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Verksamhetsberättelse 2021 

Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 
januari till 31 december 2021 
 

Vid årsmötet 2021 blev Karina Sandström, Inger Andersson, Ulrika Persson samt 

Katarina Karlsson omvalda på två år. Helena Ullgren blev omvald till ordförande till år 

2023. 

 

Efter årsmötet 2021 har styrelsen bestått av följande personer: 

Helena Ullgren, ordförande, Stockholm   
Anna-Karin Ax, sekreterare, Linköping 

Karina Sandström, kassör, Helsingborg 
Inger Andersson, ledamot, Göteborg  
Malin Backman, ledamot, Stockholm 
Bodil Westman, ledamot, Stockholm 
Linda Åkeflo, ledamot, Göteborg 

Ulrika Persson, ledamot, Stockholm 

Katarina Karlsson, ledamot, Karlstad 
 

Revisorer: 
Håkan Andersson, auktoriserad revisor, Stockholm  

Britt-Marie Bernhardsson, suppleant, Stockholm 

Marie-Louise Möllerström, revisorssuppleant, 

Lund 

  

Valberedning: 
Inför årsmötet 2021 
Anki Dehlin Eriksson, sammankallande Göteborg 

Ann-Christine Svensk, Umeå 

Susanne Carlson Bennet, Stockholm 

 

Styrelsens arbete  
Styrelsen har under året haft åtta protokollförda möten. Dessa möten består av årsmöte, 

ett konstituerande möte, fem möten via videokonferens samt ett möte i Stockholm. 
  

Samarbetspartners 
Regionalt cancercentrum (RCC): Bodil Westman 

Ung Cancer, NRPV: Helena Ullgren 

Patientföreningar: Styrelsen 

Onkologi alliansen (samarbete mellan de forskande läkemedelsföretagen) 

 

ISNCC, International Society of Nurses in Cancer Care: Helena Ullgren 

ESTRO, European Society for Radiotherapy and Oncology: Ulrika Persson 

EONS, European Oncology Nursing Society: Helena Ullgren    

NSG, Nordisk Samarbetsgrupp: Katarina Karlsson 

EBMT/Nordic Forum: Inger Andersson 
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Medlemsantal  
Antalet betalande medlemmar uppgick till 656 personer, 31 december 2021.  

Diskussioner har förts om att flytta medlemsregistret till samma plattform som Svensk 

sjuksköterskeföreningen under hösten 2022. Flytten skulle innebära en enklare, och 

säkrare enligt nuvarande GDPR regler, administration av medlemsregistret.  

 

Nätverk  
 

Under året 2021 har följande nätverk i föreningen varit aktiva: Nätverket för 

sjuksköterskor i bröstcancervård, Nätverket för utvecklingssjuksköterskor inom 

radioterapi, Sarkomnätverket, Nätverket för cancerrelaterat illamående, Nätverket för 

hematologisjuksköterskor i Sverige (HEMSIS), Nätverket för tumörsår och Svenska 

sektionen av Young Cancer Nurses (YCN). Ett nätverk för brachyterapi är under 

uppstart.  

 

Nätverket för Tumörsår: “I nätverket tumörsår har vi tyvärr inte kommit igång med så 

mycket "nätverkande" än, men jobbar fortsatt i projektform med medel från Regionalt 

cancercentrum Stockholm Gotland med att ta fram ett digitalt beslutsstöd specifikt för 

tumörsår. Vi har nu snart en pilotversion klar, och planerar för att börja erbjuda cirka 50 

vårdcentraler och 10 palliativa enheter i Stockholmsregionen att börja remittera under 

våren 2022. Vi har skrivit om "sår i palliativ vård" och om beslutsstödet i tidningen 

Cancervården nyligen när det var tema "Palliativ vård", och även skrivit i SSIS 

(Sårsjuksköterskor i Sverige) tidning om samma tema.  

I två nya nationella vårdprogram om hudcancer (skivepitelcancer och merkelcellscancer) 

har vi skrivit om tumörsår, och i befintligt vårdprogram om malignt melanom är texten 

om tumörsår uppdaterad”. 

 

Nätverket hematologisjuksköterskor i Sverige (HEMSIS): “Under 2021 kunde vi 

äntligen genomföra Fortbildningsdagarna i hematologi. 6-8/10 genomfördes 

Fortbildningsdagarna i Lund där 35 sjuksköterskor deltog. På grund av den ovissa 

covidsituationen var det begränsat med platser. Vi planerar nu för Fortbildningsdagarna 

2022, som kommer att vara i Visby 5-7/10. Nätverket har varit med och tagit fram 

program för en utbildningsdag för hematologisjuksköterskor. Utbildningsdagen blir i 

Stockholm den 10/2 2022”. 

 

Nätverket för cancerrelaterat illamående: “Vi har representanter från 

Västragötalandsregionen, Halland, Region Syd, Region Sydöst, Region 

Stockholm/Gotland, Region Uppsala/Örebro, Norrland och vårdforskning. Nätverket 

arbetar för att säkerställa ett evidensbaserat arbetssätt kring cancerrelaterat illamående, 

vilket innefattar kunskap om orsaker, riskbedömning, behandling och uppföljning. Målet 

är att patienter med cancer ska få en likvärdig vård över hela landet. Vi vill genom 

nätverket öka kunskapen hos vårdpersonal om cancerrelaterat illamående och 

kräkningar. Nätverket ska ge vårdpersonal förutsättningar för att diskutera, lära av 

varandra och ta del av den senaste forskningen inom ämnesområdet. Nätverket 

beviljades stipendium för att arrangera en utbildningsdag med fokus på cancerrelaterat 

illamående. I oktober 2019 genomfördes denna nationella utbildningsdag i Göteborg. 
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Det var tänkt att vi skulle upprepa denna utbildningsdag under 2020, men vi fick ställa 

in den pga. Pandemin. Nätverket har planer på att arrangera en utbildningsdag hösten 

2022 i Stockholm. 

 

Några av nätverkets representanter har under 2021 arbetat med att revidera 

antiemetikaguidelines som finns på det Nationella regimbibliotekets hemsida. Dessa 

finns med en länk från Sjuksköterskor i Cancervårds hemsida. De har dessutom deltagit 

i en antiemetikagrupp kopplat till regimbiblioteket. Representanterna från Västra 

Götaland har också utarbetat en webbaserad antiemetikautbildning via plattformen 

LäraNära. Utbildningen tar ca 2-3 timmar att genomföra med avslutande frågor. En 

pilotomgång har körts under hösten och efter jul startar vi i skarpt läge. Utbildningen 

kommer att finnas tillgänglig också för övriga Sverige.” 
  
Nätverket för sjuksköterskor i Bröstcancervård:  “I nationella nätverket för 

sjuksköterskor i bröstcancervård har vi under 2021 haft 3 telefonmöten. Vi har arbetat 

med nätverkets syfte och mål. Inventerat deltagare i varje region och planerar för fysiskt 

möte i februari 2022”. 
 

Nätverket för utvecklingssjuksköterskor inom Radioterapi: “Vi har jobbat med samma 

mål som tidigare för att kunna förstärka sjuksköterskornas roll och kompetens inom 

strålbehandling. Under Corona-pandemin har digitala möten haft stor betydelse i vårt 

samarbete. Vi har på ett effektivt sätt haft möte en gång per månad för fortsatt samarbete 

med erfarenhetsutbyten och idéer kring effektivisering och förbättring av 

omvårdnadsarbeten inom strålbehandling. Genom gemensamma diskussioner har vi fått 

tips för utveckling av vårdrutiner och arbetsflöden på respektive verksamhet” 

 

Sarkomnätverket rapporterar: “Av kända skäl så har det inte varit någon stor aktivitet 

under senaste året i vårat nätverk. Det som vi ändå ville försöka genomföra även i år var 

"Sarkomdagen". Den brukar vi ha i Stockholm på vårkanten. I år genomfördes den 

digitalt och detta gjorde att fler personer kunde närvara. Detta var positivt för fortsatta 

kontakter runt om i landet. Det har också genomförts "Sarkomdagar" på andra ställen i 

landet under året, men på lokal nivå. Patientföreningen har däremot varit aktiva under 

året och anordnat ett flertal föreläsningar och träffar digitalt. Patientföreningen har 

steppat upp ordentligt under de sista åren och detta är jätte positivt. Planen är att även 

2022 genomföra en "Sarkomdag" på vårkanten. Just nu är det osäkert om den kommer 

att kunna genomföras fysiskt eller digitalt eller kanske till och med både ock”. 

 

Svenska sektionen av Young Cancer Nurses (YCN): “På svensk basis har nätverket 

inte haft särskilt stora framgångar alls, det fanns en stor förhoppning om att kunna 

använda Onkologidagarna för att nå ut och värva medlemmar på plats och då 

konferensen blivit inställd försvann det tillfället. 

Nätverksansvarig har försökt värva medlemmar i rätt åldersspann utifrån föreningens 

medlemmar men tyvärr inte fått nya medlemmar ännu. Nätverket har istället arbetat mer 

på europeisk nivå som en del av YCN EONS. YCN har under året haft webinarier i 

serien ”Nightingale challenge” som i år 2021 fokuserat på ”Nursing now” med olika 

underteman och föreläsningar som spridits på lokal nivå, men även finns tillgängliga via 

YouTube. Utöver webinarier har zoom-möten inom YCN EONS genomförts där 
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nätverksansvarig har deltagit som representant för Sverige”.  

En text kring nätverket för yngre cancersjuksköterskor är under utarbetning och kan med 

fördel spridas till chefer ute i verksamheterna. Vidare så ska frågan lyftas i 

verksamhetschefsrådet och SOF. 

 

Tidningen Cancervården  
Tidningen Cancervården har kommit ut med fyra nummer under 2021. Alla har haft 

ett övergripande tema “Cancervård i förändring”. Stor vikt har lagt på omvårdnad.  

 

Tidningen har haft följande teman: 

Nr1 -Onkologisk kirurgi, Kombinationsbehandlingar, Prehabilitering/ rehabilitering 
Nr2 - Digitalisering-Digitala möten-Digital rehabilitering  

Nr3 - Palliativ vård-Hemsjukvård-Hospice   
Nr4 - Omvårdnadsutveckling 

 

Redaktionen har haft åtta digitala möten. Därutöver tät mail och telefonkontakt, 

framförallt i samband med manusstopp och utgivning. Även under 2021 har 

chefredaktören varit en del av styrelsen och deltagit vid alla styrelsemöten. Detta har 

varit mycket bra koncept och på så sätt har samarbetet mellan styrelsen och hela 

redaktionen stärkts. Det har ökat samförståndet och förståelsen från båda håll.  

 

Chefredaktören har under 2021 tillsammans med styrelsen och redaktionen fortsatt 

arbeta med den nya arbetsbeskrivning för redaktör och redaktion. Detta för att tydliggöra 

uppdragen ännu mer. Då nyrekrytering till redaktionen pågick under hösten 2020 har 

2021 varit ett år att upparbeta ett gott samarbete och skapa rutiner för den nya 

redaktionen. Det har varit ett arbete som fallit väl ut. 

 

Under 2021 har redaktionen haft ett mycket bra samarbete med journalist Eva Gärdsmo. 

Eva har deltagit i samtliga redaktionsmöten. 

 

Samarbetet med Adviser har fortsatt och utvecklats ännu mer under 2021  bla genom att 

chefredaktören haft tät kontakt med annonsavdelningen för att hjälpa till att tipsa om 

intressanta annonsörer. Då Adviser gjort vissa förändringar inom sin organisation har 

nya rutiner upparbetats. Adviser involveras sedan hösten 2020 tidigare i processen kring 

varje tidning vilket fortsatt under 2021 och varit positivt. Utfallet 2021 blev positivt och 

tidningen gick med vinst, totalt plus blev 46 993.   

 

Digitala media  
Facebook har stor genomslagskraft med god aktivitet från styrelsen. Sidan har ökat 

antal följare och har nu 1 155 enskilda individer. FB har en god räckvidd och når ut till 

snitt på 500 användare per inlägg. Under året har Twitter-kontot @sskicancervard ökat 

till 325 följare. Instagram-kontot @sskicancervard har ökat antal följare till 426. 

Under 2021 har 2637 besökt vår hemsida 

https://swenurse.se/sjukskoterskoricancervard. På hemsidan finns bland annat länkar 

till evidensbaserade guidelines, tips på webinarier/utbiningar samt tidigare nummer av 

cancervården. 

https://swenurse.se/sjukskoterskoricancervard.


6 
 

 
Verksamhetsberättelse 2021 

 

Stipendier  
Under 2021 har styrelsen utlyst följande stipendier: 

• 12 st medlemsstipendier á 5000 kr. En ansökan har kommit in, och den har 

beviljats av styrelsen.  
• 1 st nätverksstipendium á 10 000 kr. Inga ansökningar 

 

Uppföljningsmottagningen för unga vuxna som har haft cancer som barn, Onkologen, 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg nominerades till Årets team inom 

cancervården 2020, och erhöll 10 000 kr. 
 

Konferens – utbildningsdag  
Onkologidagarna i Uppsala planerades sedvanligt i samarbete med SOF (Svensk 

onkologisk förening) för genomförande i mars, men blev sedan uppskjutet till 

september pga Covid-19 pandemin. Konferensen blev då återigen inställd pga 

pandemin, men en eftermiddag 14 september erbjöds till alla anmälda deltagare till att 

lyssna på hedersföreläsarna digitalt. Planering har pågått under 2021 för att 

konferensen ska bli av på plats i Uppsala i mars 2022 med temat “Var går gränsen?”. 

Den vetenskapliga kommittén bestod av två representanter från SOF och Helen 

Ullgren samt Katarina Karlsson från styrelsen. 

 

Övriga utbildningsdagar; såsom workshop tillsammans med Svensk 

sjuksköterskeförening blev inställda. Det har under 2021 genomförts flertalet 

intressanta webinarium på initiativ av de forskande läkemedelsföretagen (LIF). Vi har 

aktivt via hemsida och sociala medier spridit relevanta utbildningstillfällen för 

medlemmarna.  

 

Även European oncology nursing society (EONS) har haft flera andra 

utbildningsinitiativ som föreningen varit aktiva i. Vi har deltagit både som föreläsare 

och i en expertpanel. Vid samtliga EONS webinarium så har ett antal svenska 

sjuksköterskor deltagit.   

 

Nationellt 
Svensk sjuksköterskeförening   

Helena Ullgren och Inger Andersson deltog i Svensk sjuksköterskeförenings 

ordföranderåd som hölls digitalt.  

 

Diskussioner har fortsatt kring ökad samverkan mellan Svensk sjuksköterskeförening 

och dess sektioner. Sjuksköterskor i cancervård ställer sig positiv till denna samverkan.  

Sjuksköterskedagarna som Svensk sjuksköterskeförening håller i blev i år inställt, 

men det hölls ett digitalt möte där vi var representerade. Vi har fortsatt samarbete 

kring ökad samverkan och utveckling av omvårdnads representation i de nationella 

vårdprogrammen. 

 

Helena Ullgren medverkade i en workshop kring avancerad specialistsjuksköterska 

och mer samarbete kring detta och sektionerna i Svensk sjuksköterskeförening pågår. 

Vår representant från styrelsen i arbetet tillsammans med svensk 



7 
 

 
Verksamhetsberättelse 2021 

sjuksköterskeförening kring avancerad specialistsjuksköterska är Inger Andersson. 

 

Nätverket för en Nationell Canceragenda  
Har ej varit aktivt under 2021 

 

Remisser som granskats  
Föreningen har granskat och lämnat remissvar tillsammans med Svensk 

sjuksköterskeförening på 15 nationella vårdprogram; Aggressiva B-cells lymfom, 

Hudlymfom, Hypofystumörer, Lungcancer, Långtidsuppföljning efter barncancer, 

Kronisk myeloisk leukemi (KLL), Mantelcellslymfom, Myelom, Neuroendokrina 

buktumörer (GEP-NET), Palliativ vård, Prostatacancer, Skelett- och mjukdelssarkom, 

Sköldkörtelcancer, Tjock- och ändtarmscancer, Urotelial cancer, Waldenströms 

makroglobulinemi och Äggstockscancer. 

Remissvaren återfinns under https://www.swenurse.se/nyheter-och-opinion/remisser  

 

Föreningen ser en positiv utveckling av skrivningar om omvårdnad i de nationella 

vårdprogrammen men omfattning och kvalitet är fortsatt varierande. Vi ser ett ökat antal 

sjuksköterskor som deltar i vårdprogramarbetet, med akademisk och klinisk kompetens 

avseende omvårdnad. Föreningen kommer fortsätta krav ställa att specifik omvårdnad 

relaterad till aktuell diagnos beskrivs i de nationella vårdprogrammen. Samverkan har 

inletts med RCC i samverkan angående hur skrivningar om omvårdnad i nationella 

vårdprogram kan förbättras. 

 

Vi har lämnat kommentarer på fem Nationella kliniska kunskapsstöd för primärvården 

som tagits fram utifrån cancerdiagnosernas SVF-förlopp. Vi har här lyft vikten av lämna 

skriftlig information om SVF, att beakta psykologiskt stöd till patienten i samband med 

utredning och diagnos samt att bedömning av för diagnosen specifik omvårdnad görs 

tidigt i utredningen.  

 

Vi har lämnat synpunkter på fem remisser från Socialstyrelsens  avseende beslut rörande 

nationell högspecialiserad vård; brachyterapi, huvud- och halscancer, vulvacancer och 

testiscancer. Remissvaren återfinns under https://www.swenurse.se/nyheter-och-

opinion/remisser 

 

Övrigt nationellt  
Nationell samling kring strålbehandling, leds av Kjell Bergfeldt och består av 

representanter från Svensk onkologisk förening, verksamhetschefsrådet, Regionala 

cancer centrum och en av sjuksköterskorna i vårt nätverk för sjuksköterskor inom 

radioterapi. Det hölls ett första möte digitalt v. 12 “Nationellt strålmöte”.  

 

Arbete pågår i att utforma en skrift riktad till beslutsfattare och makthavare om 

föreningens verksamhet. Tanken är att underlätta påverkansarbete och kunna på ett 

enkelt sätt bättre beskriva föringens verksamhet.  

 

Internationellt 
European Oncology Nursing Society (EONS)  

EONS ordföranderåd 

Helena Ullgren representerade föreningen på EONS ordförande råd och även deras 

https://www.swenurse.se/nyheter-och-opinion/remisser
https://www.swenurse.se/nyheter-och-opinion/remisser
https://www.swenurse.se/nyheter-och-opinion/remisser
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“general meeting”, som är öppet för alla medlemmar. Rådet och mötet hölls i samband 

med EONS och ESMOs gemensamma digitala konferens i september.   

 

EONS working groups 

 Helena Ullgren är ordförande i arbetsgruppen ”Advocacy” (påverkansarbete) 

 

EONS påverkansarbete 

Helena Ullgren har deltagit i flera möten, kring patientsäkerhetsarbete, samt möten 

med en svensk “member of parlament” (MEP) i EU gällande uppdatering av Cytotoxic 

and mutagens directive (CMD), som påverkar hur vi reglerar säkerhet för 

sjuksköterskor vid t ex cytostatika administrering. I december så blev det klart att de 

förändringar i direktivet som EONS önskat till största delen genomförts. 

Helena Ullgren är fortsatt EONS representant i Rare Cancers Europé (RCE) en grupp 

ledd av European Society for Medical Oncology (ESMO), som verkar politisk i 

Europa för att utveckla och påverka vården av ovanliga cancrar. 

EONS Advocacy arbetsgrupps patientsäkerhets projekt, leds av Helena Ullgren och de 

har genomfört en utbildningsserie kring patientsäkerhet som finn tillgänglig gratis för 

alla medlemmar på EONS Youtube kanal. Uppdatering av det så kallade “Cancer 

Nursing Index” (CNI) pågår, Sveriges profil går att se på hemsidan.  

Kontakt med vårdförbundet och dess europeiska motsvarighet kring att gemensamt 

stötta en uppdatering av CMD (beskrivet ovan) - har tagits och vi kommer samarbeta 

under 2022, för fortsatt implementering.  

Arbete med en preventionskampanj i samarbete med EONS och även stöttning av IARC 

(WHO´s forskningsorgan), pågår, Sjuksköterskor i cancervård kommer delta aktiv i 

kampanjen under 2022. 

 

EONS Young Cancer Nurses  

Vi har under 2021 aktivt letat representanter och har nu en representant, Emma 

Ravandoni och det har anordnats flera webinarium av EONS som representanter från 

vårt svenska nätverk deltagit i.  
 

Nordisk Samarbetsgrupp (NSG)  
Ej aktivt under 2021. 

 

International Society of Nurses in Cancer Care 

Föreningen är medlem i ISNCC – International Society of Nurses in Cancer Care  som 

är ett internationellt nätverk för sjuksköterskor i cancervård med mer än 60 000 

medlemmar. Styrelseledamot Helena Ullgren är kontaktperson.  

International council of Nurses (ICN), är en organisation Svensk 

sjuksköterskeförening samarbetar med. Vid årets konferens som var web-baserad 

medverkade Helena Ullgren och Bodil Westman tillsammans med representanter för 

Svensk sjuksköterskeförening med en poster som presenterade arbetet med att granska 

nationella vårdprogram. Postern finns på föreningens hemsida.  
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