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Behandlingstid: Behandlingen ska pågå tills den inte längre har någon positiv effekt eller oacceptabel toxicitet uppträder. Beredningsform: Kapslar á 
50 mg eller 75 mg. Verksamma beståndsdelar: enkorafenib. Indikation: enkorafenib i kombination med binimetinib är avsett för behandling av vuxna 
patienter med icke-resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation. Innan patienterna tar enkorafenib måste ett validerat test 
utförts som bekräftar att tumören har en mutation i BRAF V600. Varningar och försiktighet: Ta alltid Braftovi enligt läkarens anvisningar. Liksom för alla 
läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. 
Produktresuméns senaste översyn 2019-04-23.
 
Mektovi® (binimetinib) Rx, F, ATC-kod:L01XE41 

COMBO450=enkorafenib 450 mg QD + binimetinib 45 mg BID; VEM=vemurafenib 960 mg BID; OS=overall survival (totalöverlevnad).

Referenser: 1. Produktresumé; 2. Liszkay et al. J Clin Oncol 37, 2019 (suppl; abstr 9512)

Braftovi® (enkorafenib) Rx, F, ATC-kod: L01XE46.  

▼  Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
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• För båda behandlingsarmarna var median uppföljning av OS 48,8 månader (mo).2 Median OS var  
33,6 månader för COMBO450 (95% CI, 24,4–39,2) och 16,9 månader (95% CI, 14,0–24,5) för VEM1

• COMBO450 minskade risken för död med 39% (HR=0,61 [95% CI, 0,48–0,79]) i jämförelse med VEM2

• Den uppdaterade analysen visar att fler patienter som fick COMBO450 levde efter 1, 2, 3 och 4 år.2

BRAFTOVI® (enkorafenib) +  
MEKTOVI® (binimetinib) för vuxna patienter  

med icke-resektabelt eller metastaserat  
melanom med BRAF V600-mutation.1

Uppdaterade överlevnadsdata visar:2
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▼  Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Behandlingstid: Behandlingen ska pågå tills den inte längre har någon positiv effekt eller oacceptabel toxicitet uppträder. Beredningsform: Tabletter á 15 
mg. Verksamma beståndsdelar: binimetinib. Indikation: binimetinib i kombination med enkorafenib är avsett för behandling av vuxna patienter med icke-
resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation. Innan patienterna tar binimetinib måste ett validerat test utförts som bekräftar 
att tumören har en mutation i BRAF V600. Varningar och försiktighet: Ta alltid Mektovi enligt läkarens anvisningar. Liksom för alla läkemedel kan detta 
läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. Produktresuméns 
senaste översyn 2018-10-30. 

Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse,  
kontakta biverkningsenheten på Pierre Fabre Pharma Norden AB.  
Telefon: 08-625 33 50. Postadress: Karlavägen 108,   
115 26 Stockholm, Sweden. vigilancenorden@pierre-fabre.com.



”De patienter som 
behöver en livsviktig 
cancerbehandling ska 
fortfarande kunna få 
det på ett säkert och 
bra sätt.” 

CANCERVÅRDEN 
NUMMER 2 // 2020

3.

Ledaren Ordförandes rader

Denna ledare känns av flera skäl väldigt tung att skriva, 
men också fylld av tacksamhet. 

Vi hade tänkt ägna detta nummer åt att rapportera 
om Onkologidagarna som skulle hållits i Växjö. Beslu-
tet att ställa in Onkologidagarna var inte helt i våra 
händer, men inget annat alternativ hade varit möjligt 
och vi känner med alla som förberett sig och fått ledigt 
för att delta!

I det här numret av Cancervården har vi försökt 
anpassa oss efter det som hänt och händer nu i Sverige, 
Europa och hela världen. Som sjuksköterskor idag kom-
mer de flesta av oss att se och vara med om saker som 
präglar oss för resten av livet. Vi kommer få vara med 
och fatta beslut som är svåra. En del av oss kommer 
att bli sjuka. Under de senaste veckorna har jag, precis 
som många av er sjuksköterskor i cancervård arbetat 
långa dagar/kvällar och nätter. Jag har varit med om 
intensivt arbete i ledningsgrupper och nya formationer 
för att ställa om och för att hantera det som komma 
skall. I skrivande stund är det på många håll i Sverige 
ett stigande antal människor som behöver vård på 
grund av covid-19 infektionen. 

Våra patienter under behandling är sköra och vi 
behöver skydda dem men vi behöver också rädda dem 
vi kan rädda som är svårt sjuka i covid-19 infektion och 
skydda andra sköra i samhället. Samtidigt behöver vi 
se till så att vi som sjuksköterskor är trygga, har rätt 
utrustning och orkar med.  De patienter som behöver 
en livsviktig cancerbehandling ska fortfarande kunna få 
det på ett säkert och bra sätt. 

Under den sista veckan så vet jag att människor 
har avlidit ensamma, att vi får säga nej till förtvivlade 
anhöriga som vill vara med på sjukhuset och prioritera 
bland vilka i personalen som ska ha skyddsutrustning 
och vilka som ska ha ”mindre” utrustning. Allt detta är 
svårt och utmanar oss som yrkespersoner men framför 

allt som människor och jag tror att det vi är med om 
nu kommer leda även till bra saker. Vi kommer att lära 
oss. Vi kommer att samarbeta på ett sätt som vi kanske 
annars inte gjort. 

I detta nummer kommer ni få läsa om ett nätverk 
som heter #OncoAlert och som har ordnat tre virtuella 
live sändningar kring 
Cancer och covid-19 (de 
kan ni hitta på Youtube 
om ni är intresserade). 
#OncoAlerts eldsjäl Gil 
Morgan svarar på frågor i 
detta nummer. 

Tack alla ni som kämpar 
i vården idag, tack alla 
anhöriga som ställer upp 
hemma och förstår sjukvår-
dens situation, tack mina 
fantastiska kollegor och 
tack till våra medlemmar. 

”Jag tror att det vi är med om nu 
kommer leda även till bra saker. 
Vi kommer att lära oss.”

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

Ordförande
Helena Ullgren
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µ-opioidreceptor

MOVENTIG®

Opiod

MOVENTIG® binder till 
µ-opioidreceptorer i magtarm-
kanalen och minskar därmed 
de förstoppande effekterna av 
opioider utan att påverka den 
opioidmedierande analgetiska 
effekten på CNS.1**

REFERENS:

1. MOVENTIG, Summary of Product  
Characteristics, September 2019. 

*Minst 30 morfinekvivalenter (meu) opioider per dag. 
**Se avsnitt 4.4 Varningar och försiktighet angående  

patienter med skador på blod-hjärn-barriären.

Kyowa Kirin AB | Torshamnsgatan 39  
SE-164 40 Kista | Sweden | +46 8 50 90 74 10  

productse@kyowakirin.com |  www.kyowa-kirin.com

OPIOIDORSAKAD FÖRSTOPPNING?  
BEHANDLA DÄR DEN UPPSTÅR

MOVENTIG® (naloxegol)
Opioider binder till 
receptorer i hjärnan 
och ger smärtlindring.

En tablettdagligen

MOVENTIG® (naloxegol) 12,5 mg och 25 mg film-
dragerade tabletter, Rx, (F). Naloxegol fungerar 
som en perifert verkande my-opioidreceptoranta-
gonist i magtarmkanalen och minskar därmed de 
förstoppande effekterna av opioider utan att påver-
ka den opioidmedierade analgetiska effekten på 
centrala nervsystemet. Rekommenderad dos av 
Moventig är 25 mg en gång dagligen (12,5 mg för 
specialpopulationer). För patienter som inte kan 
svälja tabletten hel kan Moventigtabletten krossas 
till ett pulver och blandas i vatten. Blandningen kan 
också administreras genom en nasogastrisk sond. 

Indikation: Behandling av opioid- 
orsakad förstoppning (OIC, opioid-induced consti-
pation) hos vuxna patienter med otillräckligt be-
handlingssvar på laxermedel. För definition på 
”otillräckligt behandlingssvar på laxermedel”, se 
nedan.# För information om kontraindikation, för-
siktighet, biverkningar, pris och doseringar, se 
www.fass.se. Moventig har subvention med be-
gränsning: Subventioneras endast för patienter 
med opioidorsakad förstoppning med otillräckligt 
behandlingssvar på laxermedel. www.tlv.se.

# För att kategoriseras som otillräckligt behand-
lingssvar på laxermedel måste patienten under de 
senaste två veckorna haft OIC-symtom av minst 
måttlig allvarlighetsgrad samt behandlats med 
laxermedel av minst en laxermedelsklass under 
minst fyra dagar. SPC 09/2019.
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• Perifert verkande µ–receptor antagonist1

• En tablett dagligen under opioidbehandling1

• Används med opioider oavsett dos1*



Här kommer årets andra nummer av Cancervården för 
2020! Vem kunde tro att detta år som av WHO utnämnt till 
Sjuksköterskans och Barnmorskan år skulle börja så här? 
Covid-19 har verkligen förändrat hela vår värld.
Temat för detta nummer skulle ha varit AI-Artificiell 
Intelligens och en kavalkad av återrapportering från 
Onkologidagarna i Växjö. Som alla förstår så har det mesta 
av den planeringen spruckit. Vi i redaktionen har gjort vårt 
bästa för att ändå få till en tidning. Det har inte varit enkelt 
och tiden har varit knapp. Men det blev i alla fall en tidning 
till slut. Ett stort tack till alla som hjälpt oss med texter på 
väldigt kort varsel. Bland annat har vi fått in några intres-
santa Coronarelaterade artiklar. 

Trots Corona har vi med den uppskattade artikelserien  
”I huvudet på en forskare” där vi vill lyfta fram intressanta 
forskare och intressant forskning som pågår inom vårt 
område. I detta nummer har vi intervjuat Maria Olsson som 
arbetar som specialistsjuksköterska vid Uppföljningsmot-
tagningen för vuxna efter barncancer. Cancerrehabilitering, 
Onkologiska kliniken Sahlgrenska Sjukhuset. Hon dispute-
rade i maj 2018 med sin avhandlling ”Adolescent and young 
adult cancer survivors - body image and sexual health”.
Även i detta nummer publicerar vi några av de uppsatser 
som Axlagården i Umeå har delat ut stipendier till. Mycket 
bra och väl genomförda arbeten som har mycket att lära ut 
och förmedla. Vi vill uppmana er alla som skriver uppsatser 
att fundera ett varv på om det inte kan vara något att 
publicera i tidningen så att även andra kan lära sig av era 
resultat. Har ni skrivit en uppsats så kontakta gärna oss i 
redaktionen. Kontaktuppgifter finns längre bak i tidningen.
Den krönikör vi skulle ha haft har av olika anledningar 

behövt backa på sitt löfte om att skriva till oss. Den hoppas 
vi få till ett kommande nummer istället.

Efter många års arbete inom redaktionen kommer nu 
både Kicki Klason och Karin Wieselblad att lämna sina 
uppdrag. Även om det är tråkigt, har jag full förståelse för 
deras beslut. Önskar dem all lycka i framtiden med andra 
uppdrag. Därför söker vi nu nya medlemmar som vill börja 
arbeta med oss. Lägre bak i tidningen finns en annons med 
mer information om det. Tveka inte! Det är väldigt roligt 
och givande.

Nästa nummer av Cancervården kommer i höst och då är 
tanken att temat ska vara ”Akut omhändertagande”. Vi tar 
gärna emot tips, idéer och texter som skulle kunna passa in 
inom detta tema. Vi har också planerat en del återkoppling 
från konferenser. Men som det ser ut nu kommer de tyvärr 
inte att bli av eller är flyttade på framtiden.

Var nu rädda om er och var väldigt stolta över det 
fantastiska arbete ni gör ute i vården för alla patienter!
Önskar er alla allt gott tills vi hörs igen framåt hösten!

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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Nya smaker,
fulla av energi!fulla av energi!

RESOURCE® ADDERA PLUS är 
en klar och energirik näringsdryck 
baserad på fruktjuice, vilket ger den 
dess goda och friska smak. I april 
utökar vi Resource® Addera Plus 
sex omtyckta och läskande smaker 
med ytterligare två – Lemonad 
och Multifrukt!

För hälso- och sjukvårdspersonal

RESOURCE® Addera Plus är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. 
Används på inrådan av läkare eller dietist. För kostbehandling av patienter med 
malnutrition eller med risk för malnutrition.

www.nestlehealthscience.se/produkter
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 –Det började med ett twitterkonto, 
@OncoAlert. Från början ville jag 
bara utnyttja min pendling till och 
från jobbet på sjukhuset till att hålla 
mig uppdaterad om den snabba 
utvecklingen inom onkologin och 
passa på att dela sådant som kanske 
också skulle kunna intressera andra, 
berättar Gil Morgan och beskriver hur 
han gjorde:

– Jag bestämde mig för att varje 
dag snabbt skanna igenom tio veten-
skapliga artiklar inom onkologi, välja 
en av dem för mer noggrann läsning 
och sedan göra en kort sammanfatt-
ning av den för twitter. Efter ett tag 
började människor jag aldrig träffat 

tidigare komma fram till mig på kon-
ferenser och andra sammanhang och 
tacka mig för intressanta tweets.

Twittrandet utvecklades efterhand 
till att Gil Morgan nu, tillsammans med 
den brasilianska onkologen Felipe 
Ades, började sända Oncology Case 
Discussions live på Facebook och 
Twitter. Olika case presenteras där för 
en panel av experter från hela världen. 
Det lite speciella är att sändningarna 
är interaktiva så de som tittar på 
livesändningen kan delta med frågor i 
realtid, oavsett var de befinner sig. 

Diskussionerna används som grund 
också för att utveckla ett evidens- och 
nätbaserat utbildningsmaterial som 

kallas WeOncologists ESO Presents.
–För ett år sedan ungefär vida-

reutvecklade jag twitterkontot och 
skapade även hashtagen #OncoAlert 
med möjlighet för alla medlemmar 
i gruppen att under hashtagen dela 
information via twitters messenger-
funktion. Från början var det bara 
onkologer som var med i nätverket, 
men det har vuxit snabbt och 
numera är också sjuksköterskor inom 
cancervården och kollegor inom till 
exempel strålning, gynekologi och 
kirurgi med. Vi har även patientre-
presentanter med. Deras bidrag 
till nätverket är mycket värdefullt, 
betonar Gil Morgan.

8.

Foto: AdobeStock

#OncoAlert  

Den amerikanska onkologen Gil Morgan bor och arbetar sedan nio 
år i Sverige och är nu verksam vid Skånes Universitetssjukhus. 
Han har skapat ett initiativ som nu samlar världens cancerexperter 
under Coronapandemin till livesända diskussioner på sociala  
medier under hashtagen #OncoAlert. Cancervården fick kontakt 
med Gil Morgan som berättade om initiativet.

– samlar världens cancerexperter 
under Coronapandemin till livesända 
diskussioner på sociala medier

Cancer och covid-19 pandemin

Eva Gärdsmo Pettersson
Frilansskribent

Ulrika Persson
Chefredaktör Cancervården.
Styrelsen Sjuksköterskor i cancervård
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Livestreamat rundabordssamtal 
När covid-19 spred sig och pandemin 
blev ett faktum, fanns alltså kanalen 
för att enkelt samla världens experter 
redan på plats. En av #OncoAlerts 
fördelar har varit just förmågan att 
anpassa sig efter kollegors behov 
av information. Det vill Gil Morgan 
att nätverkets uppgift ska vara även 
fortsättningsvis:

–Vi kan inte veta inom vilka områ-
den behoven av information finns nästa 
år, nästa månad eller ens nästa vecka. 
Vi vill definitivt fortsätta att kunna 
hålla våra kollegor uppdaterade och 
också snabbt kunna dela kunskap med 
varandra när det behövs, på samma 
sätt som nu under covid-19 pandemin, 
påpekar han och fortsätter:

Den 17 mars höll nätverket #OncoA-
lert ett första interaktivt rundabords-

samtal om pandemin under namnet 
The Italien COVID 19 Experience. 
Experterna delade information om best 
practices. En av de fem experterna 
var för övrigt Lena Sharp, tf chef för 
RCC Stockholm Gotland och tidigare 

ordförande för EONS. Diskussionen 
kunde livestreamas via Facebook och 
Twitter och nådde 15 000 tittare under 
de första 12 timmarna. Därefter kan 
det i efterhand ses på OncoAlerts 
YouTube-kanal.

–Vårt globala nätverk har givit 
oss en fantastisk möjlighet att dela 
information om covid-19 och lära av 
varandra. Våra italienska kollegor har 
givit oss förstahandsinformation om 
vad de upplevde. Denna generösa 
och ofiltrerade information har gjort 
att vi i länder där smittan fick fäste 
senare kunnat vara bättre förberedda, 
konstaterar Gil Morgan.

I slutet av april kommer #OnkoAlert 
att sända en livestreamad Oncology 
Case Discussions med fokus på 
lungcancer och i maj ytterligare en 
med fokus på bröstcancer. •

Hur ser nätverket på Sveriges sätt 
att arbeta med covid-19 pandemin?

–Nätverket har ingen officiell syn-
punkt på något individuellt lands hante-
ring av pandemin. Men det har noterats 
att Sverige har en hantering som skiljer 
sig från den övriga världen har.

Vilka blir de största utmaningarna 
när det gäller vården och behand-
lingarna för våra cancerpatienter i 
Coronavirusets framfart? 

–Det handlar om att hålla våra pa-
tienter friska nog att klara sina behand-
lingar i de fall som behandlingarna inte 
kan vänta och att efter behandlingen 
se till att de inte risker att smittas av vi-
ruset. Jag tror inte att det är möjligt att 
testa varje patient innan behandling. 
De som testas är sannolikt de som vi-
sar symtom. Det svåra är att skilja vad 
som är en vanlig lättare förkylning och 
vad som är covid-19. Beslutet kommer 
att behöva tas vid varje onkologklinik 
på en individuell basis.

Vilka råd bör vi ge våra patienter 
som är oroliga? 

–Följ onkologteamets rekommen-
dationer och följ i övrigt rekommen-
dationer för andra riskgrupper, det 
vill säga var noga med handhygienen, 
håll distans socialt, stanna hemma, 
ta hjälp för inköp och undvik att åka 
kommunala transportmedel.

Skulle patienter som får im-
munosupprimerande behandling-
ar ha nytta av att få ytterligare 
G-CSF?

–Det är en fråga för behandlande 
onkolog. Patienten bör ta den diskus-
sionen med denna.

Om en patient smittas med 
covid-19, hur länge måste man 
vänta innan man ger behandling? 

–Vi måste förstå att det inte finns 
några specifika guidlines att följa 
ännu eftersom pandemin utvecklas 
relativt snabbt. Den här typen av be-

slut måste fattas av patientens PAL 
utifrån vad om känns säkert utifrån 
bådas perspektiv.

Vet man redan nu att arbetssättet 
inom den onkologiska omvårdnaden 
förändras i samband med krisen?

–Det vet vi inte men min gissning 
är att ja, våra roller inom cancer-
vården kan komma att förändras 
och våra arbetsuppgifter kommer 
att påverkas. Vi ser från Italien att 
covid-19 pandemin kastar om rollerna. 
Där behöver nu även många onkologer 
och sjuksköterskor inom cancervården 
att arbeta med covid-patienterna. Går 
det så långt i Sverige också kommer 
vi alla troligen behöva vara beredda på 
att arbeta både längre dagar och göra 
sådant som normalt inte ingår i våra 
dagliga arbetsliv. 

Några avslutande frågor till Gil Morgan 
om cancer och Covid-19 pandemin 

Ulrika Persson
Chefredaktör Cancervården.
Styrelsen Sjuksköterskor i cancervård

Gil Morgan
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D
et är vårt ansvar att skydda 
våra sköra riskgrupper från 
de konsekvenser smittan 
skulle kunna medföra. Det 

generella besöksförbudet innebär att 
besökare till inneliggande patienter inte 
längre tillåts och medför även begräns-
ningar för de närstående att medverka 
vid exempelvis mottagningsbesök och 
undersökningar. Det kommer finnas de 
enskilda situationer där besöksförbudet 
får lov att hävas. Undantag görs bland 
annat för patienter som vårdas i ett 
sent palliativt skede. 

På en av de onkologiska sluten-
vårdsavdelningarna i Solna vårdar jag 
patienter som befinner sig i vitt skilda 
sjukdomsskeden. Det är den kurativa 
patienten som står under pågående 
behandling och den palliativa patien-
ten i såväl tidig som sen palliativ 
fas. Något som just nu är lätt att 
identifiera hos de allra flesta patienter 
oavsett prognos och sjukdomsskede 
är rädslan för att drabbas av covid-19. 
Många uttrycker oro över att tillhöra 
riskgrupp och en ängslan över att 

Sedan Folkhälsomyndigheten höjde risknivån för samhällsspridning av 
covid-19 i Sverige till ”mycket hög” råder förstärkningsläge på Karolinska 
universitetssjukhuset i Huddinge och Solna. Den 12e mars infördes ett 
generellt besöksförbud på samtliga avdelningar och syftet är glasklart 
– vi måste försöka minimera risken för smittspridning bland patienter 
och personal inne i Karolinskas verksamhet. 

Hur drabbar besöksförbudet 
den svårt sjuka patienten 
och de närstående?

Martina Ekspong
Onkologisjuksköterska, onkologisk slutenvårdsavdelning, 
Nya Karolinska sjukhuset, Solna

Cancer och covid-19 pandemin

Artikelförfattaren Martina Ekspong.
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inte ha valmöjligheten att isolera 
sig i hemmet då provtagningar och 
undersökningar, vård av personal i det 
egna hemmet, planeradade och akuta 
sjukhusbesök ofta tillhör sjukdomen 
och det vardagliga livet. 

Beslutet att införa det generella 
besöksförbudet på avdelningen mottogs 
i många fall som ett mynt med två sidor 
- den rationella kontra den känslomäs-
siga sidan. Å ena sidan en lättnad över 
att det finns åtgärder att vidta som kan 
minimera risken för att smittan förs in 
på avdelningen. De flesta patienterna 
förmedlar att de förstår och ser besöks-
förbudet som en absolut nödvändig 
åtgärd. Å andra sidan uttrycks en 
saknad och längtan efter de fysiska 
besöken av de närmaste. 

En patient beskrev kort myntets 
två sidor: ”Det här beslutet är det enda 
rätta, det finns inget annat alternativ 
i nuläget…men vad sorgligt och tomt 
det känns just nu! Jag saknar min 
familj!” Situationen blir komplicerad 
för den som är allvarligt sjuk då 
behovet av beskydd är stort samtidigt 
som varje dag räknas när tiden kvar 
i livet kan vara knapp. Mötet med de 
betydelsefulla och kära, hälsningen från 
hemmavid, stödet av dem som känner 
en på riktigt kan patienten bara erhålla 
från den närstående. Risken är att de 
svårast sjuka och drabbade patienterna 
också är de som drabbas hårdast av 
besöksförbudet. Behovet av de när-
ståendes stöd är ofta mycket stort då 

symtomen av tumörsjukdomen blir fler 
och planen framåt kan vara oviss. 

Symtomlindring, teamarbete, kom-
munikation och anhörigstöd är de fyra 
bärande hörnstenarna i den palliativa 
omvårdnaden. Det är av största vikt 
att samtliga hörnstenar är fullt fung-
erande runt den palliativa patienten 
för att kunna säkerhetsställa en trygg 
och god omvårdnad. Det rådande 
besöksförbudet medför utmaningar för 
oss vårdpersonal, i synnerhet gällande 
de två hörnstenarna kommunikation 
och anhörigstöd. Avdelningen har före 
den 12 mars varit den självklara och 
naturliga platsen för mötet och samtalet 
med de närstående. När det vardagliga, 
fysiska mötet nu upphör måste vi hitta 
nya rutiner och sätt för att hålla igång 
anhörigdialogen för att kunna informera, 

stödja och fortsätta skapa delaktighet 
för de närstående i omvårdanden. 

Modern teknik kan underlätta
Den moderna tekniken kan underlätta 
under tiden avdelningarna hålls stängda 
för omvärlden. I brist på de fysiska 
besöken kan ett videosamtal med både 
ljud och bild kanske lindra patientens 
längtan efter den närstående något. 
Att få se rörliga bilder från hemmiljö, 
kunna vinka till barn och barnbarn och 
få en skymt av husdjuret beskrivs ofta 
som otroligt betydelsefullt av patien-
terna även under normalt rådande 
omständigheter. 

Vi vårdpersonal bör också i nu- 
läget skapa nya rutiner för en tätare 
telefonkontakt med de anhöriga. Min 
tro är att vi kan lyckas skapa trygghet 
och fortsätta stötta de närstående om 
vi använder telefonerna mer flitigt 
under den här perioden. Telefonen 
mot örat kan förvisso aldrig mätas mot 
det mänskliga mötet med beröring 
och ögonkontakt men får i nuläget ses 
som vårt främsta verktyg i kampen att 
upprätthålla god kommunikation både 
mellan patient/anhörig och mellan 
anhörig/vårdpersonal. 

Låt oss vara extra lyhörda och 
bekräfta patienterna och de närståen-
des känslor i den här besvärliga och 
ansträngda situationen. Låt oss vara 
extra generösa med statusuppdate-
ringar till närstående. Låt telefonerna 
gå varma! •

”Telefonen 
får i nuläget 
ses som vårt 

främsta verktyg 
i kampen att 

upprätthålla god 
kommunikation.”
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Katarina Karlsson
Styrelsen Sjuksköterskor i cancervård

Söndag 15 mars: Sen eftermiddag. 
Det är ruggigt, kallt och blåsigt. 
Våren har inte fått fäste riktigt än 
men den försöker väcka oss och 
naturen lite försiktigt. 

Jag är i affären och köper rosor 
och gravljus, mamma skulle ha fyllt 70 
år idag så jag ska stanna vid kyrko- 
gården på vägen hem. Rosorna är 
gula, hennes bästa väninna brukade 
köpa gula rosor till henne, nu är 
de båda borta på grund av cancer. 
Cancer bryr sej inte om de tomrum 
som skapas.

Inne i affären får jag ett samtal. 
Min chef undrar om jag kan komma in 
och hjälpa till att ringa patienter som 
har bokade besök imorgon måndag 
inom den onkologiska öppenvården. 
Hälso- och sjukvårdsledningen 
har haft möten under helgen. Nya 
riktlinjer kommer gälla från och 
med imorgon måndag 16/3: Region 
Värmland inleder arbetet med att 
begränsa tillträdet till sjukhusen 
och vårdcentralerna i Värmland för 
att hindra smittspridning av det nya 
coronaviruset. Vi behöver skydda 
inneliggande patienter och vård- 
personal. Begränsningen innebär att 
endast patienter med planerade besök, 
inneliggande patienter och personal 
ska vistas i lokalerna. Okej.

Jag och några kollegor sätter oss 
på söndagskvällen och ringer runt till 
alla som har bokade besök för behand-
lingar eller läkarbesök nästa dag. Har 
du symtom? Behöver du ha med dig 

anhörig? Är han/hon frisk? 
De flesta är förstående och inte 

så överraskade över att få samtal på 
en söndagskväll. Alla följer nyhe-
terna och verkar beredda på att det 
innebär konsekvenser.

Corona bryr sej inte om cancer. 
Den kommer ändå.

Vecka 12: Förstärkningsläge. Entréer 
stängs. Vakter utanför. Tält. Oro. 
Osäkerhet.

Vi ersätter så många besök som 
möjligt med telefonkontakter. En del 
patienter blir lättade, är förstående, 
en del är oroliga, en del krävande. 
Cancer måste ju vara prioriterat? 
Ja, cancervården är prioriterad men 
det är ändå rimligt att cancervården 
också drabbas på något sätt av 
pandemi-situationen om vi går in i 
katastrofläge. Vem bestämmer vad 
som är viktigast? Hur mycket drabbas 
vi? Vad innebär det för våra patienter? 
Men hur länge? Ingen vet. Många 
frågor och inte så många svar. 

Cancer bryr sej inte om Corona. 
Den kommer ändå.

Vi får besked om att röntgentider 
ska prioriteras, listor kommer som 
ska granskas av läkare, kan någon 
undersökning avbokas/skjutas på? 
Vem meddelar patienten? Ny remiss 
ska skrivas till dem som avbokas, vem 
ser till att det inte blir bortglömt? 
Kan vi garantera patientsäkerheten? 
Om röntgen skjuts upp ska återbesö-
ket också senareläggas eller behöver 

patienten träffa läkare ändå? Allt 
känns inte självklart, det blir många 
samtal och frågor.

Region Värmland rustar under 
veckan vidare genom reaktivering 
av personal vid Kliniskt träningscen-
trum, KTC, som erbjuder färdighets-
träning i smittskydd, venprovtagning, 
HLR och journalsystem för att stärka 
beredskapen, alla som arbetar på 
Region Värmland och som har en 
hälso- och sjukvårdsutbildning, 
behövs. Det är ett initiativ som ska-
par möjligheter för både de som inte 
arbetat vårdnära på ett tag, eller bara 
behöver fördjupa eller uppdatera sina 
kunskaper. Vi välkomnar alla som kan 
hjälpa till. 

Räcker vi till? Har vi material? 
Skyddsutrustning?

Hittills ingen personalbrist hos 
oss. Otroligt tråkigt med inställda 
Onkologidagar i Växjö som vi sett 
fram emot, men från den ljusa sidan 
gör det att personalsituationen är 
dräglig under veckan, annars hade 
många av oss varit bortresta. Många 
är hemma på grund av förkylnings-
symtom eller VAB. 

En vecka senare: kanske brinner 
ljuset fortfarande på kyrkogården. En 
liten låga i tomrummet.

Vilket tomrum kommer att lämnas 
efter Corona-virusets framfart? Oviss-
heten känns stor. Vi får hjälpas åt, och 
ta hand om varandra. Framåt, försiktigt 
och med tillförsikt. Vi klarar det. •

”Corona bryr sej inte om cancer. 
Den kommer ändå.”
En peronlig lägesbekrivning från onkologen 
i Karlstad mitt under Coronapandemin

Cancer och covid-19 pandemin
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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. www.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, 10000 IE/ml, 25000 IE/ml. Förpackningar och priser: se www.fass.se. För gällande priser 
på sjukhusartiklar på rekvisition, se regionala upphandlingsavtal. Datum för senaste översyn av produktresumén 2016-10-31. För mer information se www.fass.se. www.pfizer.se.
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Socialstyrelsen publicerade i slutet av 2019 och på uppdrag av Regeringen, 
rapporten Digitala vårdtjänster och artificiell intelligens i hälso- och sjuk-
vården. I den konstateras att användningen av artificiell intelligens (AI) i 
hälso- och sjukvården i Sverige fortfarande är begränsad. Det pågår mycket 
forskning inom området men bara ett mindre antal applikationer är än så 
länge i drift. En slutsats i rapporten är att vårdkvaliteten kan förbättras 
med hjälp av AI.

Mycket forskning men 
fortfarande begränsad 
användning 

Socialstyrelsen rapport om AI i sjukvården

A
v rapportens enkät- och inter-
vjusvar framgår att AI används 
i totalt 59 tillämpningar eller 
stöd i hälso- och sjukvården 

i Sverige i dag. Ytterligare drygt 100 
tillämpningar planeras att införas under 
de närmaste åren, och det pågår ett stort 
antal forskningsprojekt.

Ett område där AI-tillämpningar 
används i dag är patientövervakning och 
stöd i hemmet. Det handlar till exempel 
om fjärrövervakning av patienter med 
hjärtsvikt och medicineringsboxar som 
påminner patienten om att det är dags 
att ta sin medicin. 

Ett annat område där AI används är 
bildanalys, exempelvis verktyg för att 
analysera röntgenbilder, ultraljud och 
mammografi. Detta är också det område 
där mest forskning pågår och där flera 
applikationer förväntas inom en snar 
framtid. Bland annat är stöd för att tolka 
bilder av hudförändringar på gång. 

Stockholm, Västra Götaland, Skåne 
och Östergötland är de regioner som 
har flest AI-baserade stöd. Det finns 
även produkter hos de privata vårdgi-
varna, samt ett antal som inte tillhanda-

hålls via vårdgivare men som kan köpas 
på öppna marknaden.

Kan bidra till bättre vårdkvalitet
Socialstyrelsens kartläggning visar att 
vårdkvaliteten kan förbättras på olika 
sätt med stöd av AI. Tekniken kan 
bidra till en mer kunskapsbaserad och 
personcentrerad vård. För det mesta 
utför AI också sin uppgift mer robust än 
människor. Människors prestationer är 
mer varierande, vilket kan vara både en 
fördel och en nackdel.

Detta, menar rapportförfattarna, 
talar för att vårdkvaliteten skulle tjäna 
på att man utnyttjar ett samarbete 
mellan maskin och människa för att 
utnyttja bådas styrkor. AI-stöden kom-
mer att förändra arbetet för vårdperso-
nalen men kommer inte att utgöra ett 
substitut för personalens insatser.

Etiska ställningstaganden
Kartläggningen visar att etiska 
ställningstaganden är viktigt för att 
bedriva forskning och för att använda 
AI-stöd i den kliniska verksamheten. 
Det handlar till stor del om hur de 

stora datamängder som krävs för 
utvecklande av AI används.

Det påpekas att det är viktigt att 
datan är representativ för målgruppen 
som AI-stödet utvecklas för. Finns det 
felaktigheter i underlaget i form av till 
exempel skev könsfördelning och ålder 
så riskerar AI-stödet att ge fel utfall och 
personalen kan dra fel slutsatser.

Indikatorer för uppföljning
 av digital vård
Uppföljningen av den digitala vården 
behöver stärkas och Socialstyrelsen 
presenterar i rapporten till regeringen 
förslag till indikatorer för att kunna 
följa upp digital vård utifrån kvalitet 
och säkerhet. Dessa är till exempel: 
Väntetider, befolkningens förtroende 
för vården, samt Nationella Stramas 
nytillkomna och uppdaterade infek-
tionsindikatorer. Utöver vårdens utfall 
bör uppföljningen även inkludera 
andra perspektiv såsom patienters, 
närståendes och personalens upple-
velse av vården.

 Rapporten finns att ladda ner på 
www.socialstyrelsen.se 
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Svenskar skeptiska till AI i vården

Undersökningen tog reda på hur 1 144 
personer i Sverige ser på utvecklingen 
och användningen av AI inom olika 
yrken och områden.

Några siffror från undersökningen 
om svenskars inställning till AI 
i vården:
• 22 procent tror inte att hälso- och 

sjukvårdsbranschen gynnas alls 
av AI. Det är dock fortfarande två 
tredjedelar som tror att AI kan 

spela en positiv roll i sjukvården.
• 66 procent tror att sjukskötersk-

ors beslut blir sämre med AI.
• 61 procent tror att läkares beslut 

blir sämre med AI.
• 62 procent tror att AI kan hjälpa 

forskare inom hälso-och sjukvård 
att analysera stora mängder data. 

• 59 procent tror att AI kan analy-
sera stora mängder patientdata 
och på så sätt bättre kunna 
förutse framtida vårdbehov.

• 19 procent har förtroende för AI 
när det kommer till medicinska 
råd över telefon och chatt.

• 8 procent kan tänka sig att få alla 
typer av diagnoser ställda genom 
AI medan 17 tycker att det är okej 
för enklare diagnoser. 

• 43 procent vill att en människa 
godkänner diagnosen om en 
dator ska ställa den. 

• 25 procent säger blankt nej till 
alla typer av AI-diagnoser. •

Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) avancerar i snabb takt och 
svenskarna anser att den ökade användningen av AI gynnar de allra flesta 
branscherna. Post och logistik hamnar i topp över områden som väntas 
tjäna på ökad användning av AI, men när det kommer till sjukvården är 
svenskarna betydligt mer skeptiska. Det visade IT-konsultbolaget Tietos 
nordiska undersökning som publicerades i maj 2019. 

Artificiell intelligens (AI) är enligt 
OECD:s definition ”förmågan 
hos en maskin att efterlikna 
intelligent mänskligt beteende”. 
Det som utmärker AI från andra 
metoder för automation är 
AI-teknikens förmåga att lära sig 
och bli smartare över tid.

Artificiell 
intelligens

Foto: AdobeStock
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Ett nationellt screeningprogram för prostatacancer, på samma sätt 
som för bröst- och livmoderhalscancer, skulle rädda tusentals liv. 
Men kunskaperna är ännu inte tillräckliga. Det är något som ett 
forskningsprojekt på Karolinska Universitetssjukhuset vill ändra på.  
I projektet får röntgenläkarna hjälp av artificiell intelligens.

AI-prostatascreening 
Ett forskningsprojekt vid Karolinska Universitetssjukhuset

D
en metoden man använder 
i dag för att hitta prostata-
cancer är att man sticker 
blint i prostatan efter ett visst 

schema, utan att ha en aning om var 
tumören sitter. Man chansar helt enkelt 
på att träffa på cancern med provtag-
ningsnålen. Denna metod kan kännas 
tämligen vansklig då risken är stor att 
man helt missar tumören. 

De olika diagnosmetoder, till 
exempel PSA-prov och röntgen, som 
finns idag ger i och för sig en liten 
fingervisning om vilka personer som 
kan ha drabbats av prostatacancer, 
och därmed ska remitteras vidare för 
provtagning av prostatan. Men sam-
tidigt är alla de diagnosmetoder som 
används i dag långt ifrån tillräckliga för 
att Socialstyrelsen ska godkänna dem 
för ett nationellt screeningprogram. 
På lång sikt, om man lyckas, ska AI 
bidra till en säkrare och snabbare 
handläggning av en patientgrupp där 
tidsaspekten är väldigt viktigt. 

De två metoder som finns i dag för 
att kontrollera om män har drabbats 
av prostatacancer är PSA-prov, det vill 
säga ett blodprov som mäter mannens 
PSA-värde, vilket är ett enzym som 
finns hos alla män samt den så kallade 
Stockholm-3-modellen. Också det är ett 
blodprov, men som kombinerar analysen 
av genetiska markörer med ålder, 
tidigare vävnadsprov, familjehistoria och 
läkarens bedömning av prostatan.

Det man nu kommer att prova på 
Karolinska Universitetssjukhuset är en 
förlängning av de båda metoderna. En 
metod som inbegriper både blodprov, 
magnetkamera och ultraljud. Man 

börjar med att ta ett första blodprov 
vilket ger en bild av vilka män som är i 
riskzonen för prostatacancer. Finns då 
de biokemiska och genetiska markö-
rerna i blodprovet på en ökad risk för 
prostatacancer görs en magnetka-
meraundersökning av prostatan. På 
magnetkamerans bilder ritas därefter 
både prostatan och tumörmisstänkta 
områden in, dessa områden matchas 
sedan med ultraljudsbilder av 
prostatan. På det sättet skapas en 
betydligt bättre bild av prostatacan-
cern, och provtagningsnålen kan sättas 
betydligt exaktare än dagens metod 
där läkarna på måfå tar biopsier med 
provtagningsnålen.

AI kan råda bot på 
bristen på radiologer
Ett stort problem idag är bristen på 
radiologer som kan hitta de tumörmiss-
tänkta områdena på magnetkamera-
bilderna. Så ett mål med studien är att 
underlätta för radiologerna. Ska man 

kunna klara av den ökade mängden mag-
netkameraundersökningar och riktade 
biopsier så behövs hjälp. Dels med att 
rita in prostatan på bilderna, dels med 
att hitta de tumörmisstänkta områdena 
som biopsierna ska riktas mot.

För att en radiolog ska kunna bli 
expert på prostatacancer krävs mycket 
tid, engagemang och uppföljning. Sen 
behöver radiologen hjälp att hitta vad 
som är väsentligt i prostatan, det vill 
säga den misstänkta tumören. Det 
behövs också bra utbildningsverktyg, 
och då särskilt för nya radiologer. Det 
är här som den artificiella intelligensen, 
AI, kommer in. 

Tanken är att med hjälp av stora 
mängder bilder från magnetkameraunder-
sökningar kunna utveckla en algoritm som 
kan läsa bilderna bättre än människan. 
Algoritmen kan hitta bildinformation som 
en människa inte kan tolka. Dessutom är 
fördelen att den inte blir störd eller gör 
misstag som en radiolog skulle kunna göra 
i en stressig vardag. •

Ulrika Persson
Chefredaktör Cancervården.
Styrelsen Sjuksköterskor i cancervård
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A
tt få PAD-svar på biopsier 
i cancerutredningsfall eller 
på operationsresektat inför 
slutliga behandlingsstrate-

gier är en viktig del inom cancer- 
vården. Idag står klinisk patologi inför 
flera utmaningar med ökade förvänt-
ningar, dels till exempel den demogra-
fiska utmaningen med fler medborgare 
och framför allt fler äldre medborgare 
som påverkar inflödet av prover, dels 
utvecklas behandlingsmöjligheterna 
vilket medför att fler parametrar för-
väntas att analyseras. Dessutom finns 
en underkapacitet inom patologin med 
brist på patologer. 

Grunden för digital patologi är 
digitaliseringen av vävnadssnit-
ten. Det innebär att man scannar 
glasen med vävnadssnitten i en 
glassnitts-scanner på hög förstoring. 
Patologen har efter scanningen direkt 
tillgång till fallen via sina datorer. Att 
diagnosticera på skärmen ger fördelar 
med till exempel digitala mätverktyg 
(till exempel för att mäta marginal 
till resektionskant), göra mer precisa 
markeringar (till exempel märka 

ut misstänkta områden) och kunna 
lägga upp digitala glas med olika 
immunofärgningar bredvid varandra 
och synkronisera dessa för enklare 
jämförelser. Med digital patologi för-
enklas även konsultationsmöjligheter, 
inom kliniken men också nationellt 
och internationellt, liksom rondarbete 
och utbildning.

Artificiell 
intelligent patologi
För att fullt ut kunna utnyttja 
digitaliseringen är nästa steg att ta 
hjälp av bildanalys för att tolka vårt 
histologiska material. Redan idag 
används en del bildanalysverktyg; 
bland annat stöd i att hitta och räkna 
andel immunopositiva celler och 
stöd i räkning av mitoser. Allt mer 
baseras medicinsk bildanalys på 
maskininlärningsalgoritmer (artificiell 
intelligens), med det menar man 
att man tränar upp en algoritm 
på en specifik uppgift, och att de 
bakomliggande komplexa nätverken 
har en förmåga till självinlärning. En 
grundförutsättning för detta, och 

ofta en flaskhals, är att man måste ha 
tillgång till mycket stora mängder av 
bilder som exemplifierar den specifika 
uppgiften för att kunna träna upp en 
bra algoritm.

Inom patologi forskas nu en hel del 
på AI-algoritmer som till exempel skall 
kunna hitta maligna celler, exempelvis 
metastaser i lymfkörtlar eller cancer i 
prostatabiopsier, eller kunna ge stöd i 
gradering av cancer, till exempel Glea-
songrad i prostatacancer (1,2). Detta 
är två områden med stora patientvo-
lymer där algoritm-verktyg skulle 
kunna vara både tidsbesparande och 
kvalitetshöjande och också tillräckliga 
för att möjliggöra en kommersiell 
utveckling. Studier har visat att det 
nu finns algoritmer som presterar 
på samma nivå som en patolog utan 
tidskrav (3). Potentiellt finns mängder 
av olika specifika tillämpningar där 
algoritmer kan vara ett stöd. Dock 
gör både tekniska och ekonomiska 
begränsningar det osannolikt att 
det kommer utvecklas en generell 
algoritm som kan ersätta hela diagnos-
tikflöden. Dagens forskningsfokus är 

Här och nu pågår en revolution inom klinisk patologi. Detta sker världen över 
och innebär att vi går från traditionell diagnostik av vävnadssnitt på glas i 
mikroskop till att scanna vävnadssnitten och sedan utföra histomorfologisk 
diagnostik direkt på en dataskärm. Denna digitalisering av patologin öppnar 
upp för nya diagnostikflöden, effektiviseringar och kanske framför allt nya 
möjligheter med bildanalytiska metoder och artificiell intelligens. Dessa 
kan assistera patologen i dagens diagnostik men potentiellt skulle också 
helt nya diagnostiska parametrar kunna utvecklas.

Digital patologi 
bäddar för AI-patologi
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att utveckla verktyg som stöttar i delar 
av diagnostiken, och kan användas för 
att effektivisera tidsödande uppgifter 
så att patologen istället kan fokusera på 
mer svåra och komplexa uppgifter, eller 
fungera som en second opinion.

Dagsläget
Scanning av vävnadsglas och grad av 
införande av digital patologi kliniskt 
ser olika ut världen över. Sverige och 
Nederländerna har varit tidigt ute 
med kliniker som i full skala scannar 
alla histologiglas. Klinisk patologi i 
Linköping började scanna alla histo-
logiglas år 2011 vilket gör att vi idag 
har ett stort digitalt bildarkiv på över 
2 miljoner bilder (över 1 PB=1000TB). 
Detta gör att klinisk patologi i Linkö-
ping länge hållit sig inom världstoppen 
inom kliniskt införande av digital 
patologi. Utifrån beräkningar baserade 
på statistik ur bildmjukvaran öppnades 
i Linköping (Nov 2017-Dec 2018) i 93 
propcent av alla fall minst ett av de 
inscannade glasen av en patolog, och i 
56 procent av fallen beräknades de vara 
helt digitalt granskade. Trenden över 

antalet öppnade och granskade fall var 
över tiden stigande.

Framåt
Utmaningarna inom digital patologi är 
flera, till exempel behövs ekonomiska 
investeringar i glas-scannrar, mjukvara 
och lagringskostnader för de stora 
bildfilerna. Andra utmaningar är de 
juridiska frågorna som blir aktuella 
gällande bilddataarkiv och konsulta-
tionsmöjligheter mellan olika regioner 
och IT-system. En ytterligare utmaning 
är den varierande acceptansen bland 
patologer att utföra diagnostik på en 
dataskärm istället för i mikroskop.

För nästa steg; att AI-drivna bil-
danalysverktyg skall nå patologernas 
kliniska vardag på bred front krävs nu 
tester av algoritmerna i kliniska miljöer 
på kliniskt material. Initiativ tas på 
olika nivåer, nationella och europe-
iska, för att bygga bilddatabanker för 
forskning och utveckling inom digital 
patologi. En spännande tillämpning 
framåt skulle också kunna vara att 
träna en algoritm på bilddata kombi-
nerat med annan data (till exempel 

recidiv- och överlevnadsstatistik eller 
molekylärpatologiska data) och på så 
sätt få fram nya algoritmdetekterade 
visuella parametrar.•
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E
ftersom kroniskt sjuka 
patienters hälsa är beroende 
av dessa insamlade data är 
det viktigt att sjuksköterskor 

utbildas och fortbildas på arbetsplat-
serna så att de kan arbeta med dessa 
hjälpmedel och data. En förutsättning 
för att förbereda framtidens sjukskö-
terskor på den nya självmonitorerings-
data i sjukvårdsarbetet är dock att vi 
först förstår den. 

Avhandlingen rapporterar 
resultat från en designetnografisk 
studie på rehabiliteringsklinik för 
bäckenbottencancerpatienter. Mer 
specifikt fokuserar jag på sjukskö-
terskornas lärande och kunskap vid 
samutveckling (mellan utvecklare, 
sjuksköterskor, projektmedlemmar 
och mig själv) av en mobilapplikation 
för patienters insamling av självmoni-
toreringsdata och vid dess införande i 
sjuksköterskornas arbetspraktiker. 

Cancerrehabilitering är en form av 

vård som ges till canceröverlevande 
och som syftar till att förebygga och 
minska de fysiska, psykologiska, 
sociala och existentiella följderna av 
cancer och cancerbehandling (Eck-
erdal 2019). Som vid andra kroniska 
sjukdomar bör självmonitoreringsdata 
kunna användas under cancerrehabili-
teringen. Även här är dock implemen-
teringen en svår uppgift (Luckett et al. 
2009; Frensham et al. 2014). Datain-
samlingen gjordes på en klinik under 
ledning av tre onkologisjuksköterskor 
som ger primärt stöd och behandling 
till patienter som har fått cytostatika 
och/eller strålbehandling mot nedre 
delen av buken. Många patienter som 
får cancerbehandling överlever sjuk-
domen men får livslånga konsekvenser 
av behandlingen. Ett vanligt problem 
är att de ofta lider av svåra störningar 
i tarm och urinblåsa, vilket ofta är 
förenat med smärta i nedre delen av 
buken och relaterade områden. 

För att lindra patienternas 
symtom behöver sjuksköterskorna få 
tillgång till viss typ av information, 
till exempel tarmtömningsfrekvens. 
Eftersom patienter har svårt att 
komma ihåg sådan information i 
efterhand togs en mobilapplikation 
fram för datainsamling om patientens 
symtom och beteende, det vill säga 

Vård för kroniskt sjuka är en mycket kunskapsintensiv miljö som ställer 
höga krav på sjuksköterskor. Hälso- och sjukvården är en miljö som ofta för-
ändras. Det ständiga införandet av ny teknik innebär ytterligare utmaningar 
för sjuksköterskor som hela tiden måste utvecklas professionellt och lära 
sig att använda den nya tekniken på ett meningsfullt sätt. Min avhandling 
fokuserar på en specifik typ av digitala hjälpmedel som nyligen har börjat 
användas inom vården för kroniskt sjuka, mobilapplikationer för insamling 
av patienters självmonitoreringsdata. 

Mobilapplikation för 
insamling av patienters 
självmonitoreringsdata 

Designing for learning and knowing 

Katerina Cerná lade fram sin 
avhandling, Designing for 
learning and knowing: Nurses 
in chronic care and patients' 
self-monitoring data, vid 
Institutionen för pedagogik, 
kommunikation och lärande, 
Göteborgs universitet, 
I november 2019.

Läs mer
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självmonitoreringsdata. Kliniken är 
med i det tvärvetenskapliga projektet 
EfterCancern som syftar till att 
förbättra canceröverlevandes liv. 

Tre delstudier
Avhandlingen bygger på tre studier. 
Studie I fokuserar på de strategier 
sjuksköterskor använder för att stödja 
patienter att lära sig självmonitorera 
sin kroniska sjukdomsupplevelse. 
Den redogör för observationer av 
sjuksköterskors arbetspraktiker och 
stödsamtal med patienter. Den syftar 
till att förstå hur sjuksköterskor stöder 
patienterna i deras lärande om hur de 
kan hantera sina kroniska sjukdomar. 
Resultaten indikerar att sjuksköter-
skorna stöder patienterna genom att 
fläta samman patientens upplevda 
erfarenheter med sin egen medicinska 
kunskap och kliniska erfarenhet. 

Studie II fokuserar på sjuksköter-
skornas bidrag i designprocessen av 
en mobilapplikation för självmonito-
rering. I denna studie analyserade 
vi ljudinspelningar av designmöten 
där utvecklare, forskare och sjuk-
sköterskor diskuterar applikationens 
egenskaper. Resultaten tyder på att 
sjuksköterskorna bidrar till designpro-
cessen genom att hantera komplexitet 
i designsammanhanget när de får 
ingå i den deltagande designen vid 

framtagandet av applikationen. 
Studie III utreder slutligen hur 

sjuksköterskors lärande om patien-
ters problem förändras när de får 
tillgång till självmonitoreringsdata 
om sina patienter. Den fokuserar på 
ljudinspelningar av stödsamtal mellan 
patienter och sjuksköterskor. Fynden 
indikerar att sjuksköterskorna fick en 
ny metod för att lära sig om patien-
tens problem. När sjuksköterskorna 
fick tillgång till patienternas självmo-
nitoreringsdata förändrades deras 
kategoriseringsarbete. Mer specifikt 
sammanfaller patienternas upplevda 
erfarenheter av den kroniska sjukdo-
men med kategorierna inom vård vid 
kronisk sjukdom och med sättet som 
sjuksköterskorna använder de kliniska 
kategorierna under samtalet. 

Avhandlingen undersöker 
sjuksköterskors lärande och 
kunskap när hjälpmedel för 
insamling av självmonitorerings-
data utvecklas och senare införs 
i deras arbetsrutiner. Resultaten 
indikerar att sjuksköterskor inom 
vård för kroniskt sjuka deltar i olika 
former av ömsesidigt lärande som 
de måste hantera. Sjuksköterskorna 
deltar vidare på flera nivåer av ett 
översättningsarbete som bygger på 
deras förmåga att skapa kopp-
lingar mellan patienternas 

upplevda erfarenheter, vad sjukskö-
terskorna har möjlighet att göra och 
hjälpmedlen för självmonitorering. 

Frågeställningar för framtida 
forskning skulle bland annat kunna 
vara patienternas och hjälpmedlens 
roll i patienternas lärande om den 
egna sjukdomsupplevelsen, hur sjuk-
sköterskornas deltagande kan främjas 
i deltagande design samt framtida för-
ändringar i sjuksköterskornas arbete 
när mobilapplikationen vidareutveck-
las för att passa patienternas enskilda 
behov eller omfattar innovationer 
såsom artificiell intelligens. •
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Att få besked om en cancerdiagnos skapar ofta känslor av rädsla, oro och ned-
stämdhet hos den drabbade. De allra flesta hanterar den nya situationen med 
hjälp av egna resurser, närstående och oss vårdpersonal, men det är inte alltid 
tillräckligt. Ungefär 30 procent av de som får en cancerdiagnos fortsätter att 
må dåligt och riskerar långvariga problem med ångest och depression om de 
inte får rätt stöd och behandling. Vid Uppsala universitet arbetar vi, i Birgitta 
Johanssons forskargrupp, med att hitta nya sätt att ge stöd till personer som 
nyligen fått en cancerdiagnos. 

Kan internetbaserad stegvis 
stödjande vård minska 
oro och nedstämdhet hos 
personer med cancer?

R
edan 2013 visade en av våra 
studier att många patienter 
avböjde de stödjande insatser 
som erbjöds på sjukhuset 

(exempelvis en samtalskontakt) (1). 
Detta trots att patienterna själva uppgav 
att de upplevde oro och nedstämdhet. 
Patienterna fick själva uppge anled-
ningar till att de avböjt stöd och det 
kunde exempelvis vara att den pågående 
cancerbehandlingen redan upplevdes 
som alltför krävande eller att resvägen 
till sjukhuset var för lång.  Vidare 
visade studien att behovet av stödjande 
insatser ur ett individperspektiv kunde 
innebära väldigt olika saker; det kunde 
röra sig om behov av individuella samtal, 
förnyad sjukdomsinformation, under-
visning om sjukdom och behandling, 
psykologisk behandling, andligt stöd, 
förbättrad symtomlindring, praktiskt/
ekonomiskt stöd, stöd från medpatien-

ter, eller någonting helt annat! 
Kunskaperna från ovanstående studie 

har legat till grund för utvecklingen 
av iCAN-DO som är ett interaktivt 
internetbaserat stöd för personer med 
bröst-, prostata- eller kolorektal cancer 
och samtidiga symtom på ångest och 
depression. iCAN-DO har utvecklats och 
utvärderas just nu i flera studier inom 
ramen för U-CARE programmet vid  
Uppsala universitet www.u-care.uu.se. 
Den här artikeln beskriver den pågå-
ende utvärderingen av iCAN-DO. 

Utveckling och innehåll i iCAN-DO
Utvecklingen
Att få en cancerdiagnos beskrivs ofta 
som att tappa fotfästet, en kontrollför-
lust som hos många leder till ett ökat 
behov av nya kunskaper och strategier. 
Innehållet i iCAN-DO har därför 
utformats på ett sätt som är tänkt att 

underlätta för den som nyligen fått sin 
diagnos att förstå, hantera och leva i 
den nya verklighet som en cancersjuk-
dom innebär. Man kan se det som ett 
tillförande av kunskap och ett sätt att 
återfå kontroll. Ett ytterligare mål var 
att iCAN-DO skulle vara lättillgängligt 
och fungera som ett komplement till 
den sedvanliga vården på sjukhuset. 

I arbetsgruppen för iCAN-DO 
involverades därför kliniskt verksamma 
personer med stor erfarenhet av 
cancervård; sjuksköterskor, läkare, 
kurator, dietist med flera, samt perso-
ner med egen erfarenhet av cancer. Det 
här sättet att arbeta är vanligt utom-
lands och i till exempel Storbritannien 
är det standard att studier har det som 
kallas ”patient and public involvement”. 
I bästa fall leder arbetssättet till att 
innehållet i en ny intervention blir mer 
relevant för den tänkta målgruppen 
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samtidigt som det ökar chanserna för 
att den faktiskt är möjlig att implemen-
tera i sjukvården. 

Gruppen arbetade tillsammans med 
att identifiera inom vilka områden kun-
skap och stöd behövdes och utformade 
därefter innehållet i ett långtgående 
samarbete. Vi i forskargruppen har 
upplevt samarbetet som mycket 
värdefullt och tar med oss många nya 
kunskaper. iCAN-DO har med största 
sannolikhet blivit mer användbart än 
om vi i forskargruppen utformat inne-
hållet på egen hand. Utvecklingen av 
programmet är beskrivet i ett tidigare 
nummer av Cancervården (2) och i en 
vetenskaplig artikel (3).

Innehållet
iCAN-DO består av två steg, där steg 
1 innebär ett lågintensivt stöd och där 
det mer behandlingsintensiva steg 2 
endast erbjuds personer som fortsätter 
att rapportera symtom efter att ha 
använt det första steget. 

Huvudsyftet med innehållet i steg 1 
är att erbjuda psykoedukativ infor-
mation och strategier för egenvård. 
Eftersom oro och nedstämdhet hos 
personer med cancersjukdom är tätt 
sammankopplat med det som händer 
i kroppen, ligger lika stort fokus 
på kunskap om behandlingar och 
kroppsliga symtom som psykologiska 
problem (se exempel i bild 2). Om 
användaren till exempel upplever 
illamående i samband med en behand-
ling så ska innehållet i det första steget 
i iCAN-DO kunna besvara frågor som 
”Vad är det som händer i kroppen 
vid behandlingen som gör att det 
känns så här? och ”Vad kan jag göra åt 
det? ” Då vi vet att många som får en 
cancerdiagnos redan använder sig av 
internet för att söka information om 
sin sjukdom, kan man också betrakta 
det första steget i iCAN-DO som ett 

sätt att säkerställa kvaliteten på den 
information som patienterna läser när 
de lämnar sjukhuset. 

I steg 2 erbjuds internetbaserad 
kognitiv beteendeterapi i ett program 
som är utvecklat för att passa personer 
med cancersjukdom (se bild 1). (Platt-
formen som använts för att leverera 
interventionen heter U-CARE Portalen 
https://www.u-care.uu.se/u-care-por-
talen/ och är utvecklat inom ramen för 
U-CARE.

AdultCan- en randomiserad 
kontrollerad studie  för att undersöka 
effekterna av iCAN-DO
För att undersöka effekterna av 
iCAN-DO tillfrågades personer över 18 

år som inom de senaste sex månaderna 
blivit diagnostiserade med bröst-, pro-
stata- eller kolorectal cancer (inklusive 
recidiv i kolorectal cancer) om delta-
gande i en randomiserad kontrollerad 
studie (RCT). Exklusionskriterierna var 
svårigheter att läsa och förstå svenska, 
kognitiv nedsättning (demens), varak-
tigt behov av sjukhusvård (inneliggande 
på sjukhus), kort förväntad överlevnad 
(<3 månader) eller svår depression/sui-
cidrisk (enligt the Montgomery Åsberg 
Depression Rating Scale). Möjliga 
deltagare tillfrågades om deltagande i 
samband med ett ordinarie besök på 
mottagningen. Inklusion skedde vid fyra 
olika sjukhus i mellersta Sverige mellan 
2013–2016.

Steg 1 Steg 2

Innehåll
Steg 1 består av ett bibliotek inne-
hållande psykoedukativ information 
och egenvårdsråd inom 16 områden 
t ex oro, nedstämdhet, fatigue, 
smärta och sömnsvårigheter. Del-
tagarna kan välja att ta del av infor-
mationen på olika sätt t ex genom 
att läsa, lyssna eller titta på video/
bildspel. Förutom biblioteket finns 
också de två sektionerna Forum/
chatt och ”Fråga en expert”. I sist-
nämnda kan deltagarna ställa sina 
frågor om sjukdom och behandling 
till en sjuksköterska och även ta 
del av (anonymiserade) frågor som 
andra deltagare ställt.

Innehåll
I steg 2 erbjuds en tio veckor 
lång KBT behandling via internet. 
Behandlingen består av 15 moduler 
innehållande texter, webföre-
läsningar och videofilmer. Efter 
ett introducerande innehåll kan 
deltagaren välja att arbeta med de 
moduler som känns mest relevanta 
för dem. Varje modul innehåller psy-
koedukativt material, övningar och 
uppgifter och sträcker sig över 2–4 
veckor. Deltagarna guidas genom 
programmet av en psykolog och får 
återkoppling varje vecka.

All kommunikation mellan deltagare och sjuksköterska/psykolog sker via 
skrivna meddelanden i U-CARE Portalen. Sjuksköterska och psykolog 

presenteras med foto samt namn.

Forts. nästa sida
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Inklusion och screening
Totalt bedömdes 3273 personer som 
möjliga deltagare, 662 av dessa visade 
sig falla under exklusionskriterierna, 
140 personer missades på grund av 
logistiska problem och 1188 personer 
avböjde deltagande. Den vanligaste 
orsaken till att man tackade nej var att 
man saknade dator eller internetupp-
koppling. Sammanlagt lämnade 1283 
personer sitt samtycke till att delta i 
studien och fick därefter ett mail med 
instruktioner och inloggningsuppgifter 
till U-CARE Portalen. 

När deltagarna loggade in för första 
gången besvarade samtliga the Hospital 
Anxiety and Depression Scale (HADS) 
(ref). Det är ett instrument som mäter 
ångest och depressionssymtom i 
samband med somatisk sjukdom. HADS 
har två delskalor HADS-A som mäter 
symtom på ångest (0–21) och HADS-D 
som mäter symtom på depression 
(0-21). En poäng >7 på någon av 
delskalorna användes som gränsvärde 
för att indikera möjliga problem. Efter 
screeningen randomiserades deltagare 
med >7 på någon av delskalorna till 
antingen iCAN-DO eller kontroll-
grupp (se bild 3). HADS var studiens 
huvudutfallsmått och deltagarna i båda 
grupperna besvarade frågeformuläret 
vid 1, 4, 7 och 10 månader.

Resultat
Deltagarna hade tillgång till steg 
1 under hela studietiden på elva 

månader. Av de 124 deltagare som 
fick tillgång var det 85 procent (105 
deltagare) som någon gång använde 
sig av innehållet i steg 1, i medeltal vid 
nio tillfällen (min-max: 1–92). De flesta 
besöken ägde rum inom fyra månader 
från randomiseringen. Det var vanligast 
att man använde sig av innehållet i 
biblioteket som besöktes av 87 procent 
av de 105 aktiva deltagarna. Det 
innehåll som genererade flest besök var 
föreläsningen om fatigue och föreläs-
ningen om strålbehandling. Sektionerna 
Forum/chatt besöktes av 65 procent 
och ”Fråga en expert” av 58 procent. 

De deltagare som fortfarande hade 
en poäng >7 då frågeformuläret HADS 
besvarades vid 1, 4 och 7 månader 
fick ett erbjudande om att genomgå 
internetbaserad KBT (upprepade 
erbjudanden men behandlingen kunde 
bara genomgås en gång). Sammanlagt 
erbjöds steg 2 till 82 av de 124 delta-
garna (66%). 16 personer accepterade 
erbjudandet och sju av dessa slutförde 
minst en modul (motsvarande 2–4 
veckors behandling).

Vid det sista mättillfället (10 mån) 
hade iCAN-DO gruppens depressions-
index (poäng på HADS-D) minskat 
med 23 procent jämfört med kontroll-
gruppen som minskat åtta procent 
sedan första mättillfället. Det innebär 
en statistiskt signifikant skillnad 
mellan grupperna avseende depres-
sion (p <0.05). Skillnaderna avseende 
delskalan som mäter ångest (HADS-A) 

var inte statistiskt signifikant, där 
hade iCAN-DO gruppen minskat med 
elva procent och kontrollgruppen med 
sju procent.

Kvalitativ utvärdering – 
användarupplevelser
För att öka förståelsen om hur delta-
garna använt sig av iCAN-DO och hur 
de uppfattade innehållet genomfördes 
intervjuer med 15 av deltagarna som 
tillägg till RCT:n. De intervjuade hade 
haft tillgång till iCAN-DO i minst sju 
månader och valdes ut med hjälp av 
aktivitetsloggar från U-CARE portalen. 
Detta för att få en representation av 
personer som använt portalen olika 
mycket. Intervjuerna spelades in, 
transkriberades och analyserades med 
hjälp av innehållsanalys. 

Resultaten från den kvalitativa 
utvärderingen visade att man upplevde 
steg 1 som ett säkert och användbart 
sätt att skaffa sig kunskap. Behoven av 
ny kunskap i samband med diagnos-
beskedet beskrevs som stor, och som 
något som sällan hanns med i samband 
med besöken på sjukhuset. Att få 
tillgång till steg 1 beskrevs som ett privi-
legium och det var tryggt att ha tillgång 
till information som man kunde ”lita 
på”.  Några av de intervjuade beskrev 
också att tillgången till iCAN-DO var 
den enda stödjande insats man erbjudits 
under vårdtiden. En kvinna uttryckte 
det på följande sätt ”när jag var här inne 
kunde jag i alla fall känna att jag är inte 

1283 personer lämnade sam-
tycke till att delta i studien

909 loggade in och fyllde i 
baseline/screenades

(374 loggade aldrig in)

245 hade >7 på någon av HADS 
delskalor och randomiserades till 

iCAN-DO eller kontrollgrupp
(664 hade ≤ 7 på någon av 

HADS delskalor)

iCAN-DO grupp:
124 deltagare

Medelålder: 57 år
69 % Bröstcancer

19 % Prostatacancer 
12 % Kolorectal cancer

Kontrollgrupp:
121 deltagare

Medelålder: 57 år
59 % Bröstcancer 

23 % Prostatacancer 
18 % Kolorectal cancer

Allokering i AdultCan
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var helt ensam och att det finns andra 
som har det som jag”.

 De intervjuade som hade provat 
steg 2, internetbaserad KBT, beskrev 
det som krävande att arbeta med pro-
grammet inom de tio veckorna. De som 
lyckades genomgå programmet beskrev 
det också som påfrestande, men värt 
att lägga tid på och beskrev också hur 
de fått kunskaper att bättre hantera 
sin ångest. Bilden som framträdde var 
att steg 1 verkade mer genomförbart 
för deltagarna än steg 2 under den 
pågående cancerbehandlingen.

Aktuellt just nu
De första resultaten visar att iCAN-DO 
främst påverkar nedstämdhet/depres-
sion hos deltagarna. När det gäller oro/
ångest verkar förändringarna inte vara 
särskilt stora. Här kan man tänka sig att 
det verkliga hot som cancerdiagnosen 
innebär fortfarande påverkar deltagar-
nas rädsla och oro. ”Fear of reccu-
rence” är en annan komponent som kan 
vara aktuell vid vår sista mätpunkt. 

Självklart behöver vi också fundera 
självkritiskt, kanske var innehållet inte 
tillräckligt anpassat för att påverka oro 
och ångest? Det kommer våra vidare 
utvärderingar att få visa men tills 
vidare kan vi ändå konstatera att steg 
1 i interventionen har använts av de 
flesta av deltagarna medan vårt steg 
2 bestående av internetbaserad KBT 
inte verkade vara lika intressant eller 
möjligt att genomföra under pågående 
cancerbehandling. Trots den mycket 
låga användningen av steg 2 ser vi att 
deltagarna påverkas positivt avseende 
nedstämdhet/depression vilket illustre-
rar vikten av att erbjuda patienterna 
stödjande onkologisk omvårdnad i olika 
former, som i vårt steg 1. Det stödjs även 
av den kvalitativa utvärderingen.

Inom kort kommer resultaten jag 
beskrivit att publiceras i sin helhet 
i vetenskapliga tidskrifter. Vill du 
komma i kontakt med oss eller läsa 
mer om något av våra projekt så 
hittar du mer information här: www.
igp.uu.se/forskning/experimentell-kli-
nisk-onkologi/birgitta-johansson/. •

Rehab för livet

Rehabcenter Mösseberg        

Vi vet att en cancersjukdom ofta påverkar på flera plan 
– fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Till oss på  
Rehabcenter Mösseberg kommer man när man genom-
gått sin behandling – och är redo för något nytt.

Vi lägger upp en individuell rehabplan med bl a fysisk 
träning, samtal och föreläsningar. Man får också  träffa 
andra i liknande situation och får tid för återhämtning. 
Men viktigaste är att man får värdefull kunskap och nya 
verktyg med sig hem.
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I september 2019 presenterade vi 
Adult-Can med en poster på European 
Society for Medical Oncologys kongress 
i Barcelona och forskargruppsledare 
Birgitta Johansson fick då ta emot för-
sta pris i kategorin ”Psycho-oncology”.
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Eva Gärdsmo Pettersson
Frilansskribent I huvudet på en forskare

Maria Olsson, som är det här numrets intervjuperson, är i början på 
sin forskarkarriär men står stadigt kvar också i den kliniska vardagen.  
Faktum är att det egentligen inte blivit någon forskning alls under de  
senaste snart två åren. Sedan henne avhandling lades fram i juni 
2018 har det istället varit Uppföljningsmottagning för vuxna efter 
barncancer vid enheten för cancerrehabilitering, VO Onkologi på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset som gällt heltid. Men det ska  
det snart bli ändring på. Så snart tiderna blir normala igen efter  
Coronapandemin, kommer innovationsprojektet minKod att  
uppta 40 procent av hennes arbetstid. 

Hon brinner för gruppen unga 
vuxna med cancererfarenhet 

Maria Olsson, MD, Specialistsjuksköterska  
i barnsjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg:

–Jag älskar mitt jobb på uppföljnings-
mottagningen för våra unga vuxna och 
känner att jag gör en stor nytta här. 
Jag kommer ju också att jobba vidare 
här till 60 procent även när jag börjar 
arbeta med minKod-projektet. Unga 
vuxna är en grupp som normalt hamnar 
mellan stolar, som fortfarande inte 
riktigt har någon naturlig hemvist. De 
har det på många sätt extra tufft. Det 
här innovationsprojektet har potential 
att innebära stora förbättringar för 
den här gruppen, så jag är verkligen 
entusiastisk över att bli involverad även 
i detta arbete, säger Maria Olsson.

Hon sitter på mottagningen efter 
dagens avklarade telefon- och digitala 
besök. Mottagningen började som ett 
projekt men är sedan 2017 en perma-
nent verksamhet. Maria konstaterar att 
hon i dessa dagar nästan bara får frågor 
kring Corona och covid-19 från de unga 
vuxna som ringer till mottagningen. 

– Det är ett större tryck än vanligt 

via telefonen. En del har frågor och 
känner oro kring den pågående pande-
min. De undrar om de tillhör riskgrup-
pen, och ja, några gör det men långt 
ifrån alla. Hur ska de agera? Vid ett nor-
malt uppföljningsbesök samtalar vi om 
alla eventuella funderingar och symtom 
som kan ha med deras genomgångna 
behandling och nuvarande symtom att 
göra. Nu blir det mycket fokus på det 
rådande infektionsläget.

Läs mer om arbetet på Uppföljning-
mottagningen i Årets team i cancervård 
på sidan 34.

– Genomgången cancerbehandling 
före 18 års ålder kan orsaka sena 
biverkningar som kan ge symtom många 
år efter cancerbehandlingen. Det är 
de personerna vi vill nå. En del som vi 
kontaktar har inga problem och vill inte 
ha något uppföljningsmöte med oss eller 
återkommer senare. De vill lämna den 
svåra tiden bakom sig. De flesta är dock 
tacksamma för kontakten.

Viktigt innovationsprojekt för unga 
cancererfarna
Perioden utan forskning har blivit lite 
längre än planerat på grund av att 
Maria behövt invänta att finansieringen 
av hennes forskning blev klar och att 
en ersättare för henne på mottag-
ningen skulle hittas. Nu är detta klart 
och forskningen står redo men i dessa 
extrema Coronatider får hon fokusera 
på det som går att lösa digitalt.

Innovationsprojektet minKod - 
Cancervård på ungas villkor under-
söker hur sjukvården, tillsammans med 
unga cancererfarna, kan förändras 
och skapa nya digitala mötesformer så 
att tonåringar och unga vuxna lättare 
kan följa behandlingsplaner och få 
en vård som passar just dem. Ytterst 
ska det leda till ökad välmående och 
överlevnad.

Projektet tar ett helhetsgrepp kring 
unga vuxna som drabbats av cancer, 
både inom vården och i samhället. 
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Fakta
Gruppen tonåringar och unga vuxna (15-29 år) 
med cancer eller som haft cancer som barn.
• 50 procent rapporterar psykiska och psyko- 

sociala problem inklusive posttraumatisk 
stressyndrom, ångest och depression.

• Risken för att få en sen biverkan beror på  
vilken cancerdiagnos som ställts och vilken 
behandling som erhållits. Några exempel 
på sena biverkningar är hormonstörningar, 
hjärtpåverkan, fertilitetspåverkan och  
kognitiv påverkan. 

• Sjukdomen kan i vissa fall försämra  
möjligheter till utbildning, sysselsättning 
och försörjning.

• Forskning visar dessutom på sämre över-
levnad än för barn och vuxna med samma 
sjukdom. I vissa grupper är skillnaden så 
stor som 30 procent. Här finns en koppling 
till bristande förståelse för – och därmed 
följsamhet av – behandlingen.

Det har fyra huvudspår som handlar 
om åldersanpassad information, från 
sjukvården respektive myndigheter, 
symptommonitorering samt emotio-
nellt/psykosocialt stöd under och efter 
behandling.

Det är inom spåret emotionellt/
psykosocialt stöd efter cancerbehand-
ling som Maria nu kommer att arbeta. 
Hon ingår i ett forskningsteam från 
Centrum för personcentrerad vård vid 
Göteborgs universitet, GPCC. Där sam-
arbetar hon med forskarna Ylva Hård Af 
Segerstad och Stefan Nilsson. 

–Det var Ylva och Stefan som hörde 
av sig till mig och såg att jag med min 
bakgrund och nuvarande erfarenhet 
från uppföljningsmottagningen, skulle 
kunna bidra till projektet. Där är vi ute 
efter att hitta en form av digitalt peer 
to peer stöd för de unga cancererfarna, 
säger Maria. 

Denna del av projektet har tilldelats 
närmare tio miljoner kronor i forsk-
ningsstöd från Vinnova och kommer att 
genomföras under 2020-2021. GPCC 

ingår i projektet tillsammans med 
Ung Cancer, Karolinska Universitets-
sjukhuset, Regionalt cancercentrum 
Väst respektive Stockholm-Gotland 
och företagen CareChain och KPMG. 
I projektet ingår också unga med 
cancererfarenhet.

Under projektets första fas lades 
stor vikt vid att förstå tonåringar och 
unga vuxnas situation under en period 

av svår sjukdom. Grunden för det 
arbetet var att inte gå på potentiella 
lösningar för tidigt, berättar Maria, utan 
att istället på djupet förstå målgrup-
pens förutsättningar, önskemål, och 
behov. Utifrån ett antal workshops 
och intervjuer med friska/sjuka unga 
vuxna skapades en ökad förståelse för 
målgruppens behov. En kartläggning 
av redan befintliga lösningar samlades 
också in.

–I detta andra steg ska vi alltså 
tillsammans med unga cancererfarna 
utveckla digitala former för socio-emo-
tionellt stöd efter cancerbehandlingen. 
Det blir ett stöd från andra unga 
canceröverlevare som lever med en 
liknande situation och har liknande 
erfarenheter. Det är det de efterfrågar. 
Det känns oerhört viktigt att det 
stöd vi utvecklar verkligen blir rätt, 
konstaterar Maria.

Hamnade rätt genom slumpen
Maria Olsson har verkligen hittat rätt 
rent yrkesmässigt, genom att få arbeta 

Forts. nästa sida

”Vi ska 
tillsammans 

med unga 
cancererfarna 

utveckla digitala 
former för socio-

emotionellt 
stöd.” 
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med barn och unga med cancer. Som 
så ofta var det dock mest slumpen som 
avgjorde inriktningen. 

Efter sjuksköterskeexamen i slutet 
av 80-talet, inleddes karriären på 
medicinklinik i Östersund, framför 
allt för att ha nära till skidåkning på 
fritiden, erkänner hon. Den fortsatte 
sedan på medicinkliniken vid Drottning 
Silvias barn- och ungdomssjukhus. 
Där blev det i något skede för många 
sjuksköterskor och Maria fick frågan om 
hon kunde tänka sig att prova arbeta 
tre månader på barncancer istället. Det 
var ett generöst erbjudande, för hon 
fick möjlighet att komma tillbaka om 
hon inte trivdes. 

–Jag trivdes fantastiskt bra på 
barncanceravdelningen och när de tre 
månaderna var över var min yrkesin-
riktning ett faktum, konstaterar hon. 

Maria vidareutbildade sig till 
specialistsjuksköterska i barnsjukvård 
och började arbeta som konsultsjukskö-
terska inom barnonkologin. 

–Det arbetade jag med i 15 år. Jag 
fungerade då ungefär som en kontaktsjuk-
sköterska men med möjlighet att också 
vara ute och prata på våra unga patienters 
skolor och fritidsaktiviteter, etc.

Gruppen unga vuxna som drabbas 
av cancer just när vuxenlivet har eller 
håller på att börja, är en grupp som 
Maria anser är särskilt drabbad. Maria 
och några kollegor på barnonkologin 
började göra en särskild aktivitet 
för just den gruppen någon gång i 
månaden. De fick träffa andra i samma 
situation. Från början genomförde 
de träffarna på sin fritid men aktivi-
teterna blev så uppskattade att de så 
småningom kom att ingå som en del i 
arbetsuppgifterna. 

En vilja att forska växte fram
Att själv forska hade fram tills nu inte 
känts lockande. Maria tyckte alltför 
mycket om sitt kliniska arbete. Med 
åren växte det ändå fram en vilja hos 
henne att ta reda på hur det ser ut för 
den här gruppen patienter i Sverige. Det 
fanns helt enkelt inte tillräckligt mycket 
samlad kunskap om deras behov. 

–Många tror, lite som jag gjorde, 
att forskning inte är för dem. Alla kan 
forska! Om man har ett intresse och en 
nyfikenhet, har tålamod och kanske ett 

visst mått av envishet, kan alla bidra 
med ny kunskap, påpekar Maria.

Maria skrevs in som doktorand 2010. 
Från början vid Högskolan i Jönköping 
men fortsatte så småningom vid 
Sahlgrenska Akademin i Göteborg med 
docent Marianne Jerfelt som handle-
dare. Samtidigt arbetade hon kvar på 
halvtid. Avhandlingen, Adolescent and 
young adult cancer survivor – body 
image and sexual health, lades fram i 
juni 2018.

Avhandlingen handlade om kropps-
uppfattning och sexualitet vilket är ett 
avgränsat men stort problemområde för 
många av de unga vuxna canceröverle-
varna. Det är också ett område som det 
inte talas tillräckligt om. 

–Det tog lite tid att bli klar, inte bara 
för att jag arbetade kliniskt parallellt 
utan också för att jag i inledningsskedet 
mötte motstånd när det gällde möjlig-
heten att få ställa frågor om exempelvis 
sexualitet och självmordstankar. Det 
upplevdes för känsligt av finansiärer, 
registerhållare och prövningsnämnder 
som skulle godkänna studien. Det 
finns fortfarande en rädsla också 
inom vården för att prata om det här. 
Ungdomarnas syn däremot, är en 
helt annan. Att prata om sex är inget 
problem, tvärtom är behoven att få göra 

det stora, menar Maria.
Drygt fyra av tio killar och närmare 

åtta av tio tjejer som överlevt cancer 
känner sig mindre attraktiva på grund 
av ärren efter behandlingen. De 
utryckter också låg tillfredsställelse 
beträffande sin sexuella förmåga 
jämfört med kontrollgruppen. Mer av 
psykologiska skäl än till följd av fysio-
logiska biverkningar av behandlingen, 
visade avhandlingen.

– De känner sig missnöjda med sin 
sexualitet, och de tycker inte om sin 
kropp och ärren som påminner om 
sjukdomen och det jobbiga de varit med 
om. Därför behövs det mer samtalsin-
satser och psykologiskt stöd mot slutet 
av behandlingen, säger Maria Olsson 
och avslutar intervjun med att påpeka 
att även för detta problemområde kan 
innovationsprojektet minKod bidra med 
efterlängtat och bra stöd för dessa unga 
med cancererfarenhet.  

Maria har så smått börjat arbeta med 
forskningsprojektet. Just nu handlar 
det om att fundera på hur de ska gå 
vidare just nu. Hur ska till exempel 
fokusgruppsmöten kunna genomföras i 
Coronatider, digitalt eller utomhus?  

Cancervården önskar stort lycka till 
och räknar med att så småningom få 
rapportera om projektets lösningar.•

30% De ungas oro

30% Frågor om 
Corona och covid19

30% minKod-projektet

10%  Våren 
– att få gå ut i det 
vackra vädret

I huvudet på Maria Olsson
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Att vara närstående till en ung vuxen i palliativ vård innebär att 
genomgå en oönskad resa som omfattar en mängd olika känslor 
och upplevelser. Vilka är de unga vuxna? Vilka är deras nära och 
kära? Vilka blir konsekvenserna då en ung person plötsligt  
befinner sig vid livets slutskede? Dessa är bara ett axplock av 
de frågor som slutligen resulterade i att kandidatuppsatsen  
med titeln En oönskad resa tog form. Uppsatsen syftar till  
att belysa en del av det komplexa mönster av upplevelser som  
närstående till unga vuxna i palliativ vård genomgår.

En oönskad resa

L
itteraturstudien som 
skrevs med ett systematiskt 
tillvägagångssätt omfattar 
analys och tolkning av tio 

vetenskapliga kvalitativa artiklar. Syftet 
var att beskriva upplevelser av att vara 
närstående till en ung vuxen i palliativ 
vård. Med avstamp i de tio artiklarna 
kunde slutligen 276 studiedeltagares 
röster kondenseras till det som utgjort 
resultatet i “En oönskad resa”. 

Förtroendefulla relationer 
I litteraturstudiens resultat framkom 
fyra huvudkategorier. Den första katego-
rin, kallad “Förtroendefulla relationer”, 
lyfte rollen som den sociala omgivningen 
innebar för den närstående.

Ett ämne med betydelse för 
upplevelsen av situationen i sin helhet 
var relationen mellan närstående och 
sjukvårdspersonal. En god, långvarig 
och förtroendefull, relation mellan 
närstående och den sjukvårdspersonal 
som ansvarade för patienten värde-
sattes. Dessa var komponenter som 
närstående ansåg vara av betydelse för 

både sin egen och patientens relation 
till sjukvårdspersonalen. 

Närståendes upplevelser av trygghet 
och tillit i den palliativa vården hade 
samband med upprättande och bibehål-
lande av förtroendefulla relationer till 
sjukvårdspersonal. Detta ansågs vara 
grundläggande för adekvat emotionellt 
stöd, speciellt under patientens sista 
tid i livet. Känslan av trygghet och 
omtanke främjades då möjlighet fanns 

till kontakt med en liten personalgrupp 
och därmed även god kontinuitet. 

Hierarkiska strukturer mellan 
närstående och sjukvårdspersonal 
identifierades. Dessa ansågs grundas 
i sjukvårdspersonalens kontroll över 
resurser och den motsatta partens 
beroende av dessa. Sådana strukturer 
upplevdes som problematiska då 
det motverkade upprättandet av en 
förtroendefull relation. 

Julia Materez och Rebecca Rosqvist Nunes
Linköpings Universitet

Forts. nästa sida

Axlagården Hospice AB i Umeå utdelade 2019 för andra gången pris 
till examensarbeten som har en tydlig profil mot vård av personer i 
livets slutskede. I förra numret presenterades. Inga beslut om dig, 
utan dig av Linnéa Edman Persson och Carina Skrt vid Högskolan i 
Kristianstad. I detta nummer presenteras En oönskad resa av Julia 
Materez och Rebecca Rosqvist Nunes vid Linköpings Universitet 
samt Sjuksköterskors upplevelser av palliativvård i hemmet, Nina 
Lakso och Petra Sandin, Luleå Tekniska universitet.

Axlagårdens pris till  
bästa studentuppsats 2019

Axlagårdens pris 2019
Bästa studentuppsatser
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I resultatet sågs även att upplevt 
socialt stöd från omgivningen hade 
en positiv inverkan på närstående 
och kunde komma från olika sociala 
sammanhang. Stödet resulterade i en 
känsla av partnerskap, gav kraft till 
den närstående att orka finnas där 
för den unga vuxna och gynnade den 
närståendes hantering av situationen. 
I situationer där det upplevdes att 
omgivningen drog sig tillbaka under 
patientens sjukdomsförlopp tillkom 
känslor av minskat stöd, ensamhet och 
isolering. Det försvårade även för när-
stående att efter dödsfallet återuppta 
och bygga upp förstörda relationer 
inom sin umgängeskrets. 

Relation till den unga vuxna  
för att ta tillvara på tiden 
Den andra kategorin fick namnet 
“Relation till den unga vuxna för att 
ta tillvara på tiden”. Att vara närstå-
ende innebar ett stort känslomässigt 

engagemang och en önskan om att ta 
tillvara på tiden. Under sjukdomstiden 
förändrades den närståendes relation 
till patienten, detta relaterat till de 
förändrade förutsättningarna och nya 
kraven som ställdes i livet. Känslor som 
hjälplöshet, maktlöshet och orättvisa 
inför situationen förekom. Underlig-
gande kunde även finnas en rädsla 
över att inte räcka till, göra fel eller ta 
felaktiga beslut under patientens sista 
tid i livet. 

I situationer då den unga vuxna 
levde tillsammans med syskon och 
föräldrar fanns en gemensam inför-
ståddhet bland familjemedlemmarna 
gällande betydelsen av att bidra med 
hjälp och stöd gentemot den sjuka 
familjemedlemmen. Syskon upplevde 
att de bidrog till en normal och positiv 
tillvaro genom att till exempel skämta, 
trösta, prata och även lämna ifred vid 
behov. Stundvis kunde det vara kompli-
cerat för föräldrar att hålla en balanse-
rad relation till den unga vuxna. 

En kamp uppstod över balansen 
mellan det egna behovet att omhänderta 
sitt sjuka barn och det faktum att 
barnet var en vuxen individ med rätt till 
personlig integritet. Det kunde uppstå 
ett impulsivt behov av att ta kontroll 
över situationen, att omhänderta och 
skydda den unga vuxna som om hen 
fortfarande vore minderårig. Närstående 
upplevde det som viktigt att finnas där 
för den unga vuxna, det kunde beskrivas 

Foto: AdobeS
tock

”Brist på  
information sågs 

leda till känslor 
av oro, rädsla och 

frustration.”
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som att ständigt vara på sin vakt, redo 
att göra vad de kunde för hen. Att finna 
acceptans över det kommande dödsfal-
let var en stor utmaning. Jämsides med 
en stark önskan att alltid finnas vid den 
unga vuxnas sida, fanns även ett behov 
av att få egen tid för avkoppling.

Betydelsen av kommunikation
Den tredje kategorin med namnet 
“Betydelsen av kommunikation” 
belyser vikten av kontinuerligt och 
tydligt utbyte av information, samt 
stöd vid svåra samtal. En faktor som 
påverkade närståendes upplevelser 
var hur mycket och på vilket sätt de 
delgavs information. En del föräldrar 
upplevde sig få otillräcklig information 
i förhållande till den utsträckning de 
önskade. Viktigast var att informatio-
nen kom kontinuerligt, var tydlig och 
delgavs från bekant sjukvårdspersonal 
i rätt tid. Med hjälp av detta kunde 
närstående bygga förståelse för sjuk-
domssituationen, vilket även främjade 
mental förberedelse inför dödsfallet. 

Brist på information sågs leda 
till känslor av oro, rädsla och frus-
tration. Likaså kunde för mycket 
information få motsatt effekt och ha 
en negativ inverkan på närstående. 
Tydlig information kunde ge samtliga 
parter möjlighet att prata om och 
förbereda sig på patientens sista tid i 
livet. Därmed kunde det även finnas 
ett behov av stöd vid svåra samtal. 
När det kom till svåra besked var 
det viktigaste för närstående att de 
fått bli väl förberedda inför samtalet. 
Det önskades även att beskeden 
kom från sjukvårdspersonal som de 
sedan tidigare varit i kontakt med. 
Det upplevdes som viktigt att denna 
sjukvårdspersonal kunde vägleda och 
stötta både närstående och patient i 
samtal om döden. Inte alla närstående 

önskade att samtal om döden skulle 
hållas tillsammans med patienten, 
trots detta uttrycktes ingen ånger 
bland de närstående som haft samtal 
om döden med den unga vuxna.

Behov av strategier 
för att orka med 
Den tredje kategorin berörde närstå-
endes “Behov av strategier för att orka 
med”. Det som då belystes var coping 
och hopp för situationshantering. 
Närstående nyttjade mängder av olika 
copingstrategier i syfte att handskas 
med situationen. Dessa strategier 
kunde förändras med tiden och 
kunde skilja sig för hantering av livet 
före respektive efter dödsfallet. De 
närståendes upplevelser av sin egen 
delaktighet under patientens sista tid 
påverkade även de känslor som upplev-
des efter den unga vuxna dött. Denna 
tid beskrevs som en fruktansvärd och 
förkrossande upplevelse. Närstående 
pendlade mellan känslor av skuld, 
ånger och acceptans. För att hantera 
tiden efter dödsfallet var det viktigt för 
närstående att känna att de gjort allt de 
kunnat för den unga vuxna. 

Återkommande var även en svår 
balansgång mellan hopp och hopp-
löshet. Närstående var i behov av en 

balans mellan realitet och hopp. I 
samband med sjukdomsprogressionen 
skiftade även hoppets innebörd. 
Närstående betonade betydelsen av att 
bevara hoppet även då någon bot på 
sjukdomen inte längre var aktuell. Det 
hela påverkades till stor del av sjuk-
vårdspersonalens förmåga att förmedla 
hopp, men samtidigt vara ärliga.

Den terapeutiska miljöns  
inverkan på helheten 
Uppsatsens sista kategori fick namnet 
”Den terapeutiska miljöns inverkan på 
helheten”. Det rådde delade meningar 
kring var patienten på bästa sätt skulle 
tillbringa sin sista tid. Flera närstående 
såg vårdavdelningarnas fysiska miljö 
som problematisk. I vissa fall upplev-
des avdelningarnas utformning som 
missgynnande för patienten. Det kunde 
exempelvis handla om en gammal, 
mörk och oestetisk sjukhusmiljö. Detta 
upplevdes av flera som skrämmande 
och ansågs inte främja välbefinnande. 

Oavsett om patienten vårdades på 
en pediatrisk avdelning eller på en 
avdelning för vuxna, tycktes ingen av 
avdelningarna upplevas som lämplig 
för patienten. Det fanns en avsaknad 
av lämpligt anpassade avdelningar 
för unga vuxna. Därmed kunde vård i 
hemmet i vissa fall upplevas som mer 
positivt. Detta ansågs även underlätta 
tillgängligheten till patienten och kunde 
bidra till upprätthållandet av en normal 
vardag. Efter dödsfallet infann sig en 
annan inställning bland en del närstå-
ende. Förvisso påverkade den fysiska 
vårdmiljön helhetsbilden av sjukvårds-
upplevelsen, men i slutändan var detta 
inte det viktigaste. Det som värdesattes 
högst var en omvårdnad baserad på ett 
holistiskt synsätt där både patient och 
närstående inkluderades.

Att vara närstående till en ung 
vuxen i palliativ vård innebar att 
genomgå en oönskad resa. Ur ett 
sjukvårdsperspektiv är essensen av 
arbetets resultat närståendes önskemål 
och behov av inkludering, samt konti-
nuerlig och anpassad information. För 
sjukvårdspersonal ses det också vara av 
vikt att vara medveten om inverkande 
faktorer på närståendes helhetsupple-
velse. Detta för att kunna ge stöd och 
god vård vid livets slutskede. •

Uppsatsen bidrar med samlad kunskap kring upplevelsen av att vara 
närstående till en ung person i palliativ fas. Den kunskap som finns 
samlad i uppsatsen är användbar för att som vårdpersonal bättre 
kunna utforma en god vård med ett bra stöd till närstående.

Axlagården Hospices motivering "En oönskad resa":

”Det som  
värdesattes högst 
var en omvårdnad 

baserad på ett  
holistiskt  
synsätt.”
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D
etta  var en av anledningarna 
till att Nina och Petra valde att 
fokusera på sjuksköterskors 
upplevelser av palliativ vård 

i hemmet. De började med att göra 
en litteratursökning där de slutligen 
valde att arbeta med 13 vetenskapliga 
studier med fokus på sjuksköterskors 
upplevelser av palliativ vård i hemmet. 
Utifrån dessa 13 studier togs nästan 400 
textenheter ut för att analyseras, vilket 
sedan kom att bli deras resultat. 

Resultat
Att en god relation till patient 
och närstående är centralt
Sjuksköterskor som arbetar med 
palliativ vård i hemmet ansåg att en 
av de viktigaste delarna i arbetet var 
att skapa en god relation - både till 
patienten och dennes närstående. En 
god relation bidrog till att en öppen och 
ärlig kommunikation kunde hållas. För 
att skapa goda relationer var det viktigt 
för sjuksköterskor att kunna bidra med 
trygghet, kunskap och tillit. 

Sjuksköterskor i hemsjukvården 
blev en del av patienters familjer och 
vardagsliv. Relationen till familjen kunde 

både vara påfrestande och samtidigt 
ge väldigt mycket. En god relation till 
familjen blev en stor resurs för sjukskö-
terskorna eftersom det var familjen som 
var med patienten 24 timmar per dygn. 
Detta medförde att de kunde bistå med 
viktig information, som ofta underlät-
tade vården. 

Gränssättning kunde bli svårare för 
sjuksköterskor ju närmare relationen 
blev och om det fanns konflikter inom en 
familj beskrevs detta som komplicerat 
eftersom sjuksköterskor då ofta kunde 
få rollen som medlare inom familjen. 

Att hemmet som 
arbetsmiljö är komplext
Att arbeta i hemmiljö innebar för 
sjuksköterskor att de kom som gäster till 
patienter i deras hem, vilket medförde att 

de var tvungna ta hänsyn till flera olika 
aspekter. Patienterna och dess anhöriga 
givetvis - men även arbetsmiljön. 

Sjuksköterskor beskrev att avsaknad 
av utrustning och läkemedel var något 
som ofta uppstod i hemsjukvården, 
vilket medförde att de inte alltid kunde 
utföra vården som de önskade och ville. 
Adekvat material saknades alltför ofta, 
sjuksköterskor kände stor frustration 
när detta inte fanns hos patienter eller 
om de själva glömt att ta med material. 
Sjuksköterskor beskrev att det fanns 
behov av bättre rutiner kring arbetsma-
terial och läkemedel hos patienter.

Att palliativ vård väcker känslor
Sjuksköterskor kunde uppleva känslor 
som rädsla, oro, maktlöshet och sorg. 
Rädslan för att misslyckas var en vanlig 

Nina Lakso och Petra Sandin
Luleå tekniska universitet, numera leg.
sjuksköterskor inom Luleå kommun

Sjuksköterskors upplevelser 
av palliativ vård i hemmet
Hösten 2018 skrev Nina Lakso och Petra Sandin sin kandidatuppsats på sjuk-
sköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet. De hade tidigt under 
utbildningen funderat på ämnen till deras kandidatuppsats. Sista sommarlovet 
arbetade båda två inom hemsjukvård i kommunen och stötte på komplexiteten 
i att arbeta i hemmiljö som vårdpersonal. De såg hur sjuksköterskor slets då de 
inte fick ihop tid och material som behövdes för att kunna ge den vård de ville 
patientens sista tid i livet. Men de såg även passionen för arbetet och att kunna 
göra skillnad för patienterna.

”Nina Laksos och Petra Sandins uppsats är en litteraturstudie med 
fokus på att bättre förstå vad det innebär att som sjuksköterska ge 
palliativ vård i hemmet. Uppsatsen håller hög kvalitet och bidrar med 
kunskap för att utveckla den palliativa vården i hemmiljö.”

Nomineringskommitténs motivering:

Axlagårdens pris 2019
Bästa studentuppsatser
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känsla, liksom rädslan för att de löften 
man gett åt patient och familj inte 
skulle kunna uppfyllas. Ibland kunde 
det vara svårt för sjuksköterskor att 
inte ta med sig arbetet hem och tänka 
på patienterna man vårdade. Känslor 
av att inte räcka till var också vanliga. 
Dock ansåg de flesta att palliativ vård 
gav en enorm arbetsstimulans. 

Genom studierna kunde man se 
vilken ära det var för sjuksköterskor 
att få uppleva den sista stunden med 
patienter och deras familjer. Känslan 
av att hjälpa en patient uppleva en god 
död var en övermäktig och övermänsk-
lig känsla. Känslor om döden och vad 
döden innebar var något som kunde 
påverka sjuksköterskorna personligt. 
Tankar om den egna döden blev vanliga 
- liksom känslor av tacksamhet över 
sina egna liv. 

Att stöd från kollegor 
spelar en viktig roll
Stödet från kollegor och teamet var 
viktigt för att sjuksköterskor skulle 
klara av arbetet. Sjuksköterskor upp-
levde att det bästa stödet och hjälpen 
fanns i teamet då förståelsen för olika 
situationer lätt gick att relatera mellan 
varandra. Det krävdes många delaktiga 
i vården runt en patient med palliativ 
diagnos och därför var det viktigt med 
ett fungerande team. Sjuksköterskor 
ansåg att en god kommunikation var 
viktig för att teamet skulle fungera. 
Kommunikationen mellan sjukskö-
terskor kunde variera i sin kvalitet. 
Vissa sjuksköterskor beskrev att de 
kunde få väldigt dålig information om 
sina patienter. Kommunikation mellan 
sjukhus och hemsjukvård var inte alltid 
optimal. Den vanligaste anledningen till 
att patienter fördes till sjukhus var just 
bristerna i kommunikationen.

Att det krävs en bra arbetsledning
En fungerande arbetsledning och en 

förstående arbetsgivare ansågs som en 
mycket viktig del i att sjuksköterskor 
skulle få det stöd som behövdes i svåra 
situationer.  Sjuksköterskor i studierna 
beskrev också att de hade stora krav på 
sig när det handlade om tillgänglighet. 
De hjälpte patienter årets alla dagar 
trots högtider. 

Bristen av tid var ett återkommande 
problem, ett problem som arbetsled-
ningen inte alltid förstod. Tidsbristen 
medförde att sjuksköterskor många 
gånger gav av sin egen privata tid för 
att hinna med arbetet. Att samtidigt 
ha arbetsledningens krav på ekonomi, 
besökstider och budget i bakhuvudet 
kunde vara väldigt påfrestande och 
utmattande. 

Att grunden till god palliativ vård är 
kunskap, utbildning och erfarenhet
Kompetensutveckling och utbildning 
kunde ske på olika sätt. De flesta sjuk-
sköterskor som arbetade med palliativ 
vård i hemmet beskrev att de inte 
hade någon specialistutbildning inom 
området. Sjuksköterskor upplevde att de 
fick utbildning alldeles för sällan, vilket 
gjorde att de istället fick lära sig genom 
erfarenheter i arbetslivet.
Utbildning var önskvärt för att sjuk-
sköterskor skulle få rätt kunskap för 

att stödja patienter och närstående. 
Sjuksköterskor beskrev att palliativ vård 
var ett område för kontinuerligt lärande.

Sammanfattning
Att vårda en patient med palliativ 
diagnos i dennes hem ställer höga krav 
på sjuksköterskors yrkeskompetens 
och det krävs att man har en djupare 
kunskap och förståelse i hur olika 
situationer och eventuella konflikter 
kan lösas på ett kreativt sätt. 
Palliativ vård i hemmet kan vara 
mycket komplext, och det finns ett 
ökat behov av undervisning och 
förståelse för både arbetsledning 
och vårdpersonal inom ämnet. Detta 
då arbetsledningen inte alltid har 
förståelse för vad arbetet innebär och 
sjuksköterskor då inte får tillräckligt 
med resurser.

Nina och Petras resultat kan använ-
das för att få en djupare förståelse för 
sjuksköterskors upplevelser av palliativ 
vård i hemmet och dess utmaningar. 
Fortsatt forskning behövs inom stöd, 
utbildning och kompetensutveckling för 
att ytterligare förbättra den palliativa 
vården som utförs i hemmen idag. 
Kunskap, utbildning och erfarenhet 
beskrevs hjälpa sjuksköterskor att växa 
både personligt och professionellt. •

Foto: Adobestock
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I 
Sverige finns idag cirka 10 000 
vuxna barncanceröverlevare. Hos 
75 procent ses någon form av 
sen komplikation efter 30-40 års 

uppföljning. Uppföljningsmottagningen 
finns sedan 2012 och baseras på de 
Regionala medicinska riktlinjerna för 
Nationellt vårdprogram för långtids-
uppföljning efter barncancer. Inför 
uppstartandet av mottagningen på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i 
Göteborg hölls ett dialogmöte med 
vuxna barncanceröverlevare och 
personal där patienterna påverkade 
utformningen av besöket. Ett av 
önskemålen var att hela teamet 
medverkade vid besöket. 

Geografiskt upptagningsområde 
för mottagningen är västra Sverige 
med cirka 2000 barncanceröverlevare. 
Idag har mottagningen haft omkring 
160 besök per år, med särskilt fokus 
på de som fyllt 25 år. Samtidigt pågår 
erbjudanden till äldre patienter som 
inte kallats tidigare. Efter ett besök 
erhåller patienten en skriftlig samman-
fattning av cancerbehandlingen med 
uppföljningsrekommendationer. 

Besökets upplägg
Patienten får information om Upp-

följningsmottagningen via brev med 
erbjudande om besök. En tid bokas 
in via telefon där besökets upplägg 
och vilka som medverkar beskrivs. 
Patienten väljer själv om de önskar 
ha någon med sig vid besöket. Inför 
besöket får patienten ett brev med 
ett psykosocialt screening formulär 
för att förbereda sig med sina frågor. 
Nybesökstiden bokas in för cirka  
1,5 timma. 

Besöket består av tre delar, där 
läkare, kurator och sjuksköterska 
medverkar. Utifrån patientens 
frågeställningar bidrar de olika yrkes-
kategorierna med sin kompetens och 
kunskap. I den första delen, möter vi 
patienten i nuläget för att fånga frågor 
och funderingar tidigt under besöket, 
där det psykosociala screening instru-
mentet är till hjälp för samtalet. 

För den andra delen går vi bakåt 
i historien genom att gå igenom den 
cancersjukdom och behandling patien-
ten fick som barn. Här visas ett bildma-
terial som beskriver sjukdomen. Vidare 
får patienten en detaljerad genomgång 
av de olika mediciner, operationer och 
eventuell strålbehandling som denna 
fått. Här kopplas möjliga komplikatio-
ner ihop med behandlingen. 

Innan det tredje momentet, går 
läkare, sjuksköterska och patient till 
ett annat rum och patienten får där 
en hälsoundersökning där till exempel 
blodtryck och vikt kontrolleras. Där 
finns också möjlighet att tala om 
intima frågor. 

Besökets tredje och avslutande del 
består i en genomgång av uppföljnings-
rekommendationer baserat på nuläge 
och behandlingskomplikationer samt 
en plan för framtiden. Läkare skriver 
remisser till andra instanser. Vid behov 
av en neuropsykologisk utredning finns 
en psykolog kopplad till mottagningen. 
En gemensam vårdplan skrivs tillsam-
mans med patienten där information 
om vad som bestämts på besöket skrivs 
ner, alla får var sitt exemplar.

Sjuksköterskor i cancervårds utmärkelse Årets team i cancervård 2019 till-
delades Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer, Enheten för 
Cancerrehabilitering vid VO Onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
Cancervården gratulerar och tackar för Maria Olssons beskrivning av mottag-
ningen och det viktiga teamarbetet. Maria Olsson är också intervjuad under 
vinjetten ”I huvudet på en forskare” på annan plats i det här numret.

Årets team i cancervård
Uppföljningsmottagningen för vuxna efter barncancer

Maria Olsson 
MD Specialsjuksköterska i barnsjukvård, Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer, 
Enheten för Cancerrehabilitering, VO Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

”Besöket består  
av tre delar, där  
läkare, kurator  

och sjuksköterska 
medverkar.
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Anna, 28 år
Anna kom till mottagningen när hon 
var 28 år, hon hade fått ett erbjudande 
när hon var 25 år men tackade då nej 
till besök och hörde av sig nu. Vid detta 
besök närvarade barnonkolog, kurator, 
sjuksköterska och en strålläkare. 

Som 12-åring behandlades hon för 
Hodgkins sjukdom. Hon behandlades 
på en barnklinik under cirka sex 
månader med cytostatika och strålbe-
handling. Hon kom till mottagningen 
för att hon inte mådde bra. Hon hade 
funderingar kring om hon kan få barn. 
Hon har varit så trött och nedstämd 
sista tiden och varit mycket sjukskri-
ven sista året. Hon är singel, bor i en 
lägenhet och har ett tillsvidarearbete 
på en förskola. Hon har på screening 
instrumentet fyllt i distresstermome-
tern: 6 (0-10). Hon har bland annat 
”kryssat i” att hon har oro för att 
cancern ska komma tillbaka, oro för 
en eventuell ”cancergen”, sömnsvårig-
heter, nedstämd, oro/ångest, lägre 
kapacitet för ”normala” aktiviteter.

Samtalet under besöket stannar 
upp vid dessa symtom/tankar. Teamet 
diskuterar tillsammans med patienten 
och kommer fram till åtgärder.

Under besöket samtalas det kring 

risken för tidig menopaus på grund av 
cytostatika. Patienten remitteras till 
reproduktionsmedicin för fertilitets-
rådgivning och möjliga fertilitetsbeva-
rande åtgärder.

När det gäller tröttheten hon 
beskriver tas det prover för att 
kontrollera sköldkörtelfunktionen. 
Vidare skickas det en remiss för 
hjärtundersökning, för att utesluta 
hjärtproblem då både cytostatika och 
strålbehandling möjligen kan påverka 
hjärtfunktionen. Tröttheten i relation 
till de psykiska aspekterna diskuteras 
vidare och rekommendation att söka 
samtalskontakt på vårdcentralen. Hon 
kan återkomma till oss om hon inte 
lyckas få hjälp med detta via vård-
central. Vidare får Anna information 
om Maxa livet, Barncancerfondens 
aktiviteter för vuxna som fått can-
cerbehandling som barn. Via dessa 
aktiviteter finns visst samtalsstöd.

Under genomgången av cancerbe-
handling beskriver strålläkaren, med 
hjälp av bilder, hur strålbehandlingen 
gått till och vilka möjliga sena kompli-
kationer som kan uppkomma.

Vid hälsoundersökningen tas frågor 
upp kring nära relationer, sexualitet, 
tarmbesvär med mera. För att ge 

möjlighet att tala om dessa frågor. För 
Anna var det just nu inga speciella 
bekymmer inom dessa områden. 

Under hela besöket återkommer 
samtal kring livsstil med rekommenda-
tioner om hälsofrämjande egenvård.

Anna går från besöket med en 
vårdplan och en återbesökstid om 
tre år samt information om att hon 
kan höra av sig om hon har frågor. 
Kuratorn i teamet planerar en tele-
fonuppföljning efter två månader. Ett 
dokument med en sammanfattning av 
cancerbehandling med uppföljnings-
rekommendationer skickas till Anna 
någon månad efter besöket.

Kommentarer från teamet
Genom att hela teamet närvarar vid 
besöket blir det en interaktion mellan 
alla deltagare i besöket och alla hör 
det som sägs och kan ställa följdfrågor. 
Det behövs därför ingen rapportering 
mellan kategorierna. Arbetsplanen blir 
klar under mötet genom ”Vårdplanen” 
då alla vet vad var och en förväntas 
göra. Genom att hela teamet är 
närvarande kan patientens mest ange-
lägna behov/fråga mötas upp direkt. 
Detta möjliggör ett personcentrerat 
förhållningssätt. • 

Årets team i cancervård 2019 består av från vänster: Malin 
Karlsson-Damerau, kurator; Marianne Jarfelt, barnonkolog; 
Kajsa Nordholm, medicinsk sekreterare och Maria Olsson, 
sjuksköterska.

Teambesök
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Gunnar Eckerdal
Överläkare, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Göteborg

Kicki Klasson
Med Dr, specialistsjuksköterska onkologi, Skaraborgs 
sjukhus, Lidköping, Redaktionen Cancervården

B
ehovet av sjukhusvård ökar 
med ålder och sjukdomspano-
rama, vilket innebär att allt 
fler tillbringar delar av sina 

sista år i livet i en sjukhussäng. Det är 
sjuksköterskans ansvar att göra medi-
cinska bedömningar och tillkalla läkare 
då patientens tillstånd försämras. 
Socialstyrelsens kunskapsstöd om pal-
liativ vård och vård i livets slutskede 
poängterar vikten av att arbetet utförs 
i interdisciplinära team i nära samråd 
med patient och närstående. Läkaren 
är ytterst ansvarig för bedömningar 
och dokumentation när vårdens inrikt-
ning ska begränsas vid till exempel 
hjärtstopp (se faktaruta). Informatio-
nen till patienten/de närstående måste 
vara omsorgsfull och lyhörd för att inte 
missförstås. På några håll i landet har 
man inspirerade av engelska förlagor 
utarbetat ett informationsblad som 
förklarar vad HLR respektive ej HLR 
innebär (1). 

Det är framförallt patienter 
med avancerad cancersjukdom och 
multisjuka äldre som blir aktuella 
för ej HLR. Information och samråd 

med patienten sköts tyvärr sällan 
på ett riktigt bra sätt och dialog och 
information i vårdteamet fungerar 
inte alltid så som den borde. Inte 
sällan känner personalen patienten 
och de närstående dåligt. För den 
tjänstgörande sjuksköterskan som 
ansvarar för patientens vård och möter 
de närståendes behov av stöd, uppstår 
ofta en stor osäkerhet när patienten 
försämras under vårdtillfället. Utanför 
kontorstid är det mycket svårt att få 
till stånd ett bra samtal mellan patient/
närstående och ansvarig läkare om 
vårdens inriktning och eventuella 
behandlingsbegränsningar. I värsta fall 
avlider patienten utan att varken vård-
lag eller de närstående haft beredskap 
för detta trots att det varit möjligt 
att förstå att patienten varit döende 
redan flera dagar tidigare. I Svenska 
Palliativregistret redovisas att allt för 
många väntade dödsfall inte föregåtts 
av en adekvat planering.

Det förekommer att rutinerna för ej 
HLR och dess tillämpning inte uppfyller 
författningens krav. Ansvaret för detta 
ligger ytterst på verksamhetschefen. 

Den sjuksköterska som märker 
sådana fel bör snarast anmäla detta i 
avvikelsesystemet som finns inom alla 
vårdenheter. Då kan förbättring komma 
till stånd. Vanliga fel är:
• Läkaren har glömt att markera ej 

HLR på korrekt sätt i journalen. 
• Läkaren har glömt att ta bort 

markeringen i journalen trots att 
nytt ställningstagande är fattat, 
eller att patienten skrivits ut från 
verksamhetsområdet.

• Ställningstagandet om ej HLR har 
kopierats från patientjournalen 
till andra dokument eller till en 
planeringstavla på ett sätt som 
strider mot patientjournallagen. 
(Observera att det är tillåtet att 
göra egna minnesanteckningar 
för aktuellt arbetspass, och att 
de anteckningarna får innefatta 
notering om ej HLR.)

• Uppgift om ej HLR förs över mellan 
vårdtillfällen eller mellan hemsjuk-
vård och slutenvård utan att läkare 
dokumenterat ställningstagande för 
det aktuella vårdtillfället.

Det är ovanligt med oväntade hjärt-

Bland mindre erfarna sjuksköterskor märks ofta en rädsla att göra fel när 
en patient får hjärtstopp. Detta ser vi som har många års erfarenhet som 
kollegor och handledare som ett växande bekymmer. Borde i stället inte 
rädslan vara att inte göra tillräckligt gott för patienten?

Ej -HLR vid 
hjärtstopp kan 
skapa etisk stress 
för vårdpersonal

Foto: Adobestock
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stopp – även på sjukhus. All personal 
ska kunna genomföra HLR och snabbt 
larma på förstärkning. Det får inte 
förekomma att vårdpersonal på grund 
av otydlig information avstår från att 
inleda HLR när den borde startats. 

Ej HLR gäller endast hjärtstopp! När 
det gäller andra livräddande åtgärder 
ska handläggningen inte påverkas av 
planeringen vid eventuellt hjärtstopp. 
Om en patient till exempel sätter en bit 
mat i halsen och en hotande kvävning 
upptäcks ska åtgärder för att återupp-
rätta fria luftvägar vidtas oavsett om 
det finns notering om ej HLR. 

De medicinska aspekterna är för 
vissa patienter okontroversiella, för 
andra synnerligen svåra att bedöma. 
Men liknande svåra avvägningar före-
kommer ofta när läkare tar ställning till 
medicinsk behandling. Det är framfö-
rallt allvarlig sjukdom i hjärna, lungor 
och njurar som medför att ett hjärt-
stopp med största sannolikhet innebär 
att patienten avlider oavsett insatt 
behandling. Hög ålder utgör i sig en 
relativt svag faktor, men de beskrivna 
sjukdomarna är naturligtvis vanligare 
hos äldre patienter. För patienter 
med cancer finns vetenskapliga data 
som visar att patienter med cancer, 
metastaser och nedsatt allmäntillstånd 
som medför sängläge mer än halva 
vakna tiden inte har chans att överleva 
ett hjärtstopp (2).

När vården planeras utifrån 
bedömningen att patienten med största 
sannolikhet kommer att dö inom några 
dagar är ej HLR en naturlig del i den 
planen. Om läkare inte träffat patienten 
den senaste tiden och bedömningen 

att patienten håller på att dö görs av 
den personal som vårdar patienten, 
ska läkare tillkallas för ett avslutande 
brytpunktsamtal med patient/närstå-
ende. Journalanteckning ska göras, 
ordinationer förberedas med mera. 
Ställningstagandet ej HLR utgör en del 
i denna plan. 

Det är läkarens uppgift att vid 
ställningstagandet ej HLR samråda med 
patienten. Om detta inte är möjligt ska 
närstående informeras om patienten 
inte tidigare bestämt om sekretess 
gentemot närstående. Övriga medlem-
mar i vårdteamet har inte ansvar att 
informera. Men på samma sätt som 
gäller vårdens planering generellt kan 
sjuksköterskan och andra teammedlem-
mar upprepa och förklara den informa-
tion som läkaren givit. 

Vi efterlyser ett större ansvarsta-
gande när det gäller ej HLR! Säkra 
skriftliga rutiner, utbildning till läkare 
och vårdpersonal och gärna skriftlig 
information som kan lämnas till patient/
närstående när ej HLR är aktuellt. 
Alla sjuksköterskor måste kunna vara 
trygga i omvårdnaden av allvarligt sjuka 
patienter på sjukhus, inom kommunens 
boenden och i hemsjukvården. •

Det finns en författning som rör 
avslutande av livsuppehållande 
behandling, SOSFS 2011:7. Social-
styrelsen har också publicerat en 
handbok tillsammans med för-
fattningen. Där framgår tydligt att 
legitimerad sjukvårdspersonal ska 
rädda liv. Det är bara legitimerade 
läkare som kan avstå livsuppehål-
lande behandling. Detta måste så 
långt det är möjligt ske i samråd 
med patienten och alltid i samråd 
med minst en annan legitimerad 
sjukvårdspersonal. Bara läkare får 
avgöra när det är utsiktslöst att 
inleda en livräddande medicinsk 
behandling. När det gäller respira-
torvård, antibiotikabehandling med 
mera är det självklart att det är 
läkare som ansvarar för att avstå 
behandling. Men när det gäller HLR 
kan det vara nödvändigt att planera 
redan i ett skede när patienten har 
en okänd risk för hjärtstopp, men 
ändå ett hälsotillstånd som gör 
åtgärden HLR utsiktslös, eller i de 
fall patienten inte önskar HLR. När 
hjärtstopp inträffar finns det ju ofta 
inte möjlighet att snabbt samråda 
med läkare, vilket gör det påkallat 
att dokumentera ett ställningsta-
gande som annan legitimerad sjuk-
vårdspersonal kan ha som underlag 
för sitt handlande om patienten får 
ett hjärtstopp. (3)

Fakta

Referenser
[1] www.nrpv.se/wp-content/uplo-

ads/2012/10/en-broschyr-om-Ej-
HLR... · PDF-fil 

[2] www.tidsskriftet.no/2013/02/
oversiktsartikkel/hjarte-lunge-red-
ning-til-kreftpasientar-i-palliativ-fase 

[3] www.hlr.nu/etik-inom-hlr/

”Det är framförallt allvarlig sjukdom i 
hjärna, lungor och njurar som medför 
att ett hjärtstopp med största sanno-
likhet innebär att patienten avlider 

oavsett insatt behandling.”
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IT i vården-dagen
En dag i december hade jag förmånen att få delta i IT i vården-dagen som an-
ordnades av Dagens Medin på Münchenbryggeriet i Stockholm. Svensk sjuk-
vård står inför stora omställningar. Den nya nära vården, upphandlade stora 
it-system som drabbas av bakslag, behov av nya arbetssätt för att möta bristen 
på personal. Samtidigt finns det digitala lösningar för att möta utmaningarna. 
Aldrig har de tekniska förutsättningarna varit så goda och de lyckade digitala 
projekten så många som i dag. 

F
lera regioner står inför 
breddinföranden. Bland andra 
Region Jämtland Härjedalen 
som upphandlar system för 

vård på distans.
Två stora upphandlingar av vårdin-

formationssystem i storstadsregioner 
är avgjorda, men har stött på problem. 
Tidsplanen kan inte hållas på grund av 
svårigheter att leva upp till patientdata-
lagen. Hur kunde det hända?

På IT i vården-dagen fick vi ta del av 
inspirerande talare, digitala lösningar 
som lyfter vården och vi fick även 
konkreta tips på hur man implemen-
terar nya arbetssätt och IT-system. 
Tillsammans diskuterade vi viktiga 
frågor och stötestenar som kan stå i 
vägen för utvecklingen. IT i vården-da-

gen samlade över 500 personer från 
hela landet, med ämnen som: Breddin-
föranden, nya spännande innovationer, 
artificiell intelligens, interoperabilitet 
och konsten att göra upphandlingar.

Det fanns flera parallella sessioner att 
lyssna på och det var lite svårt att välja. 
Men jag valde att under förmiddagen 
lyssna på två lite bredare föreläsningar 
kring AI i sjukvården och etik kring AI.

AI inom svensk 
hälso- och sjukvård 
Evamaria Nerell från Socialstyrelsen 
höll ett intressant föredrag om AI inom 
svensk hälso- och sjukvård. Socialsty-
relsen har ett uppdrag och ska kart-
lägga omfattningen av och inriktningen 
på användningen av artificiell intelli-

gens (AI) inom hälso- och sjukvården. 
I kartläggningen ingår bland annat att 
analysera områden där användningen 
kommit långt respektive där man ser 
att mycket kan hända i närtid. 

AI är ett brett område som omfattar 
många tekniker, inte minst maskinin-
lärning och djupinlärning. Det som 
utmärker AI från andra metoder för 
automation är AI-teknikens förmåga 
att lära sig och bli smartare över tid. 
Förmågan hos en maskin att efterlikna 
intelligent mänskligt beteende. Det 
vill säga den förmåga hos maskiner 
som möjliggör för dessa att fungera 
på meningsfulla sätt i relation till de 
specifika uppgifter och situationer de 
avses utföra och agera inom. Artificiell 
intelligens är också det vetenskaps- 

Ulrika Persson
Chefredaktör Cancervården.
Styrelsen Sjuksköterskor i cancervård
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och teknikområde som syftar till att 
studera, förstå och utveckla maskiner 
med intelligent beteende. 

Vad är det då som är på gång inom 
sjukvården gällande AI?
• Bildstöd för att automatiskt tolka 

röntgenbilder. 
• Klinisk patologi för att diagnosti-

cera bröstcancer, prostatacancer 
och andra cancerformer.

• Tolkning av bilder av hudförändringar. 
• Automatisk klassificering av 

röntgenbilder inom tandvården. 
• Riskklassificering och beslutsstöd 

för epilepsi, MS, prostatacancer, 
Alzheimer. 

• Detektering av sepsis. 
• Applikationer för triagering, 

anamnes och diagnos.
Att införa AI har en del ekonomiska 

aspekter. Utvecklingen av AI-system 
medför stora investeringar som ofta 
kräver relativt stora volymer för att 
betala sig. Det finns däremot idag 
inga hälsoekonomiska analyser av 
AI-intervention. Sannolikt kommer de 
ekonomiska effekterna av AI att bero på 
samtidiga organisatoriska förändringar 
som kommer att ske. AI används redan 
idag för att prediktera olika patienters 
kostnader beroende på olika data, till 
exempel ålder och diagnos. 

Även vårdkvaliteten kommer att 
påverkas: AI utför som regel sin uppgift 
mer robust än människor. Förbättrad 

vårdkvalitet - AI-bedömningar i diag-
nosverktyg och beslutsstöd baseras på 
stora mängder data från olika domäner 
som möjliggör mer individanpassade 
lösningar. Bättre prediktion - AI ger ofta 
bättre förutsägelser av en kommande 
utveckling än traditionella statistiska 
modeller då icke-linjära samband kan 
utnyttjas, men sämre transparens och 
därmed också tilltro. 

Användning av AI kräver inte mindre 
kunskap av sjukvårdspersonalen utan 
djupare och mer omfattande kunskap 
för att kunna dra nytta av AI. Viktigt för 
att förstå begränsningar med AI, vad 
AI bidrar med samt bedöma risker för 
bias, etc. För att maximera AI behöver 
arbetssätt ändras. AI kan utnyttjas som 
second opinion och screening, samt för 
specifika delar, men det är människan 
som måste ta helhetsansvaret.

AI och etik i vården 
Elin Palm, docent i tillämpad etik och 
föreståndare för Centrum för Tillämpad 
etik (CTE) vid Linköpings Universitet 
höll ett spännande föredrag om AI och 
etik i vården. Hon pratade om säkerhet 
och om system som utför en uppgift 
»relativt autonomt« och/eller som lär 
sig med tiden och förbättrar sin för-
måga att utföra uppgiften. Exempel på 
det är bildanalys av röntgen, ultraljud 
och mammografi liksom patientövervak-
ning och stöd i hemmet. Konklusionen 

av detta blir att vårdkvaliteten kan 
förbättras med hjälp av AI.

Här kommer etiken in. Vi måste 
tänka att AI är ett komplement. Det 
finns en risk för alltför hög tilltro till 
systemen och med det en gradvis 
mänsklig ”kompetensförlust”. Utbild-
ning är absolut nödvändigt och kanske 
till och med ännu viktigare. Det är och 
kommer även i framtiden vara omöjligt 
för ett system att göra etiska bedöm-
ningar. Kompetens om etik och AI 
måste finnas i organisationerna.

Diskussioner under lunchen
Vi bjöds på en trevlig lunchbuffé där 
tillfälle till ytterligare diskussioner och 
samtal verkligen gavs. Jag hamnade i en 
grupp där utmaningarna och möjlighe-
terna med AI i glesbygd diskuterades. 

Care to translate
Eftermiddagen började med en före-
läsning om hur man kan lösa ett vanligt 
och välkänt problem inom vården, brist 
på tolkar. Linus Kullänger presenterade 
en digital lösning riktad mot hälso- och 
sjukvården som Care to translate har. 
Det är ett digitalt översättningsverktyg 
specialiserat för sjukvården och Care to 
Translate fungerar som ett komplement 
till mänskliga tolkar inom vården och 
finns tillgängligt dygnet runt i din dator 
eller telefon.

Företaget grundades under hösten 

Forts. nästa sida

Foto: Adobestock
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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. 
För bättre tillgänglighet kan vi nu erbjuda kunden en konsultation online.

Frågor och svar
– om peruker.

Carl M Lundh salonger 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 nu tillgängliga med online konsultationer för våra kunder!
 

Informera dina patienter att läsa mer på carlmlundh.se! 
Om du själv önskar mer information om Carl M Lundh, beställ ett informationspaket via e-post: marknad@carlmlundh.se eller kontakta oss gärna på telefon 040-36 87 31.
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2015 av en grupp läkarstudenter på 
Karolinska Institutet. Målet var att 
göra vården mer jämlik för alla. 2016 
utvecklades en app där fem språk 
översatte 40 vårdfraser. 2017 släpptes 
en ny version med 13 olika språk. 2018 
fick de 300 000 kr i anslag från Vinnova 
för att fortsätta utveckla appen. 2019 
släpps den första produkten som är 
riktad mot en klinik eller vårdorganisa-
tion. Under våren 2019 genomförs en 
studie med detta översättningsverktyg 
på akutmottagningen på Karolinska 
Universitetssjukhuset i Huddinge. Och 
under hösten 2019 utökades antalet 
språk till 22. 

I dagens Sverige är tolkverksamheten 
otillräcklig. Det finns för få tolkar, det är 
bristande kompetens bland tolkar och 
tolktjänsterna är inte flexibla.  
Det är de mest utsatta patienterna som 
drabbas. Det handlar om patienter med 
låg socioekonomisk status och ett högt 
vårdbehov. Språkbarriärer som uppstår 
kan få allvarliga konsekvenser. Det kan 
handla om feldiagnostik, felbehandling, 
komplikationer, förlängda vårdtider, 
ökade återinläggningar och allt det 
leder till ökade kostnader. Vi är nog 
alla överens om att språkbarriärer inte 
ska vara ett hinder för god vård. Detta 
översättningsverktyg stärker patientsä-
kerheten, ökar patientens inflytande och 
skyddar patientens integritet genom att 
översätta för patienten. Jag tror att detta 
verktyg har en framtid och jag skulle 
gärna ha tillgång till det i mitt arbete. 

Leverantörer av olika IT-lösningar  
för vården fanns på plats
Under eftermiddagsfikat fanns möjlighet 
att besöka och prata med diverse leve-
rantörer av olika IT lösningar för vården. 
Jag blev verkligen imponerad av alla 
innovationer som det faktiskt finns och 
vad mycket som är under utveckling. 

Upphandling av vård på distans
Eftermiddagen fortsatte med att 
Göran Larsson, FoU-direktör och Adj. 
professor i Region Jämtland-Härjedalen 
berättade om deras upphandling av 
vård på distans och vad denna region 
har för utmaningar. Deras tre största 
utmaningar är geografin med långa 
avstånd, demografin med en äldre 
befolkning och ekonomin som idag 
ligger med ett underskott. 

De har använt sig av VälTel, en 
testbäddsarena för välfärdsteknologi. I 
den ingår 14 kommuner, tre län/regioner, 
ett kommunförbund, 16 företag och uni-
versitet från Sverige och Norge. Arenan 
är till för kunskaps-och erfarenhetsutbyte 
med syftet att hjälpa till att lösa utma-
ningarna inom vård och omsorg. 

Det man testat är egenvård med 
digitalt stöd, självmätning och digital 
kommunikation. Detta har givit 
patienter som kan och vill, ett ökat 
ansvar för sin egenvård och hälsa. Det 
har också gett sjukvården tillgång till ett 
arbetsstöd som sorterar inkommande 
information och nyttjar kompetensen 
på bästa sätt för varje personalkategori. 

De patientgrupper som fått testa olika 
lösningar är patienter med hypertoni, 
hjärtsvikt, KOL, diabetes och psykisk 
ohälsa. Sjuksköterskorna kan nu före-
bygga och förekomma akuta situationer. 
Hittills har ingen patient med hjärtsvikt 
som är ansluten till projektet behövt 
uppsöka akutsjukvården. 

Deras erfarenheter och resultat från 
projektet har varit att de har lyckats 
testa en digital egenvårdsmodell med 
bra resultat. Patienterna blir mer 
engagerade i sin hälsa och känner ökad 
trygghet. Hälsoparametrar har förbätt-
rats och fysisk aktivitet har ökat. De har 
också upplevt att patienterna får andra 
insikter kring sin hälsa och inser hur det 
själva kan påverka sitt mående. Det har 
också sett att vårdpersonal kan arbeta 
på nya sätt och stödja fler personer än 
de kunnat tidigare. Vilket också gör att 
tillgängligheten till vården ökar. 

Vi fick med oss några ord på vägen: Vi 
måste våga mer! Av misstagen lär vi oss 
minst lika mycket som när vi lyckats.

Efter en trevlig dag med intressanta 
föreläsningar och flera nya kontakter gick 
jag hemåt med många tankar, ny kunskap 
och flera ahaupplevelser. Att vården kan 
och måste använda sig av mer IT-stöd 
och AI är uppenbart. Vi är en bit på väg, 
men det kommer att krävas en hel del 
både av personal och av finansiärer få att 
komma närmare målet. Jag tror också att 
det krävs mycket information för att få 
allmänheten, då särskilt den äldre genera-
tionen, att förstå att IT är framtiden. •
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Bodil Westman
Styrelsen Sjuksköterskor I cancervård

U
tgångspunkten i diskussio-
nerna var ”Vad har fungerat 
med cancerstrategin och vad 
behöver göras de kommande 

åren?” Diskussioner fördes bland annat 
kring patientsamverkan, cancerrehabili-
tering och tidig upptäckt.

Sammanfattningsvis var man enig 
om att vi har kommit långt men inte 
är i mål ännu. Det som krävs under 
kommande tio år är att cancervården 
bli mer personcentrerad och jämlik 

över landet. Hur det ska ske finns olika 
uppfattning om, men enigheten var 
stor kring att en nationell strategi är 
utgångspunkten.

En enig panel som diskuterade 
patientsamverkan menade att broar 
byggs från två håll. För att patient-
samverkan ska fungera är det hög tid 
att patienten blir en självklar partner 
i sin egen vård. Att förebygga cancer 
eller upptäcka sjukdomen tidigt samt 
att få få tillgång till senaste behandling 

är viktig för överlevnad men ett gott 
liv efter cancern är också viktigt.

Under dagen fick Göran Hägglund 
hedersutmärkelse av Nätverket mot 
cancer för initiativet till och fastställan-
det av Cancerstrategin 2009. Strategin 
har varit ledstjärnan för cancervården 
i tio år.

Under dagen filmades debatterna 
och ett par sändes i SVT Forum. Du 
kan se de filmade debatterna på Nätver-
ket mot cancers Facebook sida. •

Den 4 februari, Världscancerdagen, bjöd Nätverket mot cancer in politiker,  
beslutsfattare, patienter, närstående och sjukvårdspersonal till seminarier och 
debatter. Årets tema var 10 år med cancerstrategin – från ord till nollvision cancer.

Från ord till nollvision cancer
Världscancerdagen 2020

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. 
För bättre tillgänglighet kan vi nu erbjuda kunden en konsultation online.

Frågor och svar
– om peruker.

Carl M Lundh salonger 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 nu tillgängliga med online konsultationer för våra kunder!
 

Informera dina patienter att läsa mer på carlmlundh.se! 
Om du själv önskar mer information om Carl M Lundh, beställ ett informationspaket via e-post: marknad@carlmlundh.se eller kontakta oss gärna på telefon 040-36 87 31.
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Kicki Klason
Redaktionen Cancervården

Maria Roos
Redaktionen Cancervården

Nationella  
cancerstrategin 10 år  
– nu tar vi sikte på 2030

Vi i redaktionen passade på att i samband med vårt årliga ”fysiska” 
redaktionsmöte vara med på denna dag, Nationella cancerstrategin 
10 år – nu tar vi sikte på 2030, som anordnades av Socialdepartementet 
och Regionala cancercentrum i samverkan.

D
agens inleddes på ett väldigt 
gripande sätt i en nedsläckt 
aula med vacker musik. 
Spiegel im Spiegel av Arvo 

Pärt framfördes av Staffan Scheja på 
piano och Charlotta Grahn Wetter, 
violin. Tänkvärda ord kring cancer fram-
fördes av olika patientrepresentanter. 
”Tid betyder liv”! Sen tog vår nationella 
cancersamordnare Hans Hägglund över 
med budskapet ”Nu tar vi sikte mot 
2030”. Sverige har resultat i toppklass, 
men vi kan för det inte slå oss till ro och 
tro att vi gjort allt. 

En cancerresa genom Sverige 
Jan Haak fortsatte med att berätta om 
en cancerresa genom Sverige, hans egen 
resa som han gjorde efter att ha drab-
bats av cancer. Han är tvåbarnspappan 
som drabbades av cancer två gånger. 
Först dog hans fru i leukemi. Sedan 
insjuknade han själv i cancer. Efter 

operation och strålbehandling begav 
han sig ut på sitt livs äventyr. Sommaren 
2018 sprang Jan Haak motsvarande 45 
maraton på 47 dagar, från Malmö till 
Kebnekaise. Under resan samtalade han 
med en rad yrkesverksamma om den 
nationella cancerstrategin och om modet 
att våga leva sin dröm. Många med oss 
torkade nog en tår när Jan avslutade 
sitt framförande till tonerna av Marie 
Fredrikssons låt ”Ännu doftar kärlek”.

Paneldebatt – En nationell  
cancerstrategi för framtiden
Dagen moderator, Kattis Ahlström, 
intervjuade några nyckelpersoner som 
var med i starten av detta arbete på 
temat En nationell cancerstrategi för 
framtiden. På scenen var bland annat 
Göran Hägglund som då var socialmi-
nister, Gunilla Gunnarsson f d nationell 
cancersamordnare och ordförande i RCC 
i samverkan, Göran Stiernstedt, chef för 

avdelningen för vård och omsorg på SKL 
2008–2013, med flera. 

Regionala  
cancercentrums bidrag 
Efter en intressant paneldebatt 
presenterades tre konkreta exempel 
där regionala cancercentrum bidragit 
till de fem övergripande målen för den 
nationella cancerstrategin.  

Standardiserade vårdförlopp 
Helena Brändström, samordnare för 
nationella vårdprogram och standardi-
serade vårdförlopp, RCC i samverkan 
pratade därefter kring cancervård utan 
onödiga väntetider genom standardise-
rade vårdförlopp. 

Kontaktsjuksköterskan  
och Min vårdplan
Katja Vuollet Carlsson, vårdutvecklare, 
RCC Norr, ordförande för Nationell 

Ulrika Persson
Chefredaktör Cancervården.
Styrelsen Sjuksköterskor i cancervård
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arbetsgruppen för kontaktsjuksköter-
ska och Min vårdplan och Åsa Wilson, 
samordnande kontaktsjuksköterska och 
processledare inom cancervård, Region 
Gotland berättade om hur kontaktsjuk-
sköterskan och Min vårdplan stärker 
patientens ställning och bidrar till 
jämlik cancervård. 

 
Vårdprogram och kvalitetsregister 
Sist ut var Arvid Widenlou Nordmark, 
nationell registersamordnare, RCC i sam-
verkan, som pratade om temat Kunskap 
som underlag för jämlik vård: Synkronise-
ring av vårdprogram och kvalitetsregister. 

Paneldebatt – vad har vi åstadkommit 
genom nationella cancerstrategin?
Förmiddagspasset avslutades med 
ytterligare en paneldebatt med 
reflektioner från vårdprofessionen. Vad 
har vi åstadkommit genom nationella 
cancerstrategin? Vad har vi inte 
lyckats med ännu? Vilka är de största 
utmaningarna och möjligheterna för 
framtidens cancervård

Som en röd tråd genom programmet 

uttrycktes behovet av fler kliniska 
studier. Även primärvårdens patienter 
måste involveras i studier. Vikten av 
jämlik vård lyftes fram, inte minst inom 
den palliativa vården. Vidare finns 
stora utmaningar inom livsstilsfrågorna 
som kopplas till cancer, samt samord-
ningen inom cancerrehabilitering. Här 
utmärker sig också yngre cancerpatien-
ter med delvis andra behov än äldre.

Exempel på innovationer som 
bidrar till en jämlik, tillgänglig och 
patientfokuserad cancervård i 
världsklass
• Sverige är världsledande inom digital 

patologi. Martin Hallbeck, verksam-
hetschef, Diagnostikcentrum, Klinisk 
patologi, Region Östergötland

• Sveriges första MR-Linac i drift 
Zahra Taheri-Kadkhoda, överläkare, 
sektionschef, strålbehandlingsav-
delningen, Akademiska sjukhuset, 
Uppsala

• Införandet av CAR-T-cellbehandling 
i Sverige. Gunilla Enblad, professor 
och överläkare i onkologi, Uppsala 

Universitet och Akademiska sjukhuset  
• minKOD - 4 vägar till bättre liv för 

unga med cancer. Therese Sjöberg, 
innovationsledare. Siri Kautsky, 
processledare patientsamverkan, RCC 
Stockholm Gotland, Ung Cancer 

Under eftermiddagen överlämnas utmär-
kelsen Årets processledare och Årets 
kontaktsjuksköterska i varje sjukvårdsre-
gion av H.K.H. Kronprinsessan Victoria. 

Läs mer om det på nästa sida.

Socialminister Lena Hallengren 
avslutade
En välorganiserad och väl genomförd 
dag avslutades med ett tal på temat 
En trygg och hållbar cancervård för 
framtiden av socialminister Lena 
Hallengren.Denna fullspäckade dag 
med inspiration, kunskap och erfaren-
hetsutbyte rundades sedan av med 
trevligt mingel och underhållning av 
Adolf Fredriks musikklasser klass 9E. 
Nöjda, glada och framför allt stolta 
över att vara en del av den svenska 
cancervården lämnade vi Aula Medica 
och gick hemåt med ny energi. 

Det fem övergripande målen för 
den nationella cancerstrategin är:
• Minska risken för insjuknande i 

cancer.
• Förbättra kvaliteten i omhän-

dertagandet, utifrån ett tydligt 
patientperspektiv.

• Förlänga överlevnadstiden och 
förbättra livskvaliteten efter en 
cancerdiagnos.

• Minska regionala skillnader i 
överlevnadstid.

• Minska skillnader mellan olika 
befolkningsgrupper i insjuknan-
de och överlevnadstid.

Fakta

Forts. nästa sida
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Nyckelpersoner i cancervården
utsedda till Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare

Cancervårdens processledare och kontaktsjuksköterskor förverkligar nationel-
la cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. Under firandet av Nationella 
cancerstrategin 10 år uppmärksammade Regionala cancercentrum i samverkan 
dessa viktiga yrkesgrupper och överlämnat utmärkelserna. Årets processledare 
och Årets kontaktsjuksköterska till sex medarbetare inom respektive kategori vid 
firade av Nationella cancerstrategin 10 år.

K
ontaktsjuksköterskor möter 
patienter med komplexa behov. 
De skapar tillgänglighet, konti-
nuitet och trygghet och stärker 

patientens och de närståendes möjlighet 
att vara delaktig i patientens vård.

Processledarna i cancervården är 
den viktigaste länken mellan såväl 
nationell som regional kunskapsbild-
ning och den kliniska verksamheten. De 
har en avgörande roll i arbetet med att 
omsätta gemensamma kunskapsstöd till 
praktisk cancervård.

Nyinstiftade utmärkelser
För att uppmärksamma och tacka dessa 
nyckelpersoner för deras förtjänstfulla 
insatser har RCC i samverkan i år instiftat 
utmärkelserna Årets kontaktsjuksköterska 
och Årets processledare. Utmärkelserna 
överlämnades av H.K.H. Kronprinsessan 
Victoria, under RCCs och Socialdeparte-
mentets jubileumsdag för den nationella 

cancerstrategin i Aula Medica på 
Karolinska Institutet. Årets processledare 
och Årets kontaktsjuksköterska gick till en 
medarbetare i vardera sjukvårdsregionen, 
som på ett särskilt förtjänstfullt sätt 
utmärkt sig i sin yrkesroll.

Årets kontaktsjuksköterska
Motivering
Årets kontaktsjuksköterska 2020 
möter patienter och närstående med 
engagemang, kunnighet, lyhördhet och 
respekt. De står alla för kontinuitet 
och skapar trygghet för både patienter 
och närstående, stärker deras ställning 
i vården och har förmågan att se allas 
individuella behov.

De ser till att patienterna får individu-
ella skriftliga vårdplaner och att patienter 
och närstående är välinformerade. 
Genom sitt arbete bidrar de till att skapa 
smidiga och rationella patientflöden. 
Utöver detta har var och en på olika sätt 

särskilt bidragit till att utveckla kontakt-
sjuksköterskerollen på sin klinik.

Årets processledare
Motivering
Årets processledare 2020 är alla 
förebilder, pådrivare och ambassadörer 
för RCCs verksamhet. De har alla varit 
processledare under flera år, några ända 
sedan starten av RCC. Deras process-
ledarskap utmärks av entusiasm, stort 
engagemang och en drivkraft att bidra 
till en bättre och mer jämlik vård.

Med patientens bästa för ögonen 
medverkar de framgångsrikt till genom-
förandet av cancerstrategins intentioner 
genom arbetet med nationella vård-
program, standardiserade vårdförlopp, 
uppföljning via kvalitetsregister och 
dialog med verksamheterna. Utöver 
detta har var och en på olika sätt särskilt 
bidragit till att utveckla processerna 
inom sina sjukvårdsregioner. •

Årets kontaktsjuksköterska 2020 (fr 
vänster på bilden): Elisabeth Einars-
son Åberg, Södra sjukvårdsregionen, 
Anna-Karin Garp, Sydöstra sjukvårds-
regionen, Eva Rosén, Västra sjukvårds-
regionen, Hanna Rafstedt, Stock-
holm-Gotlands sjukvårdsregion, Anna 
Watz, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, 
Frida Idenfors, Norra sjukvårdsregionen, 
Gunilla Gunnarsson, tidigare nationell 
cancersamordnare vid SKR och RCC i 
samverkans ordförande, tilldelades RCCs 
första hedersutmärkelse.

Årets processledare 2020 (från vänster 
på bilden ovan): Johan Styrke, Norra 
sjukvårdsregionen, Britt-Marie Karlson, 
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Annika 
Sjövall, Stockholm-Gotlands sjukvårds-
region, Pernilla Dahm-Kähler, Västra 
sjukvårdsregionen, Marianne Maroti, 
Sydöstra sjukvårdsregionen (frånvarande, 
priset hämtades av Srinivas Uppgunduri), 
Maria Planck och Jaroslaw Kosieradzki, 
Södra sjukvårdsregionen.
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Redaktionsmedlem sökes!
Efter många års arbete i redaktionen 
väljer nu två medlemmar att lämna sina 
uppdrag inför hösten. Därför söker vi 
nya medarbetare till detta roliga och 
utvecklande uppdrag. .

Redaktionen för tidningen Cancervår-
den består av fyra till fem medlemmar 
varav en är chefredaktör. Hela 
redaktionen arbetar på uppdrag av 
Sjuksköterskor i cancervårds styrelse 
och representerar föreningen. 

Redaktionens uppdrag 
Tillsammans planera teman och 
tidningen. Föreslå skribenter.  

Skriva texter vid behov.  
Vara kontaktperson för skribenter. Se 
till att få in texter i tid. Ansvara för att 
bilder till tex by-line finns. 
Korrekturläsa inskickad text innan 
den skickas till redaktören. 
Ombesörja att redaktören får texterna 
i tid. Korrekturläsa tidningen inför 
tryck. Till vår hjälp har vi en frilans-
skribent kopplad till tidning. 
 
Om du är intresserad eller vill höra 
mer om uppdraget så kontakta vår 
redaktör Ulrika Persson på telefon 
072-3118616 eller mail:  
cancervarden@gmail.com

Ulrica Langegård lade fram sin avhandling, ”The balancing act 

of living with symptoms – Patient reported data and quality of 

care during and after treatment with proton beam therapy in pa-

tions with brain tumor”, den 14 februari 2020. Den lades fram vid 

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, 

Göteborgs universitet.

Opponent var professor Yvonne Wengström, Institutionen för 

neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Cancervården gratulerar!

Är ni ett bra team som uppfyller något eller några av 
kraven nedan? Missa inte att skicka in en nominering till 
Sjuksköterskor i cancervårds utmärkelse ”Årets team i 
cancervård 2020”. 

Kriterier för utmärkelsen:
• Teamet består av olika professioner som arbetar med 

cancervård i Sverige.  
• Teamet bedriver aktivt förbättrings -och/eller kvalitets-

arbete av sin verksamhet. 
 och/eller 
• Bedriver parallellt med kliniskt arbete forskning 

relevant för verksamheten. 
 och/eller 
• Inhämtar kontinuerligt och aktivt ny kunskap inom sitt 

område samt delar med sig av ny kunskap till kollegor i 
övriga teamet.  

 och/eller 

• Verkar aktivt för utvecklingen av patientsäkerheten. 
  och/eller 
• Är engagerat i utvecklingsarbetet av vårdnaden vilket 

direkt kommer patienten till godo. 
  och/eller 
• Bidrar till en attraktiv arbetsplats. 
 och/eller 
• Arbetar med innovativa lösningar för att möta upp 

kraven på dagens cancervård.  
  och/eller 
• Är ett föredöme och bedriver säker vård med god 

patienttillgänglighet. 
 

Styrelsen för Sjuksköterskor i cancervård kommer att 
bedöma nomineringarna avidentifierade och den nomine-
ring, i slutet av året, som stämmer överens med flest antal 
kriterier tilldelas utmärkelsen. 

Sjuksköterskor
i Cancervård  

Blir ert team Årets team i cancervård 2020? 

Aktuell disputation Sök våra stipendier!
Medlemsstipendier á 5000 SEK  

• 4 st med sista ansökan 15 maj.  

• 4 st med sista ansökan 15 september. 

Nätverksstipedium á 10 000 kr 
1 st delas ut under 2020 med sista ansökan 15 maj. 
För mer info hänvisas till hemsidan.
Välkomna att söka!
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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 Riksförbundet för stomi och
reservoaropererade
Hamngatan 15B

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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Dosering var 6:e vecka betyder så få som 8 infusioner per år*

 

msd.se  08-5871 35 00
Copyright© 2020 Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB.  

SE-KEY-00056 04/2020

400 mg var 6:e vecka eller 200 mg var 3:e vecka

TVÅ DOSERINGSALTERNATIV  
FÖR KEYTRUDA® I MONOTERAPI

*52 veckor/6=8.66 infusioner per ar)
qDetta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det 
möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal 
uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket.
KEYTRUDA® (pembrolizumab) 50 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, 
lösning; 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Monoklonal antikropp, PD-
1-hämmare, Rx, EF. SPC 11/2019
Indikationer: KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling 
av vuxna: • efter total resektion av melanom som involverat lymfkörtlar. KEYTRUDA 
som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med: • avancerat 
(inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom. • metastaserad icke småcellig 
lungcancer (NSCLC) i första linjen vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 50 % av 
tumörcellerna och inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK. • lokalt avancerad 
eller metastaserad NSCLC vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 1% av tumörcellerna och 
som tidigare behandlats med åtminstone en kemoterapiregim. • lokalt avancerad 
eller metastaserad urotelial cancer; - som tidigare behandlats med platinabaserad 
kemoterapi. • recidivierande eller metastaserad skivepitelcancer i huvud och 
hals (HNSCC) vars tumörer uttrycker PD-L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna och som 
progredierat under eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi. • metastaserad 
eller recidiverande inoperabel HNSCC i första linjen vars tumörer uttrycker PD L1 ≥ 1 
enligt CPS. KEYTRUDA som kombinationsbehandling är indicerat för vuxna patienter 
med: • metastaserad icke-skivepitel NSCLC i första linjen vars tumörer inte är positiva 
för mutationer i EGFR eller ALK, med platinabaserad kemoterapi innehållande 
pemetrexed. • metastaserad NSCLC av skivepiteltyp i första linjens behandling med 
karboplatin och antingen paklitaxel eller nab-paklitaxel. • avancerad njurcellscancer 
(RCC) i första linjen med axitinib. • metastaserad eller recidiverande inoperabel 
HNSCC i första linjen med platinabaserad kemoterapi och 5 flurorouracil (5 FU), vars 
tumörer uttrycker PD L1 ≥ 1 enligt CPS.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något 
hjälpämne.
Varningar och försiktighet: • Immunrelaterade biverkningar som förekommit i 
samband med behandling, inklusive allvarliga fall och fall med dödlig utgång, inkluderar 

pneumonit, kolit, hepatit, nefrit endokrinopatier (såsom binjurebarksvikt, hypofysit, 
typ 1-diabetes mellitus, diabetesketoacidos, hypotyreos och hypertyreos) och 
hudbiverkningar. Långvarig hormonell substitutionsbehandling kan vara nödvändig i 
fall av immunrelaterade endokrinopatier. • Allvarliga immunrelaterade hudbiverkningar 
har rapporterats hos patienter som fått pembrolizumab. Fall av Stevens-Johnsons 
syndrom (SJS) och toxisk epidermal nekrolys (TEN) har rapporterats hos patienter 
som fått pembrolizumab. Om SJS eller TEN bekräftas ska pembrolizumab sättas ut 
permanent. • Pembrolizumab måste sättas ut permanent vid: - immunrelaterade grad 
3 biverkningar som återkommer, - varje immunrelaterad grad 4 toxicitet, undantaget 
endokrinopatier som kontrolleras med hormonell substitutionsbehandling eller 
hematologisk toxicitet hos cHL-patienter. • Följande ytterligare kliniskt signifikanta, 
immunrelaterade biverkningar har rapporterats i kliniska studier eller efter 
godkännandet: uveit, artrit, myosit, myokardit, pankreatit, Guillain-Barrés syndrom, 
myastent syndrom, hemolytisk anemi, sarkoidos och encefalit. • Hos patienter 
som genomgått allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) har akut 
GVHD, inklusive GVHD med dödlig utgång, rapporterats efter behandling med 
pembrolizumab. • Vid urotelial cancer ska läkaren innan insättning av behandling 
överväga den fördröjda effekten av pembrolizumab hos patienter med sämre prognos 
som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi. • Vid användning av 
pembrolizumab i kombinationsbehandling för patienter med NSCLC, HNSCC och RCC 
är de observerade biverkningsfrekvenserna högre, vilket speglar bidragen från var 
och en av komponenterna.
Interaktioner: Inga formella farmakokinetiska interaktionsstudier har utförts 
med pembrolizumab. Eftersom pembrolizumab elimineras från cirkulationen 
genom katabolism förväntas inga metabola läkemedelsinteraktioner. Användning 
av systemiska kortikosteroider eller immunsuppressiva läkemedel före start av 
pembrolizumab bör undvikas på grund av potentiell påverkan på pembrolizumabs 
farmakodynamiska aktivitet och effekt. Kortikosteroider kan dock användas som 
premedicinering när pembrolizumab används i kombination med kemoterapi, som 
antiemetiskt profylax och/eller för att minska biverkningar relaterade till kemoterapi. 

För fullständig information se www.fass.se

Dosering för KEYTRUDA® som kombinationsbehandling är 200 mg var 3:e vecka

Stabiliteten för KEYTRUDA® efter spädning är 96 timmar i kylskåp 
och kan innefatta 6 timmar i rumstemperatur
Infusionstiden för båda doseringsalternativen är 30 minuter



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


