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Cancer i Sverige

 64 555 cancerfall (2014)

 Beräknad 5-årsöverlevnad: 71%

 Vanligaste cancerformen: 

prostatacancer, bröstcancer, hudcancer

 Flest dör i lungcancer, 3647 personer i 2014 (fler kvinnor)

 1/3 av alla cancerfall orsakas av rökning (aktiv och passiv)

 Dubbelt så många med grundskola än med högskoleutbildning 
avlider i lungcancer

 Kvinnor med utomnordisk bakgrund uteblir  dubbelt så ofta från 
mammografiscreening som svenskfödda kvinnor 

 Skillnaden i 5-årsöverlevnad mellan patienter i den högsta 
respektive lägsta socioekonomiska gruppen i Sverige är över 10 
procent.



Varför ett projekt inom Jämlik vård?

Omotiverade skillnader relaterade till 

ålder, kön, utbildningsnivå, geografi, 

födelseland, funktionshinder, etc.

Bättre överlevnad bland 

cancerpatienter med eftergymnasial 

utbildning, oavsett cancerform

Socioekonomiska skillnader 

(inkomst, utbildning, bostadsområde, 

yrkeskategori)

Hörsamhet för kallelse vid screening 

Kulturella skillnader





RCC Stockholm Gotland:
Interkulturellt informationsprojekt

i Botkyrka

 Pilotprojekt, hösten 2015 – våren 2016

 Samarbete med Botkyrka kommun

 Godkänt Unesco-LUCS projekt

 Många samarbetspartners (SFI, VC, 

barnomsorg och skolor, kommun, 

UNESCO, Medborgarkontor, 

Mångkulturellt centrum, kulturföreningar, 

kyrkor/moskéer, etc.)

 Kan projektet bidra till:

 Ökad kunskap om cancer i en   

mångkulturell population?

 Ökat deltagande i cancerscreening?



Botkyrka-projektet

Informationsträffar

• Föreningar

• Skolor, Öppna Förskolan

• Botkyrka kommun

• Medborgarkontor

• MVC/BVC

• Botkyrkadagen, Fittja

• Mångkulturellt centrum

• SFI

• Föreningsråd

• Ungdomsfullmäktige

• Kyrkor/ moskéer

Utbildning/Information

• Hälsokommunikatörer

• Transkulturellt centrum

• Hälsoinformatörer

• Botkyrka kommun
Forskning/Studie 
(före/efter) 

Kunskap om cancer

• Föreningar

• SFI

RCC Stockholm 
Gotland

Jämlik vård

Botkyrkaprojektet 



Kan vi påverka hälsan i befolkningen?

• hälsofrämjande och befolkningsinriktat?

• nå fler grupper av kvinnor och män 
- utifrån olika behov och förutsättningar?

• öka tillgängligheten & minskar barriärerna 
– hälso- & sjukvård

• ökad känsla av makt och förmåga att påverka sitt eget 
liv? 



Informationsflyer på 9 olika språk 

baserad på EU:s European Code Against Cancer 



Uppmärksammats lokalt, 

regionalt, nationellt och 

internationellt 

(TV, radio, tidningar, blogg…)



Hälsoinformatörer, sammanfattning juni 2016

 42 volontärer hösten 2015, bosatta i Botkyrka kommun
 Olika kulturell bakgrund och åldrar, 16-73 år
 Flerspråkiga, talar i genomsnitt 4 språk /person
 Aktiv medlem i en förening/ungdomsråd/kyrka/moské m.m.
 Sprida enkel kunskap om hur man minskar risken att drabbas av cancer och 

om cancer screening, ca. 3-4 timmar/vecka
 Grundutbildning ( 2 dagar), temautbildning varje månad inom cancer, 

screening, cancerprevention, metodiska samtal, levnadsvanor, 
patienträttigheter etc. Totalt : 8 utbildningsdagar under perioden

 Rapporter: 648 skriftliga inlevererade, ++++
 5 hälsoinformatörer har fått arbete med projektet som referens
 Arrangerat 87 föreläsningar sedan september 2015
 Representerade varje veckodag på en offentlig plats i kommunen
 Når fram med information och dialog där vi annars har svårt att skapa 

kontakt
 Delat ut skriftlig information (flyers) på 9 språk 



Utbildning, visitkort, hoodies, t-shirt, m.m.

”Vi har kunskap, så folk 
lyssnar på oss och vi pratar 

deras språk!”

”Visitkortet öppnar alla dörrar”



Föreläsningar 
skola
torg

föreningar



Hälsoinformatörer


Dogge Doggelito 


”Rap-school”



Lyckat!! Några framgångsfaktorer



Vad händer nu?



Samordnare 
Hälsoinformatörer

Botkyrka 
kommun

Kommun X Kommun Y Kommun Z

RCC Jämlik 
vård/Processledare

STYRGRUPP

RCC Chef 
Verksamhetsutvecklare 

Processledare



Finansiärer:
RCC

Kommuner

SLL (Hälsokommunikatörer)

Forskningsprojekt 

Tidsplanering

 2016 hösten – fortsätter i Botkyrka med 
implementering

 2017 – ytterligare 3 kommuner (totalt 4)

 2018 – ytterligare 6 kommuner (totalt 10)

 5-10 Hälsoinformatörer per kommun



Hälsoinformatörernas uppdrag

Hälsoinformatörerna deltar på planerade aktiviteter, informerar, delar ut 

flyers, pratar med medborgare på t.ex. följande platser som bestäms i 

samråd med respektive kommun :

 Skolor, SFI

 Olika förening

 Pensionärsföreningarna

 Mångkulturella medborgare

 Öppna förskolan

 Allmänna aktiviteter





Tack!


