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1. Bakgrund  

Resurs800 är ett nytt projekt med syfte att förbättra stödet till unga vuxna cancerdrabbade i Norra 

sjukvårdsregionen och är ett samarbete mellan Ung Cancer, Regionalt Cancercentrum Norr (RCC 

Norr) och Cancerforskningsfonden i Norrland. Projektet ligger organisatoriskt under RCC Norr och 

projektkoordinatorn är anställd av Region Västerbotten.  

 

Resurs800 vänder sig till unga vuxna, 16-30 år, som lever eller har levt med eller nära cancer. Namnet 

Resurs800 grundar sig på att 800 unga vuxna drabbas av cancer i Sverige varje år. Projektet kan ses 

både som en extra resurs för sjukvården och som en extra resurs för unga vuxna cancerdrabbade. 

 

2. Historik 

2.1. Kartläggning 

För att undersöka vilka stödinsatser projektet skulle införa gjordes en kartläggning av målgruppens 

behov. Kartläggningen genomfördes av projektkoordinatorn genom enskilda samtal/intervjuar. Totalt 

har 16 unga vuxna cancerdrabbade deltagit i undersökningen och tillsammans med erfarenhet från 

Ung Cancers verksamhet, framkom att en stöd- och kontaktperson skulle uppskattas av målgruppen. 

Därav har projektet under sommaren 2020 infört en lättillgänglig stödperson som under och efter 

behandling kan stödja unga vuxna cancerdrabbade och närstående med fokus på det friska. 

Stödpersonen kan även anordna aktiviteter och mötesplatser i Norrland samt stötta och avlasta 

vården. 

 

2.2. Stödperson  

Stödpersonen finns fortsatt tillgänglig till unga vuxna cancerdrabbade och närstående som: 

• Vill träffa andra unga vuxna cancerdrabbade i Norrland. 

• Önskar att delta i de digitala aktiviteter som anordnas.  

• Är i behov av ett samtal. 

• Har allmänna frågor eller funderingar. 

• Behöver hjälp med vägledning inom vården eller i kontakt med myndigheter såsom 

Försäkringskassan och CSN. 

 

3. Viktiga händelser under projektets gång  

• Stödpersonen som beskrivs ovan har i skrivande stund haft kontakt med cirka 20 unga vuxna 

cancerdrabbade varav 5 på regelbunden bas.  

• För att minska steget till att ta kontakt med stödpersonen finns det möjlighet att på ett 

enkelt sätt anmäla sig till Resurs800s nyhetsbrev. Därpå tar stödpersonen kontakt med den 

enskilde för ett personligt välkomnande och presentation av de stödfunktioner som erbjuds. 

Än så länge har 15 personer anmält sig till nyhetsbrevet.   

• Projektet har anordnat tre digitala aktiviteter varav två blivit inställda på grund av för få 

deltagare. Inga ytterligare digitala aktiviteter är planerade.  

• Ett samarbete har inletts med Lekterapin på NUS, Oasen på Hotell Björken samt med 

Hjältarnas Hus. Så fort pandemiläget tillåter vill projektet anordna fysiska träffar.  
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• Nuvarande stödperson kommer att avsluta sin tjänst 10 oktober 2021. Samtal om 

fortsättning av stödpersonens arbete förs och olika samarbetsmöjligheter undersöks, framför 

allt med Cancercentrum NUS.  

 

4. Svårigheter 

4.1. Covid-19 

• Den rådande spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har förändrat 

förutsättningarna för projektet när det kommer till kontakt med unga cancerdrabbade och 

vårdanställda. 

• Tanken var att koordinatorn skulle resa runt i hela Norra sjukvårdsregionen. Inte en enda 

resa har varit möjlig att genomföra, vilket har lett till svårigheter att nå ut till vården utanför 

Umeå.  

• Projektet har inte kunnat anordna fysiska träffar på grund av restriktioner och en målgrupp 

varav många är i riskgrupp. De digitala aktiviteterna har inte uppnått förväntat resultat.  

• Stödpersonen har varit tvungen att jobba hemifrån stora delar av sin tid och det har rått 

besöksförbud i vården. Det har gjort uppsökande kontakt på vårdavdelningar betydligt 

svårare.  

 

4.2. Andra svårigheter 

• Projektkoordinatorn upplever att det har varit svårt att nå ut till målgruppen och vården. 

Information om Resurs800s stödperson har spridits i form av affischer och visitkort till alla 

hälsocentraler och sjukhus i Norra sjukvårdsregionen samt genom såväl traditionella som 

sociala medier. Utöver det har projektkoordinatorn presenterat den nya stödinsatsen på 

arbetsplatsträffar runtom i Norra sjukvårdsregionen.  

• Koordinatorn har haft tillgång till projektets styrgrupp, men inte till en projektgrupp eller 

direkta kollegor. Detta har gjort att koordinatorn ofta har kört fast utan att ha haft möjlighet 

att bolla nya idéer/problem med andra på en vardaglig bas.  

• Även om rollerna som koordinator och stödperson utfördes av en och samma person har 

arbetsuppgifterna åtminstone under de rådande betingelserna inte helt fyllt en heltidstjänst.  

• Relationen till Ung Cancer har varit bra men kommunikationen har inte alltid varit smidigt. 

Detta har visat sig mest i långa svarstider på mail.  

• Uppsökande arbete har varit svårt, nästintill omöjligt, på grund av de sekretessbestämmelser 

som finns inom vården.  

 

5. Positiva erfarenheter  

• Projektet i sig och införandet av stödpersonen har alltid blivit bemött med stor positivitet, 

både av målgruppen och vårdens medarbetare. Denna positivitet har dock inte visat sig i 

många konkreta kontakter.  

• De flesta unga vuxna cancerdrabbade som har varit i kontakt med stödpersonen har uttryckt 

sig vara glad och tacksam för det stödet som erbjuds.  
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6. Resultat och mål 

6.1. Resultat jämfört med projektmål  

 

Projektmål: Utarbeta och införa stödinsatser för unga vuxna cancerdrabbade i norra 

sjukvårdsregionen efter kartlagda behov. 

 

• Projektet har lyckats bra med att nå projektmålet i form av stödpersonens införande.  

 

6.2. Resultat jämfört med effektmål  

 

Effektmål: Förbättrat stöd till unga vuxna cancerdrabbade i Norra sjukvårdsregionen. 

 

• Projektet har lyckats mindre bra med att nå effektmålet. Detta på grund av de få unga vuxna 

cancerdrabbade som projektet har nått ut till.  

 

7. Rekommendationer och förslag till förbättringar 

Här listas projektkoordinatorns rekommendationer inför en eventuell fortsättning av stödpersonens 

arbete: 

 

• Stödpersonen ska inte vara anställd för de aktuella arbetsuppgifterna på heltid i nuläget. 

Detta kan komma att förändras när behovet blir större.  

• Det ska finnas möjlighet för stödpersonen att jobba med/nära kollegor på vardaglig bas.  

• Stödpersonen ska ha tillgång till patientjournaler för att kunna arbeta uppsökande.  

• För att uppfylla de tre rekommendationer ovan ska stödpersonen vara anställd på en klinisk 

avdelning som till exempel kurator, helst på Cancercentrum NUS då detta är den största 

verksamheten som bedriver cancervård i Norra sjukvårdsregionen.  

• Namnet ”Resurs800” är för abstrakt och bör ändras.  

• Stödpersonen ska finnas tillgänglig för alla unga vuxna cancerdrabbade i Norra 

sjukvårdsregionen. Genom en eventuell klinisk anställning på NUS finns risken att fokuset 

kommer att ligga mest på de unga vuxna som får vård i Umeå. Funktionen bör därför ha en 

tydlig koppling till RCC Norr, som har ett sjukvårdsregionalt uppdrag. 

 

8. Slutsats 

På grund av coronapandemin är det svårt att bedöma hur det kommer sig att projektet inte har 

lyckats nå sitt effektmål. Som beskrivs under punkt 4.1. har pandemin försvårat arbetet med 

projektet betydligt, dock existerar möjligheten att behovet av en stödperson till unga vuxna 

cancerdrabbade i Norra sjukvårdsregionen inte är så stort som det förutsågs vara vid projektets start. 

En del unga vuxna som har varit i kontakt med stödpersonen enstaka gånger har uttryckt känna sig 

tillräckligt stöttade av vården och sina privata nätverk. Samtidigt har de unga som stödpersonen har 

haft kontakt med varit positiva till och tacksamma för det stöd de har fått. Koordinatorn har inte 

möjlighet att komma med en konkret slutsats om huruvida behovet finns eller ej.   
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