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Bättre resultat och kvalitet i cancervården samt 

effektivare nyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser - 

de viktigaste tankarna bakom RCC 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/SWE-Map_Sjukv%C3%A5rdsregioner-kommuner.svg


Cancerstrategi blir cancerplan 
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Cancerplan 2016 - 2019 för Region Gotland och 

Stockholms läns landsting har tre mål 
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Tio fokusområden 

1. Patientens perspektiv 

2. Jämlik cancervård 

3. Förebyggande arbete 

4. Tidig upptäckt 

5. Vårdprocesser 

6. Rehabilitering 

7. Palliativ vård 

8. Utbildning och kompetensförsörjning 

9. Register, IT och vårdprogram 

10.Forskning 
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Så är arbetet organiserat 

Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen 

Cancerscreening 
och prevention 

Cancerprocessor och 
vårdprogram 

Canceruppföljning och 
kvalitetsregister 

Regionalt 
cancercentrum 

Stockholm Gotland 

Samverkansnämnden 
Stockholm-Gotland 



Vanliga cancerformer 
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För att kunna förebygga cancer måste man 

känna till orsaken 

• Okänt i de allra flesta fall 

• Ålder 

• Livsstil - rökning, fiberfattig kost, fysisk inaktivitet, 

alkohol, m.m. (30%) 

• Genetiska faktorer  (10-15%) 

• Virus: HPV, Hepatit 

• Strålning: UV, joniserande, radon 

• Exogena faktorer: Partiklar, asbest, 

luftföroreningar (5%) 



Hur stort är cancer problemet?  

• Vi blir äldre och fler 

• Fler får cancer - fler överlever (2015) 

– >60 000 cancerfall  

– 455 000 människor har någon gång fått en 
cancerdiagnos  

– År 2040 kommer fler än 100 000 att få en 
cancerdiagnos  

 

• Bättre på att upptäcka cancer 
(screeningprogram) och bättre behandling 

• Vägen från dödsdom till kronisk sjukdom nya 
krav 

 

 





Vad har gjorts? 

• Förbud mot asbest. Reglering av radonnivåer i 

bostäder. 

• Socialstyrelsens Råd & Anvisningar Onkologiska 

centra 1974. Cancerpreventiva enheten 1986: 

– ”Hälsomålet” 

– ”Sola sakta” 

– ”Fimpa till varje pris” 

• Dubbdäcksförbud på Hornsgatan 

• Prisreglering av tobak och rökförbud 

• Tobaksslutarhjälp 

                        ….inte enbart riktat mot cancer! 



Roll för regionala cancercentra 

 

• Inventera vad som görs 

• Samordna med övrig sjukvård 

• Se till att data registreras för att kunna 

utvärdera 

• Metod- och kunskapsutveckling, stimulera 

till mer forskning 

• Öka och upprätthåll kompetens 
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Hur kan vi mäta effekt och återkoppla att vi 

lyckats? 

• Hur kan individen få bekräftat att åtgärden lett till 
minskad risk att få cancer? 

– Visa på positiva fördelar av att ha ändrat ett 
riskbeteende 

• Hur kan vården mäta att åtgärderna leder till minskat 
insjuknande i cancer? 

– Visa att färre har ett riskbeteende (obs. kräver aktivt 
monitorerande) 

• Hur kan man på politisk- och myndighetsnivå få 
återkopplat att cancerproblemet minskar p.g.a. 
preventiva åtgärder? 

– Redovisa statistik som visar minskat insjuknande i 
cancer 
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För kontinuerlig uppdatering om cancerplanen 
och RCC:s verksamhet, prenumerera på RCC:s 
nyhetsbrev 
 
http://www.cancercentrum.se/stockholmgotland 
 
 
 
 


