………………… ……..
Hur lång tid varade mötet:……………………………………………………… …
Aktivitet:…………………………………………………………………………
Antal deltagare:………………………………………………………………………
Utdelning av flyer:………………………………………………
Frågor som ställdes:………………………………………………………… …

Kommentarer: Vad tyckte du? Fungerade mötet bra? Var folk intresserade?
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Hälsa, jämlikhet, integration och
interkultur!
Enkla ord, men de betyder och förpliktar så mycket!
När idén till projektet föddes förstod jag inte hur stort och viktigt det skulle
bli. Tänk att man på ett så enkelt sätt kan involvera positiva medborgare
att informera sina medmänniskor om cancerprevention.
Själva projektet har gett Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
stor kunskap och erfarenhet om de olika informationsvägarnas svagheter
och styrkor. Vi har lärt oss att mångfald berikar vårt arbete i att uppnå en
jämlik vård för alla.
Jag vill tacka alla och framförallt hälsoinformatörerna för det fantastiska
samarbetet under projektet!
Projektledare Arja Leppänen

Regionala cancercentrum – landstingens och regionernas nationella samverkan inom cancervården.
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård.
www.cancercentrum.se

