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För fullständig förskrivarinformation och pris vänligen  
se respektive produktresumé på www.fass.se. 
Pierre Fabre Pharma Norden AB. Telefon: 08-625 33 50. 
Postadress: Karlavägen 108, 115 26, Stockholm, Sweden.  
vigilancenorden@pierre-fabre.com.
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Ledaren Ordförandes rader

I detta nummer har vi fokus på omvårdnadsutveckling. Vad 
är då det egentligen? Jag upplever att vi dagligen gör väldigt 
mycket för att utveckla omvårdnad och kvalitet, men att vi 
ofta inte ens tänker på det och inte alltid utvärderar arbetet. 
Man kommer långt genom att tänka igenom de saker man 
vill göra för att förbättra, dokumentera hur man tänker sig 
processen och bestämma när/hur det ska utvärderas. Det 
behöver inte vara krångligt, att systematisera och utvärdera 
det vi gör behöver inte alltid bedrivas som forskning eller 
som ett stort projekt. 

Svensk cancervård har fokus på produktion och effek-
tivitet, liksom hälso-och sjukvården generellt. Genom att 
fokusera på omvårdnadsutveckling kan man öka kvaliteten i 
vården. Det finns ett samband mellan hög vårdkvalitet, högre 
effektivitet och lägre kostnader. Som sjuksköterska är ju inget 
av detta konstigt och är egentligen självklart, bra vårdkvalitet 
och nöjda patienter hänger ihop! 

Ett exempel på omvårdnadsutveckling är allt det arbete 
som sker och har skett kring Min Vård Plan (MVP). Det 
gäller framförallt vårt arbetssätt när vi gör en individuell 
vårdplan men även avseende de digitala möjligheter den 
skapat. Hur involverar vi patienten i detta? Vad menas 
egentligen med att patienten ska vara delaktig? Allt det 
arbete runt om i landet är exempel på omvårdnadsutveckling 
som verkligen betyder något. 

För några år sedan visste inte ens alla patienter där jag 
arbetar att de hade fått en vårdplan. Det vi gjorde när vi 
upprättade en MVP var att ge ut information (samma till alla 
patienter med en viss diagnos) och sen skrevs MVP (behand-
lingsplan) även i patientens journal, sällan inkluderades något 
av patientens individuella önskemål eller funderingar. Här 
började vi fundera på hur vi kan involvera patienter och när-
stående mer, även om planen till stor del är standardiserad 
och utgår från vårdens planering för till exempel behand-
lingen och/eller patientens uppföljning. Vi testade att alltid 

fråga patienten inför upprättande av MVP, ”vad är viktigt att 
vi vet om dig” eller ”vad är viktigt för dig”. Det som patienten 
svarade dokumenterades sen i journalen och vi kunde då 
anpassa planeringen efter patienten. 

Tvärtemot våra farhågor får vi, i de absolut flesta fall, 
otroligt viktig input från patienterna med denna fråga. Ett 
exempel är en patient som uttryckte farhågor om att hen 
skulle ”ge upp” under behandlingen när biverkningar och 
problem kom. Denna patient ville mest att vi skulle veta 
detta och vara beredda om det hände. Enkelt? Ja faktiskt, 
i detta fall kunde kontaktsjuksköterskan planera in några 
extra uppföljningar via telefon, agera pro-aktivt och veta att 
patienten hade stort behov av tidigt stöd. Den utvärdering 
vi gjorde efter att ha provat föra in den här frågan bestod 
i att vi samlade ihop citat under en/två månader och sen 
diskuterade i gruppen, bestämde oss för att justera lite i 
dokumentationen och implementera detta som ”standard”. 
Detta är också omvårdnadsutveckling! Även om det inte är 
ett stort projekt. 

Vi hoppas detta nummer kan inspirera. Hör gärna av er 
via sociala medier om ni har exempel på hur ni arbetar med 
omvårdnadsutveckling, vi vill gärna sprida goda exempel. 

För att kunna utvecklas i våra yrkesroller och bidra till en 
utvecklad omvårdnad behöver vi alla fylla på med kunskap! 
Missa inte att vi nu satsar på Onkologidagarna den 22-24 
mars i Uppsala och att vi planerar för en utbildningsdag 
riktad mot sjuksköterskor i hemato-
logisk vård den 10 februari nästa år. 
Se våra medlemssidor i detta numer 
och vår hemsida för mer info! •

 Bra vårdkvalitet och nöjda  
patienter är alltid mer effektivt 

Facebook:  www.facebook.com/cancervard.se/  Twitter: @sskicancervard  Instagram: @sskicancervard

Ordförande
Helena Ullgren
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För många lämpar sig subkutan 
behandling bättre
Alla patienter behöver inte komma till sjukhus för att få medicinsk behandling.  
En rad läkemedel kan administreras subkutant i stället för intravenöst. Det 
möjliggör att behandling tillsammans med optimala hjälpmedel kan tas i 
hemmiljö. Subkutan infusion är en känd och dokumenterad metod som har 
använts under flera decennier.1,2 De flesta patienter föredrar subkutan behandling 
med immunglobuliner framför intravenös behandling.3 

 

Vilka av dina patienter skulle dra nytta av att ta sin behandling hemma?

Från sjukhusvård till egenvård i hemmet

Gustavslundsvägen 12 • 167 51 BROMMA • +46 8 601 24 40 • info@infucare.se

www.infucare.com

Referenser:
1. Gardulf et al. The life situations of patients with primary antibody deficiency untreated or treated with subcutaneous gammaglobulin 
infusions. Clin Exp Immunol 1993; 92:200-204; 2. Gardulf et al. 1995. Subcutaneous immunoglobulin replacement in patients with 
primary antibody deficiencies: safety and costs. Lancet, vol 345, feb 11, 1995; 3. Markvardsen et al, Subcutaneous immunoglobulin in 
responders to intravenous therapy with chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. European Journal of Neurology 
2013.

www.infucare.com

Kontakta oss, vi hjälper  
er att komma igång!
Vi ger den support ni behöver – från metod, 
kunskap och stöd till medicintekniska hjälpmedel.

08-601 24 40, info@infucare.se

IM
M

.S
E.

10
3-

01
-A

PR
20

21



CANCERVÅRDEN 
NUMMER 4 // 2021

7.

Här kommer sista numret av Cancervården för 2021! Hela 
detta år har vi varit påverkade av pandemin och det har varit 
ett ganska märkligt år på många sätt. Men inget ont som inte 
har något gott med sig. Vi har lärt oss massor. Nya arbets-
sätt, ett nytt och bättre samarbete osv. Det känns skönt att 
det börjar lätta och att vi så sakteliga går tillbaka till det 
normala, som kanske inte är precis som det var innan. Det 
känns väldigt bra att vi börjar kunna träffas på riktigt och 
att inte allt behöver ske digitalt. Att kunna ordna fysiska 
konferenser igen är väldigt bra. Man missar faktiskt en del 
när de personliga mötena inte blir av. Jag måste samtidigt 
säga att det varit fantastiskt att kunna delta i konferenser 
och utbildningar hemifrån. 

Temat för detta nummer är Omvårdnadsutveckling, ett 
viktigt och spännande ämne. Den viktigaste och största 
utmaningen för oss sjuksköterskor inom cancervården. Det 
arbetet får aldrig stanna av. Många projekt har tyvärr fått 
ligga lite på is under pandemin. Jag hoppas verkligen att 
alla dessa tar ett omtag och kommer i gång nu. 

I Uppsala pågår ett spännande arbete med Cancer- 
akademin. Sölvi Vejby har skrivet en fin artikel om det. Jag 
tycker det skulle vara roligt om fler sjukhus anammade 
denna idé. 

Läs artiklarna som våra styrelseledamöter Malin Backman 
och Linda Åkerflo skrivit om sina respektive forsknings-
projekt. Malins artikel handlar om BH studien, Optimal 
postoperativ BH efter bröstcancerkirurgi och Lindas om 
kvinnor med erfarenhet av sexuella övergrepp och cancer – 
dubbla hälsoproblem. 

Vi vill gratulera Wenche Melander och Pernilla Ingels 
vid kirurgiska kliniken på Skånes Universitetssjukhus i 
Lund som tilldelades Kirurgiskt Omvårdnadstipendium 
2021 och utsågs till Årets Specialistsjuksköterskor i kirur-
gisk vård 2021. Stort grattis! Läs gärna deras artikel. 

Tidigare i år kontaktade två sjuksköterskestudenter.  
Isabella och Jonna, mig och undrade om de fick publicera 
sitt examensarbete. De hade gjort sitt arbete om patienter 
med kolorektalcancer som själva kopplar bort sin cytostatika-
pump i hemmet. Självklart ville jag ha med det. 2019 hade 
vi en artikel skriven av Martina Jarnström just om projektet 
som detta arbete bygger på. 

Vi rapporterar också både från Kirurgveckan och  
Onkologidagarnas digitala hedersföreläsningar som ersatte 
den fysiska konferensen som ställdes in. Läs dessa intres-
santa rapporter längre fram i tidningen. 

I detta nummer har vi under vinjetten ”I huvudet på en 
forskare” intervjuat Anna Forsberg som är professor i Lund. 
Hon delar sin tid mellan thoraxkirurgen på Skånes Universitets- 
sjukhus och Universitetet i Lund. Anna disputerade 2001 vid 
Göteborgs Universitet med sin avhandling” Health related 
quality of life and coping in liver transplant recipients”.

Strålbehandling har minskat under pandemin. Läs 
sammanställning som Kjell Bergfeldt gjort av enkäten som 
styrgruppen för det nationella projektet för att stärka 
svensk strålbehandling genomfört tillsammans med landets 
onkologchefer. 

Jag vill uppmana er alla att kontakta oss i redaktionen 
med idéer och tankar kring artiklar. Har ni skrivit en 
uppsats eller har något spännande att berätta från era 
arbetsplatser så tveka inte att höra av er. Kontaktuppgifter 
finns längre bak i tidningen.

Nästa nummer av Cancervården kommer i februari och 
då är tanken att temat ska vara Hematologi. Vi tar gärna 
emot tips, idéer och texter som skulle kunna passa in inom 
detta tema. 

Var nu rädda om varandra och var väldigt stolta över det 
fantastiska arbete ni alla gör där ute för våra patienter!

Önskar er alla En Riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År! 
Vi ses 2022! •

Ulrika Persson
Chefredaktör

         cancervarden@gmail.com

Redaktören har ordet

Glöm inte att följa  
oss på Facebook!
Skriv gärna inlägg och skapa debatter  
där. Berätta om föreningen för era kollegor. 
Ju fler vi är desto bättre!  
Tillsammans blir vi starka!
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Emma Larsson är leg. sjuksköterska och specialistsjuksköterska inom avancerad cancervård.  
Hon arbetar på Onkologiska kliniken i Kalmar och ingår i tidningen Cancervårdens redaktion.

”Tag chansen att reflektera över 
vilka vanor du vill ta tillbaka”

Foto: P
rivatD

ubbelmundering – ett ord 
som jag - och många med mig 
tvingats stifta bekantskap 
med under den senaste tiden. 

Instängt, varmt och opersonligt, vilket 
gjort barriären mellan patient och 
vårdpersonal allt tydligare. Samtidigt 
har det varit en självklar uppoffring 
som vi, vårdpersonal, har gjort för att 
kunna fortsätta ge patienterna hög-
kvalitativ vård. Jag minns dagen då vi 
inte längre behövde använda både visir 
och munskydd utan enbart behövde 
använda munskydd vid patientnära 
arbete. Att äntligen få tillåtelse att vara 
utan munskydd var främst förknippat 
med lättnad och på samma gång som 
muntorrheten och huvudvärken blev 
mindre frekvent blev fenomenet 
toalettkö återigen vardag. Att kunna se 
sina kollegors ansikte och kunna föra 
en konversation utan att tvingas kämpa 
mot munskyddets andningsmotstånd var 
befriande. Ändock var övergången till 
viss del även präglad av osäkerhet och 
en obehaglig känsla av att en ansikts-
lös fiende, på ett väl avvägt avstånd, 
bevakade händelseutvecklingen redo 
att lägga in nästa stöt. 
 
Att successivt återgå till någon form 
av ny vardag är antagligen enklare för 
vissa än vad det är för andra. Att hålla 
avstånd, inte ta i hand och undvika 
trängsel lär prägla min vardag under 
lång tid framöver. Att tvätta och desin-
ficera händerna ofta och att undvika att 
röra ansiktet är inpräntat sedan länge 
– och är en förutsättning för att kunna 
arbeta på ett patientsäkert sätt. Övriga 

rekommendationer om att stanna 
hemma vid sjukdom samt att hosta eller 
nysa i armvecket känns lika självklara 
som det faktum att man blir blöt om 
man går ut i regnet. Men uppenbar-
ligen är det inte det för alla och i det 
avseendet tycker jag synd om dem som 
troligen inte heller insett det geniala i 
att använda regnjacka eller paraply. 

Den fysiska distansen har varit tuff 
och längtan efter närhet har varit 
påtaglig. Inte minst i stunder då livets 
skörhet gjort sig påmind. Att tvingas 
ta avsked av en nära anhörig – där 
inte ens alla som önskade fick närvara 
och där de som trots allt fick vara på 
plats fysiskt tvingades hålla väl avvägd 
distans. Den ansiktslösa fienden som 
tagit livet ur den personen som vi alla 
var där för att ta avsked av höll oss 
alla i ett järngrepp och gjorde att den 
närhet som vi alla behövde i den svåra 
stunden fick stå tillbaka. Händerna som 
längtade efter närhet och att få krama 
någon annans hand fick ligga oknutna 
i knät och tårarna som rann längs 
kinderna fick rinna trots att jag inget 
hellre önskade än att få torka era tårar.  

Vardagen ser annorlunda ut idag. Att 
kunna gå till affären utan att tvingas 
ha munskydd i beredskap - och i värsta 
fall vända hem om obehagskänslan 
på grund av trängsel och svårighet 
att hålla avstånd var för stor, är för 
närvarande ett passerat kapitel. Många 
av aktiviteterna som vi tidigare tog för 
givna, men som ej varit aktuella under 
den senaste tiden är åter möjliga. 

Möjligheterna öppnar sig och att åter få 
träffa och krama sina närmaste är fan-
tastiskt. Samtidigt tror jag, att många 
med mig kommer att möta den nya 
vardagen med känslan av att korthuset 
när som helst kan rasa samman. Pan-
demin har tvingat oss till uppoffringar 
och omprioriteringar och det är just det 
sistnämnda som jag hoppas att vi alla – 
om än i olika grad - kan ta med oss när 
vardagen så sakteliga återgår till någon 
form av nytt normalläge. Kanske att 
vissa av dina tidigare vanor inte längre 
känns lika meningsfulla och kanske att 
andra har fått en djupare innebörd? 
Våga vara nyfiken och ta chansen att 
reflektera över detta – kanske att det 
rent av kan bli en ögonöppnare som 
ger dig vägledning för hur du faktiskt 
önskar och inte hur du förväntas, leva 
ditt liv. •



9.

CANCERVÅRDEN 
NUMMER 4 // 2021

Forts. nästa sida

Cancervårdsakademien – 
när omvårdnadskompetens 
värderas högt
Varje år får drygt 60 000 personer i Sverige ett cancerbesked, 2040 förväntas 
denna siffra vara 100 000, en ökning med 86 procent sedan 2014. Idag överlever 
65 procent av dem som insjuknar och många kan leva vidare med cancer som en 
”kronisk” sjukdom (Folkhälsomyndigheten och Cancerfonden, 2019). Ökningen av 
antalet cancerfall och den utveckling vi ser gällande diagnostik och behandling 
kommer att få konsekvenser för personalfrågan i vården. Cancervårdsakademien 
är vår långsiktiga satsning vad gäller kompetensförsörjning av specialist- 
sjuksköterskor inom cancervården på Akademiska sjukhuset. 

I 
en rapport som Institutet för Hälso- 
och Sjukvårdsekonomi (IHE) gjorde 
2017, på uppdrag av Cancerfonden, 
beskrivs en allvarlig brist på special-

utbildad personal inom cancervården, 
både vad gäller sjuksköterskor och läkare. 
Samtidigt beslutade regeringen 2018 om 
en ny långsiktig inriktning för det natio-
nella arbetet för att skapa en ännu bättre 
cancervård i Sverige. I denna cancerstrategi 
påtalas att det behövs reformer för att 
säkra personalens kunnande och kompetens 
och att utbildning skall löna sig. 

Vi står alltså inför en del utmaningar men 
även möjligheter som kräver stora arbets- 
insatser och en portion förändringsvilja. 

Ambitiöst projekt tog form
Med bakgrund i bland annat bristen på 
sjuksköterskor, svårigheter att behålla de 
sjuksköterskor man lyckats rekrytera och 
utmaningarna med att ge rätt förutsätt-
ningar för nyexaminerade sjuksköterskor 
att introduceras i vården, började en idé 
under hösten 2016 växa fram i dåvarande 
ledningsgrupp. Det fanns ett behov av att 

Sölvi Vejby,
Leg. sjuksköterska i hematologi, doktorand samt kursansvarig för Cancervårdsakademin, CVA

Foto: R
aw

pixel.com
 / stock.adobe.com
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utbilda och utveckla verksamheten och 
medarbetarna. Det behövs långsiktiga 
lösningar för att kunna upprätthålla 
den kompetens som krävs för att kunna 
vårda cancerpatienter. Ett behov av att 
skapa förutsättningar vad gäller kompe-
tensutveckling för att kunna attrahera, 
utveckla och behålla kompetenta 
sjuksköterskor identifierades. 

Projektet startades formellt hösten 
2016 med avgränsning och struktur på 
plats. Förslaget omfattade en fyraårig 
utbildning numera kallad Cancervårds-
akademien, CVA, och utarbetades av 
förstalinjecheferna på verksamhetsom-
rådet Blod- och tumörsjukdomar (BOT) 
med verksamhetens ledningsgrupp som 
styrgrupp. Projektägare var dåvarande 
verksamhetschef Hans Hägglund samt 
biträdande verksamhetschef Peter  
Asplund och projektledare var Bibi 
Fundell, i egenskap av verksamhetsut-
vecklare. 

Projektet förankrades hos HR-direk-
tören och arbetet gällande detaljerad 
projekt- och resursplan gjordes i samråd 
med projektkontoret på Akademiska 
sjukhuset. En enkätundersökning med 
syfte att samla in data kring inskolning 
och introduktion bland sjuksköterskor 
vid BOT genomfördes som en förstudie 
till projektet. Enkäten riktade sig till 
sjuksköterskor som varit anställda och 
jobbat som sjuksköterskor inom verk-
samhetsområdet mindre än två år och 
hade sin introduktion relativt nära i tid. 
Kommunikationsplan och intressenta-
nalys hade gjorts i nära samarbete med 
kommunikationsavdelningen. 

Inför första kursstart genomfördes 
en rekryteringskampanj för intres-
serade sjuksköterskor hösten 2016 
och där erbjöds 12–16 sjuksköterskor 
deltagande i programmet med start 
våren 2017. Ansökningar hanterades 
via en funktionsbrevlåda som inrättades 
i samband med projektstart och inter-
vjuer genomfördes inför programstart i 
februari 2017. 

Projektets upplägg
Projektet omfattade tre delar och ingick 
som ett ”case” i budgetprocessen med 
omedelbara åtgärder för att:
1) Lösa den akuta bristen på sjukskö-
terskor (kortsiktig effekt). 

2) Attrahera nya sjuksköterskor 
(medellång effekt).
3) Utveckla sjuksköterskerollen mot 
en ”Nurse Practitionerroll” (långsiktig 
effekt).

År 1 planerades innehålla schema-
lagda reflektionstillfällen en gång per 
månad med fokus på ett professionellt 
och etiskt förhållningssätt kring cancer-
patienten, närstående, omvårdnad och 
vårdteamet. 

År 2 var upplägget tänkt att använda 
idéer från ST-utbildningen för läkare 
med de delar som involverade våra olika 
sektioner inom verksamhetsområdena: 
Onkologisk endokrinologi, hematologi, 
onkologi, strålbehandling, forskning och 
palliativ vård. Tanken var även att ha 
sidotjänstgöring (ST) under detta år då 
deltagarna fick pröva på att arbeta på 
annan avdelning/mottagning inom vårt 
verksamhetsområde samt fyra veckors 
hospitering på övriga sektioner. 

År 3 och 4 skulle ge deltagarna 
möjlighet att läsa till specialistsjuksköter-
ska i onkologi alternativt palliation på 
arbetstid.

När den första årskursen rekryte-
rades erbjöds 14 sjuksköterskor dessa 
utbildningsplatser, fördelade mellan 
nyexaminerade sjuksköterskor och 
redan anställda sjuksköterskor. Det 
visade sig vara svårt att få till en god 

gruppsammanhållning och en bra 
struktur på reflektionstillfällena när 
man sågs en gång i månaden, så efter 
att två grupper genomförts år 1, lyftes 
det ur programmet och kvar i CVA blev 
enbart år 2. 

Andra året planerades innehålla 
diagnosspecifika samt omvårdnadsspe-
cifika föreläsningar tre timmar varje 
torsdag eftermiddag. Undertecknad tog 
i samarbete med verksamhetens läkare 
och områdesansvariga sköterskor fram 
ett föreläsningsschema som sträckte 
sig från munvård till genetik, från 
onkologins historia till stamcellstrans-
plantationer. Det blev sammanlagt 25 
olika föreläsningar under loppet av nio 
månader. Det ingick också en tre dagars 
Motiverande Samtals-utbildning som 
sjukhuset centralt erbjuder samt ett 
grupparbete där vi tillsammans jobbar 
med olika omvårdnadsområden och 
belyser dessa med aktuell forskning. 

För att ge deltagarna en större 
inblick i angränsade sektioners arbete 
beslutades att deltagarna fick välja valfri 
avdelning/mottagning att fullgöra sin 
tremånaders ST på. De fick skriva ner 
sina önskemål och rangera dessa 1–3 
men i praktiken har alla så här långt fått 
sina förstaval beviljade. Dessa perioder 
planerades noggrant tillsammans med 
chefer och bemanningsassistenter för 

Foto: Jacob Lund / stock.adobe.com
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att påfresta befintlig bemanning så lite 
som möjligt. Utöver denna tremånaders-
period planerades även en 3–4 veckors 
period med hospitering på övriga 
avdelningar/mottagningar. På så sätt får 
deltagarna se alla verksamhetsområden 
under året man går CVA. När detta år 
avslutades hade deltagarna möjlighet 
att söka till önskad vidareutbildning 
onkologi eller palliation (halvfart) med 
bibehållen lön. När man sedan erhållit 
sin specialistexamen utgår ett tilltaget 
lönepåslag för alla som fullföljt hela CVA 
programmet. 

Vad har vi då uppnådd så här långt? 
• Åtta deltagare fullföljde år 1 och 2 

åren 2017–2019 och fyra av dessa 
är numera specialistsjuksköterskor, 
alla är kvar inom verksamhetsområ-
det BOT. 

• Elva deltagare fullföljde år 2 åren 
2019–2020 och sju av dessa är igång 
med sin specialistutbildning, tio är 
kvar inom BOT. 

• Som en följd av ST-perioderna 
har fem sköterskor bytt jobb 
inom verksamheten och på så sätt 
stannat i cancervården men med 
nya arbetsuppgifter.  

Utvärderingar med gott resultat
Varje föreläsning, hospitering och 
ST-period har utvärderats med enkät-
frågor och sammanställts för att kunna 
utvärdera utbildningen systematisk med 
mycket gott resultat. En kommentar 
från utvärderingen speglade också 
hur mycket deltagarna i programmet 
uppskattade att kollegor på avdel-
ningen täckte upp när man gått iväg på 
utbildningen. Just svårigheterna med 
att skapa utrymme för kontinuerlig 
utbildning i en verksamhet som pågår 
dygnet runt, alla dagar i veckan, året 
om, är en verklighet som alla i sjukvården 
kan känna igen sig i. 

Att våra chefer valt att prioritera 
kompetensutveckling för sina medarbe-
tare i en pressad bemanningssituation 
som kräver noggrann schemaplanering 
är och har varit helt avgörande för detta 
kompetensprograms existerande. 

Sidotjänstgöringen där man under 
tre månader arbetar på en annan 
avdelning/mottagning skapade en del 

oro hos första årskursens deltagare då 
det upplevdes som skrämmande att 
byta arbetsplats och lämna sin trygghet. 
Detta moment, tillsammans med hospi-
tering, var efter avslutat andra år det 
som utvärderades som var absolut mest 
uppskattat av alla deltagare. 

Några kommentarer: ”jag har fått 
många idéer med mig hem”, ”varit bra 
att se var patienten har varit i verksam-
heten”, ”det har varit fantastiskt bra och 
man lär sig mycket när man kommer ut 
på andra avdelningar och jobbar” och 
”uppskattar den helhetssyn på verk-
samhetsområdet som hospiteringen och 
sidotjänstgöringen gett”. 

Mycket uppskattat har även 
föreläsningarna med läkare, sjukskö-
terskor, andra hälsoprofessioner och 
en patientrepresentant varit. Där 
kvaliteten genomgående skattats som 
mycket hög.

Hur går vi vidare? 
Hela ledningsgruppen på BOT är sedan 
länge utbytt, coronapandemin satte 
hela programmet i ”standby” och CVA 
är därför inte längre förankrad som ett 
koncept i nuvarande verksamhetsled-
ning på samma sätt som tidigare. Det 
behövs en blandning av visionära och 
klinisk förankrade chefer för att kunna 
fortsätta genomföra denna rätt vågade 
satsning på att behålla och samtidigt 
utveckla sköterskor inom cancer-
vård.  

Nuvarande ledningsgrupp har därför 
gett undertecknad, som kursansvarig, 
ett modifierat uppdrag inför höst- 
terminen. En stor utmaning har varit att 
schemalägga avdelningssköterskor en 
hel eftermiddag i veckan samt få till en 
tre månaders ST utan att det påverkar 
vården (små möjligheter att hitta tillfälliga 
ersättare). Höstens CVA-deltagare 
(nio sjuksköterskor) får numera 2,5 
timmars föreläsningar istället för tre och 
enbart de deltagare som önskar läsa en 
specialistutbildning i direkt anslutning 
till CVA-året får göra en ST. Övriga 
deltagare får en veckas sammanhäng-
ande hospitering på valfria sektioner 
utspridda över två terminer. 

Specialistsjuksköterskans roll
Diskussioner förs också på flera nivåer 

om vilken plats och vilka uppgifter en 
specialistsjuksköterska skall ha i vården. 
Förhoppningsvis ger denna ”nysatsning” 
en fortsatt möjlighet till kompetensut-
veckling och rekrytering av sköterskor 
även i fortsättningen trots alla utma-
ningar som hela vården står inför. 

Vården av cancerpatienter är i 
många delar högspecialiserad och 
behöver värna om den kompetens 
som är nödvändig för en hög kvalitet 
och patientsäkerhet. En rimlig arbets-
belastning, gedigen introduktion och 
handledning, stödjande närvarande 
chefer, tydliga roller och nära samar-
bete med erfarna kollegor, allt detta 
främjar möjligheten för en organisation 
att anställa, utveckla och behålla nya 
sjuksköterskor. 

Idag rekryterar vi i huvudsak nyut-
examinerade sjuksköterskor där höga 
och inte sällan orimliga krav i arbetet, 
speciellt tidigt i karriären, leder till ökad 
personalomsättning samtidigt som tidiga 
tecken på utmattning är direkt kopplat 
till en vilja att lämna yrket. (Rudman 
et.al. Int. Journal of Nursing Studies 51 
(2014) 612–624.) Det tar cirka två år 
efter examen innan en nyutbildad sjuk-
sköterska på ett effektivt sätt kan ta till 
sig ny forskning och vidareutveckla ett 
evidensbaserat arbetssätt. Nyutexami-
nerade går igenom en transitionschock 
de två första åren efter examen. (Wallin 
et.al. Implementation Science 2012, 
7:19.) Att fortlöpande exponeras för 
forskningresultat och evidensbaserade 
metoder ökar dock benägenheten att 
själv arbeta evidensbaserat, det vill säga 
att formulera forskningsfrågor, aktivt 
söka kunskap och att kritiskt utvärdera 
det egna arbetet. (Forsman et.al. Int. 
Journal of Nursing Studies 49 (2012) 
1155 – 1164.) 

Cancervårdsakademien är vår 
långsiktiga satsning vad gäller kompe-
tensförsörjning av specialistsjuksköter-
skor inom cancervården på Akademiska 
sjukhuset, Region Uppsala. Vi vill ge 
sjuksköterskor en möjlighet att utveck-
las, fördjupas och specialisera sig inom 
cancerområdet. •
 
*Viss text är hämtad från Bibi Fundells 
artikel i ”Onkologi i Sverige” nr 5, 
2019 med författarens tillstånd.
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– Optimal postoperativ BH  
efter bröstcancerkirurgi

Malin Backman
OCN, Med Dr; Karolinska Universitetssjukhuset, Comperhensive Cancer Center, Karolinska Institutet, 
institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), Styrelseledamot Sjuksköterskor i Cancervård

Bröstcancer drabbar cirka 9700 kvinnor varje år i Sverige, bröstcancer utgör 
dessutom ett hot mot den kroppsdel som har stor betydelse för kvinnans  
självkänsla och identitet (Socialstyrelsen, 2017). Därför är det av stor  
betydelse att minimera risken för komplikationer och besvärande symtom som 
kan uppkomma vid en bröstcanceroperation, till exempel svullnad, rodnad,  
serom (vätskeansamling i vävnad), blödning, infektioner samt smärta.  
60 procent av de kvinnor som genomgår bröstkirurgi rapporterar någon  
grad av smärta efter operation.

BH studien - en RCT

A
tt kombinera läkemedel med 
icke farmakologiska behand-
lingsmetoder, till exempel 
tidig fysisk mobilisering eller 

kompression, är effektivt för att lindra 
smärta efter kirurgi. Ingen publicerad 
vetenskaplig evidens finns för nyttan och 
effekten av att använda en postoperativ 
BH som stöd efter bröstcancerkirurgi 
i syfte att lindra smärta och andra 
symtom. Den pågående BH-studien 
utvärderar vilken typ av postoperativ 
BH-modell som gör störst nytta för att 
minska upplevelse av smärta och andra 
symtom samt är bekväm och enkel att 
använda för kvinnor som genomgår 
bröstcancerkirurgi.

Studien jämför två olika BH- 
modeller och utvärdera effekten av 
hur respektive modell inverkar på 
upplevelse av smärta, andra symtom 
och förekomst av komplikationer 
samt bekvämlighet och komfort efter 
bröstcancerkirurgi.

En randomiserad  
kontrollerad studie 
Detta forskningsprojekts design är 
en randomiserad kontrollerad studie 
med syfte att jämföra två grupper 
bestående av totalt 200 kvinnor som 
skall genomgå kirurgi för bröstcancer 
(100+100). Kvinnorna randomiseras 
till antingen 1) Arm A, mjuk BH eller 
2) Arm B stabil BH med viss kompress- 
ionsegenskap. Deltagarna instrueras 
att använda BHn i tre veckor efter  
operationen, dygnet runt. Alla delta-
gare fyller i symtomformulär innan 
operation (baslinje) samt tre veckor 
efter operation. 

En klinisk bedömning av bröstet 
(avseende sekundära utfallsmått) 
genomförs samt studiespecifika frågor 

kring nöjdhet för den postoperativa BHn 
(t ex komfort, bekvämlighet och rörelse-
förmåga). Alla deltagare får en dagbok 
och registrerar under tre veckor dagligen, 
följsamhet till BH-användning, smärt-
skattning (NRS) samt läkemedelsintag 
(se bild Instrument och följsamhet). 

Hypotesen är att kvinnor som använ-
der en stadig BH med viss kompres-
sionsegenskap efter bröstcancerkirurgi, 
rapporterar mindre smärta och andra 
symtom tre veckor efter operationen, 
en högre grad av komfort och bekväm-
lighet (stöd, trygghet, rörelsefrihet), 
jämfört med "mjuk" BH samt att alla 
deltagare rapporterar hög följsamhet 
i att använda den postoperativa BHn 
dygnet runt under tre veckor efter 
operationen.

Mål och nytta med  
studien – här är vi nu
Ett primärt mål för studien är att genom 
kunskap om effektivt BH-stöd för 
symtomlindring efter bröstcancerkirurgi 
främja, förbygga och återställa kvinnors 
hälsa och lindra lidande.

Primärt utfallsmått är förekomst av 
smärta upp till tre veckor efter bröst-
cancerkirurgi och Sekundära utfalls-
mått är förekomst av andra bröstsym-
tom, serom, sårkomplikationer samt 
patientens upplevelse av nöjdhet kring 
stöd, bekvämlighet och komfort vid 
användandet av en postoperativ BH.  
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De kliniska implikationerna för 
studieresultatet är en möjlighet att 
förbättra postoperativ vård efter 
bröstcancerkirurgi samt att kunna ge 
tydliga evidensbaserade riktlinjer och 
personcentrerade rekommendationer 
till kvinnor kring postoperativt BH-stöd 
efter bröstcancerkirurgi.  

Inklusionen i studien är nu stängd 
och dataanalyser pågår. Resultatet 
kommer att redovisas och publiceras 
under hösten 2021. En uppföljningsstu-
die (samma kohort) kring longitudinell 
uppföljning av smärta efter bröstcancer-
kirurgi kommer att starta framöver. •

Deltagare
Kvinnor från 18 år med diagnosen bröstcancer som skall genomgå kirurgi.

Operationsingrepp: Mastektomi + - SN, Mastektomi + - axill, Direkrekonstruktion, Sektor + - SN, Sektor + - axill. 
Tillfrågas av sjuksköterska eller läkare vid nybesöket på kirurgmottagningen

n = 200.

Innan operation baslinjemätning - NRS och formulär.
Randomisering (stratifierat för operationsingrepp).

Intervention.

Grupp A.

Exklusionskriterier: 
Män med bröstcancer, benigna tumörer, kvinnor med 
hälsofaktorer där värdet av BH användningen inte går 
att utvärdera.

Uppföljande mätningar efter 3 veckor. 
NRS, formulär inklusive frågor om bekvämlighet,  
dagbok samt klinisk inspektion av operationsområde.

• Mjuk postoperativ BH (Celia).
• 3 veckor användning (dygnet runt).
• n = 100

• Stadig postoperativ BH med viss 
   kompressionsegenskap (Mirabelle)
• 3 veckor användning (dygnet runt).
• n = 100

Grupp B.

Projektgruppen
Malin Backman, OCN, Med Dr; Mona 
Hassan- Nur, Specialistsjuksköterska, 
Karolina Fridblom, Specialistsjukskö-
terska, Hanna Fredholm, MD, PhD, 
Irma Fredriksson, MD, PhD 
Karolinska Universitetssjukhuset, 
Comperhensive Cancer Center, 
Karolinska Institutet-institutionen för 
molekylär medicin och kirurgi (MMK)

  Instrument och följsamhet
• Smärta NRS (numerisk skala, 
0-10, ingen smärta - värsta tänk-
bara smärta)
• EORTC-QLQ BR23, bröstcan-
cerspecifika symptom efter kirurgi 
ex, svullnad, rodnad, känslighet, 
smärta mm. 
• Studiespecifika frågor kring pa-
tientens upplevelser och erfaren-
heter av att bära postoperativ BH 
(bekvämlighet, komfort, trygghet, 
stöd, sova med BH mm)
• Klinisk bedömning av operations-
området 3 v/PostOp tex före-
komst av serom (antal tappningar, 
mängd i ml), svullnad, rodnad, 
sårinfektion (läkarant. i journal)
• Dagbok - för daglig användning 
(21 dagar) och registrering av 
följsamhet till BH användning samt 
användning av smärtläkemedel 
under interventionsperioden.
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Kvinnor med erfarenhet av  
sexuella övergrepp och cancer  
– dubbla hälsoproblem 

Linda Åkerflo
Specialistsjuksköterska i onkologi, BäckencancerRehabiliteringen
Onkologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, doktorand, Sahlgrenska akademin, Styrelseledamot Sjuksköterskor i Cancervård

Det är dubbelt så vanligt med depression, ångest och genital smärta vid vaginalsex 
hos canceröverlevare som tidigare i livet har utsatts för sexuella övergrepp jämfört 
med kvinnor utan sådan erfarenhet. Det visar en studie om sexuell hälsa hos kvinnor 
efter strålbehandling mot bäckenet där elva procent uppgav tidigare erfarenhet av 
sexuell kränkning eller övergrepp. 

S
exuella övergrepp och våld i 
nära relationer är ett globalt 
hälsoproblem som påverkar 
upp till 1/3-del av alla kvinnor 

i världen (1). Trots att erfarenhet av 
sexuella övergrepp och cancer är risk-
faktorer för sexuell dysfunktion och lågt 
välbefinnande har effekterna av kränk-
ning och övergrepp inte fått någon eller 
väldigt lite uppmärksamhet i onkologisk 
vård, rehabilitering och forskning. 

I artikeln Sexual health and 
wellbeing after pelvic radiotherapy 
among women with and without a 
reported history of sexual abuse: 
important issues in cancer sur-
vivorship care (2) diskuteras vikten 
av ökad kunskap om sexuell hälsa 
bland hälso-och sjukvårdspersonal 
för att fånga upp frågor som har stor 
betydelse för patienterna. Utifrån om 
studiedeltagarna svarat ja eller nej 
på om de någon gång varit utsatta 

för sexuell kränkning eller övergrepp 
gjordes jämförande analyser som visade 
statistiskt signifikanta skillnader mellan 
grupperna bland annat avseende geni-
tal smärta vid vaginalt sex, depression 
och ångest. Oavsett tidigare utsatthet 
för sexuella övergrepp och oavsett 
diagnos och behandling, rapporterade 
kvinnorna överlag låg sexuell funktion 
efter genomgången strålbehandling. I 
studien föreslås att de som har negativa 
sexuella erfarenheter i bagaget och 
tidigare eller pågående partnervåld 
behöver ges särskilt stöd under och 
efter cancerbehandlingsprocessen.

Resultaten i studien stämde väl 
överens med tidigare forskningsresultat 
som har rapporterat 30 gånger högre 
risk för smärta vid vaginala samlag hos 
kvinnor med tidigare erfarenhet av sexu-
ella övergrepp som fått strålbehandling 
mot cervixcancer jämfört med friska 
kontroller (3). Tidigare forskning visar 
att sexuellt utsatta kvinnor har ökad 
risk för cancerutveckling på grund av 
exponering för humant papillomvirus 
(HPV) (4). Om övergrepp har skett i 
unga år finns risk för tidigare insjuk-
nande i cancer till följd av tidig expone-
ring av HPV (5). Det är känt att denna 
grupp individer i högre grad uteblir från 
cancerscreeningkontroller (6). Det är 
dock viktigt att komma ihåg att HPV är 
mycket vanligt förekommande i normal-

populationen och HPV-inducerad cancer 
i de flesta fall inte är kopplat till tidigare 
sexuell utsatthet (5). 

Undersökningar och behandlingspro-

Cancer i bäckenområdet drabbar un-
gefär 4500 kvinnor varje år i Sverige. 
Strålbehandling är en livräddande 
behandling och en vanlig del av den 
onkologiska behandlingen av dessa 
cancerdiagnoser. 
Alla kroppens slemhinnor är strål-
känsliga och vid strålbehandling mot 
bäckenområdet finns det risk att slem-
hinnorna i vagina under läkningsför-
loppet ”löder ”samman och kan bilda 
fibros eller stenos. 
Blodkärl och nervbanor i bäckenområ-
det kan påverkas av strålbehandlingen 
och därmed sätta ned den sexuella 
funktionen. 
I den aktuella studien ingår 570 kvin-
nor som fått kurativ behandling mot 
cancer i livmoder, livmoderhals, vagina, 
vulva, anal och rektum. 
Ett studiespecifikt frågeformulär 
skickades ut tidigast 6 månader efter 
avslutad onkologisk behandling.

Vetenskaplig artikel: link.springer.com/
content/pdf/10.1007/s00520-021-
06263-0.pdf
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cedurer i cancervården kan upplevas 
förnedrande av kvinnor med erfarenhet 
av övergrepp. Detta för att känslor 
som är kopplade till tidigare övergrepp 
kan triggas (6, 7). För att undvika att 
undersökningar och behandlingar leder 
till re-traumatisering kan omhänderta-
gandet och omvårdnaden ha avgörande 
betydelse. Med den kunskap som finns 
om vilken betydelse våld i nära relatio-
ner har för hälsan behöver denna aspekt 
tas med även i omvårdnadsutvecklingen 
i cancervården. 

Sjuksköterskors position i cancer-
vården möjliggör identifiering av och 
erbjudande av stöd till utsatta kvinnor. 
Ett omvårdnadsområde att utveckla är 
att främja sexuell hälsa och välbefin-
nande under och efter behandling. 

Studien genomfördes på Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset i Göteborg där 
man använde studiespecifika formulär 
som samlades in mellan 2011-2017. 
Studiedeltagarna hade genomgått 
strålbehandling mot livmoderkropps-, 
livmoderhals-, vagina-, vulva-, anal och 
rektal-cancer. 

Vad händer nu?
Eftersom våld i nära relationer är ett 
stort och allvarligt samhällsproblem vill 
vi utveckla hur vi i vården kan ställa 
frågor om våld, hur vi kan bemöta och 
ge stöd till patienter under och efter 
cancerbehandling. Vi är nu i uppstar-
ten av ett FoU-projekt på onkologiska 
kliniken på Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset. Projektets syfte är att belysa 
våldsutsatthet och betydelsen för hälsan 
och att skapa bättre rutiner. •

Sexuell dysfunktion Utsatt Ej utsatt P-värde

Ytlig smärta vid vaginalt sex 43 % 36 % (p<0.06)

Djup smärta vid vaginalt sex 52 % 25 % (p<0.01)

Vaginal förstoring/stenos 68 % 31 % (p<0.01)

Vaginal oelasticitet 67 % 33 % (p<0.01)
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www.cancercentrum.se/globalas-
sets/vara-uppdrag/kunskapsstyr-
ning/kvalitetsregister/folder-prom-
och-prem-fran-ide-till-verkstad.pdf
Patientlagen  
www.riksdagen.se/sv/dokument-la-
gar/dokument/svensk-forfattnings-
samling/patientlag-2014821_sfs-
2014-821
vardenisiffror.se/

Lästips

Varför skall vi mäta?  
Och vad är PREM i cancervården?  

Nationell patientenkät (NPE) är ett samlingsnamn för återkommande nationella 
undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Sedan 2009 
deltar samtliga regioner i Sverige. PREM är ”patientreported experience mea-
surement” eller ”patienterfarenhetsmått” och är ett centralt begrepp när det 
kommer till att mäta patienters upplevelse och tillfredsställelse.

Ökat patientinflytande kräver utvecklade patientenkäter 

Berit Sunde
Redaktionen Cancervården

P
REM är även ett forsknings-
baserat instrument och det 
finns flera aktörer som tillhan-
dahåller validerade instrument 

om PREM, till exempel EORTC som står 
för European Organisation for Reserach 
and Treatment of Cancer. Oftast är 
dessa validerade i flera länder och 
därmed kan forskningen bli jämförbar 
mellan länderna. 

I Sverige samordnas samarbetet 
av Sveriges Kommuner och Regioner, 
SKR. Vi inom sjukvården använder 
PREM för att undersöka patienters 
erfarenhet och upplevelser av vården. 
Resultaten används för att förbättra 
och utveckla vården utifrån ett 
patientperspektiv. Det är ett underlag 
för jämförelser mellan vårdenheter 
och tillika ett redskap för styrning och 
ledning. 

Under de senaste åren har utveck-
lingen gått mot att öka patientinfly-
tandet. Olika valfrihetsreformer och 
ökad patientrörlighet tillsammans med 
utveckling av alternativa driftsformer 
har påskyndat utvecklingen mot en 
förändrad syn på den enskilda patien-
tens ställning i hälso- och sjukvården. 
Patientlagen från 2015 kom till med 
mål att stärka och tydliggöra patientens 
ställning och främja integritet, självbe-
stämmande och delaktighet. 

Resultaten från PREM-enkäter som 
genomförts i både nationellt och inter-
nationella studier pekat på behov av 
förbättring. Främst genom information 

om vården och hur patienterna själva, 
genom ökad delaktighet, kan påverka 
sin situation. 

Bra vård skapas tillsammans
Sammanställning och publicering av 
resultat sker via webbportaler hos SKR, 
1177 Vårdguiden och leverantören. 
https://resultat.patientenkat.se

NPE - Modell för patientupplevelser
Enligt SKR har ett fokusskifte skett 
från patienttillfredsställelse till patient-
upplevelse och detta har påverkat 
den Nationella patientenkäten, NPE, i 
grunden. Den nya enkäten som skapa-
des 2015 hade som syfte att undersöka 
patientupplevelser. Enkäten är uppbyggd 
i olika dimensioner som patientupplevel-
sen består av och detta skall i sin tur vara 
ett bättre underlag för förbättringsarbete. 
Framtagande av den nya enkäten hade 
utgångspunkt i PROM-centers rapport 
PREM- mätning med och användning 
som även kompletteras med andra 
källor för att skapa en tillfredsställande 
modell.

Upplevelser tar mer och mer över 
marken från patienttillfredsställelse. 
Orsaken är troligen att tillfredsställelsen 
är starkt kopplat till patientens inledande 
förväntning, vilket har visat sig kunna 
vara en felkälla i tolkningen av resultaten, 
medan upplevelse snarare mäter om 
något har eller inte har inträffat under 
tiden för vård vilket anses mer objektivt 
eftersom ingen värdering behöver läggas 

i svaret. Det har också konstaterats 
att mätningar som endast görs med 
tillfredsställelsefrågor kan ge resultat som 
lätt tolkas som positiva, men om man 
kombinerar dem med frågor om upple-
velser så dyker viktiga problemområden 
ändå upp. 

Framtidsperspektiv på  
patientrapporterade mått
Idag finns ett stort antal olika patient- 
rapporterade mått, även inom samma 
hälsodomän. Detta gör det problema-
tisk för jämförelser, särskilt på grund av 
att de inte använder samma mätskala 
och inte täcker in samma delar. 

PROMIS
Under perioden 2016–2019 pågick 
ett utvecklingsprojekt avseende 
nationella item-banker och data från 
det amerikanska item-banksystemet 
PROMIS (Patient-Reported Outcomes 
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Vill du och din avdelning få bättre möjlighet att bemöta patienters frågor 

om vad som händer vid håravfall och vilka hjälpmedel det finns för mer hår? 

Beställ vårt informationspaket, som innehåller det du behöver: information om 

håravfall och peruker, hur det fungerar med rekvisition, besök på en peruksalong, 

utprovning av peruker/olika frisyrer, sortiment, fiber och mycket mer. 

Frågor och svar om
håravfall och peruker.

Carl M Lundh Salonger & Partners – vänder sig till privatpersoner, som söker en lösning för mer hår, och 
till sjukvården. I sjukvården ordineras peruker som hjälpmedel vid bl. a. alopeci samt efter strålning eller 
cellgiftsbehandling. Vi har ett brett sortiment av peruker, turbaner, tillbehör, fransar och bryn etc.

Vi är tillgängliga med online-konsultationer för våra kunder.

C A R L M LU N D H – M E D SA LO N G ER O CH PA R T N ER S FR Å N M A L M Ö T I L L G Ä L L I VA R E

CARLMLUNDH.SE

Informera dina patienter att läsa mer på carlmlundh.se!
Beställ informationspaket: om du eller din avdelning önskar mer information om Carl M Lundh, beställ vårt informationspaket via 

e-post: marknad@carlmlundh.se eller telefon: 040-36 87 31.

carlmlundh cancervarden 210x148 nov21.indd   1carlmlundh cancervarden 210x148 nov21.indd   1 2021-11-03   15:052021-11-03   15:05

Measurement Information System) 
översattes till svenska och validerades 
under svenska förhållanden. Under 
2020 har detta arbete i huvudsak varit 
vilande i väntan på att den fram-
tida organiseringen av insamling av 
patientrapporterade mått till Nationella 
Kvalitetsregister skall beslutas.

Kvalitetsregistren i Sverige inom vård 
och omsorg har tillgång till öppen publi-
cering och visualisering av data. I årliga 
rapporter visas inom olika domäner till 
exempel cancervårdens erfarenhetsmått 
på hur patienter upplevt vården under 
behandling. Bland annat finns denna 
under webbplatsen Vården i siffror. 

Utmaningar
Låga svarsfrekvenser kan göra att 
resultatet inte är representativt och 
därför inte är lämpligt som underlag för 
förbättringsarbete. Av den anledningen 
är det viktigt att titta på sin data och 

avgöra om resultatet går att använda. 
Innan enkätundersökningar görs är det 
viktigt att kommunicera med patien-
terna om betydelsen av att de svarar 
på enkäten och hur ni kommer kunna 
använda er av resultaten.

NPE mäts en gång per år och det 
blir svårt att se resultat över kortare 
tid. Därför kan det även vara av 
intresse för våra verksamheter inom 
cancervården att mäta utöver eller 
mellan NPE-mätningarna. •

NPE består främst av frågor kring patientupplevelse kompletterat med ett mindre 
antal frågor som mäter patienttillfredsställelse. 

PREM PROM
Patient- 

upplevelse

Strukturmått

Förväntningar Direkta frågor:  
"Är du nöjd..."

Indirekta frågor: 
"Har detta inträffat"

Resultatmått

Patient- 
tillfredställelse

Hälsorelaterad 
liskvalitet

Symptom/ 
funktion



18.

TEMA  |  OMVÅRDNADSUTVECKLING

Behandling med elektriska fält ger 
hopp om ökad sjukdomskontroll 
och förlängd överlevnad 

Emma Larsson
Redaktionen Cancervården

I Sverige drabbas årligen ungefär 400 personer över 20 år av glioblastom som 
är den vanligaste och aggressivaste formen av hjärntumör. Efter operation av 
tumören följer ofta en kombinerad behandling med cytostatika och strålning. 
Trots det är risken för recidiv stor. En studie (EF-14) har visat att cytostatika i 
form av Temozolomid i kombination med den medicintekniska produkten  
Optune ger ökad sjukdomskontroll och förlängd överlevnad. Cancervården har 
besökt onkologiska dagavdelningen på Länssjukhuset i Kalmar där denna  
kombinationsbehandling erbjuds. 

O
ptune bygger på alterne-
rande elektriska fält som 
kallas Tumour Treating 
Fields (TTFields) och har 

en frekvens på 200 kHz. Detta hämmar 
celldelningen och framkallar celldöd, 
men påverkar inte friska hjärnceller 
som har en långsammare celldelning. 
Behandling med Optune innebär att 
keramiska plattor (transducerrayer) 
fästs med gel och lim på patientens 
rena och rakade huvud. Placeringen 
av plattorna är individuellt anpassad 

beroende på tumörens läge, således kan 
Optune verka där tumören är belägen. 
Plattorna byts ungefär två gånger per 
vecka. Patienten utrustas även med en 
bärbar generator som väger ungefär 1,2 
kg, en transformator, ett laddningsbart 
batteri samt strömfördelare och extra 
uppsättningar med keramiska plattor. 
För att kunna ge optimal behandlings-
effekt ska Optune användas i minst 18 
timmar per dygn. 

Resultatet i en öppen randomise-
rad fas II-studie visar att den totala 

Foto: O
ptune

Foto: O
ptune

Bilden visar hur de kemiska plattorna fästs vid 
patientens huvud. Observera att bilden inte 
visar den intervjuade patienten i texten.
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medianöverlevnaden för patienter 
som använder Optune som tillägg till 
Temozolomid var 20,9 månader, mot-
svarande siffra för patientgruppen som 
enbart behandlades med Temozolomid 
var 16,0 månader. Femårsöverlevnaden 
vid tillägg av Optune var 13 procent, 
att jämföra med fem procent om enbart 
Temozolomid användes. Sedan år 2020 
rekommenderas Optune i det nationella 
vårdprogrammet för tumörer i hjärna 
och ryggmärg.

Trots att behandling med Optune 
kan ge förlängd tid till tumörrecidiv/
tumörtillväxt och förlängd överlevnad 
kan den upplevas som påfrestande. Att 
tvingas bära runt på ryggsäcken med 
batteriet och ha strömgivare på huvudet 
innebär att sjukdomen inte går att dölja 
för omgivningen och en del patienter 
känner sig utpekade. Strömgivarna på 
huvudet kan orsaka hudbiverkningar 
med rodnad, utslag och klåda. Andra 
förekommande biverkningar är huvud-
värk, sömnsvårigheter, förvirring och 
oro. Utrustningen i sig kan upplevas som 
störande och inskränka på aktivitets-
nivån och behandlingen leder ofta till 
förändring av livsstilen och påverkar 
såväl patient som närstående. 

”Optune-ansvariga”  
sjuksköterskor på kliniken
På onkologiska dagvården på Länssjuk-
huset i Kalmar har sjuksköterskorna 
Jenny Strömgren och Niclas Karlsson 
huvudansvaret för patienter som genom-
går behandling med Optune. 

–Vi som är ”Optune-ansvariga” funge-
rar som kontaktsjuksköterskor och är en 
mellanhand mellan patient/anhörig och 
en representant från företaget som till-
handahåller utrustningen och lär patient 
och anhörig hur den ska hanteras.

Att behandlingen innebär en omställ-
ning för såväl patient som anhörig är de 
helt överens om.

–Eftersom patienten inte kan hantera 
allt själv utan behöver hjälp av anhörig 
är det en inlärningsfas för både patient 
och anhörig då de skall lära sig hur appa-

raten fungerar, vad olika larm betyder 
och hur elektroderna skall klistras fast 
på huvudet. Att byta elektrodplattorna 
kan inte patienten göra själv utan ofta är 
det en anhörig som får lära sig att göra 
detta, förklarar de. 

Ann-Marie genomgår behandling
Ann-Marie, en av patienterna som 
genomgår behandling med Optune, får 
hjälp av sin make Christer med detta. 
Plattbytet görs var 3-4:e dag och är inte 
helt enkelt. 

–Placeringen av plattorna är noga 
anpassade och om plattorna inte pla-
ceras korrekt larmar apparaten, säger 
Christer. 

Att vardagen påverkas är de överens 
om och Optune-behandlingen har 
påverkat Ann-Maries förmåga att gå, klä 
på/av sig och sitta. Detta har resulterat i 
en mer stillasittande vardag.

–Det har blivit ett helt annat liv, men 
det beror inte enbart på grund av Optune- 
behandlingen utan även på sjukdomen i 
sig som bland annat haft stor påverkan på 
balansen, berättar Ann-Marie.

Ann-Marie och Christer känner stort 
stöd från varandra. De upplever även bra 
stöd från vårdpersonal och känner sig 
trygga i att veta vart de ska vända sig om 
de behöver hjälp. 

”Jag har inget att förlora”
Jenny och Niclas är positiva till att 
kunna erbjuda patienten denna behand-
ling och därmed vara med i utvecklingen 
av onkologiska behandlingar. Så här 
långt är det endast ett fåtal patienter 
som erhållit Optunebehandling på onko-
logiska kliniken i Kalmar, men Jenny och 
Niclas upplever att patienter som valt att 
genomgå Optune-behandling är positiva. 
Anne-Mari instämmer i detta och upp-
lever att fördelarna med behandlingen 
överväger nackdelarna.

–Jag har inget att förlora, jag har 
mycket att se fram emot och kanske att 
behandlingen kan ge mig några månader 
till. Jag ser det som en möjlighet och tar 
alla chanser jag får. •
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Det spelar roll! – Matstrups-
och magsäckscancerpatienters 
erfarenhet av första besöket inom 
den kirurgiska öppenvården
Vi är sedan sommaren 2020 specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård. 
Under den utbildningen skrev vi gemensamt vår magisteruppsats. Inspiration 
av val av ämne till vår uppsats fann vi i vårt dagliga arbete med personer som 
drabbats av cancer i matstrupen eller i magsäcken, då det är en patientgrupp 
som vi båda arbetar med och brinner lite extra för. Vi arbetar med dessa pa-
tienter men utifrån olika roller, Wenche som kontaktsjuksköterska på kirurg-
mottagningen och Pernilla som sjuksköterska på endoskopimottagningen. 

Utsedda till årets specialistsjuksköterskor inom kirurgi.  
Här skriver de om sin vinnande magisteruppsats. Grattis!

Pernilla Ingers, Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård, Endoskopimottagningen, Skånes universitetssjukhus 
Wenche Melander, Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård, kontaktsjuksköterska kirurgmottagningen, Skånes 
universitetssjukhus 
 

A
nledningen till inriktning på 
vår uppsats var att Stan-
dardiserade vårdförloppet 
(SVF) är en relativt ny form 

av cancerutredning i Sverige. I littera- 
turen finns det beskrivet hur denna 
nationella cancerstrategi uppstod 
samt hur de olika SVF-förloppen ser 
ut för de olika cancersjukdomar som 
finns. Emellertid finns inte så mycket 
beskrivet om patienternas erfarenhet 
av SVF-förloppet i litteraturen. För 
patienter med matstrups- eller mag-
säckscancer som ingår i SVF-förloppet 
är det mycket som sker på det första 
besöket inom den kirurgiska öppen-
vården. Första besöket innebär såväl 
gastroskopi som samtal med kirurg och 
kontaktsjuksköterska. Att ingå i ett 
SVF-förlopp kan innebära en period 
präglad av stress för patienterna. Vår 
erfarenhet av att arbeta med denna 
patientgrupp visade ett behov av att få 
veta mer om patienternas erfarenhet 
av deras första besök på den kirurgiska 

öppenvårdsenheten, för att kunna 
förbättra deras upplevelse.

Syftet med vår uppsats var att under-
söka patienters erfarenhet av det första 
besöket inom den kirurgiska öppen- 
vården hos patienter med matstrups- 
eller magsäckscancer inom SVF-förloppet 
som hade en kurativ intention på deras 
behandling. För att besvara syftet gjorde 
vi en kvalitativ intervjustudie som analys- 
erades med tematisk analys. Den tema-
tiska analysen resulterade i två teman, 
”Visshet/vetskap skapar hanterbarhet” 
och ”Stöd och kompetens lugnar”.

Visshet/vetskap  
skapar hanterbarhet
Det första temat handlade om hur tidi-
gare erfarenheter och information skapar 
en hanterbarhet för patienten i samband 
med besöket. Samtliga patienter i vår 
uppsats hade tidigare genomgått en 
gastroskopi och det påverkade deras 
erfarenhet av detta första besök. De 
tyckte att denna tidigare erfarenhet i 

hög grad underlättade vid det aktuella 
besöket. 

En del av patienterna sökte infor-
mation inför besöket medan andra inte 
gjorde det, på grund av rädsla och oro. 
Många av patienterna läste sin journal 
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Wenche Melander, till vänster och 
Pernilla Ingers tar emot sitt pris.
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och det upplevdes som ett sätt att ha 
kontroll över sin situation. De som inte 
kom ihåg vad som sagts i samband med 
besöket upplevde det som en tillgång 
att kunna läsa i sin journal i efterhand 
vad som bestämts. Det var flertalet av 
patienterna som beskrev att de inte 
kom ihåg vad som sagts i samband med 
besöket och det kunde bero på att man 
inte var mottaglig för information just då. 
Patienterna beskrev även ett behov av att 
få upprepad information.

Stöd och kompetens lugnar 
Det andra temat handlade om stödet från 
olika håll som patienten hade i samband 
med besöket, men det handlade även om 
vikten av att vårdpersonalens kompetens 
lugnar patienten. 

Att ha med sig anhörig till besöket 
upplevdes som värdefullt för patienterna. 
Anhöriga kunde lyssna på det som sades 
och ställa andra typer av frågor. Det 
fanns patienter som inte hade med sig 
någon anhörig och uppgav då att de vara 
starka som individer och inte behövde 
ha med sig någon. Patienterna uttryckte 
även ett behov av stöd från vårdperso-
nalen, att ha en kontaktsjuksköterska 
närvarande vid besöket som tog sig tid, 
gav struktur och stöd i en tid av stress. 
Dock var det inte alla som uttryckte ett 
behov av en kontaktsjuksköterska. 

Det gav patienten en trygghet att 
varje personalkategori kunde sin del i 
vården kring patienten och hade kontroll 
över patientens situation och besatt stor 
kunskap om alla delar kring cancersjuk-
domen och patienten. Det var värdefullt 
att det gavs tid och möjlighet att ställa 
frågor i samband med besöket. Något 
som alla patienter uttryckte var att de 
hade ett behov av att få information, dock 
skilde det sig åt på hur och i vilken form 
de ville ha informationen. 

Många nämnde just kombinationen 
av muntlig och skriftlig information som 
något positivt. De nämnde även att de 
blev välinformerade inför gastroskopiun-
dersökningen och det gav en trygghet. 
Även information som patienterna upp-
fattade som negativ uppskattade de att 
få, så att de efter besöket kunde gå vidare 
och bearbeta den nya informationen.

Många olika aspekter spelar roll
Vårt resultat visade att många 
aspekter spelar roll för patientens 
erfarenhet av besöket. Att arbeta 
personcentrerat och lyssna på patien-

tens berättelse gör att hens tidigare 
erfarenheter och tankar inför besöket 
kan bemötas och ge en tryggare 
patient. Information var, som tidigare 
nämnts, något som alla patienter 
uttryckte var viktigt. Men det skilde 
sig åt i vilken form man önskade 
informationen. 

Vi i vården bör tänka på att fråga 
patienten vi har framför oss hur just 
hen vill ha sin information. Information 
ska anpassas efter patientens prefe-
renser med muntlig, skriftlig, visuell 
samt upprepad information. Anhöriga 
är ett otroligt stöd för patienterna. Det 
finns inga ”jobbiga” anhöriga utan de 
är en viktig resurs för både patienten 
och för oss i vården. Det har vi inte 
minst märkt nu under pandemin när 
patienternas anhöriga inte har fått 
vara en del av besöken i vården. De 
anhöriga har varit saknade!

Denna uppsats tillför kunskap om 
patientens perspektiv vid SVF inom 
esofagus-ventrikelcancer och skulle 
kunna appliceras på andra cancer- 
diagnoser för en välfungerande per-
soncentrerad cancerutredning. Vi har 
presenterat vårt arbete vid ett flertal 
tillfällen på vår klinik, och i samband 
med det haft intressanta diskussioner 
kring omhändertagandet av våra 
cancerpatienter, oavsett i vilket organ 
cancern sitter. I diskussionerna om 
vårt resultat från vår uppsats har vi 
haft möjligheten att knyta evidensen 
till tydliga exempel relevanta för vår 
verksamhet, och därigenom göra 
omvårdnaden ännu bättre för den 
kirurgiska patienten. Genom att arbeta 
personcentrerat, vara stödjande och 
kompetent samt skapa en trygghet 
för patienterna och deras närstående 
så spelar sjuksköterskan en stor roll 
i patientens vård. Vi vill särskilt lyfta 
att specialistsjuksköterskan spelar en 
viktig roll i dagens cancervård genom 
att bedöma och handlägga komplexa 
omvårdnadssituationer, leda och delta 
i forskning och förbättringsarbete och 
dirigera det multidisciplinära teamet 
runt patienten. 

Stor nytta av specialistutbildningen
Vi upplever att vi har haft en otrolig 
nytta av vår utbildning till specialist-
sjuksköterskor inom kirurgisk vård. Vi 
känner att specialistutbildningen har 
gett oss verktyg i form av föreläsningar, 
artikelsökningar, kritiskt tänkande med 
mera. Allt detta är mycket användnings-
bart i såväl förbättringsarbeten som 
framtida forskning. Vi uppmuntrar våra 
sjuksköterskekollegor att ta chansen att 
läsa en vidareutbildning.

Vi kan även varmt rekommendera alla 
att göra studier där patienternas erfaren-
het får vara i fokus. Vi inom vården kan 
tro och tänka ut hur vården ska bedrivas, 
men om vi inte får med patienternas 
perspektiv så är allt ogjort. Att dessutom 
göra intervjuer med patienter var mycket 
givande. Det gav oss själva kunskap om 
hur vi kan förbättra samtalen med våra 
patienter, vilka frågor vi bör ställa som är 
relevanta för patienterna, vad patienterna 
vill veta. Vi upplevde också att det var 
givande för patienterna att få tala fritt 
om sin erfarenhet. Att få dela med sig 
av sin historia kan ha en läkande effekt 
och patienterna i vår studie hoppades 
kunna hjälpa andra i samma situation. 
Vi kan bara säga att, får man tillfälle att 
göra intervjuer med patienter så tycker vi 
absolut att man ska ta chansen!

Vårt resultat visar att det vi gör inom 
vården spelar roll för patienterna. Tar 
vi med oss det i mötet med patienten så 
tror och hoppas vi att omvårdnaden bara 
kan bli bättre! •

Uppsatsen finns att läsa i sin 
helhet på DiVA-portalen: 
”Det spelar roll! - Patienter med 
matstrups- eller magsäckscancer 
inom SVF-förloppet som har en 
kurativ behandlingsintention och 
deras erfarenhet av det första 
besöket inom den kirurgiska 
öppenvården”. 
 
pernilla.ingers@skane.se
wenche.melander@skane.se

”Information ska anpassas efter  
patientens preferenser med muntlig, 

skriftlig, visuell samt upprepad  
information.”
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Bra kan bli bättre!
Vi är två sjuksköterskestudenter från Göteborgs Universitet som under våren 
2021 fick möjlighet att genomföra ett verksamhetsförlagt examensarbete på 
Onkologmottagningen på Östra Sjukhuset Göteborg om den skriftliga information 
till patienter som själva ska koppla bort sin cytostatikapump i hemmet.

Isabella Lindgren och Jonna Midborn
Sjuksköterskestudenter, Göteborgs Universitet

I 
samband med att coronapandemin 
bröt ut i Sverige i början av 2020 
började man på Onkologmottag-
ningen på Östra Sjukhuset att 

utbilda patienter med kolorektalcancer 
att själva koppla bort sin cytostatika-
pump i hemmet. Syftet med detta var 
att minska sjukhusbesök för patienterna 
samt frisätta tid för sjuksköterskor.

Denna nya möjlighet till egenvård 
genererar flertalet positiva effekter för 
patienten, men vägen dit kräver både 
utbildning och engagemang. För att 
patienterna ska kunna utföra momentet 
på ett säkert sätt krävs det en noggrann 
bedömning av legitimerad personal vad 
gäller patientens psykiska och fysiska 
mående, egenvårdsförmåga samt 
livssituation.

Sjuksköterskan på mottagningen 
undervisar patienten muntligt och 
praktiskt för att därefter överlämna ett 
skriftligt informationsunderlag, som 
patienten kan använda hemma. Målet 
med utbildningen är att patienten ska 
inneha tillräcklig kunskap för att kunna 
utföra momentet inom ramen för en 
god och säker vård.

Individuella patientintervjuer
Vi valde att i vår uppsats fokusera på 
detta skriftliga material och genom-
förde därför individuella patientin-
tervjuer för att besvara vårt syfte: 
att undersöka hur patienter med 
kolorektalcancer som undervisats i att 
självständigt koppla bort sin cytosta-
tikainfusion i hemmet upplever den 
skriftliga information de fått i samband 
med undervisningstillfället.

En kvalitativ empirisk forsknings-
studie med induktiv forskningsansats 
tillämpades. Metoden som användes 
var kvalitativ innehållsanalys då denna 
metod lämpar sig väl för arbetets syfte 
att undersöka patientens upplevelse av 
skriftlig information inför att utföra en 
självständig uppgift. Samtliga patien-
tintervjuer har genomförts under mars 
månad 2021 på Onkologmottagningen 
SU/Östra Sjukhuset i Göteborg. Inter-
vjuerna ljudinspelades och transkribe-
rades ordagrant. Studien tillämpade ett 
bekvämlighetsurval. Detta urval ansågs 
lämpligt då denna studie syftar till att 
undersöka en specifik patientgrupp på 
en enskild avdelning samt att variation i 
urvalsgruppen inte var avgörande. 

Av cirka 15 tillgängliga patienter 
tillfrågades totalt nio stycken varav 
sex patienter deltog samt slutförde 
studien. Anledningen till att inte 
samtliga patienter tillfrågades grundar 
sig i studiens begränsade tidsplan. Av 
de sex patienter som deltog var tre 
kvinnor och tre män. Deltagarna var 
mellan 48-75 år. I studien tillämpades 
semistrukturerade, individuella inter-
vjuer. Under intervjun användes en 
intervjuguide med tre förutbestämda, 
konkreta frågor som ställdes till samt-
liga deltagare.

Varje intervju inleddes med samma 
öppningsfråga. Vid behov ställdes även 
följdfrågor i syfte att utveckla svaret 
vidare. Intervjun avslutades med en 
öppen fråga där deltagaren fick möjlig-
het att göra ytterligare tillägg om denne 
upplevde att någonting inte hade fram-
kommit under samtalet. Intervjuerna 

pågick under cirka 10-15 minuter och 
genomfördes under pågående cytostati-
kabehandling på Onkologmottagningen 
SU/Östra i ett avskilt rum. Tillfälle och 
plats valdes i samråd med kontaktsjuk-
sköterskorna Anette Jepsen och Inger 
Söderberg. Vid samtliga intervjuer 
närvarade båda forskningsansvariga. 

Etikprövning skickades till Institu-
tionen för Vårdvetenskap och Hälsa vid 
Göteborgs Universitet samt vårdenhets-
chef och verksamhetschef vid Onkolog- 
mottagningen SU/Östra Sjukhuset. 
Forskningsdeltagarna informerades 
muntligt om studien och dess syfte av 
kontaktsjuksköterskorna på Onkolog-
mottagningen och blev där tillfrågade 
om de ville delta.

De personer som gav muntligt sam-
tycke fick sedan ett skriftligt dokument 
med fullständig information om studien. 
I det skriftliga dokumentet fanns även 
information gällande frivilligt delta-
gande, frivillighet att avsluta deltagan-
det när som helst utan att ange skäl till 
detta samt frivillighet till att inte svara 
på vissa frågor. Skriftligt samtycke 
erhölls från samtliga deltagare innan 
intervjuerna påbörjades. Forsknings-
ansvariga tillfrågade samtliga deltagare 
om de godkände ljudinspelning under 
intervjun.

Patienter generellt positiva
Resultatet presenterades i följande 
kategorier: Livlina, hjälpmedel samt 
behov av information. Därtill följde 
ett antal subkategorier: Ordningsföljd, 
trygghet, svåra moment, språkliga 
begrepp samt textens utformning. 
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Resultat
Resultatet av studien visade att 
patienterna hade en genomgående 
positiv upplevelse av det skriftliga 
materialet. Det skriftliga materialet 
utgjorde ett stöd vid momentets 
utförande och ökade trygghetskänslan 
hos flera patienter. Flera patienter 
berättade att den skriftliga informationen 
främst var en trygghet de första gång-
erna vid utförandet och att de numera 
var så pass vana vid momentets 
förfarande att de inte hade lika stor 
användning av den skriftliga infor-
mationen. Några upplevde dock en 
trygghet av att ha informationen 
framför sig, trots att de kände sig 
säkra i själva utförandet.

“Jag har den framför mig, 
för att jag inte ska glömma 
någonting... Det är väl mest för 
att känna lite trygghet…”

Genomgående i alla intervjuer 
uttryckte deltagarna att den 
skriftliga informationen fungerade 
som ett stöd vid det självständiga 
utförandet. Gemensamt uttryckte 
dock samtliga deltagare att den 
muntliga informationen tillsam-
mans med den praktiska träningen 
på mottagningen var avgörande 
för att känna sig självsäker i 
momentet.

“Nu är det ett antal månader 
sedan jag tittade på informatio-
nen... Först hade vi en muntlig 
genomgång, sen fick jag prova 
själv. I kombination med de prak-
tiska momenten och övningarna 
känns det väldigt bra.”

Detta indikerar att den skriftliga 
informationen inte kan separeras från 
den muntliga genomgången samt den 
praktiska träningen. Varje del utgör en 
viktig byggsten och är väsentliga var 
för sig, men det är när de tre byggste-
narna slås samman som utbildningen 
blir komplett och patienterna uppnår 
en känsla av tillräcklighet.

Då deltagarna blev tillfrågade om 
det fanns någonting i informationsun-
derlaget som de ansåg kunde förbätt-
ras, upplevde hälften av deltagarna att 

de saknade information kring momentet 
då förbandet ska avlägsnas före att 
venportsnålen ska dras ut.

“Man behöver ju ta bort förban-
det som är ovanpå infarten och det 
saknas i instruktionen. Instruktio-
nen är ju gjord utifrån att man gör 
det utan att ha en patient som har 
en infart, så det skulle man kunna 
lägga till, så att det blir väldigt 
tydligt i vilket skede man tar bort 
förbandet och om det är någonting 
speciellt man ska tänka på...”

Vidare uttryckte tre deltagare att 

just avlägsnandet av 
förband och venportsnål upp-
levdes som det svåraste momentet och 
två av dessa deltagare uttryckte att de 
behövde ta hjälp av en familjemedlem. 
Samtliga deltagare uttryckte dock att 
detta inte utgjorde något problem, 
men att det krävde tålamod.

“Det är lite krångligt om man ska 
göra det helt själv så jag tar alltid 
hjälp av någon i familjen, för att få 
två extra händer. Det skulle kanske 
vara bra att ha med i informatio-
nen, att det kan vara bra att ha en 
person som hjälper en…” 

Finns förbättringspotential
Samtliga deltagare uttryckte att upple-
velsen av den skriftliga informationen 
var av positiv karaktär. Vårt resultat 
påvisar dock att det finns förbättring-
spotential i det skriftliga informations-
underlaget som Onkologmottagningen 
tillhandahåller.

Patienterna på Onkologmottag-
ningen var tacksamma över möjligheten 
att spara tid genom att slippa åka till 
mottagningen för att enbart koppla bort 
pumpen. Trots att vi som forskningsan-
svariga var noggranna med att fokusera 
enbart på upplevelsen av det skriftliga 
informationsunderlaget under våra 

intervjuer, ville alla deltagare uttrycka 
sin tacksamhet inför 

hela momentet.
Möjligheten till 

avancerad egenvård 
samt delaktighet till sin 

egen behandling ställer 
höga krav på hälso- och 
sjukvård. Att utbilda och 

överlåta denna del av 
behandlingen till patienten 

har pågått i cirka ett års tid 
på Onkologmottagningen. 

Då detta arbetssätt är förhål-
landevis nytt finns därför inte 

några vetenskapliga studier 
om det undersökta ämnet 

ännu. Därför tror vi att vidare 
forskning är en viktig komponent 

för att utveckla kompetensområ-
det, både för sjuksköterskor och 

patienter. Förslagsvis kan fortsatt 
forskning fokusera på effekter av 

avancerad egenvård och säkerhets-
aspekter kring cytostatikahantering i 

hemmet. Ytterligare en viktig del som vi 
anser bör undersökas vidare är psykoso-
ciala effekter av egenvårdsansvar ur ett 
patientperspektiv, då detta var ett ämne 
som inte berördes i denna studie.

Vår förhoppning är att vår uppsats 
ska kunna bidra till förbättringsarbete 
på Onkologmottagningen samt att 
andra sjukvårdsenheter vågar ta steget 
att lämna över en del av ansvaret till 
patienten och därmed öka patientmed-
verkan och främja en god vård. •
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Vad krävs för att underlätta och 
stimulera informerat deltagande  
i kolorektalcancerscreening?
Kolorektalcaner (KRC) drabbar ca 6600 personer årligen i Sverige och är 
den tredje vanligaste cancerformen. 2016, orsakade den 12 procent av 
alla dödsfall i cancer i Sverige. Kvinnor och män drabbas i nästan lika stor 
utsträckning och ca 80 procent av de drabbade är över 65 år. Mot bakgrund 
av detta rekommenderar Socialstyrelsen införandet av nationell kolorektal-
cancer screening. Effekten av screeningprogram för KRC försämras dock 
ofta av lågt deltagande, vilket minskar effekten på incidens och mortalitet 
och det kan även leda till ojämlikt deltagande. 

Kaisa Fritzell, 
Med dr, leg. sjuksköterska, genetisk vägledare. Institutionen för neurobiologi, vårdveten-
skap och samhälle, Sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet. Mottagningen för 
ärftlig cancer, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. 

Anna Jervaeus, 
Med dr, leg. sjuksköterska, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap 
och samhälle, Sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet.

Medförfattare till studien 
Anna Jervaeus, med dr, leg. sjuksköterska, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för  
omvårdnad, Karolinska Institutet. Johanna Wangmar, doktorand, leg. sjuksköterska. Institutionen för neurobiologi,  
vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet. Yvonne Wengström, professor, specialist-
sjuksköterska i onkologi. Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, Stockholm; 
Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset; Rolf Hultcrantz, professor, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet.

W
HO rekommenderar ett 
deltagande på minst  
70 procent. Med ett 
deltagande under rekom-

menderad nivå riskerar screeningpro-
gram att inte uppnå Socialstyrelsens 
mål att bidra till jämlik vård. Det är 
därför viktigt att så många som möjligt 
bereds möjlighet att delta i KRC screen-
ing, men då denna riktas till alla i befolk-
ningen är det också viktigt att skydda 
individers autonomi. Vid utformandet 
av KRC screeningprogram bör därför de 
inbjudna ges möljlighet att göra självstän-
diga och välinformerade val i linje med 
individuella värderingar, samtidigt som 
målet är ett högt deltagande. 

Evidensläget avseende samban-
det mellan åtgärder för att stimulera 
informerat deltagande och faktiskt 
deltagande i KRC är inte väl under-
sökt. Författarna har inom ramen för 

Svensk tarmcancerscreening studie 
(SCREESCO; se faktaruta) studerat 
upplevelser av att bli inbjuden till KRC 
screening samt faktorer av betydelses 
för deltagande, hos personer som valt 
att delta men också hos de som valt att 
inte delta. Den här artikeln utgår ifrån 
våra studieresultat vilka också kan läsas 
i kapitlet i det kommande vårdprogram-
met avseende KRC screening.

Faktorer som påverkar deltagande 
Det är känt att medvetenhet om KRC 
och screening ökar deltagande medan 
dålig förståelse för KRC och screening 
i allmänhet kan vara ett hinder för att 
delta. En systematisk översiktsstudie 
visar på en rad faktorer som kan 
hindra deltagande, så som kön, kultur, 
socioekonomiska faktorer (så som 
utbildning och inkomst), genans inför 
undersökningarna, obehag, brist på tid, 

rädsla över att hitta cancer, att bli en 
börda för familjen, att inte känna något 
behov när man är symtomfri, en tro 
hos kvinnor att KRC är en sjukdom som 
enbart drabbar män [1]. Vidare så kan 
tveksamhet om nyttan av KRC screening 
samt avstånd till screeningcenter, minska 
deltagande för personer ifrån landsbygden 
[1]. I Sverige deltar män, ensamstående 
och personer med låg inkomst mer sällan 
i screening medan högre ålder, kvinnligt 
kön och erbjudande om KRC screening 
upprepade gånger är associerat med 
högre deltagande [2]. 

Dålig språkförståelse
Dålig språkförståelse och uppfattning om 
hälsa och kan minska deltagande bland 
utlandsfödda personer. Det finns inga 
svenska studier avseende deltagande i 
KRC screening hos utlandsfödda perso-
ner men en internationell studie visar 
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på ett lägre deltagande bland utlands-
födda jämfört med infödda personer [3] 
varför man kan anta att det även gäller 
här i Sverige. Vad gäller deltagande av 
personer med funktionsvariationer i KRC 
screening finns det få internationella och 
inga svenska studier. För personer med 
funktionsvariationer har grad och typ av 
funktionsvariation betydelse för delta-
gande i KRC screening. En systematisk 
översiktsartikel som framförallt inklude-
rar personer med funktionsvariationer i 
bröst och cervixcancerscreening, visar 
att svårigheter att komma ihåg avtal tid, 
tidigare negativa upplevelser av vården 
samt tillgänglighet till screeningcenter, är 
specifika hinder [4].  

Hälsolitteracitet
Hälsolitteracitet, innebär förmågan att 
ta till sig information och göra om det till 
kunskap som beslut angånde den egna 
hälsan kan baseras på. Personer med 
god hälsolitteracitet anses ha förmågan 
att fatta bättre beslut avseende sin hälsa 
än personer med låg hälsolitteracitet. 
Det finns få studier avseende hälsolittera- 
citet och deltagande i KRC screening, 
och de har dessutom motsägande 
resultat. Den senaste systematiska 
översikten visar antingen en association 
mellan lägre hälsolitteracitet och lägre 
nivå av kunskap eller en mindre positiv 
attityd till KRC screening, eller ingen 
sådan association [5]. En dansk studie, 
omfattande ca. 7000 personer som inbju-
dits till KRC screening för första gången, 

visar på lägre kunskap och ökad oro hos 
personer med lägre hälsolitteracitet och 
en mer positiv attityd till KRC screening 
hos personer med högre hälsolitteracitet 
[6]. Resultat från SCREESCO studien 
visar att majoriteten av personer 
inbjudna att delta i studien hade god 
hälsolitteracitet oavsett om det valt att 
delta eller inte [7]. Det finns dock metod- 
ologiska utmaningar när man studerar 
hälsolitteracitet vilket gör det svårt att 
förhålla sig till betydelsen av begreppet i 
detta sammanhang. Oavsett om nivån av 
hälsolitteracitet påverkar valet att delta 
eller inte är det viktigt att ta hänsyn till 
den vid utformandet av informations- 
material och stöd. Detta för att alla oav-
sett bakgrund och utbildningsnivå ska 
kunna ta till sig kunskap för att göra ett 
informerat val om deltagande, men även 
för att minska eventuell oro relaterat till 
screeningbeslutet.  

Kunskap om KRC och screening
Våra studier om kunskapen om KRC 
och effekter av screening, visade 
att den är relativt låg hos deltagare 
inbjudna till KRC screening oavsett om 
de valt att delta eller inte. Det gällde 
både när deltagarna själva fick bedöma 
sin kunskap [8] och när den faktiska 
kunskapen studerades [9]. En orsak till 
att man uppfattade sin kunskap som låg 
ansågs vara brist på information från 
samhället [8]. Vidare så såg man att 
personer som valde att inte delta i KRC 
screening var mer osäkra på sin egen 

risk jämfört med de som deltog i KRC 
screening [9]. Ytterligare resultat från 
SCREESCO studien visar att majoriteten 
av de personer som genomgått koloskopi 
efter ett positivt avföringsprov upplevde 
sig välinformerade inför undersökningen 
men att kvinnor gjorde det i signifikant 
högre utsträckning än män [20].  

Oro 
Det kan skapa oro att som frisk person 
bli erbjuden att deltaga i KRC screening, 
men också att få besked om att avfö-
ringstestet är positivt [11]. I resultat från 
SCREESCO studien beskrevs det som 
chockartat och som att få en dödsdom 
[11]. Hos personer där ett positivt 
avföringsprov visat sig vara falskt kan 
oron kvarstå upp till sex månader efter 
koloskopin. Både kvinnor och män är 
oroliga för cancer, men män söker vård 
och låter sig screenas i mindre utsträck-
ning än kvinnor [12]. Huruvida oro i sig 
påverkar deltagande i KRC screening är 
inte klarlagt. Men oro anses kunna ligga 
bakom både att man deltar och att man 
inte deltar beroende på nivå av oro. När 
oro studerades i relation till beslutet att 
delta eller inte, i SCREESCO studien, 
hade majoriteten inbjudna inte ökad 
oro oavsett beslut [13] men kvinnor, 
ensamboende, personer utan arbete och 
personer med låg hälsolitteracitet var 
mer benägna att känna ökad oro [7]. För 
att minska onödig oro kan det därför 
finnas anledning att fånga upp personer i 
dessa grupper med speciella insatser. 

Attityder och värderingar
De flesta internationella studier avse-
ende attityder och värderingar fokuserar 
på attityder till olika screeningmetoder. 
Inom ramen för SCREESCO studien 
studerades attityder och värderingar 
istället i relation till beslutet. Resultatet 
visar tydliga skillnader i attityder och 
värderingar mellan de personer som valt 
att delta och de som inte valt att delta i 
KRC screening [8, 9]. De personer som 
valde att delta såg det som ett sätt att 
få kontroll över hälsan, [8], de var mer 
oroliga för att få cancer och tog större 
hänsyn till vikten av tidig upptäckt 
av cancer [9]. De som valde att inte 
delta hade däremot en mer fatalistisk 

Fakta om SCREESCO
På uppdrag av Socialdepartementet 
och i samarbete med Regionala Cancer-
centrum (RCC) i samverkan, startades 
2014 en nationell randomiserad studie 
Screening of Swedish Colons (SCRE-
ESCO) [clinical trial gov]. SCREESCO 
är en randomiserad kontrollerad kolo-
rektalcancerscreening studie. Personer 
boende i Sverige inbjöds det år de fyllde 
60 år till (A) koloskopi (30 500), (B) 
avföringsprov (faecal immunochemical 
test, FIT) (60 000). I studien har 183 
000 personer randomiserats att vara 
med i en kontrollgrupp, Inklusionen 

avslutades under våren 2020. Trettiotre 
sjukhus i 18 av Sveriges 21 regioner har 
deltagit. Huvudsyftet med studien är 
att undersöka hur screening inverkar på 
incidens och mortalitet i tjocktarmscan-
cer och den pågår till 2035. 

Trial registration: Colonoscopy and 
FIT as Colorectal Cancer Screening 
Test in the Average Risk Popula-
tion ID NCT02078804 Protocol ID 
2012/2058-31-3. First received: 11 
February 2014. Hämtad 210223: 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT02078804



26.

TEMA  |  OMVÅRDNADSUTVECKLING

inställning och uttryckte att de ville leva 
i nuet, prioriterade inte screening, eller 
angav att de hade svårt att ta ledigt från 
arbete för koloskopi [8]. De oroade sig 
också, i högre utsträckning, över risken 
för obehag och komplikationer relaterat 
till själva screeningundersökningen, 
än de som deltog [9]. När attityder och 
värderingar studerats mellan könen, 
har man sett att män uppfattade sig 
som mer sårbara, hade större motstånd 
mot och uppfattade KRC screening 
som onödigt, jämfört med kvinnor. Det 
innebar att män förhalade deltagandet i 
KRC screening [14]. 

Screeningmetod
Socialstyrelsen rekommenderar screening 
med FIT-test och koloskopi. Avsmak 
och genans inför avföringsprovet har 
visat sig leda till att, särskilt kvinnor, 

inte velat delta i screening [15]. Att 
FIT testet blir liggande och bortglömt 
gör att personer inte deltar. Men också 
att brevet inte skiljer ut sig från annan 
post utan det uppfattas som reklam, 
gör att det slängs, samt dålig förståelse 
för nyttan med testet och komplicerade 
och förvirrande instruktioner. Vid KRC 
screening med avföringsprov rekomen-
deras koloskopi vid blod i avföringen och 
preliminära resultat från SCREESCO 
studien visar att ca 80-90 procent 
kommer till undersökningen. Men 
resultat från SCREESCO studien visar 
att oro för koloskopiundersökningen 
initialt kan vara hinder för deltagande 
i KRC screening [8]. Orsak till det kan 
vara att laxeringen är obehaglig, risken 
för komplikationer och smärta under 
undersökningen. Av ca 6500 genomförda 
koloskopier, inom ramen för SCREESCO 

studien under perioden 2014-2016, gjor-
des ca 2400 efter ett positivt avförings-
prov. Studien visar att de personer som 
genomgick koloskopi efter ett positivt 
avföringsprov var signifikant mer oroliga 
och upplevde mer obehag och smärta 
än de personer som var randomiserade 
till koloskopi direkt. Studien visar också 
att kvinnor var mer oroliga inför och 
efter undersökningen än män och de 
upplevde mer obehag och smärta under 
undersökningen [10]. Även tidsåtgång 
för laxering och genomförande av 
koloskopiundersökningen kan vara 
hinder för deltagande [8].

Åtgärder för att underlätta  
och stimulera deltagande 

Organisation
Organisationen kring KRC screening, 
påminnelser och rekommendationer 
från hälso- och sjukvårdspersonal har 
betydelse för deltagandet [16]. Organi-
serad KRC screening där deltagandet 
är kostnadsfritt eller har en låg kostnad, 
strukturerade utskick av påminnelser, 
att avföringstest och instruktioner 
skickas hem i brevlådan (jämfört med 
om det måste hämtas ut på t ex apotek, 
vilket förekommer i vissa länder), ökar 
deltagandet [16]. För att öka medve-
tenheten om KRC screening bland 
utlandsfödda personer har man i vissa 
länder använt sig av sociala nätverk 
[17] och ”peer support”, personer i 
individens närhet för att nå ut med 
information och på så sätt öka kunska-
pen om KRC screening. Det är dock 
oklart om dessa interventioner ökar 
deltagande. På liknande sätt har man i 
det svenska screeningprogrammet för 
cervixcancer använt sig av personer 
som delar samma kulturella bakgrund 
och modersmål för att överföra 
information verbalt [18]. För att främja 
deltagande för personer med funk-
tionsvariationer som ger problem med 
minnet föreslås olika påminnelsesätt så 
som brev, vykort eller telefonsamtal. 
Hjälp med transport till screeningcen-
tret, tillgänglighetsanspassad miljö och 
vid behov assistans för personer med 
fysiska funktionsvariationer kan främja 
deltagande.

Faktorer som påverkar 

deltagande negativt

Åtgärder som påverkar deltagande 

positivt

relaterat till kunskapsöverföring:

låg förståelse kunskapsöverföring via olika kanaler

tveksam till nyttan kunskapsöverföring i olika format

osäker på sin egen risk inbjudan med tydligt budskap

känsla av att vara frisk inbjudan med genomtänkt layout

risk för koloskopi och laxering inbjudan i kuvert som särskiljer sig från övrig post

oro för obehag avseende koloskopi tydliga FIT instruktioner med bilder

genans avseende koloskopi information baserat på vardagsspråk

avsmak avseende avföringsprov kunskapsöverföring riktad till sjukvårdspersonal

relaterat till organisation:

otydlig inbjudan
brev som ”sticker ut”

påminnelser

tidsbrist screening på arbetstid utan löneavdrag 

avstånd till screeningcenter organiserad hjälp med transport

relaterat till attityder och värderingar:

fatalistisk livssyn telefonsupport

rädsla chattfunktion

låg prioritet öka medvetenhet i sociala nätverk

relaterat till individuella karaktäristika:

kön riktad information avseende kön

språk
kunskapsöverföring på olika språk

öka medvetenhet i sociala nätverk

funktionsvariation
praktisk assistans

öka medvetenhet i sociala nätverk
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Screeninginbjudan
Inbjudan till KRC screening bör vara 
utformad för att passa personer oavsett 
nivå av hälsolitteracitet. Deltagare och 
icke-deltagare i SCREESCO studien 
uttryckte vikten av att informationen var 
utformad så att budskapet var tydligt - 
om varför det är viktigt att delta. Vidare 
så önskade man lättförståelig text som 
visar vad som förväntas av en, i vilken 
ordning och när, samt att det tydligt 
framkommer vem som är adressat [7]. 
Det är därför viktigt att pröva informa-
tionsmaterialet på en testgrupp. Att 
dela upp texten och sätta in den i boxar 
samt använda olika färger kan under-
lätta möjligheten att komma ihåg vad 
texten handlar om. För att överkomma 
språkhinder bör informationen finnas på 
flera språk och kulturanpassas avseende 
det översatta språkets vanliga uttryck 
och sätt att beskriva företeelser. Riktad 
information till kvinnor (t ex KRC 
incidens i relation till bröstcancer) och 
till män (t ex. KRC incidens i relation till 
prostatacancer) har också visat sig öka 
deltagandet i screening [19].

Utformande av instruktioner för FIT
Att genomföra ett avföringsprov kräver 
många steg och är därför komplicerat 
att utföra, det behöver därför beskri-
vas steg för steg med bilder. Man kan 
också skicka med en länk till en video 
som beskriver hur man gör. Eftersom 
kuvertet med avföringstestet kan 
misstas för reklam bör det stå tydligt att 
det gäller KRC-screening. I det Hol-
ländska KRC screeningprogrammet har 
man valt en starkt lila färg på kuvertet 
som också har tydlig information om att 
det innehåller test kit. All information 
om KRC screening oavsett var den kan 
inhämtas går i samma färg med en tanke 
om att just den färgen ska förknippas 
med KRC screening. Det är också viktigt 
hur man kommunicerar resultatet av 
avföringsprovet. Opublicerade resultat 
från SCREESCO studien visar att man 
upplevde svaret otydligt, både vad gällde 
formuleringar och tidsram. Man önskade 
att resultatet benämndes normal/
onormal istället för, det i sjukvården 
vanliga termerna, negativt/positivt [11]. 
Ett sätt att tydliggöra detta är att, efter 

att koloskopin är genomförd och som 
komplement till muntlig information, 
lämna en skriftlig information där det 
står vad som är gjort och resultat av 
undersökningen eller när man förväntas 
få besked om resultatet.

Kunskapsöverföring till 
sjukvårdspersonal
Ett flertal systematiska översiktsartiklar 
visar att om individer får rekommen-
dation om KRC screening ifrån en 
förtroendefull husläkare så ökar det 
deltagandet [16]. I svensk organiserad 
screening är det inte lika avgörande. 
Resultat från SCREESCO studien visar 
att majoriteten av personer inbjudna till 
KRC screening inte involverade någon 
sjukvårdspersonal i sitt beslut oavsett 
om det valde att delta eller inte [8, 9]. 
De tillfrågade ansåg att dom kunde fatta 
ett sådant beslut själva [9]. Trots det 
så finns det skäl att tro att en positiv 
inställning till KRC screening från 
sjukvårdspersonal främjar deltagande, 
särskilt med tanke på utlandsfödda 
personer som kan ha erfarenhet av 
andra sjukvårdstraditioner. Det är därför 
av vikt att det finns informationsmaterial 
riktad till sjukvårdspersonal i samband 
med införandet av KRC-screening, så 
att adekvat information om KRC och 
screening kan förmedlas. 

Informationskanaler
Intervjuer med deltagare i SCREESCO 
studien visar att oavsett om man valde 
att delta i KRC-screening eller inte så 
ansågs det viktigt att kunna välja olika 
informationskällor [7], vilket man bör ta i 
beaktande vid utformning av screening- 
program. För att öka kunskapen om 
KRC och screening i befolkningen har 
man i flera länder genomfört samhälle-
liga informationskampanjer. Effekten 
av det på deltagande har dock visat sig 
vara relativt begränsad och kortvarig. 
Resultat från SCREESCO studien visar 
att deltagarna oavsett om det deltagit i 
KRC screening eller inte ansåg internet 
som bästa informationskälla [7]. För att 
så många som möjligt ska kunna ta till 
sig av informationen på en webbsida 
bör informationen presenteras i olika 
format (text, bild, film, ljud). Genom 

att tillhandahålla information om KRC 
och screening stegvis kan personer 
med olika nivåer av hälsolitteracitet 
tillgodogöra sig så mycket information 
de själva anser sig behöva för att kunna 
fatta beslut om deltagande. Att samla 
”vanliga frågor och svar” under en rubrik 
där personen kan klicka sig fram till 
det de efterfrågar är ett vanligt sätt att 
adressera svar på frågor som många 
ställer. Det är värdefullt att det finns ett 
telefonnummer att ringa för rådgivning 
och stöd för personer som inte har 
tillgång till dator och internet och/
eller för de som hellre kommunicerar 
verbalt. Att ha möjligheten att ringa för 
stöd kan också vara särskilt viktigt efter 

  SCREESCO studien  
  – sammanfattning 

• Inbjudan utformad så att den 
passar alla oavsett bakgrund.
• Tydligt budskap i inbjudan. 
• Flera olika informationskällor så 
som webbsidor, chattfunktion, 
telefonsupport.
• Påminnelser i olika former. 
• Riktad information om KRC och 
screening till sjukvårdspersonal.
• ”Steg för steg” FIT instruktioner 
med bilder.
• ”Peer-support” från personer 
som delar samma bakgrund.
• Assistans för personer med 
funktionsvariationer.
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Vad behövs för att det informerade 
deltagandet i kolorektalcancerscreening 
ska öka?



28.

TEMA  |  OMVÅRDNADSUTVECKLING

1.  Wang H, Roy S, Kim J, et al. Barriers 

of colorectal cancer screening in 

rural USA: a systematic review. Rural 

Remote Health. 2019;19:(3):5181. 

2.  Blom, J., Kilpelainen, S., Hultcrantz, 

R. et al. Five-year experience of or-

ganized colorectal cancer screening 

in a Swedish population - increased 

compliance with age, female gender, 

and subsequent screening round. J 

Med Screen. 2014;21(3):144-50.

3.  von Wagner C, Baio G, Raine R, et 

al. Inequalities in participation in an 

organized national colorectal cancer 

screening programme: results from 

the first 2.6 million invitations in Eng-

land. Int J Epidemiol. 2011;40:712–18.

4.  Edwards DJ, Sakellariou D, Anstey S. 

Barriers to, and facilitators of, access 

to cancer services and experiences 

of cancer care for adults with a 

physical disability: A mixed methods 

systematic review. Disabil Health. 

2020;13(1):100844.

5.  Vermeer NC, Snijdets HS, Holman 

FA, et al. Colorectal cancer screen-

ing: systematic review of screen-re-

lated morbidity and mortality. Cancer 

Treat Rev. 2017;54:87–98.

6.  Gabel P, Bach Larsen M, Edwards 

A, et al. Knowledge, attitudes, and 

worries among different health 

literacy groups before receiving first 

invitation to colorectal cancer scre-

ening: Cross- sectional study. Prev 

Med Rep. 2019;25:(14):100876.

7.  Wangmar J, Jervaeus A, Fritzell K, 

et al. Health literacy levels and views 

about being invited to a colorectal 

cancer screening program. Acta 

Oncologica. 2018;57(6):743-9.

8.  Fritzell K, Stake Nilsson K, Jervaeus 

A, et al. The importance of people’s 

values and preferences for colorectal 

cancer screening participation. Eur J 

Pub Health. 2017;27(6):1074-84.

9.  Wangmar J, Wengström Y, Jervaeus 

A, et al. Decision-making about 

participation in colorectal cancer 

screening in Sweden: Autonomous, 

value-dependent but uninformed? 

Patient Educ Couns. 2020;9:S0738-

3991(20)30480-8.

10.  Fritzell K, Forsberg A, Wangmar J, 

Wengström Y, Bottai M, Hultcrantz 

R. Gender, having a positive FIT 

and type of hospital are important 

factors for colonoscopy experien-

ce in colorectal cancer screening 

- findings from the SCREESCO 

study. Scand J Gastroenterol. 2020 

Nov;55(11):1354-62.

11.  Wangmar J, Wengström Y, Hultcrantz 

R, et al. Two sides of every coin – In-

dividuals’ experiences of undergoing 

colorectal cancer screening by faecal 

immunichemical test and colonos-

copy. Submitted.

12.  Bradley DT, Treanor C, McMullan 

C, et al. Reasons for non-participa-

tion in the Northern Ireland Bowel 

Cancer Screening Programme: 

a qualitative study. BMJ Open 

2015;5(9):e008266. 

12.  Wangmar J, von Vogelsang AC, 

Hultcrantz R, et al. Are anxiety levels 

associated with the decision to parti-

cipate in a Swedish colorectal cancer 

screening program? A nationwide 

cross-sectional study. BMJ Open. 

2018;22;8(12):e025109. 

14.  Ritvo P, Myers RE, Paszat L, et al. 

Gender differences in attitudes im-

peding colorectal cancer screening. 

BMC Public Health. 2013;13:500.

15.  Reynolds LM, Consedine NS, Pizarro 

DA, et al. Disgust and Behavioral 

Avoidance in Colorectal Cancer 

Screening and Treatment. A Syste-

matic Review and Research Agenda. 

Cancer Nursing. 2013;36(2):122-30.

16.  Senore C, Inadomi J, Segnan N, 

et al. Optimising colorectal cancer 

screening acceptance: a review. Gut 

2015;64:1158–77.

17.  Hu J, Wu Y, Ji F, et al. Peer Support 

as an Ideal Solution for Racial/Ethnic 

Disparities in Colorectal Cancer Scre-

ening: Evidence from a Systematic 

Review and Meta-analysis. Dis Colon 

Rectum 2020;63:850–8.

18.  Olsson E, Lau M, Lifvergren S, et al. 

Community collaboration to increase 

foreign-born women’s participation in 

a cervical cancer screening program 

in Sweden: a quality improvement 

project. 2014;13(62):1-10.

19.  Zhan T, Hielscher T, Eckardt M, et al. 

The effect of gender-specific invita-

tion letters on utilization of colorectal 

cancer screening. Gastroenterol 

2019; 57:1051–8.

20.  Kirkegaard P, Bach Larsen M, 

Andersen B. Helpline Calling Patterns 

in a Colorectal Cancer Screening 

Program: A Cross-Cultural Study. J 

Healthc Commun. 2017;2:12. 

Referenser

besked om ett onormalt avföringsprov 
[11]. En dansk studie visar ca sju procent 
av inbjudna till KRC screening utnyttjade 
möjligheten av ringa, de vanligaste 
orsakerna till samtal var att man ville 
avböja deltagande, hade frågor om själva 
avföringsprovet samt övrig rådgivning 
[20]. I SCREESCOs telefon för deltagarna 
fick vi ca 5000 samtal (15%) under 
perioden 2014 - 2019 (opublicerade data 
från SCREESCO-studien). 

Ett webbaserat beslutsstöd (eng: 
decision aid) används ofta för att öka 

deltagandet i KRC screening samt öka 
andelen individer som fattat sitt beslut 
baserat på kunskap och egna prefe-
renser. Det kan innehålla flera delar, så 
som information (text, bilder, filmer), 
chatt-funktion, interaktiva frågeformulär 
för kunskapsinhämtning och för att 
individen ska bli varse sin egen attityd till 
KRC screening. Användning av ett beslut-
stöd i anslutning till screeningbeslut kan 
öka personers kunskap och hjälpa dem 
att bli säkrare kring sina värderingar, 
samtidigt som det kan vara kostnadsef-

fektivt. Det är dock inte givet att beslut-
stödet leder till ökat screeningintresse. 
Men ett välutformat beslutsstöd som tar 
hänsyn till de med lägre hälsolitteracitet, 
begränsade kunskaper i svenska eller 
som av andra skäl har nedsatt förmåga att 
inhämta kunskap om KRC och screening 
gör att alla ges möjlighet att fatta ett 
informerat beslut avseende KRC- 
screening och som är i linje med de egna 
värderingarna. Därför så kan det vara av 
värde att dra lärdomar av de komponen-
ter som ingår i beslutsstöd. •
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TEMA  |  OMVÅRDNADSUTVECKLING

Eva Gärdsmo Pettersson
Frilansskribent

Anna Forsberg – professorn 
som satte den personcentrerade 
kirurgiska omvårdnaden på agendan 

Det här numrets forskarintervju gör vi med Anna Forsberg, dynamisk leg. 
sjuksköterska och klinisk professor i Lund. Hon delar sin tid mellan kliniken 
för thoraxkirurgi på Skånes Universitetssjukhus och Vård i högteknologisk 
miljö vid institutionen för hälsovetenskaper på universitetet i samma stad. 
Hon forskar, föreläser i Sverige och Europa, handleder doktorander och 
leder klinikens utvecklingsarbete för personcentrerad och evidensbaserad 
vård. Det gör hon med stort engagemang och hög intensitet.

A
nna är, liksom många andra 
som vi intervjuat under den 
här vinjetten, en intensiv 
person som brinner för vad 

hon gör. Med den kraften har hon 
också hunnit göra ett starkt avtryck 
på thoraxkliniken sedan hon tillträdde 
tjänsten där som klinisk professor 
för åtta år sedan. Hon berättar att 
verksamhetschefen konstaterade att de 
när de beslutat att ta in en omvårdnads-
professor till kliniken hade väntat sig att 
få en ”vanlig omvårdnadperson” men 
istället fick ett helt kärnkraftverk. 

–Det tog flera år, en hel del oblygt 
stångande och hårt arbete innan min roll 
accepterades fullt ut. Att lyfta omvård-
nadsforskningen inom kirurgin var inte 
enkelt, men där är vi definitivt idag. 
Nu känner jag att jag är hela klinikens 
omvårdnadsprofessor för både patienter 
och alla kategorier personal.

Mest stolt är Anna, berättar hon, över 
den organisationsmodell för implemente-
ring av personcentrerad vård på thorax-
kliniken som hon utvecklat och infört. 
Modellen har fyra ben vilket innefattar 
kontinuitetsdriven vård med specifikt 
omvårdnadsansvar, evidensbaserade 
standardiserade och individuella vårdpla-
ner, pedagogiska samtal med patienterna 
som utgår från hur patienterna förstår 
sin situation samt, kanske det viktigaste, 
omvårdnadsronder en gång i veckan för 

hela vårdteam, inte bara för sjuksköter-
skor. Så får omvårdnadsforskningen en 
direkt påverkan på vården.

–Kliniken har idag sju specialistut-
bildade sjuksköterskor. Det fanns ingen 
när jag började. Jag är deras mentor och 
handledare och det är idag de som leder 
omvårdnadsronderna. Vi har skapat 
en akademisk kultur för omvårdnad. 
Bara under förra året drev vi fem olika 
forskningsdrivna omvårdnadsprojekt. 
Alla relevanta artiklar som publiceras går 
direkt ut till personalen på kliniken, även 
läkarna, genom schemalagda ”Journal 
clubs” och ”akademiska halvtimmar”. 

Förbättra patientomvårdnaden
Annas nyfikenhet, att inte bara tycka 
utan att faktiskt ta reda på hur det 
fungerar, har alltid funnits där säger hon. 
När hon blev färdig sjuksköterska och 
började jobba på transplantationscen-
trum vid Sahlgrenska universitetssjuk-
huset i Göteborg, kanaliserades mycket 
av detta engagemang i patienterna och 
den låga livskvalitet hon alltför ofta 
upplevde att de hade. ”Det väsentliga 
var att de levde med sitt nya organ, inte 
hur de mådde”, sades det. Anna höll 
inte med. Hon ville ta reda på hur deras 
situation kunde förbättras.

Hon hade turen att ha någon som 
såg hennes drivkraft och engagemang. 
Universitetslektorn Barbro Berglund blev 

NFSK:s forskarpris 2021 
Tidigare i höstas fick Anna Forsberg 
ta emot NFSK:s (Nationella förening-
en för sjuksköterskor i kirurgisk vård) 
forskarpris. Hon fick det för att hon 
genom sin forskningskarriär bidragit 
till att förbättra vården, inspirerat 
till ny forskning och handlett nya 
forskare. NFSK skriver: ”Hon är en 
förebild för andra sjuksköterskor och 
har visat att det går att kombinera 
en klinisk tjänst med en framgångsrik 
forskningskarriär”.

Foto: M
artin M

agntorn
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I huvudet på en forskare

tidigt hennes mentor och det har, menar 
Anna, varit oerhört betydelsefullt för 
henne. Det är också något hon själv idag 
försöker vara för såväl sina studenter som 
för sjuksköterskorna på kliniken.

Tillsammans med en tredje egen-
skap hon besitter på gott och ont, 
förmågan att nästan alltid säga ja, innebar 
det att hon redan vid 26 års ålder 
påbörjade doktorandstudier och trots 
att hon blev småbarnsmamma under 
tiden, lade hon fram sin avhandling fyra 
år senare. Den handlade om levertrans-
planterade patienters livskvalitet efter 
operationen samt deras strategier för 
att hantera sin nya livssituation. Hon 
var då en av landets yngsta dispute-
rande sjuksköterskor. Och sedan dess 
har det fortsatt i hög fart.

–Med åren har jag förstått att jag har 
en relativt unik forskarhjärna. Jag har en 
förmåga att snabbt se vad som är viktigt 
och har dessutom en stor arbetskapacitet 
på så sätt att jag jobbar snabbt, förklarar 
Anna, som numera har över hundra 
publicerade artiklar på sitt CV och just nu 
handleder sin 16:onde doktorand.

Kombinationen stort engagemang 
och hög arbetstakt låter en aning 
riskfylld. Att dessutom samtidigt ha en 
klinisk och en akademisk roll. Kan det 
inte bli för mycket?

–Visst kan det vara en utmaning 
ibland men drivkraften i båda rollerna är 
det kliniska, mötet med patienterna och 
att faktiskt snabbt kunna omsätta forsk-
ning till förbättrad omvårdnad. Dessutom 
är det berikande att kunna vara en 
förebild både för nya sjuksköterskor och 
för mina studenter. För mig är det till 
exempel viktigt att jag som professor 
också undervisar i grundutbildningen. 
”En människa blir lycklig av att göra 
gott”, har det sagts. Det stämmer tror jag. 
Jag får kraft av mitt arbete.

Anna duckar aldrig för någon när hon 
har evidensbaserad kunskap som hon 
vet kan bidra till bättre omvårdnad. 
Det har gjort henne känd även utanför 
Skåne och den transplantationskirurgiska 
vården. 2019 -2020 ingick hon som 
enda representant för sjukvården i 
den expertgrupp av tolv framstående 
forskare som regeringen tillsatte inför 
utarbetandet av forskningspolitiken för 
de kommande åren.

–Det var naturligtvis oerhört 
hedrande och roligt. Jag upplevde att 
man lyssnade på mina synpunkter.

Stort pågående forskningsprojekt
Just nu håller hon och hennes forskar-
grupp, tillsammans med en forskargrupp 
från Sahlgrenska universitetssjukhuset 

på med det hittills största forskningspro-
jektet i världen om hur det ur patient-
perspektiv är att genomgå hjärt- eller 
lungtransplantation. De tittar bland annat 
på variabler som patientens egenförmåga 
(self-management), det vill säga tilltron 
till att själv klara av sin nya situation 
och förmåga att anpassa sig (adaption), 
återhämtningsförmåga och psykisk hälsa. 
Projektet går under namnet SMATT (Self 
management after thoracic transplanta-
tion). Både hjärt- och lungmottagare följs 
upp under totalt fem år.

–Det är ett stort och oerhört spän-
nande projekt som upptar mycket av 
min tid just nu. År 2024 har alla inklu-
derade patienter följts upp efter fem år 
men vi har massor av data. Vi kommer 
att kunna forska på det här materialet 
fem till tio år framåt.  

Mycket kvar att göra
En inte obetydlig del av Annas arbete 
innebär naturligtvis att sprida intres-
santa forskningsresultat även utanför 
thoraxkliniken, på konferenser och 
genom forskningssamarbeten, runt om i 
landet och internationellt.

–Jag är den enda professorn inom 
organtransplantationsomvårdnad i 
Europa. När jag föreläser utomlands 
måste jag fortfarande ofta slå fast vad vi 
pratar om: ” it’s a person with an organ 
not an organ in a person”, säger Anna. 

–Jag har också förstått att jag ofta 
ligger cirka fem år före min tid med 
mina forskningsresultat. Nyss var jag i 
Milano och talade om resultat som jag 
lade fram för fem år sedan. Nu hade 
de blivit högintressanta. I nästa vecka 
ska jag till Aten. Det här upplevde jag 
som frustrerande tidigare men nu har 
jag accepterat det och är bara glad att 
andra kommer ikapp.

Även om Sverige kan sägas ligga 
i framkant vad gäller tänket kring 
personcentrerad och evidensbaserad 
omvårdnad inom högteknologisk vård, 
så menar Anna att vi i praktiken inte är 
där ännu. Det finns fortfarande mycket 
kvar att göra. 

–Vi behöver bli bättre. Det är vår 
förbannade plikt att hjälpa våra trans-
planterade patienter till bästa möjliga 
livskvalitet. •

Den här dagen i  
Anna Forsbergs liv

5% Externa möten, med Skånes 
digitala vårdsystem (SDV) där Anna är 
sakkunnig, intervju med Cancervården

25% Vara förälder,
Skjutsa tonårsbarn, 
laga middag m.m.

40% Forsknings-
relaterat arbete, 
möten samt dok-
torandfeedback 
(kvällsjobb)

30% Klinikrelaterade 
möten, om forsknings- 
implementering m.m. 
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Developing Advanced Practice Roles Within Cancer Nursing - How do we 
deal with difficult conversations and clinical decision-making? 
– Matthew Fowler, avancerad specialistsjuksköterska i Onkologi, 
Universitetssjukhuset i Birmingham

Matthew berättade om ReSPECT 
(Recommended Summary Plan for 
Emergency Care and Treatment), 
som är ett formulär som används av 
honom och hans kollegor som stöd vid 
samtal med patienter och anhöriga. 
Formuläret utvecklades i England då 
det trots nationella riktlinjer uppkom 
missförstånd, dålig kommunikation 
och då man var inkonsekvent gällande 
HLR-beslut och varken patienten 
eller anhöriga informerades gällande 
dessa beslut. Tanken med att använda 
ReSPECT-formuläret i samtal är att det 
ska stärka patienter och anhöriga att 
tänka framåt och kunna tala om hur de 
vill att vården kring dem ska se ut. Det 
innehåller inte bara beslut om HLR utan 
även andra delar gällande akut vård och 
behandling. Formuläret följer sedan 
patienten som själv ansvarar för det. 

Hur initierar man en konversation 
kring ReSPECT? Man utgår från hur 
patienten mår idag och hur det kan 
komma att ändras i framtiden. Man 
identifierar hur patienten vill vårdas om 
något akut inträffar och poängterar att 
det är viktigt att man diskuterar de här 
frågorna innan det inträffar. Matthew 
menar att det många gånger kan vara 
svårt att diskutera dessa frågor då 
patienten ha orealistiska förväntningar. 
Utifrån samtalet kan man sedan upp-
rätta och dokumentera ett beslut kring 
livsuppehållande åtgärder där man 
prioriterar att må så bra som möjligt 
i stället för att upprätthålla livet. Man 
upprättar ett dokument kring beslut av 
olika typer av vård och där det framgår 
vad patienten vill och vad de inte vill. 
Det är viktigt att involvera närstående 
i besluten också. Matthew menar att 

det är viktigt 
att ha den här 
kommunikatio-
nen med patienten när hen mår bra 
och kan fatta egna beslut om vad hen 
önskar. När man har dessa samtal med 
patienten är det viktigt att lyssna och 
vara lyhörd. Hur man som personal 
uttrycker och formulerar sig gör stor 
skillnad i hur det uppfattas av patien-
ten. Det är också viktigt att man kan 
diskutera kring dessa svåra samtal med 
sina kollegor för att det inte ska kännas 
för tungt.

Slutligen talar Matthew om vikten 
av att stå med fötterna på jorden, ”Jag 
är sjuksköterska först and främst”. Det 
är viktigt att vi som kollegor är snälla 
mot varandra och ge varandra support i 
arbetet. Teamarbete är A och O och det 
är viktigt med transparens.

Hedersföreläsning Acta Oncologica - Virusorsakad cancer
– Harald zur Hausen, professor emeritus, Heidelberg

Harald zur Hausen fick Nobelpriset 
år 2008 för sin upptäckt av HPV och 
kopplingen till cervixcancer. Hans 
forskning bidrog till utvecklingen av 
ett vaccin för detta virus. 

Cirka 20 procent av cancer hos 
människan kopplas till carcinogena 
infektioner, till exempel Helicobacter 
Pylori som ger mag-tarmcancer 
eller kroniska hepatit C som ger 
upphov till levercancer. Mekanismer 
då infektioner utvecklas till cancer 
delas in i direkta carcinogener, dit 
papillomavirus tillhör, och indirekta 
carcinogener dit hepatit C och 
Helicobacter Pylori hör. Maligniteten 
hos de direkta carcinogenerna beror 
på specifika genuttryck av dessa virus. 

Hos de indirekta carcinogenerna är de 
resultatet av specifika inflammationer 
som producerar fria syreradikaler. 
Dessa fria syreradikaler orsakar i sin 
tur mutationer i främst snabbdelande 
celler som sedan bidrar till utveck-
lingen av cancer.

Grunden för fortsatt forskning 
kring infektionsutlöst cancer utgår 
från epidemiologiska överväganden, 
till exempel ökad risk beroende på 
vad man äter. Flera rapporter visat att 
rött kött eller processat kött ger ökad 
risk för många olika cancerformer som 
exempelvis colon-, bröst-, lung-, pro-
stata-, pankreas-, esofaguscancer eller 
non-Hodgkin lymfom. Det är kväveinne-
hållet i form av heterocykliska-kolväten 

eller 
-aminer 
som har 
visat sig 
öka risken 
för cancerut-
veckling. Man kan se sambandet att 
man har högre risk att få coloncancer 
om man bor i områden där köttkon-
sumtionen är hög.

Som ett annat exempel kan man se 
att amning under längre tid minskar 
risken för många akuta infektioner 
(ex, luftvägsinfektioner, ALL; akut 
lymfatisk leukemi eller rotavirus) och 
kroniska sjukdomar (ex. MS, Diabetes 
typ 1 och 2 och NHL; non Hodgkins 
lymfom). Detta beror på att  
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Hedersföreläsning Elis Berwen- Strålbehandling dåtid, nutid och framtid
– Per Nilsson, medicinsk strålfysiker Lund och Elisabeth Kjellén, onkolog Lund

Paret Nilsson och Kjellén får utmärkelsen 
för att ha hållit i och utvecklat grundut-
bildning inom svensk strålonkologi.

Hur har strålbehandlingen i 
 Sverige utvecklats under åren? 
Elis Berwen, läkare på Radiumhemmet, 
var verksam mellan 1920–1940 talet. 
Han utvecklade metoder för strål-
behandling bland annat teleradium 
kanoner. 

På 1970-talet började man med 
MV acceleratorer och Co60 ersattes 
med Linac:ar (Linjäracceleratorer). På 
vissa platser fanns också Betatroner 
som kunde ge ännu högre energier 
och den kunde pendla under strål-
behandlingen (att jämföra med dagens 
Arc-metoder).

På slutet av 1970-talet fanns inte 
röntgen, utan man fick ortogonala 
röntgenbilder som överfördes till 
papper. Dosplaneringen gjordes på 
smörpapper där man ritade upp isodo-
ser med färgpennor. Överföringen av 
dosplanen till patienten skedde sedan 
med en simulator, men medförde 
att man strålade stora områden på 
patienten.

Att dosplanera med hjälp av dator 
kom på slutet av 1970-talet, och det 
gjordes tvådimensionella dosplaner. 
På 1980-talet kom CT:n och dosplane-
ringen kunde göras tredimensionellt 
med hjälp av CT underlaget. IMRT, 
intensitets modulerad radioterapi, kom 
på slutet av 80-talet, men det dröjde 
till början av 2000-talet innan man 

började 
använda 
det i  
Sverige. 
Under 
1990-talet 
expanderade 
strålbehandlingen med nya bildsystem 
och ännu mer digitalisering. Under 
2000-talet exploderade allt inom strål-
behandling av nya begrepp, metoder, 
utrustning; MLC, CBCT, PET, VMAT, 
SBRT, 4D-imaging, och så vidare.

Hur ser det ut i framtiden? 
Per tror att Artificiell intelligens, AI, 
alltmer kommer med exempelvis 
automatisk inritning av target och ris-
korgan, och även autodosplanering.

bröstmjölken innehåller specifika 
unika sockerarter som kan blockera 
en receptor och därigenom förhindrar 
viruset att binda till receptorn. Man 
har sett att för kvinnor som fött och 
har ammat flera barn, ger det en 
skyddande effekt för att få cancersjuk-

domar som endometrie-, colon-, lung- 
eller ovarialcancer.

Harald menar att för minst en 
tredjedel av alla cancersjukdomar, som 
exempelvis colon-, bröst- och pro-
statacancer, måste preventionen ske 
tidigt i livet. Att man ammar sina barn 

är därför en viktig del i detta. Utveck-
lingen av olika vaccin är en annan 
viktig del. De flesta cancersjukdomar 
utvecklas sent i livet, det vill säga har 
en lång latensperiod. Det pekar på att 
utvecklingen av cancer är en interak-
tion mellan flera komponenter.

Hedersföreläsare Waldenström – 50 år med immunterapi,  
Den fjärde hörnstenen i cancerbehandling får allt större betydelse
– Håkan Mellstedt, senior professor Stockholm

Immunterapi har nu funnits i 50 år. I 
början var det inte många som trodde på 
dess betydelse som cancerbehandling, 
det var först kring år 2013 som man 
började tro på betydelsen terapiformen. 
Immun Onkologi, IO, definieras som 
en aktivering/hämning av patientens 
immunsystem med läkemedel eller 
tillförsel av produkter deriverade från 
immunsystemet. De flesta IO-läkemedel 
tillhör gruppen biologiska läkemedel och 
innefattar:
•  Monoklonala antikroppar riktade 

mot tumörceller.
•  Immunmodulerade läkemedel 

(monoklonala antikroppar, cyto-
kiner/chemokiner, små kemiska 
molekyler).

•  Immuncellsterapi (NK-celler, 
cytotoxiska T-celler, CAR-T celler).

•   Tumörvacciner.
I slutet av 1970-talet innebar 

immunterapi en aktivering av det 
innata (medfödda) immunförsvaret 
med hjälp av naturligt interferon och 
användes i behandlingen av myelom. 
På 1990-talet kom terapeutiska tumör-
vaccin med målsättningen att stimu-
lera immunsystemet för att känna igen 
tumörcellerna och orsaka celldöd. Hit 
hör CD-4 och CD-8 celler. År 2014 
var det genomgång kring terapeutiska 
vaccin för cancer med en översikt 
av randomiserade fas 3-studier. Inga 
vaccin hade då uppnått end-point och 
flera stoppades. Immunsuppression 
var en stor orsak till att man misslyck-
ades i vaccinationsstudier och är en 
begränsande faktor för att få effektiv 
tumörimmunitet. Patienterna får inte 

ha för 
avancerad 
sjukdom.

Idag 
finns det 
ett antal 
etablerade 
immunterapier; Monoklonala anti-
kroppar, Checkpoint-hämmare och 
CAR-T celler. Den stora framgången 
vad gäller immunterapi har man 
med Checkpoint-hämmare vid solida 
tumörer. Dessa har haft god effekt 
på maligna melanom och lungcancer. 
Kombinerar man kemoterapi med 
immunterapi får man en ökad överlev-
nad. Det viktiga för framtiden är att få 
fram kliniska och biologiska markörer 
så att man kan hitta rätt patient till 
rätt behandling. •
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Ett lyft för kirurgin
I slutet av sommaren, alltid vecka 34, arrangerades den återkommande  
Kirurgveckan. I år var det Göteborg som var värd och ”Ett lyft för Kirurgin” var 
mottot. Detta blev den första digitala kirurgveckan och innehöll både för- 
inspelade och livesända presentationer från Göteborg. Deltagare som hade 
registrerat sig fick tillgång till en digital plattform för att lyssna live. Vissa  
föreläsningar spelades in och finns tillgängliga för förkovring i efterhand. 

Kirurgveckan 2021

Berit Sunde
Redaktionen Cancervården

E
n del programpunkter 
gjordes gemensamt, men 
kirurger, sjuksköterskor och 
administrativ personal hade 

också egna sessioner och föreläsningar. 
Jag refererar från de sessioner som 
har arrangerats för oss sjuksköterskor, 
men jag har också haft mycket stor 
behållning av att lyssna på både den 
kirurgiska och den administrativa 
delen. Ett riktigt smörgåsbord av  
pågående forskning och utveckling.  
 
Det komplicerade såret - 
behandlingsarsenal från omläggning 
till kirurgisk intervention
Konferensen startades med detta 
gemensamma symposium arrangerat 
av NFSK och KIRUB, hållet av Fredrik 
Brorson, överläkare och specialist 
inom plastik-och allmänkirurgi och Åsa 
Gustafsson, specialistsjuksköterska 
kirurgisk vård och stomiterapeut.

Med viss göterborgshumor föreläste 
först Fredrik Brorson om hur svårt vi 
tycker det är att ta hand om svårläkta 
sår och att det är lätt att säga ”Jag 
vet inte, jag är så dålig på sår…”. Det 
svårläkta såret är inte någon annans 
problem. Kunskapen är att sår kan 
ta tid att läka och ett svårläkt sår, är 
per definition, ett sår med utebliven 
läkning inom 3–6 månader även om 
adekvata åtgärder har vidtagits. Det 
är viktigt att ta en ordentlig anamnes 
och analysera varför patienten har sår? 
Gammal och sjuk kan inte vara hela 

förklaringen och vad har vi för åtgärd 
mot det? Ansvaret ligger multidisci-
plinärt på oss som vårdar patienten. 
Undvik grunda påståenden och foku-
sera i stället på faktorer som påverkar 
patientens läkning. Stora sår är inte 
alltid de svåraste såren, men komplexa 
sår kan behöva högspecialiserad vård. 
Slösa inte tid - varken patientens eller 
vårdens - och ha i åtanke att ibland 
måste man tänka om! Sekundärläkning 
är tidskrävande som det är. 

Åsa Gustafsson berättade om 
hennes erfarenheter från svåra sår 
och att använda sårpumpar. Viktiga 
aspekter som hon delgav oss var att 
bevaka patientperspektivet och att en 
informerad patient är en förberedd 
patient. Att ta del av deras kunskaper 
om det svårläkta såret, gav mig som 
lyssnare en uppdatering som jag direkt 
kan applicera kliniskt.

0-HLR varför då? En bra  
början på slutet. Palliativ  
vård på en kirurgklinik 
NFSK och SIKT arrangerade ett tvärpro-
fessionellt symposium på detta tema. En 
bra början på slutet och komplexiteten 
av vårdbegränsningsbeslut och palliativ 
vård där både vuxna och barn involveras 
diskuterades i symposiet. Deltagande 
föreläsare var: Avancerad specialistsjuk-
sköterska Karolina Härle, palliativmedici-
nare Anna Bergendahl Sandstedt, kirurg 
Emmanuel Ezra samt etikforskaren och 
sjuksköterskan Tove Godskesen.

Tove Godskesen inledde symposiet 
med en tillbakablick på samhällsför-
ändringar från 1900-talets början då 
medellivslängden i Sverige var 47 år. 
Den har 2018 ökat till 80 år och 2030 
förväntas medellivslängden ligga på 85 
år. I tillägg så har den sociala kontexten 
och perspektivet på döden ändrats 
genom åren. 

Vi bör ha i åtanke att sanningar eller 
paradigmer vi bär med oss styr hur vi 
handlar. För 25 år sedan mötte vi inte 
lika ofta palliativa patienter inom den 
kirurgiska vården. Idag är gruppen 
patienter ingen liten eller exklusiv 
grupp längre då cancerincidensen och 
överlevnaden ökar. 

Beslut i livets slutskede är svårt. 
Vårt mål är alltid att främja och stödja 
patientens livskvalitet, men det är den 
enskilde patienten som avgör vad som är 
ens egen livskvalitet. Framtidens vård är 
en ökad personcentrering och därmed 
skall vården planeras och omvårdnaden 
ges i samråd med patienten. 

Tips från föreläsarna var att vi 
måste våga prata om döden men med 
fokus på livet. ”Att inte prata om 
döden är att beröva patienten sin sista 
tid”. En människas liv slutar inte för 
att man får en palliativ diagnos, livets 
övriga kapitel fortsätter och vi måste 
ge människor chansen att ta vara 
på och planera sin sista tid. Därför 
behöver vi diskutera O-HLR och bryt-
punksamtal. Vi skall ge optimal vård 
och inte maximal vård. Ett råd var att 



Sårboken av Christina Lindholm, 
Studentlitteratur, 2019.  

European Wound Management  
Association (EMWA).  

Sårwebben hos vgregion.se  
www.vgregion.se/s/skaraborgs-sjuk-
hus/vardgivare/sarwebben/
 
Palliativ vård, begrepp och perspektiv 
i teori och praktik av Birgitta Anders-
hed, Britt-Marie Ternstedt et al. 2020.  

Nationellt program palliativ vård www.
cancercentrum.se/samverkan/va-
ra-uppdrag/palliativ-vard/vardprogram/ 
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använda ordet dö, inte packa in i fraser 
som ”gå bort”, ”somna in”, ”avlida” då 
det är lätt att dessa ord blir missför-
stådda. Att lindra lidande handlar om 
etik, existentiellt men också kroppsligt. 
Lidande är ett av de tillstånd som allra 
mest försvagar patienter vid livets slut 
samtidigt som kunskapen om hur det 
kan lindras är otillräckligt. Alla har vi 
ansvar att försöka lindra och trösta. 
Därför är självkännedom och förmåga 
att reflektera över våra känslor viktiga, 
men ytterst är det upp till var och 
en. Den etiska kompetensen är här 
grundläggande. 

Årets pristagare
• Årets specialistsjuksköterskor blev 

Wenche Melander och Pernilla 
Ingers. Läs deras presentation 
om deras magisteruppsats i detta 
nummer av Cancervården.  

• Årets forskare, som är ett nyinstif-
tat pris i år av NFSK, tillkännagavs 
under kirurgveckan och priset gick 
till Anna Forsberg som är profes-
sor vid Lunds Universitetssjukhus 
och arbetar kliniskt på Skånes 
Universitetssjukhus. Läs intervjun 
med henne i detta nummer av 
Cancervården.   

Sammanfattningsvis visade årets 
kirurgvecka på en mångfald av olika 
föreläsningar av hög kvalitet och att 
omvårdnadsforskning och vårdut-
veckling pågår i hela Sverige vid alla 
sjukhus och universitetssjukhus. Det 
kan inte ha varit lätt att utse årets 
pristagare då kvaliteten var mycket 
hög. Grattis till alla framstående 
presentatörer och till NFSK för en 
fantastisk vecka som verkligen lyfte 
kirurgin. •

Foto: G
eorgiy / stock.adobe.com



RAPPORT

36.

En framtidssäkrad  
svensk strålbehandling 
På grund av pandemin ställdes onkologidagarna in i år igen. Det 
nationella strålmötet blev ändå av, dock via Zoom, med många del-
tagare runt om i landet. Diskussionerna vid mötet utgick från frågan: 
Varför satsa på svensk strålbehandling?

Nationellt strålmöte 16/9 2021

Sofia Axelsson
Specialistsjuksköterska inom Onkologi, 
Strålbehandlingen Örebro

S
varet på den frågan kan 
besvaras med att hälften av 
alla cancerpatienter någon 
gång får strålbehandling vilket 

är ett stort skäl att satsa. Strålbehandling 
är en precisionsbehandling som botar 
tiotusentals cancerpatienter, lindrar svår 
cancersmärta, blödningar med mera. 
Strålbehandling är även kostnadseffektiv 
men är ändå underutnyttjad. 

Tidigare har Sverige varit i framkant 
när det gäller strålbehandling men tappar 
nu mark internationellt. En rapport 
framtagen på uppdrag av chefsrådet i 
svensk onkologi från 2020 visar att vi 
har svårt att klara målen i standardise-
rat vårdförlopp (SVF). Rapporten visar 
även att antal patienter och onkologer 
har ökat i antal men inte antalet 
strålonkologer i samma omfattning som 
krävs. Även antalet behandlingar ökar 
och blir mer komplicerade. Det saknas 
även andra professioner som specia-
listsjuksköterskor inom onkologi med 
inriktning strålbehandling samt fysiker, 
vilket ger en klinisk kompetensbrist. 
Strålbehandling har inte expanderat 
som resten av onkologsidan. 

Detta leder i sin tur till att vi tappar 
mark inom forskningen. Medan andra 
länder har ökat sin vetenskapliga pro-
duktion med 100 procent så har Sverige 
ökat sin med 15 procent. Då Sverige 
har få professorer (4 st varav 3 över 65 
år) jämfört med många andra länder 

leder detta till brist på handledare och 
forskningsmiljöer vilket i sin tur bidrar 
till svag forskningsfinansiering. Vi 
behöver alla agera för att framtidsäkra 
svensk strålbehandling och vända 
utvecklingen. 

Gemensamt nationellt projekt
2020 bildades en planeringsgrupp med 
företrädare från olika professioner. 
Deras uppgift var att se till att stimulera 
forskning och utveckling inom klinisk 
och preklinisk strålbehandling genom 
att stödja planerade studier och att 
genomföra möten med företrädare för 
alla delar av svensk strålbehandling. 
Rapporten ledde också till ett nationellt 
projekt mellan chefsrådet i onkologi, 
RCC, Svensk Onkologisk Förening 
(SOF), Sjuksköterskor i cancervård 
(SIC), Svensk Sjukhusfysikerförbun-
det (SSFF) och Kommunalförbundet 
Avancerad Strålbehandling (Skandion-
kliniken). Syftet med projektet är att 
stödja svensk strålbehandling genom 
fyra olika mål: Klinisk kompetensför-
sörjning, akademisk kompetensförsörj-
ning, tillgång till adekvat utrustning och 
genom att bilda ett nationellt nätverk 
för svensk strålbehandling. 

Arbetet med att vända utveckling 
inom svensk strålbehandling har fått 
stöd av många intressenter och gett 
konkreta förslag. Bland annat har 
cancerfonden gjort utlysningar av 

fellowships och projektbidrag på 60 
miljoner. RCC har bildat en nationell 
arbetsgrupp för att ta fram en gemensam 
utbildning för strålpersonal. Svensk 
Onkologisk Förening har skärpt kraven 
på strålkompetens inom ramen för speci-
alistutbildningen i onkologi med mera. 

ESTRO – modell för  
framtidsäkrad strålbehandling
ESTRO arbetar med samma frågor 
som Sverige och de har en modell med 
fem steg för att framtidsäkra strålbe-
handling som Sverige kommer utgå 
ifrån i sitt arbete för att säkra svensk 
strålbehandling för framtiden. Dessa 
fem steg innebär:

1.  Professionella föreningar tillsam-
mans med patienter och media 
ska hjälpas åt att öka insikten om 
strålbehandlingens betydelse för 
dagens och morgondagens patienter. 

2.  Medlemmarna i multidisciplinära 
cancerteam inkluderar strålbehand-
ling i alla behandlingsplaner. 

3.  Forskarsamhället måste investera i 
forskning som kan klargöra strålbe-
handlingens plats i cancervården. 

4.  Professionella företrädare arbetar 
tillsammans med beslutsfattare för 
att säkra tillgång till strålbehandling.

5.  Strålbehandling utgör en del av alla 
politiskt och administrativt beslu-
tade cancerplaner. •

RAPPORT
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E
tt av syftena med det 
nationella projektet mellan 
chefsrådet i onkologi, RCC, 
SOF, SIC, SSFF och Kom-

munalförbundet Avancerad Strålbe-
handling (Skandionkliniken) var att 
bilda ett nationellt nätverk för svensk 
strålbehandling då det behövs en stark 
och samlad röst för svensk strålbe-
handling. 

Vid årets strålmöte, via Zoom, den 
16 september deltog mötesdeltagarna 
i en miniworksshop via Mural där 
det diskuterades om en förening för 
svensk strålonkologi och om vad en 
sådan förening ska ha som syfte och 
arbeta med. Efter en omröstning bild-

ades Svensk strålonkologisk förening 
(SSOF) som kommer vara en ideell 
förening för personal verksamma inom 
strålbehandling. 

En interimsstyrelse för  
SSOF valdes bestående av:
Silke Engelholm (ordförande) Lund 
Läkare, Mattias Hedman Stockholm 
Läkare, Karin Ahlberg Göteborg 
Sjuksköterska, Tufve Nyholm Umeå 
Fysiker, Giovanna Gagliardi Stockholm 
Fysiker, Per Nodbrant Jönköping Fysi-
ker, Per Fransson Umeå Sjuksköter-
ska, Lars Beckman Sundsvall Läkare, 
Karolina Vernmark Linköping Läkare, 
Anna Isaksson Örebro Sjuksköterska 

och Kjell Bergfeldt Uppsala (adjungerad 
projektledare).

Val till styrelse sker vid årsmöte 
2021. Syftet med föreningen kommer 
vara att driva de frågor som krävs för 
att uppnå målen för svensk strålbe-
handling. Det vill säga främja och 
stödja kunskaps- och teknikutveckling 
av svensk strålbehandling. Arbeta 
för hög kompetens och tillgång till 
modern utrustning i hela landet och 
driva frågor om forskning, utbildning, 
kompetensförsörjning och resurstill-
delning. Föreningens mål kommer vara 
att svensk strålbehandling ska uppnå 
kvalitet och kunskapsbildning i nivå 
med ledande länder i Europa. •

Nybildad svensk strålonkologisk förening

Foto: Thom
as H

ecker / stock.adobe.com
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”Föreningens mål kommer vara
att svensk strålbehandling ska uppnå
kvalitet och kunskapsbildning i nivå

med ledande länder i Europa.”
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Strålbehandlingen har  
minskat under pandemin
Antalet behandlade patienter liksom antalet givna behandlingar minskade 2020 
jämfört med året innan. Det var 28 006 patienter som fick extern strålbehandling 
förra året, en minskning med sex procent jämfört med 2019. Antalet fraktioner 
minskade också, från nära 378 000 till 339 000, motsvarande tio procent.

D
essa data framkommer av 
en enkät som styrgruppen för 
det nationella projektet för att 
stärka svensk strålbehandling 

genomfört tillsammans med landets 
onkologchefer. Se figur 1.

 Men situationen skiljer sig åt mellan 
landets regioner och även mellan klini-
kerna. Förändringen av antalet patienter 
varierar över landet. Sydöstra regionen 
redovisar en ökning, medan övriga mins-
kat i större eller mindre grad. Liknande 
bild ses även när man jämför landets 16 
kliniker som ger strålbehandling. Se figur 
2 och 3.

 Att pandemin har del i det trendbrott 
med ökande antal patienter i strålbe-
handling verkar de flesta överens om. Det 
finns många rapporter om senarelagda 
cancerdiagnoser, dels för att screeningen 
pausades under delar av 2020 och dels 
för att många patienter även av andra 
skäl kommit senare till vården med sina 
symtom.

Att antalet fraktioner/behandlingar 
skulle minska är inte oväntat utan 

Kjell Bergfeldt 
MD PhD, projektledare Skandionkliniken
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Figur 1. Antal fraktioner och antalet patienter i svensk strålbehandling 2019 och 
2020. Antalet fraktioner per patient har under samma tid sjunkit från 13 till 12.

Antal patienter i strålbehandling 2019 vs. 2020
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Figur 2: Sydöstra regionen är den enda region som ökat antal patienter i strålbe-
handling under 2020.

2020 2019

Hur många läkare på kliniken 
uppskattar ni på egen hand kan 
sköta de flesta av strålbehandlingen 
förekommande arbetsuppgifter 
(omräknat till heltidstjänster)?

Chefsenkät 2021 69,8

Chefsenkät 2016 ca 68

RALF-enkät 2018 60

Nedanstående tabell visar tillgången till 
strålonkologer i jämförelse mellan olika 
uppskattningar som gjorts på senare år.
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Antal patienter 2019 och 2020
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Figur 3: Motsvarande fördelning per klinik med jämförelser av antalet patienter 
2019 och 2020.

Forts. nästa sida

sannolikt en konsekvens av att hypofrak-
tionering vid behandling av de stora 
diagnoserna bröst- och prostatacancer 
börjat slå igenom på bred front. Om det 
finns ytterligare trender bakom siffrorna 
får fortsatta analyser visa.

I enkäten har man också tittat på 
nyttjandegraden av behandlingsrummen. 
Det visar sig att den skiljer sig åt mellan 
klinikerna, där de som beskrivit den hög-
sta nyttjandegraden behandlar dubbelt så 
mycket som de minst nyttjade behand-
lingsrummen, det gäller både antalet 
patienter och antalet fraktioner. 

 
Personal 
Samtliga har svarat att vi behöver ha fler 
strålonkologer. På frågan om behovet av 
ytterligare strålonkologer för att kunna 
bemanna och ha utrymmer för forskning 
och utveckling är bedömningen att det 
behövs ytterligare 46 strålonkologer 
utöver de 69,8 man redovisar idag.   

Enligt ESTRO:s rekommendationer 
(16 strålonkologer per miljon invånare) 
skulle vi behöva vara 160 strålonkologer 
i landet. Tyvärr saknas i dagsläget 
siffror som jämför förhållandena i andra 
länder.

Två tredjedelar av cheferna angav 
att man upplever brist på personal och 
fyra av sexton svarade att man anlitar 
hyrpersonal.

Hur många ytterligare heltidstjäns-
ter skulle behövas på våra kliniker för 
en långsiktigt hållbar bemanning som 
inkluderar utrymme för forskning och 
utveckling? Det är en fråga som berör 
både arbetsmiljö och hur cancervården 
ska klara av att implementera den snabba 
kunskapsutvecklingen på vårt område. 

Sammanfattande data om läkarbemanning och akademisk kompetenstillgång

Antalet läkare totalt  
(Sannolikt underskattat då några kliniker bara redovisat arbetande på strålavdelningen)

459

Antal specialister
(sannolikt underskattat då några kliniker bara redovisat arbetande på strålavdelningen)

302

Antal professorer 9

Antal docenter 27

Antal disputerade 107

Antal ST-läkare 147
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Figur 4: Antalet behandlingar per behandlingsrum på respektive klinik.
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Antal patienter per rum
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Figur 5: Antalet patienter per behandlingsrum.

Antal LA per milj inv.

Figur 6: *Hallands befolkning är delad rakt av mellan VGR och södra regionen. 
Befolkningsdata hämtat från SCB för 1 januari 2021. 

Tillgång på linjäracceleratorer per miljoner invånare (LA/M)*
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Cheferna bedömer att vi behöver minst 
46 strålonkologer, 66 strålsjuksköterskor 
och 39 sjukhusfysiker till för att klara 
denna utmaning. 

Utrustning
Det finns rapporter som beskriver 
och analyserar rekommenderat antal 
linjäracceleratorer (LA) i ett land (Cai 
Grau et al, 2014). Där redovisades 
att Sverige 2010 hade 6,7 LA/miljon 
invånare. Rekommenderad mininivå 
enligt ESTRO är 5,5, således ligger vi 
något över den. Men jämfört med länder 
i vår närhet låg vi långt efter: Norge hade 
8,3, Nederländerna hade 7,9, Finland 8,0 
och Danmark 9,5. Skulle Sverige ha lika 
många LA som Danmark och Nederlän-
derna hade då skulle vi idag ha 85–90. 
Enligt denna enkät har vi 70 LA, vilket 
motsvarar 6,7 LA/miljoner invånare. Ett 
deficit på 15–20 behandlingsrum och en 
oförändrad siffra jämfört med 2010. 

Behovet av nya linjäracceleratorer är 
också uttalat enligt enkäten. Endast sex 
av sexton säger sig inte se ett behov av 
ytterligare behandlingsrum de närmaste 
fem åren.

Skillnaden mellan olika regioner 
är också påfallande. Se figur 6. I två 
regioner är tillgången på behandlingsrum 
i nivå med våra nordiska grannländer. I 
övriga ligger de under eller mycket under 
den nivå man har där. För Stockholms del 
är siffran mycket under, vilket förklaras 
av att antalet acceleratorer inte ökat de 
senaste åren medan befolkningstillväxten 
varit mycket stor. •
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EONS – European Oncology Nursing 
Society, är en medlemsorganisation 
för cancersjuksköterskor från hela 
Europa. EONS delar ut olika typer 
av utmärkelser för att erkänna 
cancersjuksköterskors arbete. Nu har 
RCC Stockholm Gotlands t.f verk-
samhetschef Lena Sharp fått utmärkelsen 
Lifetime Achivement Award för sitt bidrag till 
cancersjukvården och för sitt engagemang som 
förebild inom cancersjuksköterskeledarskap.  
 
Grattis Lena!

Lena Sharp tilldelas EONS  
Lifetime Achivement Award

Välkomna till en nationell utbildningsdag för sjuksköterskor  
i hematologisk vård den 10 februari 2022.

Utbildningsdagen kommer att hållas  
på Hotell Clarion Sign i Stockholm. 

Det kommer även att beredas möjlighet att delta via länk. 
Programmet är under framtagande.

Har du frågor kontakta:
Anders Bergsten  Annika Lindström 
Pfizer hematologi  AztraZeneca Hematology 
anders.bergsten@pfizer.com annika.lindstom2@astrazeneca.com 
076-889 24 63  072-203 95 58

Nationell utbildningsdag
Hematologisk vård

Save the date!

www.uu.se/utbildning

HJÄLP OSS ATT 
UTVECKLA SVENSK 

CANCERVÅRD
Utbilda dig till specialistsjuksköterska 

i onkologisk vård, ansök från 15/2

Välkomna till  
Onkologidagarna 2022 
Uppsala 22-24 mars

KIs Kulturpris 2021  
till Carol Tishelman

För program och anmälan:
www.onkologidagarna.se

Välkomna!

Vi gratulerar professor 
Carol Tishelman och 
hennes team som 
tilldelats Karolinska 
Institutets kulturpris 
2021 för sitt inno-
vativa arbete med 
forskningsprogrammet 
DöBra. I motiveringen påpekas bland annat att de i sin 
forskning visat en enastående förmåga att kombinera 
konst och vetenskap för att väcka och undersöka 
frågor kring döende, död och sorg.

Teamet har i partnerskap med individer – friska 
som sjuka, närstående, vårdpersonal, föreningar och 
andra samhällsgrupper och instanser och genom inter-
disciplinära samarbeten bedrivit deltagande forskning 
om hur kultur, miljö och samtal kan stödja människor 
att förbereda sig inför livets slut.
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Blodcancerförbundet
Blodcancerfonden
Hamngatan 15B

172 66 Sundbyberg

Tel: 08-546 405 40

E-post: info�blodcancerforbundet.se

www.blodcancerforbundet.se

Bröstcancerförbundet
Hantverkargatan 25 B

112 21 Stockholm

Tel: 08-546 40 530

info�brostcancerforbundet.se

www.bröstcancerförbundet.se

Cancer- och Trafikskadades
Riksförbund/CTRF
Box 9509, Sandhamnsgatan 61,

102 74 Stockholm

Tel: 08-522 001 00, Fax: 08-522 001 10

ctrf�ctrf.se, www.cancertrafik.se

Carpa – För patienter

med tumörsjukdomar i

hormonproducerande organ

info�carpapatient.se

www.carpapatient.se

Gynsam, Gyncancerföreningarnas
Nationella Samarbetsorganisation

Storgatan 52B, 852 30 Sundsvall

Tel: 060-12 77 54

info�gynsam.se/ordforande�gynsam.se

www.gynsam.se

ILCO Tarm- uro och stomiförbundet
Hamngatan 13B

172 66 Sundbyberg

Tel: 08-546 40 520

info�ilco.nu

www.ilco.nu

Lungcancerföreningen Stödet
Barks väg 14, 170 73 Solna

Kontakttelefon: 08-514 833 000

Journummer/Stödtelefon: 020-88 55 33

www.stodet.se

Mag- och tarmförnbundet
Tel: 08-642 42 00

rmt�magotarm.se

www.magotarm.se

MELANOMFÖRENINGEN
info�melanomforeningen.se

www.melanomforeningen.se

Mun- & halscancerförbundet
Tel: 08-655 83 10/20

info�mhcforbundet.se

www.mhcforbundet.se

Njurcancerföreningen
info�njurcancerforeningen.se

www.njurcancerforeningen.se

Nätverket mot cancer
Box 85, 280 20 Bjärnum,

Tel: 0705-72 60 80

info�natverketmotancer.se

www.natverketmotcancer.se

Nätverket Mot Gynekologisk Cancer
Parkvägen 46, 131 41 Nacka

Tel: 0733-45 69 87

therese�gyncancer.se

www.gyncancer.se

 
Nära Cancer
Nära cancer är en webbplats för dig som 

är ung och står nära någon som har 

cancer. Här möter du andra unga i liknande 

situation och kan få svar på dina frågor av 

sjukvårdspersonal.

kontakt�naracancer.se

www.naracancer.se

Palema - Cancer i Pankreas, lever, 
magsäcken och/eller matstrupen 
info�palema.org

www.palema.org

ProLiv, Patientförening för
prostatacancersjuka
Barks väg 14, 170 73 Solna

Tel: 08-655 44 30, info�proliv.com

www.prostatacancerforbundet.se

Prostatacancerförbundet
Tel: 08-655 44 30

kansli�prostatacancerforbundet.se

www.prostatacancerforbundet.se

Sarkomföreningen
Tel: 070-632 48 07

info�sarkom.se

www.sarkom.se

Sipples Patientförening
Stallvägen 59, 269 38 Båstad

Tel: 0431-758 26, info�sipples.se

www.sipples.se

Svenska Hjärntumörföreningen
Norra Forsåkersgatan 21, 431 63 Mölndal

Tel: 0701-91 31 63

info�hjarntumorsforeningen.se

www.hjarntumorforeningen.se

Svenska Laryngförbundet/SLF
Barks väg 14, 170 73 Solna

Tel: 08-655 83 10, 655 83 20

Fax: 08-655 46 10

laryngforbundet�telia.com

www.laryngforbundet.nu/

Svenska Ödemförbundet
För personer med lymfödem,  

lipödem och lymfatiska

sjukdomar och komplikationer

info�svenskaodemforbundet.se

www.svenskaodemforbundet.se

Sveriges Cancersjukas
Riksförbund/SCR

Box 7107, Barks väg 14, 170 07 Solna

Tel: 08-31 82 05, Fax: 08-32 07 60

info�cancersjukasriks.se

www.cancersjukasriks.se

Stödföreningen för Cancerpatienter
Ö. Larmgatan 10, 411 07 Göteborg

Tel: 031-15 19 92, Fax: 031-15 19 92

Ung Cancer
Tel: 031-75 77 111

info�ungcancer.se

www.ungcancer.se
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Venös tromboembolism (VTE) utgör en av 
de vanligaste dödsorsakerna hos patienter 
med cancer.1

Risken för återkommande VTE är tre 
gånger högre vid cancersjukdom.2

Risken för VTE ökar signifikant när 
patienter med cancer blir immobiliserade.3

Fragmin (dalteparin) var det första 
lågmolekylära heparinet med indikation 
för behandling och sekundärprevention av 
VTE hos patienter med cancer.4

Hennes cancer är  
under kontroll. 

Lat inte en blodpropp 
komma i vägen för 
tillfrisknandet.

Referenser: 1. Khorana AA. Thromb Res. 2010;125(6):490–493. 2. Kakkar AK et al. The Oncologist 2003;8,381-88. 3. Lyman GH et al. J Clin Oncol. 2013;49:1118-1134. 
4. Fragmin Produktresume, fass.se.
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Fragmin® (dalteparinnatrium). Injektionsvätska. Rx. B01AB04. Ingår i läkemedelsförmånen. Godkända indikationer: 1. Behandling av akut djup ventrombos och lungemboli när trombolytisk 
behandling eller kirurgi inte är aktuell. 2. Cancerpatienter: Behandling och sekundärprevention av djup ventrombos och lungemboli. 3. Trombosprofylax vid kirurgi. 4. Profylax till patienter med 
kraftigt ökad risk för venös tromboembolism och som är tillfälligt immobiliserade p.g.a. akut sjukdomstillstånd som t.ex. hjärtinsufficiens, andningsinsufficiens, allvarlig infektion. 5. Instabil 
kranskärlssjukdom (instabil angina och icke Q-vågsinfarkt). 6. Trombosprofylax-antikoagulation vid extrakorporeal cirkulation under hemodialys och hemofiltration. Kontraindikationer: 
Överkänslighet för Fragmin eller andra lågmolekylära hepariner och/eller heparin t.ex. tidigare konstaterad eller misstänkt immunologiskt medierad heparininducerad trombocytopeni (typ II). 
Akut gastroduodenalt ulcus och hjärnblödning eller annan aktiv blödning. Svår koagulationsrubbning. Akut eller subakut septisk endokardit. Skador och operationer i centrala nervsystemet, 
öga och öra. Epidural anestesi eller punktion av spinalkanalen och samtidig behandling med höga doser dalteparin (såsom vid behandling av akut djup venös trombos, lungemboli och 
instabil kranskärlssjukdom). Epidural anestesi under förlossning är absolut kontraindicerat hos kvinnor som behandlas med antikoagulantia. Hos gravida kvinnor har halveringstider för 
dalteparin på 4-5 timmar uppmätts under den sista trimestern. Styrkor: 2500 IE/ml, 5000 EI/ml, 7500 IE/ml, 10000 IE/ml, 12500 IE/ml, 18000 IE/ml, 25000 IE/ml. Hos cancerpatienter bör 
den totala dagliga dosen ej överstiga 18000 IE för behandling och sekundärprevention av djup ventrombos och lungemboli. Förpackningar och priser: se www.fass.se. För gällande priser 
på sjukhusartiklar på rekvisition, se regionala upphandlingsavtal. Datum för senaste översyn av produktresumén 2020-10-02. För mer information se www.fass.se. www.pfizer.se.

pfizer.sePfizer AB Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden | Tel 08-550 520 00 
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Address: Swedish Orphan Biovitrum AB, Postal address: SE-112 76 Stockholm, Sweden.
Visitor address: Tomtebodavägen 23A, Solna, Phone: +46 8 697 20 00, Web site: www.sobi.com

Referens: 1. Akynzeo SPC

Akynzeo (netupitant/palonosetron), (A04AA55). Blisterförpackning innehållande en 300 mg/0,5 mg (netupitant/palonosetron) kapsel ges oralt cirka 1 timme före start av varje 
kemoterapicykel. Indikation: Akynzeo är avsett för vuxna som profylax mot akut och fördröjt illamående och kräkningar i samband med högemetogen cisplatinbaserad kemoterapi 
vid cancer och som profylax mot akut och fördröjt illamående och kräkningar i samband med måttligt emetogen kemoterapi mot cancer. Kontraindikation: Överkänslighet mot den 
aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varning och försiktighet: Förstoppning, Serotoninsyndrom, QT-förlängning. Rx. F. Uppdatering av produktresumén 2020-01. För fullständig 
information vid förskrivning, se www.fass.se. www.sobi.com  PP-7832

Dubbelverkande antiemetika
med en kapsel1


