Verksamhetsrapport 2016 Nationella arbetsgruppen för prevention
Uppdrag 2016
Arbeta i linje med RCC:s
handlingsplan för ett rökfritt
Sverige.

Resultat
Remissvar på slutbetänkandet
Tobaksdirektivsutredningen

Remissvar inlämnat juni
Arbeta i linje med RCC:s
En fråga finns för första gången med i Hälsa på lika
handlingsplan för UV-strålning. villkor (nationell folkhälsoenkät) om solvanor.
Särskild statistik beställd från 2016 års resultat av
folkhälsomyndigheten. (December)
Fortsätta att integrera den
Europeiska kodexen mot cancer

Kodexen är den röda tråden i
Cancerpreventionsplanen.
Kodexen finns sedan juni på 1177

Använda och sprida
Cancerpreventionskalkylatorn

Finna former för att få med
preventionsperspektivet på
lämpligt sätt internt i RCCs
arbete med kssk och
cancerrehabilitering

Ta fram förslag hur
preventionsaspekten ska
komma in i alla vårdprogram
på lämpligt sätt.

Samarbete med Dietisternas
Riksförbund om
preventionsinsatser om mat och
cancer

Respektive RCC har arbetat för att sprida regionalt
Lansering på webben (maj)
Cancerfonden nämnde kalkylatorn i bilagan om
prevention och dagens medicin skrev en notis om
kalkylatorn
På webben har kalkylatorn besökts 915 gånger mellan
20/5 – 20/12. Se graf nedan.
Gemensamt möte under RCC-dagarna i Umeå med
• Rehabiliteringsnätverket
• Kontaktsköterskor
Mötet resulterade i en film om hälsofrämjande
cancervård för kontaktsjuksköterskor som finns på
youtube.
Ta kontakt med ordföranden i VP-grupperna nedan
specifikt Malignt melanom och Rehabilitering
Melanom – ej gjort
Rehabilitering – (se ovan)
Samverkan mellan prevention, kontaktsjuksköterska
och rehabiliteringsområdes sker främst regionalt.
Besök WCRF London Studiebesök i januari
En samarbete med Hälsoguider i Nordöstra Göteborg
resulterade i en affisch (Mat och cancer) som kan
användas av samtliga RCC.
Planera konferens inför januari 2017
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