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Styrelsen  
Vid årsmötet 2022 blev Anna-Karin Ax, Bodil Westman, Malin Backman och Linda 

Åkeflo omvalda på två år. Bodil Westman blev vald som tillträdande ordförande 2023.  

 

Efter årsmötet 2022 har styrelsen bestått av: 
Helena Ullgren, ordförande, Stockholm   

Anna-Karin Ax, sekreterare, Linköping 
Karina Sandström, kassör, Helsingborg 

Inger Andersson, ledamot, Göteborg  
Malin Backman, ledamot, Stockholm 

Bodil Westman, ledamot, Stockholm 

Linda Åkeflo, ledamot, Göteborg 
Ulrika Persson, ledamot, Stockholm 

Katarina Karlsson, ledamot, Karlstad 
 

Protokollförda möten  
Styrelsen har under året haft tio protokollförda möten. Dessa möten består av årsmöte, 

ett konstituerande möte, sex möten via videokonferens samt ett möte i Stockholm och ett 

internat i Karlstad. 

 

Revisorer 
Håkan Andersson, auktoriserad revisor, Stockholm  
Vid årsmötet 2022 omvaldes 

Britt-Marie Bernhardsson, suppleant, Stockholm 
Marie-Louise Möllerberg, revisorssuppleant, Lund 

  

Valberedning 
Inför årsmötet 2022 bestod valberedningen av 
Anki Dehlin Eriksson, sammankallande Göteborg 

Ann-Christine Svensk, Umeå 
Susanne Bennet, Stockholm 

 

Vid årsmötet 2022 valdes följande personer till 
valberedningen: 

Kristina Olausson, Stockholm, sammankallande 
Anki Dehlin Eriksson, Göteborg 

Katja Vuollet Carlsson, Umeå 
 
 

Medlemsantal  
Antalet betalande medlemmar uppgick till 641 personer, 31 december 2022. Det 

innebär ett sjunkande antal medlemmar i föreningen. 

Beslut togs under året om att flytta medlemsregistret till samma plattform som Svensk 

sjuksköterskeföreningen. Flytten kommer ske under 1:a kvartalet 2023 och innebär en 
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enklare och säkrare, enligt nuvarande GDPR regler, administration av 
medlemsregistret.  

 

Nätverk  

Under året 2022 har följande nätverk i föreningen varit aktiva: Nätverket för 

sjuksköterskor i bröstcancervård, Nätverket för utvecklingssjuksköterskor inom 

radioterapi, Sarkomnätverket, Nätverket för cancerrelaterat illamående, Nätverket för 

hematologisjuksköterskor i Sverige (HEMSIS), och Nätverket för tumörsår. Ett nätverk 

för brachyterapi är under uppstart.  

 

Nätverket för Tumörsår jobbar fortsatt i projektform med medel från Regionalt 
Cancercentrum Stockholm/Gotland för att ta fram och testa ett digitalt beslutsstöd 

specifikt för tumörsår. Vi har nu fått fram en version som vi testar tillsammans med 9 

palliativa enheter i Stockholmsregionen (ASIH och palliativa slutenvårdsavdelningar). 
Vi har hittills fått in 26 konsultationer på totalt 17 patienter. Utvärdering av projektet 

kommer ske under hösten 2023 med Wound-QoL, personalenkäter och intervjuer med 
personal. Vi jobbar nu också för att återskapa en "fysisk" tumörsårsmottagning inom 

Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset, med möjlighet till konsultativ 

verksamhet där det digitala beslutsstödet förhoppningsvis så småningom kan ha en roll.   
 

Nätverket hematologisjuksköterskor i Sverige (HEMSIS): Fortbildningsdagar 
genomfördes den 5-7 oktober i Visby tillsammans med Svensk förening för hematologi 

(SFH) med över 100 deltagande sjuksköterskor. Utmärkelsen “Årets 

hematologisjuksköterska” delads ut i samarbete med Blodcancerförbundet.  
 

Nätverket för cancerrelaterat illamående: Nätverket för cancerrelaterat illamående 
arbetar för att säkerställa ett evidensbaserat arbetssätt kring cancerrelaterat illamående, 

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

är att patienter med cancer ska få en likvärdig vård över hela landet. Vi vill genom 
nätverket öka kunskapen hos vårdpersonal om cancerrelaterat illamående och 

kräkningar. Några av nätverkets representanter har under året deltagit i en nationell 
arbetsgrupp via Regimbiblioteket där man reviderat antiemetikariktlinjer som nu ligger 

publicerade som stöddokument på Kunskapsbankens hemsida 

(https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/stoddokument/). Representanterna från 
Västra Götaland har också utarbetat en webbaserad antiemetikautbildning via 

lärplattformen LäraNära. Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och läkare och tar ca 
3 timmar att genomföra. Under 2022 har vi haft 7 kurser och ett hundratal har genomfört 

utbildningen. I dagsläget är den öppen för Västra Sjukvårdsregionen men vi hoppas 

kunna öppna upp den för övriga Sverige under 2023.  
 

Nätverket för sjuksköterskor i Bröstcancervård: Under året har vi haft flera 

telefonmöten samt ett fysiskt möte i Stockholm.  Nätverket har sett över syfte och mål 

med nätverket i samarbete med Bröstcancerförbundet. Vi har flera nya representanter i 

flera regioner. Fortsatt arbete sker med fokus på nationell Min vårdplan samt 

Cancerrehabilitering. Vi ser fram mot att arbeta vidare i nätverket nästa år. 

 

 

https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/globalassets/regimbiblioteket/dokument/antiemetika_vuxen.pdf
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Nätverket för utvecklingssjuksköterskor inom Radioterapi: Gruppen fortsätter med 

erfarenhetsbyte genom att mejla frågor till varandra. Målet är att tillsammans utveckla 

omvårdnad och patientomhändertagande. Under året har vi diskuterat mycket 

kompetensstege för sjuksköterskor/röntgensjuksköterskor inom radioterapi och vad 

behöver göras för att kunna locka flera sjuksköterskor/röntgensjuksköterskor att jobba 

med strålbehandling. 

Sarkomnätverket: I april 2022 hade vi en träff för alla kontaktsjuksköterskor i Sverige 

som jobbar med sarkom, från ortopeden, kirurgen och onkologen. Det var två 

uppskattade dagar som gjorde att vi kunde göra en kartläggning av vilka personer som 

finns i Sverige och upprätta kontaktvägar för framtiden. Dessa dagar genomfördes i 

Stockholm och låg i samband med den årliga sarkomdagen som vi genomför 

tillsammans med patientföreningen varje år. Dessa båda evenemang kommer att 

genomföras även 2023. Det har också varit ett flertal Sarkomdagar på andra orter i 

Sverige under året. Vi jobbar också nära patientföreningen och det har varit många 

webbinarium under året som vi har stöttat och varit delaktiga i. 

Vilande: Svenska sektionen för Young Cancer Nurses. 

 

 

Tidningen Cancervården  
Tidningen Cancervården har kommit ut med fyra nummer under 2022. Alla har haft 
ett övergripande tema “Cancervård i förändring”, med stor vikt på omvårdnad.  

 

Tidningen har haft följande teman: 
Nr1 Hematologi 

Nr2 Sjuksköterskan inom cancervård  
Nr3 Immunologi/Immunoterapi, Återkoppling Onkologidagarna och ESTRO  

Nr4 Patientsäkerhet. Återkoppling Kirurgveckan och EONS/ESMO. 

 
Redaktionen har haft åtta digitala möten och ett fysiskt möte. Därutöver tät mail och 

telefonkontakt, framförallt i samband med manusstopp och utgivning. Även under 2022 
har chefredaktören varit en del av styrelsen och deltagit vid alla styrelsemöten. Detta har 

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

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

Chefredaktören har under 2022 tillsammans med styrelsen och redaktionen fortsatt 
arbeta med den nya arbetsbeskrivningen för redaktör och redaktion. Detta för att 

tydliggöra uppdragen. Arbetet med att skapa rutiner för redaktionen har fortsatt och fallit 

väl ut. Arbetssättet har nu när redaktionen arbetat tillsammans drygt ett år satt sig och 
fungerar mycket bra. Även under 2022 har redaktionen haft ett mycket bra samarbete 

med journalist Eva Gärdsmo. Eva har deltagit i samtliga redaktionsmöten. 
 

Samarbetet med Adviser har fortsatt under 2022 bland annat genom att chefredaktören 

haft tät kontakt med annonsavdelningen för att hjälpa till att tipsa om möjliga 
annonsörer.  
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Under våren 2022 började styrelsen att se sig om efter annan samarbetspartner för 
produktion av tidningen. Vi fick tre offerter som jämfördes och till slut föll valet på 

MediaHuset. Avtalet med Adviser sas upp i början av juni. Samarbete med Adviser har 
fortsatt året ut och de har producerat alla fyra tidningar under 2022. Utfallet 2022 blev 

positivt och tidningen gick med vinst, totalt plus blev 46 993.   

 

Digitala media  
Facebook har stor genomslagskraft med god aktivitet från styrelsen. Sidan har ökat 
antal följare och har nu 1 264 individer. FB har en god räckvidd och når ut till snitt på 

500 användare per inlägg. Under året har Twitter-kontot @sskicancervard varit stabilt 

med ca 325 följare. Instagram-kontot @sskicancervard har ökat antal följare till 487. 
Under 2022 har vår hemsida https://swenurse.se/sjukskoterskoricancervard haft 6052 

unika besökare. På hemsidan finns bland annat länkar till evidensbaserade guidelines, 
tips på webinarier/utbildningar samt tidigare nummer av cancervården. 

 

Stipendier  
Under 2022 har styrelsen utlyst följande stipendier: 

• 12 st medlemsstipendier har utlysts á 5000 kr. Sex ansökningar har kommit in, 

varav tre á 5000 SEK och ett á 10 000 SEK har beviljats av styrelsen. Två 

ansökningar uppfyllde ej kriterierna.  
• 1 st nätverksstipendium á 10 000 kr. En ansökan från bröstnätverket har kommit, 

den har beviljats av styrelsen. 
 

Konferenser – utbildningsdagar  

Onkologidagarna  

Genomfördes i Uppsala i mars 2022 med temat “Var går gränsen?” och planerades 

sedvanligt i samarbete med SOF (Svensk onkologisk förening). Den vetenskapliga 
kommittén bestod av två representanter från SOF och Helen Ullgren samt Katarina 

Karlsson från styrelsen. 417 deltagare var på plats, varav 138 sjuksköterskor. 

Planeringen inför nästa konferens i mars 2023 med Kalmar som värdort pågår och 
Helena Ullgren och Linda Åkeflo representerar styrelsen i den vetenskapliga 

kommittén. 
 

Utbildningsdagar 

Under våren genomfördes en utbildningsdag riktad till sjuksköterskor inom 

hematologi tillsammans med HEMSIS, Pfizer och Astra Zeneca. Vi har aktivt via 

hemsida och sociala medier spridit relevanta utbildningstillfällen för medlemmarna.  
 

Även European Oncology Nursing Society (EONS) har haft flera andra 
utbildningsinitiativ som föreningen varit aktiva i. Vi har deltagit både som föreläsare 

och i expertpanel.   

 

Remisser som besvarats   
 

Remisser från NPO Cancer 

https://swenurse.se/sjukskoterskoricancervard%20haft%206052%20unika%20besökare.
https://swenurse.se/sjukskoterskoricancervard%20haft%206052%20unika%20besökare.
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Föreningen har under 2022 granskat och lämnat remissvar tillsammans med Svensk 
sjuksköterskeförening på 17 nationella vårdprogram från NPO Cancer:  

aggressiva B-cellslymfom, akut onkologi, AML, binjuretumörer, bröstcancer, hjärna och 
ryggmärg, kolorektalcancer screening, KML, livmoderhalscancerprevention, 

livmoderhalscancer och vaginalcancer, lungcancer, malignt melanom, matstrups- och 

magsäckscancer, njurcancer, palliativ vård, trofoblastsjukdomar och prostatacancer. 
Remissvaren återfinns under https://www.swenurse.se/nyheter-och-opinion/remisser  

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

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

sjuksköterskor som deltar i vårdprogramarbetet, med akademisk och klinisk kompetens 
avseende omvårdnad. Föreningen kommer fortsätta krav ställa att specifik omvårdnad 

relaterad till aktuell diagnos beskrivs i de nationella vårdprogrammen. Samverkan har 
inletts med RCC i samverkan angående hur skrivningar om omvårdnad i nationella 

vårdprogram kan förbättras. Under hösten påbörjades arbete med att sammanställa ett 

medicinskt- och ett omvårdnadsdokument rörande Bedömning och hantering av 
biverkningar vid behandling med checkpointhämmare till ett gemensamt. Diskussion 

pågår om detta kan bli modell för ytterligare dokument rörande generell hantering av 
biverkningar vid cytostatikabehandling, strålbehandling med flera områden. 

 

Remissvar från övriga NPO  

Under året har styrelsen granskat och lämnat remissvar tillsammans med Svensk 

sjuksköterskeförening 6 kunskapsstöd från övriga NPO: 

• Riktlinje för handläggning av merkelcellscancer i ögonregionen 

• Riktlinje för handläggning av periokulär talgkörtelcancer 
• Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Palliativ vård   

• Vårdriktlinje handläggning av periokulär skivepitelcancer 

• Vårdriktlinje periokulärt malignt melanom och lentigo maligna 

• Vårdriktlinje handläggning av ögonnära basalcellscancer 

 
Övriga remissvar 

Vi har lämnat kommentarer på fyra Nationella kliniska kunskapsstöd för primärvården 

som tagits fram utifrån cancerdiagnosernas SVF-förlopp: 

• Skivepitelcancer i huden 

• Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer 

• Hudmelanom 

• Bukspottkörtelcancer 
Vi har här lyft vikten av skriftlig information om SVF ges till patienten, att beakta 

psykologiskt stöd till patienten i samband med utredning och diagnos samt att 

bedömning av för diagnosen specifik omvårdnad görs tidigt i utredningen.  
 

Övrigt  

Arbete pågår i att utforma en skrift riktad till beslutsfattare och makthavare om 
föreningens verksamhet. Tanken är att underlätta påverkansarbete och kunna på ett 

enkelt sätt bättre beskriva föringens verksamhet.  

 

 

https://www.swenurse.se/nyheter-och-opinion/remisser
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Nationell samverkan  

Svensk sjuksköterskeförening   
Helena Ullgren och Inger Andersson deltog i Svensk sjuksköterskeförenings 

ordföranderåd som hölls digitalt. Vi deltog även med två från styrelsen på 
Sjuksköterskedagarna som anordnades av Svensk Sjuksköterskeförening.  

 

Diskussioner har fortsatt kring ökad samverkan mellan Svensk sjuksköterskeförening 

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

Vi har fortsatt samarbete kring ökad samverkan och utveckling av 

omvårdnadsrepresentation i de nationella vårdprogrammen, vi svarar på remisser 

angående vårdprogram, vårdförlopp mm tillsammans med Svensk 

sjuksköterskeförening.  

 

Helena Ullgren medverkade i en workshop kring avancerad specialistsjuksköterska 

och blev även intervjuad kring exempel på avancerade roller inom cancervården för 

Svensk sjuksköterskeförenings räkning.  

 

Svensk strålonkologisk Förening  

Under året har styrelsen utsett Marcus Roskifte som föreningens representant i 

styrgruppen. Svensk strålonkologisk Förening består av representanter från chefsrådet 
i onkologi, RCC, Svensk Onkologisk Förening, sjukhusfysikerna och Sjuksköterskor i 

cancervård.  
 

Under året har en rapport tagits fram som visar att kompetensförsörjningen och 

forskningsfältet inom området i Sverige mycket eftersatt i jämförelse med övriga 
nordiska länder. Dock har forskning inom vårdvetenskap inriktad mot strålbehandling 

en högre kvalitet och aktivitetsnivå än övriga nordiska länder. Under året har även 
arbete med att ta fram en utbildningsplan för en 1-årig utbildning med inriktning 

strålbehandling påbörjats. Utbildningen ska skapa förutsättningar för sjuksköterskor 

att ge en patientsäker strålbehandling och behärska den alltmer komplicerade 
tekniken. 

 

Övriga samarbetspartners 
Regionalt cancercentrum (RCC): Bodil Westman 
Ung Cancer, NRPV: Helena Ullgren 

Patientföreningar: Styrelsen 

Onkologi alliansen (samarbete mellan de forskande läkemedelsföretagen) 
 

ISNCC, International Society of Nurses in Cancer Care: Helena Ullgren 
ESTRO, European Society for Radiotherapy and Oncology: Ulrika Persson 

EONS, European Oncology Nursing Society: Helena Ullgren    

NSG, Nordisk Samarbetsgrupp: Katarina Karlsson 
EBMT/Nordic Forum: Inger Andersson 

Nätverket för en Nationell Canceragenda,  
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Internationell samverkan  

European Oncology Nursing Society (EONS)  
EONS ordföranderåd 

Bodil Westman representerade föreningen på EONS ordföranderåd i samband med 

EONS 15 i Paris. Vid mötet presenterades arbetet i de olika working groups, för mer 
information se EONS hemsida https://cancernurse.eu/. Vid mötet diskuteras även 

underlag till EONS nya strategiplan. 

 

EONS working groups 

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

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

och workshops med europeiska beslutsfattare, sjuksköterskor, apotekare och andra 
relevanta yrkesgrupper, kring utarbetande av nya riktlinjer för cytotoxiska läkemedel 

som är ute på remiss/testning.  

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

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

Europa för att utveckla och påverka vården av ovanliga cancrar. 

Uppdatering av det så kallade “Cancer Nursing Index” (CNI) pågår, Sveriges profil går 

att se på hemsidan.  

Det pågår även arbete med en ackreditering/certifiering av en “säker arbetsplats”, där vi 

siktar på att Sverige ska vara en av de länder som får pilottesta denna utmärkelse.  

 

PrEvCan 

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

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

kampanjen fortsatt under 2023, kampanjen startade september 2022. Sjuksköterskor i 
cancervård är länken mellan PrEvCan projektet och Nationell arbetsgrupp 

cancerprevention (NAG). Vi har samarbete med ett flertal organisationer i Sverige, 
bland annat sjuksköterskor mot tobak  

 

EONS Young Cancer Nurses (YCN) 

Sedan årsmötet i mars 2022 har den svenska sektionen för Young Cancer Nurses varit 
vilande. Styrelsen uppfattar att det finns ett stort behov av en svensk sektion av Young 

Cancer Nurses och har därför bedrivit ett aktivt och uppsökande arbete med försök till 

flera digitala nätverksmöten under 2022 för att återaktivera nätverket. Flera personer har 
anmält sig till men få har deltagit i dessa möten. Frågan har lyfts i 

verksamhetschefsrådet samt i Svensk Onkologisk Förening.  

 

Nordisk Samarbetsgrupp (NSG)  
Ej aktivt under 2022. 

 

https://cancernurse.eu/
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International Society of Nurses in Cancer Care 

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

är ett internationellt nätverk för sjuksköterskor i cancervård med mer än 60 000 
medlemmar. Ordförande Helena Ullgren är kontaktperson.  
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