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FÖR TVÅ ÅR SEDAN gjorde vi på RCC Stockholm Gotland något vi inte gjort 
förut. Som komplement till den regionala cancerplanen för åren 2020-2023 gav vi 
ut ett magasin för att förtydliga för fler vad arbetet med de regionala cancerplanerna 
faktiskt resulterar i. Nu, två år senare och med två år kvar till 2023 gör vi det igen. 
Det magasin du just nu läser är både en halvtidssummering och en framåtblick.

I summeringen av de två år som gått måste vi förstås nämna pandemin. Den 
påverkar hela sjukvården och förstås även cancervården: vi har fått dra i bromsen 
för mycket av utvecklingsarbetet, låna ut personal till andra delar av sjukvården och 
anpassa riktlinjer. En kvardröjande pandemieffekt är att vi ser att färre människor 
kommer på screening och färre som söker vård. Det behöver vi ändra på.

Men pandemin har också inneburit att vi har lärt oss mer om digitalisering, blivit 
bättre på att samverka med andra och bättre på att snabbt ställa om efter de behov 
som finns. Det är erfarenheter vi har nytta av. Och trots pandemin kan vi faktiskt 
konstatera att vi i stort sett ligger i linje med – eller till och med lite före – planen. 
Vi ser i statistiken att allt fler i vårt upptagningsområde överlever cancer. Det är 
glädjande – när vi nu blickar framåt mot det arbete vi har att göra de närmaste två 
åren, så gör vi det med gott hopp.

Den regionala cancerplanen har fyra mål och även om vi förstås arbetar för att 
uppnå dem alla sätter vi särskilt fokus på de två mål som handlar om att förebygga 
cancer och att upptäcka cancer tidigt. I det förebyggande arbetet gör vi bland 
annat en satsning på att nå skolelever med information om livsstilens och kostens 
betydelse för att utveckla cancer i framtiden. Det är en satsning som sätter fokus 
på vad vi alla kan göra för att förebygga cancer genom de val vi gör i vardagen.

Vi kommer under de närmaste två åren att fokusera särskilt på kompetens- 
försörjning, samverkan mellan vårdformer, att öka deltagandet i screening, arbeta 
med jämlik hälsa och vård, informera mer kring tidig upptäckt av cancer, att nå 
ledtidsmålen inom standardiserade vårdförlopp, och förbättra inrapporteringen 
i cancerspecifika kvalitetsregister. Vi satsar också på åtgärder som stärker 
omhändertagandet av cancer i primärvården och på nya arbetssätt. Och så gör vi 
förstås mycket annat för att uppnå cancerplanens mål. En del av det kan du läsa 
om på följande sidor. Vill du läsa hela den regionala cancerplanen så finns den på 
cancercentrum.se/stockholm-gotland. 

En halvtidssummering 
och en framåtblick





Vi är de som botar och lindrar. De som 
minskar risker och förlänger liv. Vi är från 

betongen, skogarna och villakvarteren. 
Från Visby och Upplands Väsby, 

Danderyd och Damaskus. Vi är lågmälda 
och livliga, nattugglor och morgonpigga. 

Vi är närstående och drabbade. 
Vi är frilufsare och asfaltsblommor. 

Vi är undersköterskor och överläkare, 
hemtjänstpersonal och hälsoinformatörer. 

Vi är dataanalytiker och dietister, 
tandläkare och terapeuter. 

Vi är nyexade och erfarna, specialister 
och generalister, sjuksköterskor och 

geriatriker. Vi är patologer och 
psykologer. Vi jobbar på hundratals 

arbetsplatser i 27 kommuner, på stora 
sjukhus och på små mottagningar 

Vi screenar och diagnosticerar, strålar 
och stöttar, följer upp och rehabbar, 

analyserar och opererar. Dygnet runt, 
året om. Vi är hundratusentals 

människor. Alla olika, alla enade.  

Vi är en samlad kraft mot cancer.
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»Jag fick bekräftelse på att mitt arbete med 
levnadsvanor faktiskt kan minska risken 
även för cancer. Det blev så tydligt! Jag tror 
att jag oftare kommer att tala med elever 
och föräldrar om detta.”«

EN SAMLAD KRAFT



»Jag fick bekräftelse på att mitt arbete med 
levnadsvanor faktiskt kan minska risken 
även för cancer. Det blev så tydligt! Jag tror 
att jag oftare kommer att tala med elever 
och föräldrar om detta.”«

Skolsköterska och kursdeltagare, 
 hösten 2021

FÖR ATT NÅ UT bredare, även utanför hälso- och sjukvården, och för 
att underlätta lärande i en tidspressad vardag satsar RCC Stockholm 
Gotland på digital utbildning. Under 2021 lanserades den öppna 
webbkursen Barn och cancer – skolsköterskans roll, en satsning 
för att involvera elevhälsan i både det före byggande arbetet och i 
att ta hand om familjer som drabbas av cancer. En digital version 
av utbildningen Patienters delaktighet i cancer vården togs också 
fram, liksom en webbkurs för primärvårds läkare i teledermatoskopi.



MAGNUS TÖRNBLOM överläkare  
och urolog på Visby lasarett. 

PÅ GOTLAND ÄR man ensamma om att nå de nationella 
målen med att upptäcka och behandla misstänkt prostata-
cancer. Magnus Törnblom ser en kedja av händelser som 
grund till resultatet – många verksamheter har kopplats ihop 
på ett bra sätt och nu bokar man in, tar emot och informerar 
 patienterna snabbare än tidigare. 

01. Varför är ni så bra på att upptäcka och behandla 
prostatacancer?
– Vi har kommit lindrigt undan pandemin så vi har kunnat 
hålla i gång tempot på kliniken. Mottagningsverksamheten 
fungerar bra. Vi har en engagerad röntgenklinik med hög 
kvalitet och snabba svar. Södersjukhusets Patologiavdelning 
ger oss svar på kort tid. Och varje vecka har vi en digital 
konferens med Södersjukhuset för patienter där syftet är att 
bota prostatacancer. Där delar vi information. Patienten och 
närstående har möjlighet att prata direkt med läkarna. 

02. Hur kommer det sig att ni satsat på prostatacancer nu?
– Vi har haft problem med långa väntetider, låg  bemanning 
och svårt att få snabba svar på vävnadsprover. Det har vi 
behövt jobba bort. Arbetet ingår också i standardiserat 
vårdförlopp (SVF) där vi fått i uppdrag att satsa på att snabb-
utreda prostatacancer. 

03. Vad arbetar ni mer med för att förbättra cancervården  
på Gotland?
– Det påverkar inte bara prostatacancer men Gotland har 
börjat arbeta med det nationella projektet individuella 
patientöversikter (IPÖ). Det innebär att alla  undersökningar, 
provtagningar, labbvärden, behandlingar och röntgenunder-
sökningar samlas på ett ställe. Det förenklar eftersom man får 
en snabb överblick av patientens sjukdomshistorik i en bild. 
Vi kan också använda systemet till informationsinsamling 
från till exempel patienten och återkoppling mellan kliniker. 

»Vi är bäst på 
prostatacancer för 
att hela vårdkedjan 
fungerar nu.«

TRE FRÅGOR TILL



HELENA ULLGREN specialistsjuksköterska i 
onkologi och palliativ vård samt medicine doktor.

HELENA ULLGREN specialist
sjuksköterska i onkologi och palliativ 
vård samt medicine doktor.

UTVECKLINGEN INOM CANCERVÅRDEN, med nya 
behandlings metoder, leder till förbättrad överlevnad. Men  
det suddar också ut gränsen mellan kurativ och palliativ  
vård, och skapar ett ökat  behov för patienten att få stöd 
under alla  stadier av sin sjukdom. Det ställer i sin tur nya krav 
på hur samarbetet mellan olika vård givare bör organiseras, 
 konstaterar Helena Ullgren i sin avhandling Vem ansvarar i 
cancer vården? Fragmentisering eller integrering.

01. Vilken är den viktigaste slutsatsen i din avhandling?
– Jag har utforskat olika aspekter av vårdkonsumtion, från  
cancer diagnos till livets slut, för patienter med komplexa vård-
förlopp. Slutsatsen är att vården alltför ofta är fragmen terad. 
Brist på ko ordinering och en organisation som inte främjar 
 integrering mellan hemsjukvården och akut sjukvården kan 
leda till fler  oplanerade inläggningar och återinskrivningar  
på sjukhus. 

02. Vilka metoder har du använt?
– I de första tre delstudierna användes populationsbaserade 
register samt enkätdata där patienterna tillfrågades om sin 
upplevelse av vården. I den fjärde delstudien genomfördes 
fokusgruppsintervjuer med läkare och sjuksköterskor som 
arbetar i akut eller palliativ cancervård. 

03. Vad hoppas du att resultatet ska leda till?
– För att minska fragmentiseringen behövs en förändring på 
makro nivå, där incitamenten i systemet styr mot ökad vård-
kvalitet. Det räcker inte med att man funderar på hur man 
kan bli bättre på den egna avdelningen. Vårdgivarna behöver 
också bli bättre på att ha tydliga mål med vården som inklu-
derar patientens individuella behov och önskemål. Vården 
behöver integreras och det måste vara tydligt vem som har 
det övergripande ansvaret. 

»En fragmenterad vård skapar 
onödigt lidande, försämrar 

patientsäkerheten och skapar 
etisk stress hos personalen.«

TRE FRÅGOR TILL



Kunskap om 
KIM stärker 
cancervården
Komplementära metoder sågs tidigare med misstänk 
samhet inom vården, men nu ökar intresset. RCC i samverkan 
har tagit fram en utbildning om KIM, komplementär och 
integrativ medicin. Syftet är att öka kunskapen om risker och 
möjligheter hos hälso och sjukvården. Något patienterna 
länge har efterfrågat, men inte alltid vågat ta upp.
 På de palliativa avdelningarna på Sollentuna sjukhus är 
komplementära metoder en naturlig del av verksamheten.

EFTERFRÅGAT KOMPLEMENT





D et är en speciell sorts stillhet på Capios palliativa sluten-
vårdsenhet på Sollentuna sjukhus. I korridoren är dörrar 

stängda eller står bara lite grann på glänt och utanför fönstren 
ligger Edsviken blank i det milda höstdiset. 

I livets slutskede är viktiga uppgifter för vårdpersonalen att 
förutse och lindra besvärande symptom och att få patienterna 
att känna sig sedda, inte bara genom sin sjukdom. Där räcker 
den vanliga hälso- och sjukvården inte alltid till.

Linda Martinson (bild sidan 15), verksamhetschef för de två 
avdelningarna, berättar att komplementära metoder har varit 
ett naturligt inslag, vid sidan om den rent medicinska vården, 
allt sedan enheten öppnade för snart två år sedan. 

– Det är viktigt inom den palliativa vården att ha många 
verktyg, både medicinska och andra, mer omvårdande, som 
komplement. Det handlar om att skapa livskvalitet, lugn och 
trygghet, menar hon.

Behovet av fördjupning av kunskap om komplementära 
metoder fick läkare som är knutna till enheten att delta i en av 
de första utbildningar om KIM, komplementär och integrativ 
medicin, som RCC i samverkan numera har utvecklat och 
idag erbjuder läkare och sjuksköterskor inom cancersjukvården 
i hela Sverige. Att ha kunskap om komplementära metoder 
ingår även som en obligatorisk del i läkarnas ST-utbildning 
inom palliativ medicin.

KIM ÄR ETT brett begrepp som omfattar flera hundra olika 
metoder, allt från naturprodukter till massage och hela 
behandlingskoncept. Medan vissa terapier är väl beforskade 
och rekommenderas i internationella riktlinjer för till exempel 
bröstcancer, är andra metoder knappt beprövade och vissa 
direkt olämpliga.

Man brukar dela upp KIM i tre huvudgrupper:
• Kropp-/själmetoder som till exempel yoga, akupunktur, 

meditation, massage och olika konstnärliga terapi former, 
som bild-, musik- och dansterapi.

• Naturpreparat – växtbaserade läkemedel, natur läkemedel 
och kosttillskott.

• Övriga KIM. Hit hör hela behandlingskoncept med 
en egen filosofi, som traditionell kinesisk medicin och 
ayurvedisk medicin.

Kathrin Wode, överläkare och specialist i onkologi och 
Johanna Hök Nordberg, legitimerad apotekare och medicine 
doktor, håller i RCC:s KIM-utbildningar.

Intresset för utbildningarna är stort. Idag är det ytterst få 
traditionella vårdutbildningar som tar upp KIM i studieplanen.

Med bättre kunskap blir det lättare att kunna möta 
 patienterna och deras oro och frågor. Johanna Hök Nordberg 
menar att det ytterst handlar om patientsäkerhet.

– Patienterna gör mycket som de inte vågar berätta för 
 vården. Vården å sin sida är orolig för hur naturpreparat 
 på verkar behandlingen med cytostatika och strålning.

Kathrin Wode ger ett exempel:
– Om en patient berättar att hon tar ginseng ska vi onko-

loger direkt kunna kolla vilka studier som finns om ginseng och 
om det är ok att fortsätta med ginseng under just den speci fika 
cellgiftbehandlingen som planeras. Hittills har vi haft alltför 
generella råd, ”ta inte någonting alls under behandlingen” eller 
”det lägger jag mig inte i”. Men under de senaste två decen nierna 
har det hänt mycket på det här området och numera finns 
tillförlitlig information samlad på lättillgängliga hemsidor.
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»Det är viktigt inom 
den palliativa vården 
att ha många verktyg, 
både medicinska 
och andra, mer 
omvårdande, som 
komplement.«

När patienterna har frågor om KIM kan det kännas 
lättare att vända sig till Cancerrådgivningen, där specialist-
sjuksköterskorna Marie Sodell och Maria Wahlström Norlin 
(bild sidan 14), svarar på frågor. Båda gick KIM-utbildningen 
våren 2021 för att skaffa sig bättre kunskap.

De berättar att de varje vecka får ett flertal frågor som på 
något sätt berör komplementära metoder. Ofta är det frågor 
om kosttillskott och vad man kan och inte kan äta i samband 
med en cancerbehandling.

– Det är anonyma samtal, vilket är en stor fördel. Många 
har svårt att ta upp frågor om kosttillskott med vårdgivaren, då 
är det lättare att ringa hit, berättar Maria Wahlström Norlin.

Det finns en hel del myter om cancer och okunskapen och 
oron är stor. Både Maria Wahlström Norlin och Marie Sodell 
tycker att de genom utbildningen har fått den kunskap de 
 behöver för att kunna bemöta patienternas frågor på ett 
respekt fullt sätt och – inte minst – kunna hänvisa vidare till 
olika vetenskapliga källor.

En viktig uppgift för dem är att förklara, lugna och komma 
med fakta.

– Jag har nytta av att lättare kunna skilja mellan växt-
baserade läkemedel och kosttillskott. Det är ett sätt att ta den 
som ringer på allvar – att tillsammans kunna gå igenom vad 
som står på bipacksedeln och bena ut vad som gäller, säger 
Maria Wahlström Norlin.
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»Balto ger 
emotionellt stöd 
och sprider glädje. 
Han känner av 
stämningen, det 
är hans styrka. «

17

TILLBAKA PÅ den palliativa vårdenheten i Sollentuna har 
terapihunden Balto kommit på besök. Han är en snart 
fyraårig labradoodle (korsning mellan labrador och pudel) 
som kommer till de palliativa avdelningarna varannan tisdag 
och bidrar till att skapa lugn och harmoni.

En anhörig som kommer ut genom hissarna skiner upp när 
hon möter Balto, ”nej men, är du här”. Solveig Emanuelsson, 
KBT-terapeut och Baltos följeslagare, berättar att terapi-
hunden fyller en nästan lika viktig funktion för anhöriga som 
för patienterna.

– Balto ger emotionellt stöd och sprider glädje. Han känner 
av stämningen, det är hans styrka. Många vill att han kommer 
in på rummet när de har besök, det kan väcka minnen och 
ger möjlighet till spontana samtal, samtidigt som barn och 
barnbarn får en positiv upplevelse av besöket.

Johanna Kesti, specialistsjuksköterska och enhetschef 
för de palliativa vårdavdelningarna, berättar att det har varit 
 viktigt att stärka undersköterskornas roll i teamet. Under-
sköterskorna har stor betydelse för såväl patienter i livets 
slutskede som anhöriga.

– Undersköterskorna tillbringar en stor del av sin arbetstid 
väldigt nära patienten. Sjuksköterskorna har idag väl utveck-
lade verktyg av olika karaktär, bland annat läkemedel och 
mätinstrument. Vi vill ge undersköterskorna nya möjligheter 
med egna verktyg, säger hon.

Som en del i detta har alla undersköterskor fått gå 
 utbildning i taktil beröring. Patienterna är för sjuka för att 
orka med en mer omfattande massage, men kan få lindring 
och ro genom stillsam massage av händer eller fötter.

Undersköterskan Josefin Rudberg har med sig en medicin-
kopp med olja när hon går in till en äldre kvinna i ett av 
rummen. Långsamt och metodiskt häller hon upp olja och 
masserar kvinnans händer, en hand i taget. Hon avslutar med 
att linda in händerna i handdukar.





»Det är ångest- och orosdämpande.« 



– Det är ångest- och orosdämpande. Om någon är ängslig 
eller känner sig ensam kan man sitta en stund utan att behöva 
prata, berättar hon.

Det är både patienternas utbredda användning och den 
ökade forskningen inom området under 2000-talet som drivit 
utvecklingen av KIM och idag finns mycket vetenskaplig 
evidens inom området. Patienters motiv till användning kan 
handla om en önskan att må bättre, både fysiskt och själsligt, 
att lättare kunna hantera biverkningar av den ordinarie 
cancervården eller att helt enkelt själv kunna bidra aktivt i 
behandlingen.

Till skillnad mot länder som Norge och USA saknas en 
officiell instans i Sverige som hanterar frågorna. 

År 2017 gav regeringen i uppdrag åt utredaren Kjell Asplund 
att kartlägga och komma med förslag på frågor om ökat 
patientinflytande och patientsäkerhet inom ”annan vård och 
behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården”. 
2019 kom utredningen med ett första delbetänkande – den så 
kallade KAM-utredningen, ”Komplementär och alternativ 
medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog”.

Utredningen föreslår bland annat att utbildning om KAM 
införs i vissa vårdutbildningar i syfte att förbättra hälso- och 
sjukvårdens kunskap om området.

Innan regeringen hann ta ställning till utredningens 
 förslag bröt dock pandemin ut.

IDAG ÄR RCC:S UTBILDNING den enda utbildning om 
komplementära behandlingsmetoder som erbjuds på nationell 
nivå till hälso- och sjukvården. Det är en tredagarsutbildning 
där de första två dagarna görs individuellt online och den 
tredje dagen görs tillsammans, i helklass och i mindre 
arbets grupper. I utbildningen får kursdeltagarna lyssna på 
föreläsningar från de främsta experterna i världen och dela 
med sig av egna tankar och erfarenheter av komplementära 
behandlingsmetoder.

De får också veta var de kan hämta ytterligare kunskap och 
lära sig att sortera i den omfattande forskning som idag finns 
om KIM.

Det går inte att missta sig på intresset och engagemanget 
för frågorna hos de båda kursledarna.

För Johanna Hök Nordberg växte intresset för natur- 
preparat successivt fram när hon utbildade sig till apotekare 
i början på 2000-talet. 

– Det var inte så många som intresserade sig för detta då. 
Jag skrev min avhandling utifrån cancerpatienternas perspektiv. 
Det finns en stor förväntan från patienterna på att vården 
ska ha kunskap om det här och om vården inte vill befatta sig 
med frågorna riskerar det att bli en polarisering, menar hon.

För Kathrin Wode har komplementära behandlings metoder 
alltid varit ett naturligt diskussionsämne. Hon växte upp i en 
läkarfamilj i Tyskland med samtal vid köksbordet om risker 
och möjligheter.

– När jag kom till Sverige som 23-åring och läste till 
läkare i Uppsala blev det en kulturkrock. Jag förvånades över 
avsaknaden och ointresset för ämnet i utbildningen. När jag 
var färdigutbildad onkolog hade intresset ökat bland mina 
kolleger. Det var en utveckling som jag klev rakt in i.

I Sollentuna går eftermiddagen mot sitt slut. Musik-
terapeuten Katarina Lindblad packar ihop sin bandspelare. 
Genom musiken får hon patienterna att minnas speciella 
ögonblick i livet och hjälper även anhöriga att ta farväl, 
kanske genom en sång som mamma sjöng för dem när de 
var små. Nyttan med musikterapi är också väl beforskad och 
dokumenterad.

Patienterna på de palliativa vårdavdelningarna blir sällan 
långvariga och det är ofta nya ansikten när Katarina Lindblad 
kommer på besök. Idag var ett undantag. 

– Jag träffade en man som jag pratade med när jag var här 
för två veckor sedan. Han berättade att han tycker om Rod 
Stewart och såg honom i Brighton som 17-åring. Idag pratade 
vi en stund och lyssnade på ”I am sailing” tillsammans. 
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FAKTA
På följande webbsidor hittar du evidensbaserad 
information om effekt och säkerhet för 
specifika metoder, preparat och symptom:

cancercentrum.se. Sök på Komplementär 
och integrativ medicin. Ladda ner eller beställ 
broschyren ”Om du funderar på komplementär 
och alternativ medicin” 

cam-cancer.org. Klicka på Evidence-based 
summaries

mskcc.org. Sök på About Mind-Body Therapies 
eller Search about herbs

cancer.gov. Sök på PDQ Integrative therapies 
summaries

naturalmedicines.therapeuticresearch.com. 
Inloggning krävs via till exempel Karolinska 
Institutets universitetsbibliotek eller RCC i 
samverkans KIM-kurs.
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Kvinna från Ryssland,  
boende i norra Storstockholm

MED DEN FORSKNINGSBASERADE METODEN DANSA UTAN KRAV når 
RCC Stockholm Gotlands flerspråkiga hälsoinformatörer ut till 
hundratals personer som är nya i Sverige. Dialogen kring goda 
levnadsvanor och vad man som individ själv kan göra för att 
minska risken för cancer blir mer öppen, nyfiken och intensiv efter 
att danspedagoger höjt pulsen på deltagarna till musik från olika 
länder. Satsningen är ett samarbete med Kulturförvaltningen 
i Region Stockholm.

»Jag blev mycket 
glad och pigg av 
dansaktiviteten.  
Jag har börjat 
röra på mig  
mer och tänka  
på min hälsa.«

EN SAMLAD KRAFT



RALF SEGERSVÄRD kirurg och  verksamhets
utvecklare på RCC Stockholm Gotland.

PATIENTER MED LIVSHOTANDE eller särskilt allvarlig 
 sjukdom, såsom cancer, ska enligt patientlagen få möjlig-
het till en ny medicinsk bedömning. Men verkligheten ser 
 annorlunda ut, bara en av tio får information om att möjlig-
heten finns. Ralf Segersvärd representerar RCC Stockholm 
Gotland i ett projekt vars mål är att etablera ett nytt arbetssätt 
som ändrar på det.

01. Varför informeras så få patienter om ny medicinsk 
bedömning idag? 
– Jag tror att det saknas ett fungerande arbetssätt så det blir 
naturligt att ta upp saken. Det finns kanske också en rädsla 
att det skulle ta tid och resurser i anspråk. Vi inom vården 
måste bli mer lyhörda för patientens behov för att kunna ge 
en jämlik vård. Idag är det främst driftiga patienter som ställer 
frågan som får en ny medicinsk bedömning. Alla patienter ska 
känna sig trygga med att ha fått en korrekt diagnos och att 
den behandling som föreslås är den rätta utifrån deras egna 
förutsättningar.

02. Hur arbetar ni för att ta fram och testa det nya 
arbetssättet?
– Vi har gjort det tillsammans med läkare, kontaktsköterskor, 
sekreterare och patienter samt IT-specialister, och också 
tagit fram en digital plattform där patienter och vårdpersonal 
kan utbyta den information som krävs för att göra en ny 
 medicinsk bedömning. Det inkluderar även att skicka och ta 
emot remisser elektroniskt mellan regioner på ett säkert sätt. 
Under vintern 2021-2022 ska vi börja testa plattformen för 
några cancerformer genom provdrift mellan olika regioner.

03. Vad blir nästa steg efter det?
– När vi har utvärderat och skruvat ytterligare på arbetssättet 
är förhoppningen att det kan tas beslut om ett breddinförande 
i alla regioner och cancerområden.

»Vi inom vården behöver bli mer lyhörda 
för patientens behov för att kunna ge  
en jämlik vård. Idag är det främst driftiga 
patienter som ställer frågan som får en  
ny medicinsk bedömning.«

TRE FRÅGOR TILL



MARCELA EWING medicine doktor, specialist 
allmänmedicin och onkologi. Arbetar deltid på  
RCC Stockholm Gotland för att leda projektet.

PROJEKTET Tidig upptäckt av kolorektalcancer i  primärvården 
leder förhoppningsvis till att ett nytt digitalt verktyg intro-
duceras i svensk vård. Verktyget ska med dataanalys som 
grund kunna förutse tjock- och ändtarmscancer och på så sätt 
underlätta bedömningen om vidare utredning av patienten. 
Genom tidig upptäckt kan liv räddas. Marcela Ewing är 
projektledare för arbetet. 

01. Vad är syftet med projektet?
– Vi vill validera det vi kallar riskvärderingsverktyg. Det är  
ett verktyg som används för att bedöma risk för cancer utifrån 
varje enskild patient. Det är utarbetat i Västra Götalands-
regionen och nu ska vi applicera samma metod på Region 
Stockholms  patienter. Stämmer det överens börjar vi genast 
arbeta för att få in det i primärvårdens dagliga arbete.

02. Hur fungerar det i praktiken?
– Vi analyserar data från patienter som fått tjock- och änd-
tarms cancer och tittar på vilka symptom och fynd de sökt för 
och vilka diagnoser de fått i primärvården innan själva cancer-
diagnosen. Vi jämför dessa data med riskvärderings verktyget. 
Om det stämmer bra överens kan man senare utveckla ett 
digitalt verktyg som genom att analysera patientjournaler kan 
larma vårdgivaren om patienten har förhöjd risk för cancer, 
och behöver utredas vidare. 

03. Hur långt har ni kommit?
– Vi startade 2020 med planering och nödvändiga ansökningar 
för att få genomföra projektet. Nu väntar vi på att få tillgång 
till den registerdata vi behöver. Sökmönster för hälso- och 
sjukvård från 5 000 patienter med tjock- och ändtarmscancer 
ska jämföras med fyra gånger så många kontroll personer utan 
cancer. Det är alltså totalt data från 25 000 personer som ska 
analyseras. Vi har alla tillstånd som behövs men tyvärr är 
väntetiden på att få ut data lång.

»Med verktygets hjälp 
kan vi upptäcka cancer  

i tid, och rädda liv.«

TRE FRÅGOR TILL



Måleriet blev 
en kraftkälla 
efter cancern
Hon har fortfarande svårt att gå på fötterna. Bildligt 
och bokstavligt. Hormonerna som ska förhindra att 
bröstcancern kommer tillbaka sätter sig i vävnaderna, 
med oerhörda smärtor som följd. Men genom konsten 
har Camilla Munthe hittat kraften att resa sig.

LIVET EFTER





I väntrummet på mammografiavdelningen på Visby lasarett 
hänger en tavla. Den föreställer en kvinna som lättar från 

marken till upprätt position. Eller håller hon i själva verket 
på att falla?

Kanske är det både och. Camilla Munthe, som konstnären 
heter, vet allt om att rasa under isen och samtidigt försöka 
hålla humöret uppe.

– Saker och ting kan vara orättvisa, men det gäller att 
vända det till en kraft, säger hon.

För två år sedan intervjuade vi Camilla i detta magasin. 
Då hade hon precis kommit igång med måleriet efter en 
riktigt tuff cancerbehandling. 

– Idag målar jag mer än någonsin. Det är rehab för mig,  
för att jag inte ska bli knäpp helt enkelt. Nu är det en bit av 
mig som inte går att ta bort.

JULEN 2015 upptäckte Camilla en knöl. Det visade sig att 
hon hade två former av aggressiv cancer i ena bröstet, med 
spridning till armhålan och lymfkörtlarna. Än idag går hon 
på hormonbehandlingar för att sjukdomen inte ska komma 
tillbaka. 

– Jag mår jättedåligt av tabletterna som sätter sig i alla 
möjliga vävnader, jag behöver gå på smärtmediciner för att 
över huvud taget kunna gå på fötterna. 

Läkarna har varit inne på att ta bort tabletterna, men 
Camilla vågar inte.

– Jag har väldigt hög risk för återfall. Men om fem år är 
jag färdigbehandlad och då får det vara nog med hormonerna, 
säger hon med emfas.
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»Det handlar om att måla för att må bra.« 





CAMILLA MÅLAR intuitivt utan mål. Ofta blir det ”frihets-
bilder”, som hon själv uttrycker det. Hav och båtar och starka, 
lätta kvinnor som reser sig upp.

– De motiven fanns inte i min konst från början utan 
kom när jag behövde resa mig efter sjukdomen.

Camilla kan fortfarande bara jobba 25 procent på grund 
av smärtorna.

– Har man fått så mycket cytostatika är det svårt att 
 komma tillbaka. Jag är fortfarande trött, men har däremot 
inte lika mycket fatigue som för två år sedan. 

Nu har Camilla, i mån av ork, även börjat hålla kurser i att 
måla på ett intuitivt sätt. 

– Jag är rätt synlig på nätet med min konst. Många hittade 
till min hemsida och började fråga efter målarkurser. Jag är 
lärare i botten så det kändes logiskt att tacka ja.

Kurserna hålls i Camillas ateljé, ett inglasat uterum i den 
egna villan.

– Det handlar om att måla för att må bra. Utan prestations-
krav och utan att måla något särskilt motiv, berättar hon.

CAMILLA SÄGER att cancervården är ”helt fantastisk”. 
Däremot är hon besviken på eftervården.

– Fram tills man är färdigbehandlad är man omhänder-
tagen, sen får man hitta all hjälp själv.

Hon önskar att det fanns ett rehabcenter som kunde stötta 
i allt från det mentala till det fysiska, samt hjälpa till med 
medicinering.

– Jag har fått en jättebra sjukgymnast, men det hjälper inte 
mot mina smärtor. Personalen jag mött inom primärvården 
är inte uppdaterad på smärtlindring, och som jag förstår det 
finns ingen smärtläkare på hela Gotland. Smärtrehab, där  
jag gick, håller på att stänga. Jag har visserligen fått en remiss 
till Danderyd men får ingen mer information. Det står bara 
att remissen är ”aktuell”.

Trots motgångarna är Camilla positiv i grunden. Vid sidan  
av konsten har hon hittat ännu en kraftkälla: tennis. 

– Det finns så mycket glädje i tennisen! Det kostar mycket 
att spela när man har så ont, men smakar desto mer. Och det 
går att spela på ett snällt och lugnt sätt. 

TAVLAN PÅ mammografiavdelningen då? Den skänkte 
Camilla till Rosa Gotland, en stödförening för bröstcancer-
drabbade, som i sin tur skänkte målningen till Visby lasarett. 
Föreningen säljer nu även ett print av målningen till förmån 
för medlemmarnas rehabilitering. 

– Jag är även stödmänniska som ringer upp nya med-
lemmar och berättar om föreningen, guidar och kollar om  
de behöver samtalsstöd.

Återigen lyckas hon vända erfarenheterna till en positiv 
kraft för sig själv och andra. 

– Jag hade förmodligen inte målat idag om jag inte blivit 
sjuk, säger Camilla eftertänksamt.

Hon blickar ut över ateljén med alla sina fönster.
– Här målar man med trädgården alldeles utanför. Det är 

verkligen njutbart. Jag har det bra, mitt i allting. 

»Saker och 
ting kan vara 
orättvisa, men 
det gäller att 
vända det till 
en kraft.«
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SPRÅK, KULTUR OCH UTBILDNINGSNIVÅ är faktorer som spelar roll 
för sannolikheten att överleva cancer. Det beror på att för de flesta 
cancerdiagnoser minskar dödligheten kraftigt om sjukdomen 
upptäcks tidigt. Med screeningprogrammens provtagningar kan tidiga 
stadier av cancer hittas, när sjukdomen är i en fas där den går att bota. 
I Sverige deltar i snitt 75 procent av alla som kallas till provtagning 
men kopplingen mellan socioekonomi och deltagande är stark.  
Det finns flera anledningar till att vissa grupper är särskilt svåra att 
nå, en är språket. Därför pilottestar RCC Stockholm Gotland kallelser 
med QR-koder som känner av språkinställningen i mobiltelefonen. 
De för läsaren till en digital version av kallelsen som är översatt till 
mobiltelefonens språk.

EN SAMLAD KRAFT





JOHANNA FURUHJELM forskningssamordnare 
på Cancer Research KI, en paraplyorganisation 

för cancerforskning vid Karolinska Institutet.

PÅ KAROLINSKA INSTITUTET genomförs cancerforskning 
som sällan når allmänheten. Samtidigt saknas tillfällen där 
forskare får ta del av diskussioner som sker hos patienterna. 
Cancer Research KI arbetar nu tillsammans med RCC 
Stockholm Gotland för att minska det glappet. Sedan 2019 
har man hunnit genomföra ett antal workshops på olika 
teman där patientorganisationer, forskare och allmänhet fått 
möjlighet att interagera med varandra genom föreläsningar 
och samtal. Professor Yvonne Wengström är ansvarig och 
forskningssamordnare Johanna Furuhjelm arbetar med att 
arrangera workshopparna.

01. Hur väljer ni tema?
– Efter varje workshop skickar vi ut en enkät där vi ställer 
frågan om önskemål på framtida innehåll. Workshoppen 
i november 2021 handlade om cancer och livskvalitet. Där 
pratade vi även om komplementär och integrativ medicin 
vid cancer, om användning, evidens och förhållningssätt. 
Innehållet ska vara lättförståeligt för allmänheten men ändå 
ge någonting. Forskningsvärlden har sitt språk och där jobbar 
vi med att hamna på en bra nivå. Samtalen blir mer givande 
när alla förstår varandra.

02. Vad har ni fått för reaktioner på det här initiativet?
– De har varit otroligt positiva. Det tar ett tag att etablera ett 
nytt initiativ men för varje ny workshop har deltagandet ökat. 
Vi hoppas kunna fortsätta i den riktningen och arrangera en 
workshop på vårterminen och en på höstterminen framöver. 

03. Var hålls workshopparna?
– Covid-19 oroade oss eftersom tanken var att de skulle ske 
fysiskt. Men det har gått otroligt bra att genomföra work-
shopparna digitalt i stället, det har även gjort att fler haft 
möjlighet att delta. Det är fantastiskt att vi inte har behövt 
pausa initiativet utan skapat viktiga möten trots pandemin. 

»Möten mellan forskning 
och allmänhet ger 
förståelse och möjliggör 
viktiga samtal.«

TRE FRÅGOR TILL



NINA MARKHOLM NORDGREN  

onkologi sjuksköterska och processledare  
på RCC Stockholm Gotland.

ATT SOM PATIENT möta vården i samband med en cancer-
diagnos kan vara överväldigande, och göra det svårt att ta till 
sig information. Ännu svårare kan det vara för den som har en 
utvecklingsstörning. Därför har Nina Markholm  Nordgren 
tillsammans med klinisk verksamhet och FUB  (Riks förbundet 
för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) arbetat 
fram ett material om levnadsvanor för cancerpatienter med 
utveckling sstörning. Materialet är anpassat för att  patienten ska 
förstå sin del i behandlingen och för att förenkla kommunika-
tionen mellan vård och patient i frågan. 

01. Varför är det viktigt att patienten förstår det här?
– Att vi kan erbjuda information som underlättar för patienten 
är viktigt för att skapa förståelse och visa patienten att hen kan 
påverka sin situation. Det lättlästa materialet blir en brygga 
mellan vård och patient. Genom lättläst text och tydliga bilder 
informeras om bland annat kostråd, vikten av rörelse och 
förhållningssätt till alkohol.

02. Hur ska materialet användas?
– Broschyren Tips för att du ska må så bra som möjligt när du 
 behandlas mot cancer kan användas när patienten får  information 
om kommande behandling, men även under och efter 
 behandlingen. Mellan individ och vårdpersonal eller individ 
och stödperson. Innehållet pratar direkt till vårdtagaren och 
informationen ligger så nära sanningen som möjligt i både 
text och bild. Vi får inte förvirra eller göra det svårt i onödan.

03. Varför har ni tagit fram materialet?
– RCC Stockholm Gotland har arbetat med lättläst informa-
tion länge som en del i arbetet med jämlik vård och mångfald. 
Ett material om levnadsvanor har efterfrågats eftersom det 
är en viktig fråga som har stor betydelse under en cancer-
behandling.  

» Genom lättläst material 
får patienten stöd att 

förstå sin del i vården.«

TRE FRÅGOR TILL





I PREVENTIONSPROJEKTET LEVLA får elever i mellanstadieåldern 
kunskap om hur nya vanor skapas och hur goda levnadsvanor 
påverkar kroppen och minskar risken för cancer. Under 2022 får 
idrottslärare och elever i hela Sverige ett nytt läromedel i Idrott 
och hälsa. Idrottslärarna på Västerholms friskola i Skärholmen 
har varit med och tagit fram materialet.

EN SAMLAD KRAFT

Joel Lang, idrottslärare på 
Västerholms friskola i Skärholmen

»Att lära ut hälsoteori 
och inspirera eleverna att 
omsätta det i praktiken är en 
utmaning. Och kanske ännu 
mer i skolor där barnen inte 
alltid har med sig kunskaper 
om goda levnadsvanor. 
Ett material som aktiverar 
eleverna och som utgår från 
vad de tycker är roligt, kan 
göra stor skillnad.« 





På väg 
att utrotas
Ungefär varannan dag dör en kvinna i livmoderhals
cancer i Sverige. Det kan undvikas. Nu görs en nationell 
kraftsamling för att helt utrota sjukdomen inom fem år. 
Region Stockholm och Region Gotland är först ut, och 
längst fram i kampen mot livmoderhalscancer står 
barnmorskorna.

FÖREBYGGA OCH UPPTÄCKA



»Vi har två kraftfulla 
verktyg som gör att vi 
inte bara kan upptäcka 
livmoderhalscancer 
utan också förebygga 
den: screening och 
vaccin.«

M alin Vikström låter både otålig och hoppfull på samma 
gång.

– Det är mammor med små barn som dör. Samtidigt som 
vi har chansen att göra något åt det.

Hennes hopp kommer sig av det faktum att det för första 
gången nu faktiskt finns möjlighet att utrota en cancerform. 
Otåligheten av att målet nu är så nära att varje nytt fall känns 
onödigt.

– Att kvinnor dör i förtid… Det ska inte behöva hända. Vi 
kan stoppa det. Vi har alla medel vi behöver.

Malin Vikström arbetar som samordningsbarnmorska och 
vårdutvecklare på enheten för cancerprevention och screening 
på RCC Stockholm Gotland. Hon har arbetat med livmoder-
halscancer länge och är nu del i den satsning som görs för att 
utrota sjukdomen i Sverige till år 2026. 

I Sverige drabbas cirka 550 kvinnor årligen av livmoder-
halscancer och ytterligare 32 000 får beskedet att de har 
cellförändringar.

– En cellförändring som är allvarlig behöver inte nöd-
vändigtvis leda till cancer, men kan leda till barnlöshet och 
mycket annat. Framför allt innebär det en stor oro, att gå och 
vänta på nästa cellprov och nästa behandling. Vi kan undvika 
både lidande och död, säger Malin Vikström. 

DEN FRÄMSTA ORSAKEN till livmoderhalscancer är ett virus 
– och det är därför det är möjligt att sätta målet att utrota 
den här cancerformen. HPV, humant papillomvirus är en 
virusgrupp på över 200 virus där många är helt ofarliga, men 
där 13 virusvarianter kan ge upphov till livmoderhalscancer.

HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen: 
man räknar med att 80 procent av alla kvinnor och män som 
är ovaccinerade och har haft sexuella relationer har haft en 
HPV-infektion, ofta i unga år. Infektionen ger som regel inga 
symptom och läker oftast ut av sig själv. 

Men inte alltid. 
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I de fall det är fråga om virus av högrisktyp och där kroppen 
inte kan göra sig av med viruset kan HPV orsaka allvarligare 
cellförändringar. Dessa cellförändringar kan senare leda 
till livmoderhalscancer om infektionen blir ihållande och 
långvarig, och når cellerna i det så kallade basalcellslagret i 
slemhinnan.

LIVMODERHALSCANCER DRABBAR ofta unga kvinnor. Var 
fjärde är under 40 år. De 550 fallen varje år är hälften så många 
som i mitten av 1960-talet. Minskningen kan förklaras med 
det nationella screeningprogrammet mot livmoderhalscancer 
som bjuder in alla kvinnor från 23-års ålder för testning mot 
HPV och cellförändringar. På så sätt kan kvinnor med risk 
för att utveckla livmoderhalscancer hittas och eventuella cell-
förändringar kan behandlas tidigt. Och så finns ju vaccinet. 

Eftersom HPV är ett virus har vetenskapen haft möjlig-
het att använda det verktyg som visat sig så framgångsrikt 
för många andra virussjukdomar. HPV-vaccin är en del av 
det svenska vaccinationsprogrammet sedan 2010 då flickor i 
årskurs fem började vaccineras. Sedan 2020 omfattas också 
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pojkar. För att lyckas utrota livmoderhalscancer behöver dock 
ytterligare grupper nås: dels de som fick första generationens 
HPV-vaccin via elevhälsan (idag ges andra generationens 
vaccin som skyddar mot fler HPV-typer som har visat sig ge 
cellförändringar och cancer). Dels de som var för gamla för 
att omfattas av vaccinationsprogrammet när det startade och 
som idag är unga kvinnor. 

Miriam Elfström är ordförande i  Nationella 
arbetsgruppen för prevention av livmoderhals-
cancer, Nacx: 

– Vi har två kraftfulla verktyg som 
gör att vi inte bara kan upptäcka 
livmoderhals cancer utan också 
före bygga den: screening och 
vaccin. Och givet att vi har 
dessa verktyg har vi också 
en skyldighet att nå ut 
med dem. Vi behöver nå 
dem som inte deltagit i 
 screeningprogrammet 
förut och de som är 
 ovaccinerade, säger 
Miriam Elfström.
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DEN NATIONELLA SATSNINGEN att utrota livmoderhals-
cancer startades under 2020, men i motsats till vad man kanske 
skulle tro så har pandemin inte enbart varit negativ för arbetet.

– Visst, pandemin bromsade oss inledningsvis, men den 
har också fört med sig att det finns ett annat intresse för 
folkhälsa. Det finns också en annan förståelse för vacciner och 
vad det innebär att de ska få effekt i en befolkning. Nu förstår 
många att för att utrota en infektion så behöver vi uppnå 
en hög täckningsgrad av vaccination i befolkningen för att 
bromsa infektionen, säger Miriam Elfström.

Dessutom har pandemin gett perspektiv på genom förandet 
av HPV-vaccineringen – det sågs innan pandemin som en 
stor vaccinationsinsats, men bleknar i jämförelse med vaccina-
tionen mot covid-19.

Strategin i utrotningsprojektet bygger på två grundpelare: 
att få stopp på spridningen av HPV så fort som möjligt, och 
att se till att redan smittade får screening. När det gäller att 
stoppa spridningen är utgångspunkten att om det förväntade 
antalet personer som smittas av någon som bär på viruset 
(virusets reproduktionstal eller R-tal) är under 1 kommer 
infektionen att avta och försvinna. 

För att lyckas med utrotningen är det därför livsviktigt  
att nå en viss åldersgrupp.

NATIONELLA ARBETSGRUPPEN för prevention av livmoder-
hals cancer konstaterar att det främst är åldersgrupperna 23–30 
som bidrar till spridningen av HPV: ”I Sverige är sexuella 
kontaktmönster mycket åldersberoende och reproduktionstalet 
över 30 års ålder är mycket lågt. Infektionen skulle snabbt 
försvinna från befolkningen om åldersgrupperna under 30 år 
inte kunde överföra HPV-infektioner.”

– I Sverige har vi unikt goda förutsättningar att lyckas, vi 
har ett organiserat screeningprogram med ett sällsynt högt 
deltagande. Och vi har ett kvalitetsregister med data från hela 
landet som gör att vi ser hur långt vi kommit och kan anpassa 
strategier efter det, säger Miriam Elfström.

I utrotningskampanjen görs en riktad satsning mot alla 
kvinnor som är födda mellan 1994 och 1998 och som inte 
ingått i det allmänna vaccinationsprogrammet. Satsningen 
genomförs inom ramen för en forskningsstudie och innebär 
att kvinnorna som är födda mellan 1996 och 1998 erbjuds 
provtagning och vaccination vid sin barnmorskemottagning i 
samband med att de kallas till sitt första cellprov i screening-
programmet. Övriga inom åldersgruppen kommer att 
erbjudas ett kit för självprovtagning och vaccination genom 
vaccinationscentralerna på Karolinska Universitetssjukhuset. 
Forskningsstudien gör det möjligt att följa kvinnorna över tid 
och avgöra hur effektiv utrotningssatsningen blir.



»Att kvinnor dör 
i förtid… Det ska 
inte behöva hända. 
Vi kan stoppa det. 
Vi har alla medel 
vi behöver.«

45



»Vi som har arbetat 
med den här frågan 
länge känner att vi är 
i ett nytt läge nu.«

I FRONTLINJEN FÖR KAMPEN mot livmoderhalscancer 
står alltså en yrkesgrupp som arbetat länge mot sjukdomen: 
barnmorskorna.

– Det nationella screeningprogrammet har funnits sen 
1970-talet då landets barnmorskor utbildades och började 
ta organiserat cellprov. Så barnmorskor är väl lämpade att 
ge  information om och ha samtal om livmoderhalscancer. 
Det har de gjort i 50 år. När vi nu sätter fokus på att utrota 
livmoderhalscancer med en kombination av screening och 
vaccinering fortsätter barnmorskorna att spela en viktig roll.

Inom ramen för studien har en dialog förts med Social-
styrelsen och Folkhälsomyndigheten för att kunna ge 
 möjlighet att vidareutbilda barnmorskorna till att få 
vaccinations behörighet för HPV-vaccin.

– Det innebär att barnmorskan kan utföra screening och 
ge vaccinet. Två åtgärder på samma besök! Vi har i dagsläget 
hållit 10 stycken utbildningar med cirka 200 barnmorskor, 
säger Malin Vikström, som konstaterar att screeningen är ett 
bra tillfälle att också vaccinera:

– Om barnmorskan ska skicka kvinnorna vidare för att ta 
vaccinet någon annanstans vid ett annat tillfälle så finns en 
risk att kvinnan inte går till exempelvis en vaccinations-
mottagning och att vaccineringen helt enkelt inte genomförs. 

Satsningen på att utrota livmoderhalscancer är  nationell, 
men Region Stockholm och Region Gotland är först ut. 
Totalt kommer 73 400 kvinnor i Stockholm och 1 400 
kvinnor på Gotland att erbjudas HPV-vaccin. Den politiska 
upp slutningen bakom frågan är stor. Under den allmänna 
motionstiden i riksdagen hösten 2021 (den period under 
året då riksdagsledamöterna får lägga förslag, motioner, om 
frågor som riksdagen beslutar om) så kom åtta motioner om 
 vaccinering mot HPV in från flera olika politiska partier.

– Vi som har arbetat med den här frågan länge känner 
att vi är i ett nytt läge nu, säger Miriam Elfström. Politiken 
är med och vi har verktygen att lyckas. Om fem år kan vi ha 
en immunitet i befolkningen mellan 11 och 30 år. Vi har alla 
förutsättningar att lyckas utrota livmoderhalscancer. 
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INOM GYNEKOLOGISK CANCER var statistiken över hur 
många patienter som fick behandling i tid enligt de standar-
diserade vårdförloppen (SVF) nedslående. För exempelvis 
livmoderkroppscancer var det bara sju procent. Hanna Falk 
rekryterades som SVF-koordinator med uppdraget att till-
sammans med ledningen skapa omfattande förändring.

01. Hur har du arbetat som SVF-koordinator?
– För att skapa stor förändring behövde vi vända på sättet att 
tänka. Vi fick börja räkna baklänges: för att en patient ska få 
strålbehandling på dag x vad behöver vi då hinna och hur får 
vi alla att göra det? Utifrån det har vi gjort standardiserade 
scheman som alla känner till. Idag är det jättetydligt vad det 
innebär om en röntgenundersökning sker bara en dag senare. 

02. Vad kan ni se för resultat?
– Inom flera diagnoser har vi gått från att färre än 10 procent 
får behandling i rätt tid till att närmare 50 procent får det.  
Utöver att det syns i statistiken har det skapat en medveten het 
om de olika stegens betydelse. För många blev det en aha-
upplevelse att se vilken viktig roll man själv har. Den insikten 
är viktig för attityden till den här typen av förändringsarbete. 
Från att tänka att standardiserade scheman tar energi från 
patientmötet tycker de flesta tvärtom idag att våra scheman 
frigör tid och energi. 

03. Vad krävs för att det ska bli verklig förändring?
– Arbetet behöver bedrivas på systemnivå. Det handlar inte 
om att felsöka processen för enskilda patienter utan om att 
backa och förstå flödet för den stora gruppen patienter. Min 
första månad behövde jag jobba ikapp med registreringen. 
Eftersom jag satt med en sådan mängd ärenden kunde jag 
göra en övergripande analys i realtid. Det gäller att hitta 
flaskhalsarna som får mängder av patienter att vänta. 

»Aha-upplevelse för 
medarbetare i vården att 

se sin egen roll i varför 
patienter får vänta på 

behandling.«

HANNA FALK SVFkoordinator  
gynekologi på Tema Cancer på  
Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

TRE FRÅGOR TILL



HON ÄR SJUKSKÖTERSKAN SOM ÄR FÖRST I SVERIGE med att utföra 
provtagning av benmärg. Med stöd av RCC Stockholm Gotland 
har hematologen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge 
infört en så kallad task shifting, där sjuksköterska ersätter läkare 
vid själva provtagningen. Mikaela Langen har fått en månads 
träning tillsammans med läkare för att lära sig hantverket. Hon 
genomför nu 16 benmärgsprov per vecka, tillsammans med en 
undersköterska. Det frigör en halv arbetsdag för en läkare som 
istället kan ha mottagningsbesök med patienter. 

»Det är en fördel att ha 
fokus på omvårdnad vid 
benmärgsprov eftersom 
patienterna ofta är rädda 
och upplever obehag. 
Det känns fantastiskt att 
lära nytt och samtidigt 
avlasta läkarna.«

EN SAMLAD KRAFT

Sjuksköterska 
Mikaela Langen





Eftertankar
För den som är närstående till en svårt sjuk kan var dagen 
innebära hård stress och ständigt nya förut sätt ningar 
att hantera. Hur kan erfarenheter och upplevelser från 
närstående och efterlevande användas för att förbättra 
sjukvården? Den frågan söker ett utvecklings och 
forskningsprojekt svaret på. Målet är att utveckla, imple
mentera, utvärdera och sprida ett helt nytt arbetssätt.

UTVECKLINGSKRAFT





E va Norrmans man dog i en hjärntumör, 43 år gammal. 
Sjukdomsförloppet var snabbt, upplevelsen omskakande. 

Kaotisk.
– Han kunde inte tänka ordentligt, hade svårt med minnet 

och hade nedsatt rörlighet. Han kunde inte klara sig själv 
utan behövde så mycket hjälp. Ansvaret och pressen på mig 
var orimlig. Jag var inte bara hans fru längre, jag var hans 
vårdcoach, hans undersköterska, hans tigermamma och hans 
krigare. 

Från diagnos till död tog det åtta månader. Efteråt fanns, 
utöver sorgen, mängder av frågor kvar.

– Vården hade inte kunnat rädda min man, men den hade 
kunnat förstöra mig lite mindre. Jag minns vid ett tillfälle 
att en sjuksköterska frågade mig: ”Vill du ha hjälp med en 
kurator?” Och jag svarade: ”Nej, jag vill att vårdprocessen ska 
fungera.” För då skulle jag sluppit bära ansvaret för att han 
skulle få den vård och omsorg han behövde ovanpå allt annat.

– Det var så mycket jag inte visste som jag hade behövt 
veta. Jag önskar till exempel att jag ansökt om personlig 
 assistent till honom från början. Nu väntade jag sex månader 
och inget beslut hann fattas innan han dog. Jag blev väldigt 
ensam med ansvar för allt.

EVA TOG EFTER SIN MANS DÖD på eget initiativ kontakt  
med sjukvården för att, som hon uttrycker det, ”peka ut hålen 
i patientprocessen”. 

– Som närstående blev jag exempelvis i princip ansvarig  
för kommunikationen mellan två vårdgivare som klagade 
på att den andra inte svarade i telefon respektive inte läste 
ordentligt i journalen. Det borde rimligtvis funnits en bättre 
lösning än att jag skulle hantera konsekvenserna av de miss-
förstånd detta orsakade. 

När Eva Norrman vid ett tillfälle pratade med personalen 
hos en av de vårdgivare där hennes man vårdats tog hon upp 
hur han bedömdes vara för sjuk för den ena vårdformen och 
för frisk för den andra och hur varje instans bara såg till sin 
del så fick hon svaret: ”Det är tyvärr så vårdsystemet ser ut i 
Stockholm.”.

– Men vem kan förändra och påverka? Är det jag som 
närstående eller är det de som faktiskt är en del av detta 
vårdsystem? 

Det till synes motsägelsefulla svaret kanske faktiskt är: 
både och. Det är förstås de ansvariga inom hälso- och sjuk-
vården som kan fatta beslut som förändrar, men närståendes 
och efterlevandes erfarenheter kan spela en viktig roll för 
att ge underlag till dessa beslut. Det menar i alla fall Eskil 
 Degsell, patient- och närståenderepresentant vid hjärntumör-
flödet vid Karolinska universitetssjukhuset samt RCC 
 Stockholm Gotland och Karolinska institutet.

– Det finns en oerhörd kraft i att börja lyssna. Att vården 
går bortom enkäternas fasta svarsalternativ och i stället frågar 
efterlevande och närstående: ”Av det du har upplevt – vad 
skulle du vilja dela med dig av till andra som hamnar i en 
liknande situation?”. 

Eskil Degsell är en av fyra personer som driver det 
 utvecklings- och forskningsprojekt som ”strävar efter mer än 
en vetenskaplig publikation.”

– Vi vill utveckla ett arbetssätt som inte finns idag. Ett 
strukturerat arbetssätt för att hämta in synpunkter från 
efterlevande och loopa tillbaka dem till vården och till nästa 
generation närstående.

»Det var så mycket 
jag inte visste som jag 
hade behövt veta.«
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I PROJEKTET INGÅR, förutom Eskil Degsell, också   
Ann-Christin von Vogelsang, docent och omvårdnads-
ansvarig på temanivå Karolinska Universitetssjukhuset och 
Petter Gustavsson, professor vid institutionen för klinisk 
neurovetenskap, avdelningen för psykologi, Karolinska 
Institutet. Och så Marie Fält, omvårdnadsansvarig på 
omvårdnadsområde Neurokirurgi, tema Hjärta, Kärl och 
Neuro vid Karolinska universitetssjukhuset.

– Om man ser tillbaka historiskt så har sjukvården satt 
patienten i olika fack beroende på den diagnos de har. Nu 
 arbetar man mer personcentrerat och utgår från vem det är 
jag har framför mig. Men att strukturerat ta tillvara erfaren-
heter från efterlevande för att göra något bra av det – dit har 
vi inte kommit än i vården, säger Marie Fält.

Att sjukvården inte alltid arbetar på det här sättet idag 
framgår av en brittisk studie som också tjänat som inspiration 
för utvecklings- och forskningsprojektets arbete. Studien, som 
var en systematisk litteraturgenomgång, undersökte veten-
skapliga artiklar som samlade in patienters erfarenheter, förde 
tillbaka erfarenheterna till aktörer som kunde använda dem 
och undersökte om det ledde till åtgärd och i för längningen 
kvalitetsförbättring. Av alla 5 312 artiklar som innehöll 
 insamling av patienters erfarenheter så var det i slutändan 
bara elva som kunde redogöra för hur erfarenheterna togs 
tillvara och faktiskt ledde till åtgärd.

– Till en början sökte vi smalt på bara efterlevande och 
cancer, men vi fick göra om och bredda oss. Först på tredje 
sökningen började vi hitta texter om hur andra tagit tillvara 
närståendes och efterlevandes synpunkter och använt dem 
för utveckling. Och då handlade det inte om cancer utan till 
exempel psykiatri, barn- och intensivvården, säger Marie 
Fält, som konstaterar att hon, även om de ännu inte samman-
ställt resultaten, i litteraturen ser en potentiell nytta med 
att involvera närstående och efterlevande inte bara ur ett 
vårdutvecklings perspektiv.

– Vi ser att för närstående och efterlevande blir det en 
 terapeutisk effekt när någon frågar om de vill dela med sig 
av sina erfarenheter, att det är något som kan få dem att må 
bättre. Vi ser också i litteraturen att människor uttrycker att 
de mår bättre av att kunna hjälpa andra genom att dela med 
sig av sina erfarenheter, säger Marie Fält.

I SITT ARBETE som omvårdnadsansvarig ser Marie Fält 
samma sak som det som beskrivs i de vetenskapliga artiklarna. 
Hon håller i händelseanalyser på sin avdelning, det vill säga 
de utredningar som görs av händelser som har medfört en 
vårdskada eller hade kunnat göra det. 

– Vi brukar involvera närstående och patienterna när det är 
möjligt. Då hör jag, trots att det alltså handlar om en negativ 
upplevelse: ”Tack för att jag fick vara med och berätta min 
historia”. Att det blir som en del i bearbetningen. Sen ser vi i 
vårt forskningsprojekt att det finns många fall där man bara 
samlar in och beskriver hur man mår när man är närstående, 
men få tillfällen där man faktiskt använder det man samlar in 
för att skapa utveckling. Det är det steget som återstår att ta.

Och det steget är alltså tänkt att tas inom ramen för 
utvecklings- och forskningsprojektet. Utöver litteratur-
studierna har det också gjorts tre kvalitativa studier utifrån 
patient-, närstående- och efterlevandeperspektivet och ett 
test med digi tala berättelser. Baserat på dessa studier och 
tester  kommer ett arbetssätt att pilottestas på Karolinska 
Universitets sjukhuset under 2022. Eskil Degsell är hoppfull:

– Jag är helt övertygad om att när vi testar detta så kommer 
ett utfall att vara att relationen mellan patient, närstående och 
vård kan stärkas. Genom att ödmjukt lyssna på efter levande 
får vi i vården en kunskap som kan hjälpa oss, patienter och  
närstående i framtiden. Dessutom kan samtalen hjälpa de efter-
levande bearbeta det de upplevt. Det borde vara det  perfekta 
skolexemplet på aktivt lärande och kvalitets utveckling. 

»Vi ser att för närstående 
och efterlevande blir det en 
terapeutisk effekt när någon 
frågar om de vill delge sina 
erfarenheter, något som kan 
få dem att må bättre.«
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MALIGNA TUMÖRSÅR drabbar mellan fem och tio procent av 
patienterna med avancerad cancersjukdom. De svårläkta 
såren, som ofta är blomkålsliknande eller kraterformade 
till utseendet, kan många gånger lukta, läcka och göra ont. 
För att stötta vårdcentraler och den palliativa vården med 
expertis kring behandling och symptomlindring, tas ett 
digitalt beslutsstöd fram. Det bygger vidare på tekniken för 
teledermatoskopi och ett befintligt beslutsstöd för svårläkta 
sår. En testversion kommer att implementeras i ett par 
verksamheter under våren 2022 .

EN SAMLAD KRAFT



REGIONALT CANCERCENTRUM STOCKHOLM GOTLANDS uppdrag är 
att utveckla och följa upp cancervården i sjukvårdsregionen. Vi är ett av sex 
kunskapscentra som organiseras via SKR genom RCC i samverkan. I den nationella 
kunskapsstyrningsorganisationen utför RCC i samverkan det nationella arbetet i 
programområde Cancersjukdomar och RCC Stockholm Gotland har det regionala 
uppdraget. Vi är en del av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm 
och har en nära samverkan med hälso- och sjukvården, forskare, patienter 
och närstående.
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