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Alla som har intervjuats har givit sitt samtycke att vara med i magasinet och vissa fall både med namn och bild.

BLI BÄTTRE PÅ ATT förebygga och upptäcka cancer. Men också att behandla 
och ge stöd till de som drabbas. Det är fokus i den nya regionala cancerplanen för 
Stockholm Gotland som sträcker sig över åren 2020–2023.

Cancerplanen är den tredje i ordningen men den här upplagan ser inte riktigt 
ut som de tidigare. Eller rättare sagt: det du just nu läser liknar ingenting som 
gjorts tidigare. För att göra det tydligare för fler vad arbetet med de regionala 
cancerplanerna faktiskt resulterar i så har vi valt att göra detta magasin som ett 
komplement till planen. På följande sidor kan du läsa mer om några av de åtgärder 
som gjorts och görs och som ligger bakom utvecklingen att allt fler överlever cancer 
– samtidigt som allt fler drabbas. Hela regionala cancerplanen 2020–2023 finns att 
läsa på cancercentrum.se/stockholm-gotland.

Planen har tagits fram i en bred förankringsprocess och i dialog med bland 
annat hälso- och sjukvården, patienter, närstående, forskare och allmänheten. Den 
bygger på den nationella cancerstrategin, regeringens långsiktiga inriktning för det 
nationella arbetet med cancervården och det regionala politiska uppdraget.

Det är en stor bredd av insatser som ska genomföras under fyra år: från 
förebyggande, tidig upptäckt och behandling, till stöd under och efter cancern. 
Allt för att minska cancerrisken, insjuknandet och dödligheten och för att 
öka livskvaliteten hos cancerpatienter och deras närstående. Fokus i planen 
är jämlik hälsa och vård men den lägger även tonvikt på patientens ställning, 
kompetensförsörjning, barnperspektiv och ledtider.

Att vi i den nya cancerplanen fokuserar mer på aktiviteterna, på vad som ska göras, 
är ett medvetet val. Eftersom planen har en tydligare inriktning på förebyggande 
arbete innebär det att den också berör en bredare allmänhet. För dem vill vi vara extra 
tydliga med att planen innebär en mängd åtgärder och att hundratusentals människor 
i regionen gör ett fantastiskt arbete.

Men vi vill också lyfta fram att vi alla kan bidra – genom vår livsstil. Oavsett 
om vi är hälso-, sjukvårds- och omsorgsanställda, närstående, cancersjuka, 
friskförklarade eller om vi lever ett liv där cancer inte är en del av vardagen. Vi är 
alla en samlad kraft mot cancer, alla en del i arbetet mot en mer jämlik vård.

Ett magasin som visar bredden  
i arbetet mot cancer



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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»Det är fantastiskt att mina barn får den 
här möjligheten. Jag och min man behöver 
inte gå och oroa oss hela tiden. Vi vet att 
våra döttrar är inskrivna i systemet och att 
de kommer genomgå undersökningar när 
tiden är inne. Så länge kan vi leva i nuet och 
njuta av att jag klarade det, att jag är frisk.«

Kvinna, 48 år, Stockholm,  
som drabbades av ärftlig bröstcancer

AV DE DRYGT 65 000 PERSONER som årligen insjuknar i cancer 
i Sverige, har cirka 10 procent cancer som beror på ärftliga 
faktorer. Kunskapen om ärftlig cancer ökar och det är känt 
att nedärvda mutationer i vissa gener kan ge upphov till ett 
flertal cancersjukdomar, bland annat bröstcancer. Ofta har 
mutationsbärare risk för olika typer av cancer. För att öka 
möjligheterna att stoppa ärftlig cancer genomförs årligen cirka  
1 500 genetiska utredningar i sjukvårdsregion Stockholm Gotland. 
Utvecklingen går mot att fler cancerformer kan och bör utredas 
genetiskt, eftersom varje fall av ärftlig cancer som hittas innebär 
en möjlighet till prevention i nästa led.



kl.  08.12
MARIA WAHLSTRÖM NORLIN PÅ Cancerrådgivningen pratar med en 
vuxen dotter till en patient som just kommit hem efter att ha fått ett 
cancerbesked. ”Många hör av sig någon dag efter ett läkarbesök. 
Det är mycket information att ta in på en gång och vi kan hjälpa till 
att reda ut tankar och frågor”. Cancerrådgivningen är öppen alla 
vardagar och vem som helst kan ringa eller chatta anonymt med en 
specialistsjuksköterska inom cancervård. Frågorna kan handla om 
allt från biverkningar av behandlingar, till hur man ska kunna stå ut 
med oro. Nästan hälften av de som hör av sig är närstående.

Cancerrådgivningen når du på 08-123 138 00.



Där hälsan är 
längre bort
Cancer dödar fler fattiga än rika, fler lågutbildade än 
högutbildade, fler utrikesfödda än människor födda  
i Sverige. För att minska hälsoklyftorna satsar nu allt 
fler kommuner på mellanmänsklig information till 
utsatta grupper.

– Jag vill beväpna folk med kunskap, säger 
hälsoinformatören Zahra Govani.

GODA VANOR

TEXT: Tobias Borgin     FOTO: Mikael Lundström



I en lokal i Märsta norr om Stockholm sitter ett tjugotal 
personer vid två stora runda bord. De lär sig svenska. Idag 

har de en annorlunda lektion. De har besök av Zahra Govani, 
läraren som, för att använda hennes egna ord, “valde hälsans 
väg”. Hon sa upp sig från lärarjobbet, utbildade sig till personlig 
tränare, läste kostlära och folkhälsovetenskap.

– Jag är hälsoinformatör. Det är två ord: “hälso” och 
“informatör”. Det första har med hälsa att göra. Vad är hälsa? 
Det handlar om att vara frisk, eller hur? Att må bra.

Zahra Govani har varit hälsoinformatör i drygt ett år. 
Vilket ibland betyder att hon är ute på gator och torg och 
delar ut information och att hon ibland, som idag, använder 
en språklektion för att få ut information.

– Okej, så jag är hälsoinformatör – men vad gör jag? Ni 
känner till cancer. Vi som är hälsoinformatörer ger alltså  
information om hälsa. Hur människor kan minska risken, 
faran, att få cancer.

 ZAHRA GOVANI UTGÅR från olika språkliga teman för att 
föra diskussionen bland deltagarna framåt. Idag låter hon en 
stor del av lektionen domineras av begreppet ”istället för”.

– Istället för – det handlar om att välja. Att välja mellan 
olika saker. Som att man kan ha pressad citron istället för feta 
såser på maten, säger Zahra Govani.

Genom språkövningarna startar Zahra Govani inte bara 
ett samtal om vad som är hälsosamt och inte, hon ger också 
deltagarna svenska ord som är användbara för att kunna leva 
ett hälsosamt liv. Innebörden i ordet ”nyckelhålsmärkning” är 
till exempel inte något självklart för den som är ny i Sverige.

– Om ni vill äta frisk mat så leta efter nyckelhålet. Det 
finns till exempel på fullkornsbröd. Ordet ”bröd” kan ni.  
Vad är fullkorn?

Zahra Govani är en av cirka 200 hälsoinformatörer 
i Stockholms län. RCC Stockholm Gotland startade 
satsningen som ett pilotprojekt i Botkyrka. Ett 40-tal 

volontärer utbildades och spred information om vad 
människor själva kan göra för att minska risken att 
drabbas av cancer. Att hälsoinformatörerna i genomsnitt 
kunde fyra språk visade sig vara en nyckel till att nå fram 
med informationen. En annan var hälsoinformatörernas 
uppsökande verksamhet: de kom till kulturföreningar, kyrkor, 
bibliotek, caféer och andra platser i människors vardag. 

Anledningen till satsningen finns i statistiken: trots att 
canceröverlevnaden stadigt ökar i Sverige så finns skillnader 
mellan olika socioekonomiska grupper. Ohälsan är till exempel 
större bland utrikes födda, en grupp som i Stockholm som 
helhet utgör drygt en femtedel av befolkningen. I Botkyrka,  
där pilotprojektet med hälsoinformatörer startades, är drygt  
42 procent av befolkningen född utomlands.

I pilotprojektets slutrapport slogs fast att ”hälsoinformatörerna  
når grupper som annars inte nås av denna typ av information.” 
Det innebär att hälsoinformatörerna också möter olika 
kulturella uppfattningar – och en del missuppfattningar. I 
pilotprojektet i Botkyrka blev det i vissa situationer tydligt 
hur komplext det är med hälsoinformation, som mannen 
som berättade ”Vi kallar de svenska läkarna för ”vattenläkare” 
då de vill att vi ska dricka kranvatten istället för läsk och saft. 

»Trots att 
canceröverlevnaden 
stadigt ökar i Sverige 
så finns skillnader 
mellan olika 
socioekonomiska 
grupper.«
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»Alla förstår inte hur 
systemet funkar,  
vad innebär en 
kallelse från vården?«

Vi är inte vana att dricka kranvatten för där vi kommer ifrån 
finns det inte vatten i kranarna.” Ett annat exempel är den 
undersökning som gjordes bland botkyrkaborna före och efter 
projektet: 70 procent svarade i början av projektet att de trodde 
motion kunde öka risken för cancer. Fler berättade att ”i de 
länder som de kommer från så säger man att det är farligt att 
bli andfådd för då kan man dö”. I samma enkät ställdes frågan 
”Vad kan man göra för att undvika att få cancer?”. Innan de 
träffat en hälsoinformatör så svarade 26 procent att man inte 
kunde göra något eller mycket lite. Efter utbildningen svarade 
100 procent att man kan göra mycket för att minska sina risker 
att drabbas av cancer genom små åtgärder.

I MÄRSTA FORTSÄTTER Zahra Govani sitt kombinerade 
språk- och informationspass:

– Hur vi lever – vår livsstil – kan göra oss sjuka. Livsstil,  
det är också ett ord som består av två ord. Som ”hälso” och 
”informatör” som blev hälsoinformatör. ”Livs” kommer från 
”liv”, eller hur?  

I Sigtuna kommun, dit Märsta hör, är en tredjedel av 
befolkningen född utanför Sverige. Här har hälsoinformatörer 
funnits sedan 2017. Förutom att informera om koppling 
mellan cancer och livsstil är ett mål med satsningen på hälso-
informatörer också att få fler att gå på de undersökningar 
som erbjuds. I Sigtuna kommun kommer bara 65 procent 
av de kallade kvinnorna på mammografi. Knappt hälften 
går regelbundet på cellprovtagning för livmoderhalscancer. 
Jämfört med andra kommuner i Stockholms län är siffrorna 
låga. I projektrapporten från Botkyrka finns en förklaring: 
”Många berättade att de inte förstått att det var en personlig 
kallelse, inte förstått vad det var de kallades till och trodde det 
skulle göra ont”.

17



och Botkyrka och stadsdelarna Skärholmen och Farsta i 
Stockholms stad. Eftersom målet är att hälsoinformatörer ska 
finnas i hela regionen så rekryteras och utbildas kontinuerligt 
nya personer. En av dem är Bashir Eskandary, som kom till 
Sverige 2017. Förutom svenska talar han kurdiska, persiska 
och dari, något han redan haft nytta av som informatör på ett 
språkcafé dit många nyanlända kommer för att träffa andra 
och samtidigt öva på svenska.

– Jag var själv på en träff med hälsoinformation och efteråt 
fick jag frågan om jag inte också ville bli hälsoinformatör. 
Och det ville jag. Det är en viktig fråga och jag var redan van 
att informera nyanlända om svenska samhället.

BASHIR ESKANDARY HAR just genomgått RCC Stockholm 
Gotlands utbildning och förbereder sig för sina första 
träffar som hälsoinformatör. Inledningsvis kommer han att 
informera i de miljöer han redan känner. Som språkcaféet.

– Där känner jag många och kan prata med människor 
både på svenska och på andra språk.

Det Bashir Eskandary pratar om har visat sig vara fram-
gångsfaktorerna för hälsoinformatörerna: kommunikation 
från medborgare till medborgare i det egna lokala samhället 
– på svenska för att öka språkkunskaperna och på det egna 
modersmålet för att nå så många som möjligt. Allt för att 
bidra till en mer jämlik cancervård.

I MÄRSTA ÄR Zahra Govanis utbildningspass slut. Hon 
konstaterar att det var en bra grupp idag. Bra diskussioner. 
God stämning. 

– Cancer är ett laddat område, men när man får prata om 
det så här… Kost är en bra isbrytare, alla äter. Istället för att 
läsa att ”Alex åker buss” i en lärobok så får de prata om något 
som berör vardagen. Och jag märker på dem att de tar till sig 
det jag säger, säger Zahra Govani.

– Jag vill beväpna folk med kunskap, det är därför jag gör 
det här.  

Zahra Govani instämmer:
– Alla förstår inte hur systemet funkar, vad innebär en  

kallelse från vården? Vi hälsoinformatörer kan ge ett samman- 
hang, berätta att du får komma på en undersökning och skulle 
läkaren hitta nåt så får du hjälp.

HÄLSOINFORMATÖRERNAS ARBETE utgår från den 
europeiska kodexen mot cancer, som är ett initiativ från 
Europeiska kommissionen. Kodexen består av tolv livsstils-
rekommendationer som de flesta kan följa utan att det krävs 
några speciella färdigheter eller kunskaper. RCC Stockholm 
Gotlands hälsoinformatörer fokuserar på åtta av dem som 
människor kan påverka: Att inte röka och undvika tobak, ha 
en hälsosam kroppsvikt, vara fysiskt aktiv, äta hälsosam och 
varierad mat, dricka måttligt med alkohol eller inte alls, vara 
försiktig med solen, gå på screening när man kallas och att 
vaccinera sig mot HPV (Humant Papillom Virus).

Det uppskattas att mer än en tredjedel av alla cancerfall  
i Europa skulle kunna undvikas om alla följde rekommenda-
tionerna i den europeiska kodexen mot cancer.

Idag finns hälsoinformatörer i de kommuner och 
stadsdelar som har ett etablerat samarbete med RCC 
Stockholm Gotland: kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby 

»Det uppskattas att 
mer än en tredjedel 
av alla cancerfall i 
Europa skulle kunna 
undvikas om alla följde 
rekommendationerna  
i den europeiska 
kodexen mot cancer.«
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»Vi har redan ett välfungerande program för 
bröstscreening där kvinnor i åldern 40–74 år 
kallas regelbundet. Genom att ta tillfället i akt 
och även erbjuda riskgruppen, det vill säga 
kvinnliga rökare, lungscreening har vi möjlighet 
att upptäcka ytterligare en cancerform i ett 
tidigt skede och på så sätt hjälpa fler.«

Per Hall, professor i strålningsepidemiologi 
vid Karolinska institutet och överläkare  

på Södersjukhuset

DET SVENSKA MAMMOGRAFIPROGRAMMET var banbrytande 
när det infördes på 1990-talet och har bidragit till att antalet 
överlevande i bröstcancer har fördubblats. I slutet av 2020 hoppas 
RCC Stockholm Gotland att programmet, där kvinnor i åldern 
40–74 år kallas vartannat år, även kan spela en viktig roll i arbetet 
mot lungcancer – en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. 
Förr drabbades mest män av sjukdomen, men under det senaste 
decenniet är det flest kvinnor som insjuknar. De flesta patienter är 
60 år eller äldre och enligt beräkningar ligger rökning bakom 80–90 
procent av fallen. Lungcancer har hög dödlighet, men ju tidigare 
den upptäcks desto större är chanserna att bota. De vanligaste 
symptomen på lungcancer är hosta, ett symptom som kan vara 
svårtolkat för en person som röker och antar att hostan är normal. 
Genom att erbjuda kvinnliga rökare lungscreening, i samband med 
att de kallas till bröstscreening, kan fler fall upptäckas tidigt. 



kl.09.27
LUKMAN GOHARI, SJUKSKÖTERSKA på Bröstcentrum på Karolinska 
Universitetssjukhuset i Solna, har satt på sig skyddskläder och 
förbereder sig för den praktiska och avslutande övningen i kursen 
Cytostatikakörkort. Cytostatika är kraftfulla läkemedel som kan 
ha övergående och bestående toxiska effekter. Genom kursen får 
sjuksköterskorna uppdaterad kunskap om hur de kan minimera 
riskerna för patienterna, medarbetarna och miljön. 



TEXT: Linnéa Medelberg     FOTO: Mikael Lundström

Botad, 
men inte 
frisk

Under sjukdomstiden var Camilla 
Munthe fullt fokuserad på stunden, 
på att ta sig igenom cellgifter och 
strålning, på överlevnad. Nu, tre år 
senare och färdigbehandlad, vet 
hon att den riktiga kampen börjar 
när dörren till akutsjukvården 
stängs. När cancern äntligen är 
borta och livet efter ska ta vid.

LIVET EFTER



screeningverksamhet gör att allt fler överlever.  Det gäller 
inte minst bröstcancer. Bröstcancer har ökat kraftigt under 
de senaste 50 åren, mer än var tionde kvinna i Sverige 
drabbas av bröstcancer under sitt liv. Sedan början av 60-talet 
har 10-årsöverlevnaden gått från knappt 50 procent till 
drygt 80 procent. Den relativa 5-årsöverlevnaden är idag 
i genomsnitt 90 procent, och tittar man mer specifikt på 
Stockholmsregionen ligger den på 95 procent.

Att fler överlever innebär också att behovet av eftervård 
och rehabilitering ökar. Vilken form som passar bäst skiljer 
sig från fall till fall. Så även vad som erbjuds – något Camilla 
snart skulle bli varse om. 

MEN INNAN VI LÅTER Camilla berätta om förlamande 
trötthet, värk så svår att det inte går att stå på fötterna och 
ekonomisk stress förflyttar vi oss 19 mil nordväst till en annan 
del av cancervården. Till Mottagning Huvud-hals-lung-hud-
cancer på Nya Karolinska i Solna (NKS). Där har Carl-Johan 
Leijonstaaf arbetat som kontaktsjuksköterska för lungcancer-
patienter i två år. Han liknar rollen vid en styrman.

– Tänk dig att patienten är ute på en båtfärd. Då är läkaren 
kaptenen som pekar ut destinationen, själva målet. Men det 
är styrmannen som ser till att delmålen nås och att resan 
flyter på bra. Som kontaktsjuksköterska är du patientens fasta 
punkt, från diagnos och genom behandlingarna. Vårt uppdrag 
är förankrat i den nationella cancerstrategin. 

Men sen då? När behandlingarna är avklarade? Ja, den 
frågan funderade Carl-Johan också på. Det var så han kom  

I nnan intervjun har Camilla sovit en stund. Den aktiva och 
energifulla, ja rastlösa är nog ett bättre ord, personen som 

drev eget företag, reste och engagerade sig i dotterns basketlag 
finns där. Och ändå inte. 

– Jag arbetar fortfarande som egenföretagare, på 25 procent. 
Men att jobba och genomföra en intervju på samma dag är 
nästintill en omöjlighet. Orken finns inte, berättar hon.

Allt började julen 2015. Camilla började ana att något inte 
stod rätt till. Den olustiga känslan växte och i februari 2016 
kontaktade hon bröstmottagningen.

– Hade jag väntat några månader till hade jag antagligen 
haft cancer i hela kroppen. I mina bröst växte en snabb och 
aggressiv cancerform och första operationen gjordes bara 
några veckor efter att jag fått cancerbeskedet. 

En andra operation gjordes i april, efter den påbörjades 
cellgiftsbehandlingar och senare under hösten strålbehand-
lingar. För Camilla, som bor på Gotland, innebar det många 
resor till Stockholm. 

– Jag mådde väldigt dåligt under strålbehandlingarna och 
resorna var tuffa. Jag var mentalt stark och i bra fysisk form, 
och det hjälpte mig. Det svåraste var att mina mediciner med 
antihormoner gjorde att jag fick ont i hela kroppen. 

Hon berättar att hon fick ett fantastiskt stöd av sin man 
och deras två döttrar, och att hon i dag sällan tänker tillbaka 
på den här tiden. När det väl händer så känner hon mest en 
stor tacksamhet.

– Jag är väldigt nöjd med min vård, speciellt den jag fick 
här på ön. Den var fantastisk. Det är när man är på väg ut på 
andra sidan… Det är då det börjar.

SEDAN 1970-TALET har insjuknandet i cancer ökat stadigt. 
I Sverige diagnostiseras cirka 65 000 nya cancerfall per år 
och beräkningar visar att minst var tredje person i Sverige 
kommer att få en cancerdiagnos någon gång under sitt 
liv. Trots den negativa utvecklingen finns glädjeämnen. 
Bättre behandlingar och nya metoder för diagnostik och 

»Det är när man 
är på väg ut på 
andra sidan…  
Det är då det 
börjar.«
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»Jag tror att 
mycket handlar 
om att bli sedd, 
att inte känna 
sig ensam och 
lämnad.«

i kontakt med Hälsoskattning för cancerrehabilitering, 
ett validerat och kliniskt hjälpmedel som Region Örebro 
och Region Uppsala arbetat fram med syfte att kartlägga 
patientens behov av rehabilitering. 

Tillsammans med kollegan Julia Wibell började  
Carl-Johan själv arbeta med verktyget.

– Vi såg att det fanns ett stort behov av uppföljning, inte 
bara i form av de kontroller som vårdprogrammet innehåller. 
Patienterna har först väldigt tät kontakt med sjukvården, och 
sedan upphör den ganska abrupt när behandlingarna avslutats.  
Men många patienter får symptom och biverkningar av sin 
behandling, kanske till och med mer än av själva grundsjuk-
domen. Det behöver vi prata om för att kunna hjälpa till på 
bästa sätt.

HÄLSOSKATTNING FÖR CANCERREHABILITERING är en 
digital självskattningsenkät som patienten fyller i via 1177.se 
innan ny- eller återbesök hos kontaktsjuksköterskan. Enkäten 
tar upp 19 områden – fysiska, psykiska, sociala och existentiella  
– inom vilka patienten får skatta hur cancersjukdomen 
har påverkat. Det handlar exempelvis om smärta, trötthet, 
sexualitet och ekonomi. Svaren och det efterföljande samtalet 
resulterar i en rehabiliteringsplan. 

– Tyvärr så är det fortfarande ganska ovanligt att jobba 
med hälsoskattning efter avslutad behandling. Jag och Julia 
tog initiativ själva för vi såg behovet och nu skapar vi en 
implementering för att kunna föra ut det i fler flöden här på 
mottagningen, exempelvis till patienter med strupcancer och 
malignt melanom, säger Carl-Johan.

Han upplever att patienterna uppskattar hälsoskattningen.
– Jag tror mycket handlar om att bli sedd, att inte känna 

sig ensam och lämnad. Till viss del handlar samtalen om att 
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normalisera vissa besvär. Att bidra med fakta som kan leda till 
acceptans och förståelse, men också om tips på vad patienten 
kan göra själv och var hen kan få mer hjälp.  

JUST KÄNSLAN AV ensamhet känner Camilla igen. 
– Ensamheten är ett stort problem. Känslan av att jag 

som patient är lämnad åt mig själv när jag, som i mitt fall, 
inte orkade ta reda på allt själv. Det gjordes ingen hälsoskatt-
ning, och att få hjälp via primärvården fungerade inte alls. 
Primärvården vet inte vad jag har gått igenom. De har ofta 
inte utbildning i vad som händer efter exempelvis bröstcancer. 
Hur ska de då kunna hjälp mig? 

Camilla tog saken i egna händer och började leta efter  
en sjukgymnast. 

– Det kanske inte låter så jobbigt, men efter cancerbe-
handlingarna är du allt annat än stark och du är noga med att 
vända dig till rätt person för att få rätt hjälp. Att gå till ’någon 
på stan’ fungerar inte. Dessutom blir det en ekonomisk fråga, 
säger hon.

Till slut hittade Camilla en privat sjukgymnast som var 
kopplad till regionen. Han kunde lösa upp spänningarna i 
bröstkorgen, och när lungorna äntligen kunde fyllas med 
luft igen kände Camilla att hon var redo för nästa steg i 
rehabiliteringen: att börja träna. Värken i kroppen, framför 
allt fötterna, gjorde att hon tilltalades av varmvattenträning. 

– Det var fantastiskt och det enda jag kunde göra. Tyvärr 
hann jag bara komma dit fem gånger, sedan stängdes bassängen.

Camilla hade tur och lyckades via en vän komma in i en 
förening, och på så sätt har hon kunnat komma vidare och 
börja träna.

– Nu är jag så pass stark att jag till och med kan spela 
tennis då och då. Det är en seger! Den fysiska rehabiliteringen 
är tuff, men den absolut svåraste delen är den psykiska. 

»Den fysiska 
rehabiliteringen är tuff, 
men det absolut svåraste 
delen är den psykiska.«

Camilla berättar om nattsvarta dagar då hon funderar på  
om behandlingarna var till någon nytta, när livet efter blev  
så här. ”Varför räddas till livet och sen kastas på en soptipp?” 

– Jag behöver stöd då mina mediciner gör mig medicinskt 
handikappad. Medicinerna ger mig värk i kroppen och 
kroppen orkar inte ha ont längre. Det gör att jag får fatigue. 
Det, i kombination med en ekonomisk stress då mina 
försäkringar faller, gör att jag hela tiden ligger på gränsen till 
utbrändhet. Nu förväntas jag arbeta, men vem vill ha mig? 

STUDIER HAR VISAT ATT cancerpatienter löper dubbelt 
så stor risk att drabbas av psykiska besvär, framför allt 
ångest och depression, jämfört med personer som inte har 
cancer. Hur många som insjuknar varierar mellan olika 
diagnosgrupper och påverkas av faktorer som ålder, kön, 
samsjuklighet och tidigare psykiatrisk historik. Generellt sett 
drabbas cirka 10–20 procent av de personer som genomgått 
cancerbehandling av någon form av psykiska besvär relaterat 
till sin cancersjukdom. Perioden efter cancerbehandling, när 
patienten skrivs ut från akutsjukvården, har visat sig vara en 
extra sårbar tid både för patient och närstående inom vissa 
diagnosgrupper. Samtidigt har forskning visat att fysisk 
aktivitet under och efter behandling har en positiv påverkan.

DEN GRUNDLÄGGANDE REHABILITERINGEN ska skötas av 
det team som ansvarar för patientens cancerbehandling. 

– Har man inte en strukturerad uppföljning är det svårt 
att säkra rehabiliteringsuppdraget som vi har. Att hjälpa 
patienten att återgå till en skälig vardag, så gott det går, är en 
ledstjärna i modern cancervård. Men det finns mycket kvar 
att önska, säger Carl-Johan.

Omkring 20 procent av de som genomgått behandling  
beräknas ha behov av specialiserad rehabilitering. I Stockholm  
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finns Centrum för cancerrehabilitering där vuxna patienter 
kan få specialisthjälp, på eget initiativ eller via remiss från 
exempelvis sin kontaktsjuksköterska. 

ÄVEN PATIENTFÖRENINGAR kan fungera som ett bra stöd 
och erbjuda viss rehabilitering som inte ingår i den skatte- 
finansierade vården. För Camilla, som varken orkar eller har 
råd med fler resor till Stockholm, är det räddningen. 

– Jag är med i Bröstcancerföreningen ROSA på Gotland. 
Det har hjälpt mig med både fysisk och psykosocial rehabili-
tering, en fantastisk förening där medlemmarna sliter för att 
skapa den enda rehabilitering som finns för oss.

Varmvattenträningen är en del, att utbyta erfarenheter med 
andra som förstår ens livssituation en annan. Camilla berättar 
att hon bland annat har skapat en Facebook-grupp som är 
kopplad till ROSA. Några helger per år bor föreningens med-
lemmar tillsammans på en herrgård eller liknande som  
en del av rehabiliteringen. 

– Vi betalar en symbolisk summa pengar och får träffas  
under en helg. Då äter vi gott, blir ompysslade, får information  
och provar på olika träningsformer och hantverk.

– Eftersom jag inte kan arbeta 100 procent måste jag fylla 
mina dagar med något annat som ger mig innehåll. Där har 
måleriet kommit att betyda mycket för mig. Innan cancern 
hade jag aldrig målat, tiden fanns helt enkelt inte. Nu hittar 
jag glädjen i sköna färger och struktur, sen finner motiven sin 
plats på en och annan tavla. 

CAMILLA HAR FUNDERAT MYCKET på varför livet efter 
hennes cancerbehandlingar har blivit på det här sättet. 

– Jag vet att alla som genomgår cancerbehandlingar inte 
har det som jag. Många har lättare att komma tillbaka till ett 
liv med livskvalitet. Och till jobb. Självklart kan det inte bli 

lika för alla, människor är olika och sjukdomen drabbar oss på 
olika sätt. Men det jag förundras över, och det som gör mig 
arg och förtvivlad, är att eftervården ser så olika ut. Behand-
lingarna är bra och jämlika, men sedan brister det rejält. Ska 
vi som genomgått behandlingar klara av att jobba igen och 
bidra till samhället måste vi få förutsättningarna.

Carl-Johan håller med om att eftervården behöver utvecklas. 
– Om en patient i arbetsför ålder varit sjukskriven länge 

och inte kommer tillbaka i arbete upplever jag det delvis som 
ett misslyckande för vården. Det kanske inte går för alla, men 
vi måste ge alla förutsättningar att återgå till ett drägligt liv 
med livskvalitet. 

Han berättar att han tillsammans med kollegorna på 
Mottagning Huvud-hals-lung-hudcancer ser över hur de kan 
arbeta mer med prehabilitering, och att det finns tankar om 
att implementera hälsoskattning redan under utredning på 
flera verksamheter som arbetar med just utredningar.

– Forskningen säger att tidiga interventioner är gynnsamt 
för att klara av behandlingen, men även att risken för återfall 
minskar. Dessutom ökar tidiga insatser livskvalitén. Jag ser 
bara vinster med att göra hälsoskattningar löpande, från 
utredning till eftervård. Framför allt är de till stor nytta för 
patienten och hens närstående. Men också för vården och för 
samhället i stort. 

NU, TRE ÅR EFTER att Camillas behandlingar är avslutade, 
har hon träffat en läkare inom primärvården som hon har god 
kontakt med. Och om några veckor åker hon till Milano för 
att delta på en kongress om bröstcancer. 

– Min räddning är nog att jag är så påhittig och vågar ta 
för mig. Jag ger mig inte, trots att orken bara fungerar från 
och till. Jag måste försöka hitta nya vägar att ta mig fram, att 
utvecklas och att kämpa mot dessa orättvisor.  

»Om en patient i arbetsför ålder 
varit sjukskriven länge och 
inte kommer tillbaka i arbete 
upplever jag det delvis som ett 
misslyckande för vården.«
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»Det är inte lätt att få cancer när andra köper hus, reser 
och byter jobb. Livet hamnar på paus, inte bara för mig 
utan också för min sambo. Först kom chocken, sen tung 
behandling och på kort tid två återfall. Sedan dess ett år av 
komplikationer, infektioner och ständiga sjukhusvistelser. 
I vården möter man ingen annan som är ung. Man blir 
väldigt ensam. Genom Ung Cancer har jag kontakt med 
andra som till och med har samma cancerform. Det kan 
vara sorgligt för en del överlever inte. Men jag har svårt 
att tänka mig att vara utan mötena med andra som jag fått 
genom dem.« Malin, 31 år, Stockholm, drabbades som 

28-åring av livmoderhalscancer
VARJE ÅR DRABBAS 800 UNGA VUXNA i Sverige av cancer. 
Patientorganisationen Ung Cancer skapar mötesplatser och 
möjlighet till gemenskap i en tid när det annars är lätt att känna 
sig ensam. De ordnar träffar, erbjuder samtalsstöd och fysisk 
rehabilitering, som till exempel ett årligt läger för att komma igång 
med träning. Fuck Cancer är Ung Cancers registrerade varumärke.



MED ETT NYTT ARBETSSÄTT vill RCC Stockholm Gotland 
förbättra omhändertagandet för unga kvinnor med lätta 
cellförändringar. Evy Andreasson och Margareta Borowiak 
är dysplasibarnmorskor och de utför provtagning, ger stöd 
och handlägger HPV-positiva kvinnor i åldern 23–27 år. Efter 
ny provtagning har cirka 30 procent av infektionerna läkt ut. 
Övriga remitteras vidare till öppenvårdsgynekologi.

kl.10.22



kl. 13.47
NY TEKNIK GÖR DET MÖJLIGT att se tumörceller och tumörfragment 
i ett vanligt blodprov – kan det användas inom ramen för utredning 
i de standardiserade vårdförloppen? Omsatt i den kliniska vardagen 
skulle det kunna betyda mycket för många cancerpatienter, inte 
minst alla de patienter som utreds för allvarliga ospecifika symptom 
som kan bero på cancer och patienter med cancer med så kallad 
”okänd primärtumör”. I dagsläget får den här gruppen ofta vänta 
länge på diagnos och behandling. Tekniken är utvecklad av medtech-
företaget iCellate Medical som är sprunget ur KI. Tillsammans med 
RCC Stockholm Gotland testas metoden nu i en banbrytande studie 
med 200 patienter på Diagnostiskt centrum i Södertälje.



»Sen jag berättade om min cancer har relationerna till mina 
nära förändrats något enormt. Min fru och ’storebror’ i 
familjen finns alltid till hands när något händer. Mina föräldrar 
vill helst prata om något annat när jag för sjukdomen på tal 
och ett par nära barndomskompisar slutade höra av sig, trots 
att jag ringde och lämnade meddelanden. Ett cancerbesked 
påverkar alla närstående. Alla funderar, men det är få som 
vågar fråga. Det gör att vissa relationer stärks, men tyvärr är 
det också många som upphör.« Man, 51 år, Stockholm,  

som drabbades av hjärntumör
GODA RELATIONER ÄR SÄRSKILT VIKTIGA vid svår sjukdom, 
både till sig själv och andra. Närstående till cancerpatienter tar 
ofta ett stort ansvar för både vård och omsorg samtidigt som 
sjukdomssituationen ställer nya, stora och komplexa krav på 
relationerna. För att stärka de berörda individerna satsar RCC 
Stockholm Gotland i samarbete med patienter, närstående och KI 
på att vidareutveckla verktyget/metodiken CareMaps. Med papper 
och penna ritar patienten en karta över sina sociala relationer samt 
relationer med formella och informella vårdgivare. Den svarar 
bland annat på ”vem bryr jag mig om” och ”vem bryr sig om mig”. 
Men kartan kan också visa avsaknaden av relationer. Genom 
att kontinuerligt uppdatera kartan blir det enklare att utveckla 
relationerna under hela sjukdomstiden och livet. Workshops med 
sjukvården har bidragit till att vårdpersonal fått större insikter om 
både vilka möjligheter och utmaningar patienter och närstående 
ställs inför. Det ger i sin tur en förståelse för vilka insatser vården 
kan göra för att stödja patienter och närstående i olika situationer. 
Arbetet med verktyget har även belyst ojämlikheter i vården.



När Karolinska 
kapade köerna

VARJE DAG RÄKNAS

TEXT: Tobias Borgin     FOTO: Mikael Lundström

”Den värsta sommaren någonsin.” Så beskrevs 
sommaren 2017 på Karolinska Universitetssjukhuset 
i media. Bakom påståendet finns händelser som 
i rubrikform sammanfattades med: ”Väntade på 
canceroperation i 75 dagar – dog” och ”IVO klandrar 
Karolinska för dödsfall i cancerkö”.

Och bakom dessa rubriker, i spåren av sommaren  
2017, finns ytterligare en berättelse. En berättelse 
om vägen från kris till kontroll. Om hur personalen 
på Patientområde övre buk på Karolinska 
Universitetssjukhuset genom ett målmedvetet arbete 
med standardiserade vårdförlopp tillsammans har 
förbättrat verksamheten.



oberoende utredning som Anders Milton genomförde som 
en följd av köerna. Tre Lex Maria-anmälningar gjordes till 
IVO. Tidningarna skrev: ”Två avled på Karolinska på grund 
av personalbrist.”

Camilla Hultberg och Karouk Said var båda med sommaren  
2017. De minns slitet för att försöka hitta lösningar – och 
trycket från både medier och patienter.

– Patienter läste i tidningen om köerna och ringde förstås 
till mottagningarna, avdelningarna, läkarna och undrade: 
kommer det här att drabba mig? Hela situationen var väldigt 
frustrerande för oss alla. Vi vill ju göra allt för att hjälpa 
patienterna, det är därför vi är här, säger Camilla Hultberg.

SOMMAREN 2017 kan ha varit den värsta, men den var också 
starten på den förändring som syns i dagens fallande kö-kurvor.

– Ett ingångsvärde för vår verksamhet är att vi på grund 
av vårdstruktureringen har ett nationellt ansvar för flera 
tumörgrupper. Det innebär att vi har patienter som vi måste 
kunna ta hand om, som vi inte kan skicka nån annanstans. 
Hur skulle vi ändra oss för att kunna garantera det?, säger 
Karouk Said.

– Det var uppenbart att vi var tvungna att vända på alla 
stenar vi kunde hitta för att undvika att det här hände igen, 
säger Camilla Hultberg.

B land det första som syns är kurvorna. De nedåtgående 
kurvorna. På en TV strax innanför dörrarna på Patient-

område övre buk på Karolinska Universitetssjukhuset, precis 
där medarbetare passerar på väg till och från sina arbetspass, 
visas statistik över patienternas väntetider. De minskar 
stadigt. Det vill säga: allt fler patienter får vård inom tiden 
för standardiserade vårdförlopp, 36 dagar efter välgrundad 
misstanke om cancer. 

– Vi visar upp statistiken för alla eftersom det är allas siffror,  
det är inte ledningens. Vi vill att alla ska kunna se värdet i det 
de gör, säger Karouk Said, verksamhetschef.

– Tidigare kunde vi inte följa upp köerna på det här sättet. 
Men som en följd av händelserna 2017 har vi ändrat våra 
rutiner, säger Camilla Hultberg, vårdenhetschef.

Patientområde övre buk är ett regionalt och i vissa delar 
nationellt centrum för utredning, vård och behandling av 
patienter med cancer i bland annat matstrupe, lever och 
bukspottkörtel. Inom flera av diagnoserna är Karolinska 
Universitetssjukhuset störst i Sverige. Gemensamt för många 
av patienterna är att de har tumörer som ofta upptäcks sent, 
växer snabbt och kräver omfattande operationer som kräver 
specialkompetens både hos kirurgen och den operations-
sjuksköterska som assisterar operationen. Som en följd av 
att operationerna är omfattande krävs också långa vårdtider. 
Vilket i sin tur ställer krav på tillgängliga vårdplatser.

Sommaren 2017 rådde brist på både operationssjuk- 
sköterskor och vårdplatser. Dessutom bidrog ett antal andra 
sammanlänkande faktorer till att köerna växte. (Orsakerna 
är väl dokumenterade både i den oberoende utredning som 
Anders Milton avslutade 2018 och i den granskning som 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjorde.)

Ett 15-tal operationer av cancerpatienter fick ställas in 
under sommaren 2017, samtidigt som väntetiderna växte. 
”För tolv patienter sågs tumörtillväxt eller spridning som 
föranledde frågor kring huruvida fördröjningen påverkat 
patientens situation och prognos.”, konstaterades i den 

»Vi har patienter 
som vi måste 
kunna ta hand 
om, som vi inte 
kan skicka nån 
annanstans.«
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»Cancer kan inte vänta.«
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Bland det första som gjordes var att ta fram nya verktyg för 
att prognosticera och följa upp patientflödena.

– Med de nya verktygen fick vi mycket bättre koll på 
inflödet av patienter och då kunde vi gå till sjukhusledningen 
och visa vilken kapacitet vi behövde för att klara vårt uppdrag, 
säger Karouk Said.

– Vi kunde skapa förståelse för att det finns patientgrupper  
som kan vänta på operation utan att det påverkar deras 
överlevnad. Att skapa förståelse för att det går att skapa mer 
operationskapacitet genom att flytta de operationerna istället 
för att flytta canceroperationer. Cancer kan inte vänta.

Förståelse. Ordet kommer tillbaka gång på gång när 
Camilla Hultberg och Karouk Said beskriver förändringen 
som skett och arbetet med standardiserade vårdförlopp. 
Hur förståelsen för sin egen insats både skapar förståelse för 
helheten och engagemang.

– Ta de som jobbar med operationsplanering som exempel. 
Förr såg de inte sin roll i hela flödet, uppgiften sågs som att 
hitta en operationstid. Idag är det en nyckelposition och 
det finns en helt annan medvetenhet om att deras arbete 
är viktigt, att det är en avgörande skillnad att prioritera en 
patient med fler dagar i SVF-flödet framför en med färre 
dagar. Samspelet med anestesikliniken har varit avgörande för 
att synkronisera mellan behovet och operationskapaciteten. 

– Och detta gäller förstås inte bara operationsplaneringen.  
Överblick och sammanhang saknades på många håll. Men 
tack vare nya verktyg kan vi idag se olika ledtider i olika 
delar av vårdprocessen där vi förr saknade överblick. Nu kan 
vi studera olika delar: remiss, konferens, bedömning, utred-
ning, röntgen och se var saker tar tid och var vi kan förändra 
och förbättra.

»Något som i ett 
slag minskat den 
maximala tiden 
för bedömning 
av en patient från 
sex till tre dagar.«
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Fokus på en flödesbaserad organisation och ett flödesbaserat 
arbetssätt har gett resultat som är tydliga för alla som passerar 
tv-skärmarna som visar kötiderna. Trots att antalet sluten-
vårdstillfällen ökat med närmare 15 procent under det senaste 
året är väntetiden till operation bara två till tre veckor.

– VI HAR JUST NU de bästa SVF-tiderna i Sverige för våra 
tumördiagnoser. Jag som chef kan styra verksamheten mycket 
bättre. Det finns så mycket statistik att jag enkelt kan se 
att om vi inte gör nåt nu så kommer den här patienten att 
passera SVF-tiden. Den kollen är mycket bättre nu tack 
vare verktygen i våra datasystem, säger Karouk Said och får 
medhåll av Camilla Hultberg:

– Dessutom är att det inte bara jag och Karouk som 
engagerar oss i siffrorna utan chefer och medarbetare på alla 
nivåer. När det går bra så känner man en kollektiv stolthet, 
om det går sämre så startar det en diskussion: vad kan vi göra 
för att hjälpa till? 

Det är egentligen bara inom ett område som sommaren 
2017 dröjer sig kvar, i allmänhetens medvetande.

– En del patienter har fortfarande en negativ bild av oss. 
De tror att de ska få vänta länge och så säger vi: du ska bli 
opererad om två veckor. Ibland hamnar de nästan i chock över 
hur de ska hinna fixa saker innan dess, hur de ska hinna prata 
med anhöriga och planera sina liv inför operationen, säger 
Karouk Said.

– Det är skillnad på ovisshet och väntan. Som patient  
är det värsta att inte veta vad nästa steg ska bli. Vet man så 
kan man skapa en struktur tillsammans med oss, säger  
Camilla Hultberg.  

SOM EN FÖLJD av nya insikter har arbetet strukturerats om 
på ett antal olika sätt, ofta genom bättre samordning med 
andra både på och utanför Karolinska Universitetssjukhuset. 
Internt till exempel genom att ha fler multidisciplinära 
konferenser, något som i ett slag minskat den maximala tiden 
för bedömning av en patient från sex till tre dagar. Eller externt 
genom ett förbättrat samarbete med rehabkliniker utanför 
sjukhuset som gjort att patienter kan tas emot där tidigare.

REMISSER TILL ANDRA kompetenser inom sjukhuset  
identifierades också som något som skapade väntetider.

– Om vi behövde göra en kompletterande röntgen för 
utredning av matstrupscancer så kunde en sån undersökning 
dröja ett par veckor. Nu har vi ordnat så att vi har fasta tider 
för röntgen, säger Karouk Said.

Enligt samma logik har en egen onkologisk enhet startat 
inom kliniken. Ett remissförfarande som förut kunde ta en 
vecka har idag ersatts med att patienten träffar kirurg och 
onkolog samtidigt.

– Vi har jobbat väldigt medvetet med att varenda resurs vi 
har ska utnyttjas optimalt, säger Camilla Hultberg. Som att 
vi lagt SVF-koordinatorsfunktionen på kontaktsjuksköter-
skorna. Så att samma person både registrerar att nu börjar ett 
SVF-förlopp och blir patientens kontaktsjuksköterska. Det 
förenklar och snabbar på.

På tal om snabbhet: för en tid sedan reagerade Karouk 
Said, Camilla Hultberg och de andra i ledningen på en 
avvikelse i siffrorna: antalet patienter som missade sina 
nybesökstider ökade. Vilket vid närmare undersökning 
visade sig bero på… posten! Breven med kallelserna kom  
i ett antal fall fram först efter de inbokade besökstiderna. 
Sen dess rings patienterna upp.

Arbetet att förändra, förenkla och förbättra arbetet 
inom Patientområde övre buk involverar alla yrkesgrupper. 

»Det är skillnad på 
ovisshet och väntan.«

50



kl.14.42
SKOLSKÖTERSKAN MONICA GRÖNLUND ger flickorna i 
femman på Gråboskolan i Visby sin andra dos HPV- vaccin. 
Uppskattningar visar att så mycket som 16 procent av all cancer 
beror på virus, bakterier och parasiter. Med olika typer av vaccin 
kan denna siffra minska rejält. Dagens vaccinationsprogram 
med HVP-vaccin för flickor beräknas förhindra tre fjärdedelar 
av all livmoderhalscancer. När pojkarna i samma ålder börjar 
vaccineras 2020 kan ytterligare cancerfall förhindras.



»Vi går mer och mer åt en personcentrerad vård, 
där patienten är en samarbetspartner genom hela 
vårdkedjan. Tillsammans med patientens kunskap 
om sig själv och vad hen mår bra av kan vi nå ännu 
längre. Men, det fungerar bara om vi vågar lyfta 
frågan om komplementära metoder med patienten. 
För att kunna stötta och ge säker vård måste vi 
ha kunskap som bygger på evidens och inte på 
personliga åsikter.« Åsa Alm, specialistsjuksköterska inom 

onkologi och strålbehandling  
på Södersjukhuset

MINST EN AV FYRA CANCERPATIENTER i Sverige använder 
sig av olika metoder som komplement till den kliniska 
cancerbehandlingen, främst i syfte att må bättre psykiskt och 
fysiskt. För att dämpa smärta, illamående eller ångest kan det 
exempelvis handla om massage, yoga, musikterapi, akupunktur 
eller meditation. Ännu fler efterfrågar informerade samtal med 
sjukvårdspersonalen kring egenvård och komplementär- och 
alternativmedicin (KAM). Integrativ vård (KIM), det vill säga 
behandling där vissa evidensbaserade komplementära metoder 
kombineras med konventionell hälso- och sjukvård, har pekats ut 
som ett framtidsområde av WHO.



kl. 16.31
SARAH EKLÖF SOM ÄR primärvårdsläkare på Söderdoktorn 
tar en bild av en misstänkt hudförändring. Bilden granskas 
av en melanomexpert på distans som ger svar direkt i appen. 
Hudmelanom är den cancerform som ökar mest. Tidig 
diagnostik och operation är avgörande för en god prognos. 
Med teledermatoskopi kan misstänkta hudförändringar 
bedömas både snabbare och mer korrekt.



REGIONALT CANCERCENTRUM STOCKHOLM GOTLANDS uppdrag är 
att utveckla och följa upp cancervården i sjukvårdsregionen. Vi är ett av sex 
kunskapscentra som organiseras via SKL 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 arbetar i nära samarbete med hälso- och sjukvården, forskare, 
patienter och närstående.
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