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Ledaren Ordförandes rader

Detta nummer handlar om jämlik vård och det är inte 
en självklarhet i dagens Sverige. Beroende på var man 
bor kan tillgång till både behandlingar och rehabilitering 
variera. En styrka i Sverige är våra regionala cancer-
centrum, som har som uppdrag att främja jämlik vård. 
Ett annat sätt att försöka minska ojämlikheter är våra 
nationella kvalitetsregister och vårdprogram. 

Det som varit och är en stor utmaning är hur vi gör 
när vi till exempel rekommenderar rehabilitering och 
rehabiliteringsåtgärder, men det inte finns resurser. 
Hjälper då våra vårdprogram? Hur implementeras det 
som beslutats i de nationella vårdprogramgrupperna? 
Vi i styrelsen granskar tillsammans med Svensk 
sjuksköterskeförening alla vårdprogram och kommer 
med synpunkter på innehåll och vårdprogramgruppens 
sammansättning. En stor utmaning är att få sjuksköter-
skor intresserade att vara med och skriva! En annan del 
är att de som vill inte alltid har möjlighet att ta av sin 
arbetstid för detta viktiga arbete! 

Tillsammans med Cancercentrum i samverkan och 
Svensk sjuksköterskeförening, kommer vi anordna en 
workshop kring hur omvårdnad och omvårdnadsåtgärder 
ska beskrivas i de nationella vårdprogrammen. Tanken 
är att kunna både inspirera till att vara aktiva i skrivandet 
och diskutera hur vi kan hjälpas åt på ett optimalt sätt. 

Vad händer med jämlikhet och patientsäkerhet när 
tillgången till specialistutbildade sjuksköterskor är låg? 
Eller när vår arbetsmiljö  inte är bra? Vi i styrelsen 
försöker aktivt på flera sätt arbeta för en reglerad spe-
cialistutbildning och att göra vår röst hörd hos besluts-
fattarna. I år har World Health organization (WHO) 
utsett till ” Sjuksköterskans år”- och det pågår många 
kampanjer i sociala medier och ett intensivt arbete 
att göra detta till en möjlighet att lyfta betydelsen av 
sjuksköterskors arbete. Gå gärna in på vår hemsida samt 
Svensk sjuksköterskeförening och European Oncology 

Nursing Societys (EONS) hemsidor och läs mer!
 Använd hashtag #NursingNowSweden i sociala 

medier! Hör gärna av er till oss med hur ni beskriver ert 
arbete- det är något som vi generellt behöver bli bättre 
på, att kunna beskriva vad omvårdnad är, vad gör vi i 
vårt dagliga kliniska arbete? Vi ”pysslar” inte, vi obser-
verar, bedömer och sätter 
in relevanta åtgärder, 
vi stöttar våra patienter 
och närstående och är i 
frontlinjen i patientsäker-
hetsarbetet! 

Mer goda nyheter är 
att Onkologidagarna 2020 
i Växjö börjar ta form! 
Programmet finns på 
http://onkologidagarna.
se/2020program och Soci-
alminister Lena Hallengren 
har tackat ja till att delta!

”Vi behöver hjälpas åt att beskriva  
vad omvårdnad är och lyfta  
betydelsen av vårt arbete.”

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

Ordförande
Helena Ullgren

STYRELSEN TYCKER
Vi i styrelsen tycker att vi bör tilltalas som sjukskö-

terskor och inte sköterskor. Vi tycker också att det 

måste spridas mer tydligt VAD vi gör och vi är de 

enda som kan ändra på detta. Hör gärna av er till oss 

med hur ni beskriver ert arbete. Vi behöver generellt 

bli bättre på, att kunna beskriva vad omvårdnad är 

och vad vi gör i vårt dagliga kliniska arbete?  

Hör av er om ni har frågor!

Kontakt: info@cancervard.se

Braftovi® (enkorafenib) Rx, F, ATC-kod: L01XE46
Behandlingstid: Behandlingen ska pågå tills den inte längre har någon positiv effekt eller oacceptabel toxicitet uppträder. 

▼  Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

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
Behandlingstid: Behandlingen ska pågå tills den inte längre har någon positiv effekt eller oacceptabel toxicitet uppträder. 

▼  Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

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. För fullständig 
förskrivarinformation och pris, se fass.se.
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Detta 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. Se avsnitt 4.8 i produktresumén om hur man 
rapporterar biverkningar.

Referenser:  
1. Braftovi Summary of Product Characteristics. Pierre Fabre Médicament, 2019. 2. Mektovi Summary of Product Characteristics. Pierre Fabre Médicament, 2018. 

a   För patienter med lätt nedsatt leverfunktion ska administrering av BRAFTOVI utföras med försiktighet vid en reducerad dos.  
 Då kliniska data saknas kan BRAFTOVI inte rekommenderas för patienter med måttlig till svår nedsättning av leverfunktionen.1

+
BRAFTOVI

450 mga

~12 TIMMARS MELLANRUM

6 x 75 mg

MEKTOVI
45 mg

2:a DOSEN

3 x 15 mg

1:a DOSEN

MEKTOVI
45 mg

3 x 15 mg

En gång om dagen (på morgon ELLER på kvällen).

Pierre Fabre Pharma Norden AB 
Karlavägen 108, Plan 9 | 115 26 Stockholm, Sweden

Svälj doserna hela med vatten 

Behöver inte stå i kylskåp;  
förvara BRAFTOVI under 30 °C 

Kontinuerlig dosering utan avbrott
BRAFTOVI inom de  
12 timmarna före nästa dos.

timmar
6 MEKTOVI inom de  

6 timmarna före nästa dos.

12
timmar

Vid missad dos ska patienterna inte ta 
den missade dosen av:

Behandlingen med BRAFTOVI + MEKTOVI ska fortsätta så länge patienten 
bedöms ha nytta av den eller till utveckling av oacceptabel toxicitet.

Nu kan era BRAF V600-muterade patienter 
med metastaserat (eller icke operabelt) malignt 
melanom äta och dricka när de vill!

Kan intas med eller utan mat, men aldrig med grapefruktjuice.

Ingår i  

läkemedels- 

förmånerna

BRAFTOVI® (enkorafenib) + MEKTOVI® (binimetinib) 
rekommenderad dosering1,2

Bekräfta närvaron av BRAF-V600 före behandlingen.
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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.

KK
I/

SE
/M

OV
/0

00
6 

10
/2

01
9

• Perifert verkande µ–receptor antagonist1

• En tablett dagligen under opioidbehandling1

• Används med opioider oavsett dos1*



Här kommer det första numret av Cancervården för 
2020! Det år som av WHO utnämnt till Sjuksköterskans och 
Barnmorskan år. Och tänk att vi gått in i ett nytt decennium! 
Undrar just vad det kan bjuda på? Jag hoppas och tror att 
utvecklingen inom cancervården kommer att fortsätta i 
positiv riktning och att vi kommer ännu närmare att lösa 
cancerns gåta. Jag hoppas också att ni haft en bra jul och 
förhoppningsvis fått lite välförtjänt ledighet också. Jag hade 
några dagar ledig och det var välbehövligt! 

Temat för detta nummer är Jämlik vård. Något jag tror 
alla tar som en självklarhet. Men tyvärr ser inte verkligheten 
ut så. Min upplevelse är att vi alla vill arbeta för, och gör 
vårt bästa för att vården ska vara jämlikt. Och vi har kommit 
en bit på väg, till exempel med arbetet kring SVF och natio-
nella vårdprogram. Men vi har en bit kvar. Det ska inte spela 
någon roll var man bor eller vilken socioekonomisk grupp 
man tillhör. Ett exempel där man ser tydliga geografiska 
skillnader är dödligheten i prostatacancer där det är betydligt 
lägre dödlighet i tätbefolkade områden än i glesbygd. 

Lägre fram i detta nummer kan ni läsa några rapporter 
från konferenser och utbildningsdagar. Jag deltog bland 
annat på Cancerdagen den 28 november i Stockholm. Där 
pratades det mycket om jämlikhet och jämlik vård. Ni kan 
också läsa om Hemsis utbildningsdagar i Varberg i början av 
oktober samt Nationella utbildningsdagen i cancerrelaterat 
illamående som var i Göteborg den 9 oktober.

Genom artikelserien ”I huvudet på en forskare” vill vi 
lyfta fram intressanta forskare och intressant forskning som 
pågår inom vårt område. I detta nummer har vi intervjuat 
Anna Sandgren som är docent i vårdvetenskap vid Linnéuni-

versitetet i Växjö samt verksamhetsledare och vetenskaplig-
ledare vid Palliativt centrum för samskapad vård. 

Före jul fick redaktionen veta att Axlagården i Umeå 
delat ut sex stipendier till studentuppsatser som handlade 
om Palliativ vård. En av dem kommer ni att få ta del av i det 
här numret och förhoppningsvis fler i kommande nummer. 

Missa inte heller Henrik Johanssons krönika om den 
obegripliga cancern. Personligen blev jag väldigt tagen av 
den. Tänker på många tillfällen då det hade varit bra om 
patienten hade kunnat och orkat prata om sin sjukdom 
med sina närstående. Tänker även på fall där öppenhet och 
ärlighet varit det viktigaste. Vis av egen erfarenhet vet jag 
att man inte kan springa ifrån det jobbiga. 

Nästa nummer av Cancervården kommer i början av maj 
och då är temat ”AI-Artificiell intelligens”, ett aktuellt och 
mycket spännande ämne. Vi kommer också att rapportera från 
Onkologidagarna i Växjö där jag hoppas få se många av er!  

Önskar er alla allt gott tills vi hörs igen framåt våren! 

Ulrika Persson
Chefredaktör

         ulrika.a.persson@sll.se

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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Färdig 
sondnäring 
med innehåll av 
riktiga råvaror*

Fiberinnehåll 
från både frukt 
och grönsaker* 

Fyra 
proteinkällor: 
Kycklingkött*, 
mjölkprotein, 
gröna bönor* 
och ärtor*

I mag- och tarmkanalen lever en artrik mikrobiota som mår bra av 
en varierad kost, med högt fi berinnehåll från frukt och grönsaker. 1

Sondnäring som innehåller riktig mat, eller ingredienser från riktig 
mat, har visat sig göra gott både för magen och matupplevelsen. 2,3

Isosource® Mix är en sondnäring som innehåller riktiga råvaror 
som kyckling*, ärtor*, bönor*, persikopuré och apelsinjuice*. 
Tillsammans bidrar de till ett näringsinnehåll som magen och 
tarmen kan må bra av!

ÄKTA MAT ÄKTA OMTANKE

Livsmedel för speciella medicinska ändamål. För kostbehandling av patienter med, eller i risk för, malnutrition. Ska användas under medicinsk övervakning.

Ref: 1. Mark L. Heiman & Frank L. Greenway, A healthy gastrointestinal microbiome is dependent on dietary diversity. Molecular Metabolism 2016:317-
320. 2. Hurt RT, et al., Blenderized Tube Feeding Use in Adult Home Enteral Nutrition Patients. Nutr Clin Pract. 2015;30(6):824-829. 3. Samela K. et 
al., Transition to a Tube Feeding Formula With Real Food Ingredients in Pediatric Patients With Intestinal Failure. Nutr Clin Pract. 2017;32(2):277–281.

*Rehydrerad kyckling och rehydrerade grönsaker samt juice från koncentrat.  

Information till hälso- och sjukvårdspersonal 
www.nestlehealthscience.se

1905_ISOSOURCE Mix annons_A4+5_SV.indd   1 2019-05-29   13:24
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Vid ett informationsmöte 
med Cancerfonden, i 
samband med att jag var 
programledare för Cancer-

galan i TV4 år 2002 tillsammans med 
Kristin Kaspersen, fick vi lära oss att 
cancer är det mest demokratiska som 
finns – den drabbar alla, utan undan-
tag. Den kommer åt fattig, rik och 
god som ond med samma kraft. Och 
den drabbar också dem som inte får 
sjukdomen, dess tumörer attackerar 

även de anhöriga som står hjälplösa 
bredvid den sjuke. 

Eftersom jag aldrig haft cancer vet 
jag inget om hur det är att brottas 
med alla de frågor, tvivel och tankar 
som uppstår när läkaren meddelat 
dig diagnosen; att du nu tillhör den 
stora skaran människor som just fått 
livet förändrat för alltid och nu har en 
ett krig framför dig mot en lika lömsk 
som brutal motståndare. Däremot 

har jag varit anhörig flera gånger och 
förstått att en stor del i att berätta för 
vänner och familj att man drabbats av 
cancer är att tvingas se sin omgivning 
lida för din skull. Eller snarare för sin 
egen skull, för att de är sorgsna och 
bedrövade över att denna härdsmälta 
kommit åt ytterligare en oskyldig 
människa i deras närhet. Att samtidigt 
som man försöker mobilisera kraft, i 
en kropp som snart blir svagare, behö-
ver svara på en massa frågor som man 
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CANCERN VAR INTE  
LÄNGRE OBEGRIPLIG
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inte vet svaret på förvirrar och förvärrar 
allt ännu mer. Det fortsatta frågandet 
förvandlar sakta den unika personen 
med individuella egenskaper till en 
patient när man alltid måste prata om 
sin sjukdom istället för sånt som man 
brukar prata om. Man blir synonym 
med något som man inte vill ha, man 
blir en människa man inte vill vara, 
man blir den med cancer.  Att drabbas 
av en sjukdom som kan vara dödlig är 
hemskt, att inte längre får vara sig själv 
är livsavgörande. Man vill vara den man 
är, som har råkat få en sjukdom, man 
vill inte vara en sjukdom.

I röran av oro och frågor är det enda vi 
vet att man aldrig kan veta förrän det är 
över. Trots att det alltid är någon anhö-
rig som vill komma med goda råd, den 
har hört talats om en alternativ behand-
ling, en mirakeldoktor i Sydamerika, ett 
naturpreparat från Himalaya eller en 
stjärnläkare i USA som man hört om i 
en podd, så är det den diagnostiserade 
sjuke och dennes läkare som bär 
besluten. Vi andra får bara hoppas och 
stötta. Men det är svårt att inte börja 
fråga, att ens undra lite grann bakom 
ryggen på den drabbade, att ringa en 
gemensam kompis eller närstående.  

För att hindra mig själv från att öka 
bördan för drabbade vänner tänker jag 
på min kompis Magnus, funderar på 
hur han gjorde, hur befriande han löste 
problematiken kring alla frågor och spe-
kulationer som uppstod och studsade 
runt mellan oss kompisar. 
Magnus var en målinriktad man som 
genomförde saker med syfte. Han fick 
saker att hända, kunde förändra. Han 
drabbades av cancer redan i unga år. Blev 
frisk. Jobbade runt om i världen. Var chef 
i Stockholm, New York och Singapore. 

Sen fick han cancer igen. En ny sort som 
krävde akuta åtgärder. Det bara small till, 
och i krutröken som la sig efter de första 
vunna slagen tornade frågorna upp sig. 
Hur allvarligt är det? Kommer han att 
klara sig? Vad kan vi göra? Magnus och 
jag höll kontakten. Enades om att det 
inte var kul att cancern kommit tillbaka 
så olämpligt då det var mycket på gång 
just nu. Men man hade inget annat val än 
att kriga. Jag åkte över till New York och 
hälsade på under en period av behand-
lingar. Vi visste inte så mycket, annat än 
att de bästa var inkopplade på fallet.

Magnus gjorde inget halvdant, han 
gjorde vad som krävdes. Då han fått sitt 
livs andra cancerbesked hade han satt 
ihop en hel projektgrupp med skiftande 
specialkunskaper - någon googlade 
läkare, en annan läste på om behand-
lingsformer och en tredje koordinerade 
all information med huvudläkaren i 
Stockholm. Vi visste att det som kunde 
göras gjordes på bästa sätt, men vi hade 
ingen aning om vad som egentligen 
hände. Medan vi undrade agerade han, 
hade även inkluderat oss i jakten på 
information. Han var generös även på 
så vis. När Magnus infrastruktur var på 
plats och man hade en tydlig plan var 
det dags att informera om sin operation.

En vacker sommarkväll samlade han 
tiotalet kompisar på hotellet Ett Hem 
i Stockholm. Vi åt och drack kungligt. 
Hade mycket trevligt. Vi berörde hans 
sjukdom emellanåt när den gjorde sig 
praktiskt påmind. Han sa att trots att 
vinet var ypperligt så smakade det 
svamp i munnen. ”Fullt naturligt” sa 
hans läkare som var med vid bordet. 
Synd på så bra grejer tyckte vi och 
fyllde på våra glas. I övrigt diskuterade 
vi mer livet än cancern. Framåt kaffet 

tog Magnus till orda och sa: ”Vi vet vad 
som går att veta och att nu har ni chan-
sen att ställa era frågor. Vi vet inte ur 
det här kommer att sluta. Det kommer 
ni att bli varse längs med tiden, precis 
som jag. Däremot så får ni nu ställa alla 
frågor ni har om min cancer till min 
läkare så kan han berätta på vilket sätt 
jag är sjuk.” Det var helt odramatiskt. Vi 
var ett gäng vuxna män som tillsammans 
kunde lufta vår oro genom att prata 
öppet med en expert. Det kändes som 
om vi tog kommandot. Nu var det vi som 
ägde händelseförloppet, eller åtminstone 
stod enade i fronten i kriget mot den 
lömska motståndaren som vi förstått var 
aggressiv och tungt beväpnad. Cancern 
var inte längre obegriplig. Vi såg cancern 
i ögonen och behövde inte längre vika 
undan med blicken. Vår fiende var 
definierad. Vi frågade och fick svar. Hur 
många operationer som skulle genom-
föras innan man kunde ta nästa steg, 
vilka behandlingar som var aktuella. 
Någon hade hört talas om en mirakel-
metod från Mexico som läkaren var 
skeptiskt till i just det här fallet. Vi fick 
vara lekmän, frågvisa barn. Vi fick svar. 
Vi kunde gå lugna därifrån den natten. 
Vi var alla nu en del av en behandling 
av en kompis, inte drabbade av en 
sjukdom som drabbat en kompis. Trots 
alla insatser och vänner tog cancern 
Magnus till slut. Sjukdomen fungerar ju 
ännu så, att trots våra motmedel går den 
ännu inte helt att bota. Men döden var 
inte lika obegriplig som den brukar. Visst 
var jag sorgsen, men inte förvirrad. Jag 
kunde gå vidare med mitt liv, som ännu 
finns, med ett minne av en vän som ville 
mig väl, inte en kompis som blev sjuk 
och bara dog. 

Det lindrar ännu i en saknad som varar 
för evigt. •

KRÖNIKÖR 
Henrik Johnsson, är producent, programledare och författare.

"Vi vet vad som går att veta och nu 
har ni chansen att ställa era frågor."
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VÅRDPROGRAM INOM AKUT 
ONKOLOGI
Det senaste vårdprogrammet inom 
akut onkologi var färdigt november 
2018 och har till syfte att stödja 
vårdpersonal inom primärvården 
i mötet med vuxna patienter som 
har eller haft en cancersjukdom. 
Vårdprogrammet ger tydliga råd som 
är baserade på medicinsk evidens 
och beprövad erfarenhet, med länkar 
till websidor för den som vill fördjupa 
sig. 

Behovet av ett nytt vårdprogram 
beror på att antalet cancerpatien-
ter ökar, eftersom fler insjuknar 
samtidigt som fler överlever tack 
vare alla nya behandlingsmöjligheter. 
Allt fler cancerpatienter får cen-
traliserade behandlingar långt från 
sina hem, vilket gör att de kommer 
att söka vård för biverkningar och 
seneffekter på hemorten och inte på 
den behandlande kliniken. Vård-
programmet i akut onkologi är ett 
viktigt dokument för att möjliggöra 
ett snabbt och adekvat omhän-
dertagande. Kommande nummer 
under 2020 i Cancervården kommer 

behandla akut omhändertagande mer 
ingående. Följande text är kopierad 
från vårdprogrammet med exempel 
på vanligt förekommande tillbud:
• Neutropen feber är en av de 
vanligaste orsakerna till kontakt 
med vården för cancerpatienter 
som får medicinsk onkologisk 
behandling. Initial handläggning 
omfattar kontroll av vitalparame-
terar, provtagning, blododling men 
inte minst att sätta in bredspektru-
mantibiotika efter blododling. 
• Hyperkalcemi är vanligt hos 
cancerpatienter och kan ge olika 
symtom som diagnostiseras med 
provtagning (P/S Ca, joniserat 
Ca). Tillståndet behandlas med 
vätska och bisfosfonater.
• Ryggmärgskompression är 
ett av de tillstånd där en snabb 
handläggning (< 24 h) kan avgöra 
utgången. Inledande handhavande 
är högdos kortison, KAD, MR hel-
rygg och kontakt med ryggkirurg, 
onkolog eller hematolog om val av 
behandling.
• Biverkningar efter immunote-
rapi. Vårdprogrammet omfattar 

även omhändertagande av 
biverkningar efter immunoterapi 
eftersom det är en ny behand-
lingsmodalitet med ett biverk-
ningspanorama som skiljer sig 
mot övriga onkologiska behand-
lingar och som kräver tidiga insat-
ser för att bryta besvären (oftast 
kortison).ge handfasta råd för det 
akuta omhändertagandet.

Redan i mitten av 1990-talet 
fick jag själv delta i arbetet med 
att lyfta omvårdnaden, i detta fall 
vårdprogrammet för bröstcancer, där 
omvårdnaden hade separat program. 
Sedan några år tillbaka innefattar 
samtliga vårdprogram såväl medicin-
ska- som omvårdnadsaspekter. Ett 
vårdprogram som har betytt mycket 
för utvecklingen av omhändertagan-
det utanför det rent medicinska har 
varit vårdprogrammet för cancerreha-
bilitering. 

VÅRDPROGRAMMET FÖR 
CANCERREHABILITERING
Det är nyligen reviderat och 
innehåller nu även ett avsnitt om 
prehabilitering vilket definieras som 

Nationella vårdprogram inom cancervården ska bidra till en jämlik 
och god vård till alla patienter, oavsett bostadsort, kön och socioeko-
nomisk status. Det finns i nuläget cirka 40 vårdprogram som årligen 
ses över för eventuell revidering. Ansvaret för framtagandet av nya 
vårdprogram vilar på Regionala cancercentrums samverkansgrupp. 

Nationella vårdprogram  
inom onkologi 

Kicki Klaeson
Redaktionen Cancervården

”En sammanhängande vårdprocess 
mellan diagnos och behandlingsstart 
som omfattar fysiska och psykolo-
giska bedömningar för att fastställa 
en funktionell utgångsstatus, 
identifiera funktionsnedsättningar 
och erbjuda målinriktade åtgärder för 
att förbättra patientens hälsa samt 
minska förekomst och svårighetsgrad 
av komplikationer”.

Sexuell hälsa och fertilitetsfrågor 
är också ett avsnitt som vi som arbe-
tade med vårdprogrammet i omvård-
nad på 90-talet då saknade men som 

nu finns ordentligt strukturerade i 
vårdprogrammet för cancerrehabili-
tering och för patienten tillgängliga 
att ta del av via 1177.

I vårdprogrammen finns nu 
avsnitt för egenvård, fysisk aktivitet, 
alkohol och tobaksvanor, rätten till 
en kontaktsjuksköterska och dennes 
roll samt rehabilitering. Dessutom 
poängteras vikten av att patienten 
har kännedom om sin vårdplan och 
görs delaktig i sin vård. 

Titta gärna på filmen med Gunnar 
Eckerdahl (ytterst ansvarig för 

vårdprogrammet i cancerrehabilite-
ring) där han beskriver utmaningarna 
inom cancervården gällande stöd och 
uppföljning vid olika cancerbehand-
lingar. (Se länk nedan.)

https://www.cancercentrum.se/
samverkan/vara-uppdrag/cancerrehabi-
litering/vardprogram/

I nästa nummer av Cancervården 
hoppas vi kunna följa upp denna artikel 
med erfarenheter från sjuksköterskor 
runt om i landet som har betydelsefulla 
uppdrag i vårdprogramsarbete mer 
centralt.  •

– för en jämlik och god vård
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SjukvårdsupproretSTHLM
Neddragningar i vården påverkar jämställd vård och 
patientsäkerhet negativt.

I Stockholm har vårdpersonal beslutat sig för att det 
är dags att ge sin bild av patientsäkerhetens tillstånd 

i länet. På denna hemsida finns vårdpersonalens egna 
vittnesmål om hur patientsäkerheten har hotats och 
fortsätter att hotas i det dagliga arbetet som ett resultat 
av en allt mer pressad arbetssituation.

https://www.sjukvardsuppropet.se/home  •
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D
et har skett stora för-
ändringar i hälso-och 
sjukvårdens system för 
kunskapsstyrning. År 2017 

etablerade Sveriges regioner som med 
stöd av Sveriges Kommuner och Regi-
oner (SKR) ett gemensamt system. 
Den nationella kunskapsstyrningen 
leds och samordnas av Nationella 
programområden, NPO, som ska bestå 
av experter med bred kompetens 
inom sitt område. Varje NPO ansvarar 
för stora diagnosgrupper till exempel 
cancersjukdomar, barn och ungdomars 
hälsa, lung- och allergisjukdomar och 
äldres hälsa. Det är också respektive 
NPO som ansvarar för nationella 
kvalitetsregister. 

Idén med den nya kunskapsstyr-
ningen är att ”bästa möjliga kunskap 
ska finnas tillgänglig vid varje möte 
mellan vårdpersonal och patient”. 
Detta är bra och Svensk sjuksköterske-
förening arbetar för att alla professi-
oner ska arbeta kunskapsbaserat och 
anser att nationella kunskapsstöd 
behövs. En kunskapsstyrning av hälso- 
och sjukvården förutsätter dock att 
samtliga berörda professioners finns 
med i arbetet på samtliga nivåer. God, 
effektiv och kunskapsbaserad hälso- 
och sjukvård är interprofessionell 
och flera olika professioner behöver 
tillsammans med patienten samverka 
i vården. 

Inför inrättandet av NPO drev 
Svensk sjuksköterskeförening tillsam-
mans med Vårdförbundet att deras 
uppdrag måste inkludera samtliga 
professioners kunskapsområde. Detta 
fick vi gehör för och i beslutet står:

” Respektive NPO speglar hela 
vårdkedjan; prevention, primärvård, 
rehabilitering,  omvårdnad etc.”.

Det togs dock ingen hänsyn till 
detta beslut när ledamöterna i NPO 
utsågs. Varje region fick nominera en 
person och resultat blev en stor domi-
nans av läkare och endast en region 
nominerade en sjuksköterska med 
hög omvårdnadskompetens. I de flesta 
NPO ingår enbart läkare. Detta är oac-
ceptabelt och speglar en föråldrad syn 
på olika professioners kunskapsom-
råde och betydelse för att utveckla 
en kunskapsbaserad vård. Just 
NPO för cancervård ser annorlunda 
ut då deras ledamöter utgörs av 
verksamhetscheferna för Regionala 
Cancercentrum. Det innebär att Lena 
Sharp som är specialistsjuksköterska 
och med.dr. har en plats i egenskap 
av tf. verksamhetschef.

 
NATIONELLA VÅRDPROGRAM  
INOM CANCEROMRÅDET
Det finns idag cirka 40 Nationella 
vårdprogram inom cancerområdet. 
Sjuksköterskor i cancervård har till-
sammans med Svensk sjuksköterske-

förening allt sedan dess början arbetat 
målmedvetet för att alla vårdprogram 
ska beskriva relevanta omvårdnads-
bedömningar och åtgärder och att 
vårdprogramsgrupperna ska bestå av 
minst två sjuksköterskor varav en dis-
puterad. Sjuksköterskor i cancervård 
och Svensk sjuksköterskeförening 
har gemensamt svarat på remisser 
som avser såväl nya som reviderade 
nationella vårdprogram. De flesta av 
de första vårdprogrammen var minst 
sagt torftiga avseende omvårdnad 
och kontaktsjuksköterskans roll. 
Många saknade även sjuksköterskor i 
vårdprogramsgruppen. 

Under år 2019 har vi gemensamt 
svarat på 21 remisser avseende 
Nationella Vårdprogram inom cancer. 
Det är en glädjande trend att flera har 
förbättrats. Vi har tillstyrkt nio varav 
fyra fått beröm för beskrivningar avse-
ende omvårdnad. Dessa vårdprogram 
är Tumörer i Hjärna och ryggmärg, 
Kronisk Lymfatisk Leukemi, Matstrupe 
och magsäckscancer samt Tjock och 
ändtarmscancer. Tre vårdprogram 
har förbättrats och innehåller delvis 
väl beskrivna omvårdnadsåtgärder 
samtidigt som väsentliga områden 
saknas. Sex vårdprogram har magra 
omvårdnadskapitel och två har vi 
underkänt som undermåliga när det 
gäller omvårdnad. 

Det har också skett en positiv 

Fortfarande frodas förlegade strukturer i hälso- och sjukvården. Den 
mest omhuldade verkar vara att den medicinska professionen besitter all 
kunskap och att kompetens från andra professioner inte behövs. Denna 
dystra slutsats är lätt att dra när beslutsfattarna i den nya strukturen för 
kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård utsågs. 

Nationell kunskapsstyrning

Åsa Andersson,
Leg sjuksköterska, med lic, strategisk rådgivare, Svensk sjuksköterskeförening

utveckling inom Vårdprogramgrup-
perna. Av de 21 granskade vårdpro-
grammen har alla utom ett minst en 
sjuksköterska involverad och i sex har 
disputerat sjuksköterskor medverkat. 
Trots att det fortfarande finns brister 
har det skett stora förbättringar 
av hur omvårdnaden behandlas i 
vårdprogrammen.  

NATIONELLA KVALITETSREGISTER
Vårdprogrammen innehåller även 
kapitel om kvalitetsregister och 
kvalitetsindikatorer. 

De nationella kvalitetsregistren 
ska användas för kvalitetsutveckling, 
uppföljning och forskning inom hälso- 
och sjukvården. Kvalitetsregister är 
betydelsefulla verktyg för verksamhe-
ternas förbättringsarbete. Med hjälp 
av kvalitetsregistren kan man följa 
resultat över tid och identifiera kliniska 
förbättringsområden genom att 
sammanställa och analysera enhetens 
data. Verksamheterna kan även genom 
registrens samlade nationella data ta 
reda på vilka åtgärder och behand-
lingar som ger goda eller dåliga resultat 
för olika patientgrupper. 

Nationella Kvalitetsregistren 
syftar även till att utjämna skillnader 
avseende kvalitet och patientsäkerhet 
mellan olika vårdgivare och olika delar 
av landet. Med hjälp av kvalitetsre-
gistrens data kan till exempel olika 

behandlingsmetoder, läkemedel och 
patienters upplevelse jämföras och 
utvärderas. 

Under många år har Svensk sjukk-
söterskeförening målmedvetet arbetat 
för att kvalitetsregistren även ska 
mäta omvårdnadskvalitet. I hälso- och 
sjukvården omfattar omvårdnadsin-
satserna minst hälften av verksam-
heten. Det innebär att en stor del av 
hälso- och sjukvårdens resultat i stort 
sett saknas när data från de nationella 
kvalitetsregistren i dag analyseras och 
presenteras. Det betyder att det finns 
små möjligheter att använda data från 
registren i kliniskt förbättringsarbete 
av omvårdnad. Verksamhetsutveckling 
av hälso- och sjukvården förutsätter 
att alla professioner är delaktiga, både 
när det gäller utvecklingen av det egna 
professionella kunskapsområdet och i 
teamarbetet. För att de nationella kva-
litetsregistren ska få större genomslag 
i samtliga professioners förbättrings-
arbete är det angeläget att utveckla 
och registrera variabler som speglar 
samtliga professioners arbete.

 
OMVÅRDNADSVARIABLER
En omvårdnadsvariabel består av data 
som omfattar omvårdnadsinsatser på 
struktur-, process- eller resultatnivå.  
Den mäter professionella bedöm-
ningar och åtgärder och kan inte 
ersättas av PROM eller PREM som är 

patientrapporterade mått. I PROM 
och PREM skattar och anger patien-
ten själv upplevelsen av sjukdom och 
hälsa efter behandling och vård samt 
nöjdhet med vården. 

År 2011 visade Svensk sjuksköter-
skeförenings kartläggning att endast 
27 av 92 kvalitetsregister innehöll 
en eller flera omvårdnadsvariabler. 
När kartläggning upprepades 2017 
hade antalet register med omvård-
nadsvariabler ökat till 46 av 94. Det 
är en klar förbättring sedan 2012 
men fortfarande mäter majoriteten 
av kvalitetsregistren inte en enda 
omvårdnadsvariabel.

Det finns 19 kvalitetsregister inom 
diagnosområdet cancer. Av dem är det 
tio som innehåller omvårdnadsvariab-
ler. De två vanligaste variablerna är: 
• Har patienten namngiven kontakt-
sjuksköterska? 
• Har en individuell skriftlig 
vårdplan upprättats i samråd med 
patienten?

Av dessa tio kvalitetsregister 
har sex med en variabel som avser 
multidisciplinär konferens där även 
kontaktssjuksköterska ska medverka.
De befintliga omvårdnadsvariablerna 
variabler är strukturmått och det 
saknas process- och resultatmått 
inom väsentliga omvårdnadsområden.  
Sjuksköterskor i cancervård har 
tillsammans med Svensk sjuksköter-
skeförening arbetat med att utveckla 
förslag till omvårdnadsvariabler inom 
cancerområdet. De två första förslagen 
som avser tillgång till namngiven 
kontaktsjuksköterska och skriftlig 
individuell vårdplan har antagits av 
flera kvalitetsregister. Förslagen som 
avser omvårdandåtgärder vid smärta, 
nutrition, fatigue och illamående 
saknas fortfarande i de nationella 
kvalitetsregistren. 

Tack vare ett nära samarbete 
mellan Sjuksköterskor i cancervård 
och Svensk sjuksköterskeförening 
har arbetet för att kunskapsområdet 
omvårdnad ska finnas med börjat ge 
resultat. Vårt samarbete kommer att 
fortsätta. •

– ingen kunskapsstyrning 
utan omvårdnad
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SKR prioriterar frågan om jämlik vård 
och hälsa som en särskilt viktig fråga 
och har som målsättning att minska 
skillnader i hälsa och verka för att 
kommuner, landsting och regioner 
arbetar för att uppnå målet att sluta 
folkhälsoklyftan inom en generation, 
samt att verka för en kunskapsbaserad 
och jämlik vård. Ett viktigt uppdrag 
för SKR är att dessa prioriteringar 
hörsammas av kommissionen för jämlik 
hälsa som är tillsatt av regeringen.
 
Kvalitetsjämförelser  
Sedan kvalitet började jämföras mer 
öppet har kunskapen om olika variatio-
ner i vårdkvalitet mellan landsting och 
sjukhus ökat. Det har blivit möjligt att 
identifiera områden med särskilt stora 
behov och landstingen har kunnat 
initiera förbättringsarbeten utifrån sina 
egna analyser. 

Den nationella samverkansgruppen 
för kunskapsstyrning (NSK) är exem-
pel på hur arbetet kan organiseras. 
Regionala cancercentrum i samverkan 
är ett annat exempel. En stor del av 
det arbete som SKL utfört tillsamman 

med regionala cancercentrum (RCC) 
har som övergripande mål att bidra 
till att cancervården blir mer jämlik 
och likvärdig över hela landet. 

Exempel på detta arbete är att 

minska regionala skillnader i över-
levnadstid efter en cancerdiagnos 
och att minska skillnaderna mellan 
befolkningsgrupper i insjuknande och 
överlevnadstid.

Tanken är att de gemensamma 
vårdprogram som skapas ska ge can-

cerpatienter likvärdig vård oavsett 
bostadsort, kön och socioekonomisk 
status. Arbetet med nivåstrukture-
ring ska säkerställa att alla patienter 
får tillgång till expertis när sjuk-

Det är en jämlik cancervård vi behöver. Vi har här samlat vad som gäller 
enligt lagar och direktiv och hur jämlik vård definieras och arbetas för av 
vårdens olika organisationer. 

Att vi ännu inte nått hela vägen vad gäller att kunna erbjuda jämlik  
cancervård står klart. Men målsättningen är utstakad. 

Jämlik cancervård 

Karin Wieselblad,
Redaktionen Cancervården 

”Inom hälso- och 
sjukvården finns 
det omotiverade 

skillnader mellan 
till exempel soci-

oekonomiska grup-
per, geografiska 

områden och kön.”

domen kräver komplexa åtgärder, 
framförallt gäller det patienter med 
ovanliga och sällan förekommande 
cancerdiagnoser. Ett exempel är att 
botande kirurgi vid peniscancer nu 
är koncentrerad till två nationella 
vårdenheter och arbetet med att 
koncentrera komplicerade kirurgiska 

och onkologiska åtgärder fortsätter.  
 
Standardiserade vårdförlopp  
Vidare utvecklar SKR och RCC arbetet 
med standardiserade vårdförlopp 
(SVF) där alla patienter utreds på 
samma standardiserade sätt utan att ge 
avkall på vare sig kvalitet eller patien-

tens behov och situation. Patienten ska 
inte vänta längre tid på undersökning 
än vad som är medicinskt motiverat 
och ska inte behöva vänta längre i 
landsting A än i landsting B. I detta 
arbete är det viktigt att alla vårdgivare 
kommer överens om kontaktsjukskö-
terskans så betydande roll.  •

– vad innebär det?
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SKR - en huvudaktör för jämlik cancervård Lyckad screening för livmoderhalscancer

Många kvinnor kommer inte till 
gynekologiskt cellprovskontroll när de 
kallas. Cirka tre fjärdedelar av de som 
där i livmoderhalscancer deltar i inte i 
screening på grund av ojämlika villkor. 
Screeningen som startade på 60-talet i 
Sverige har varit framgångsrik. I dag är 
det 60 procent färre som drabbas jäm-
fört med då. Men screeningen sker inte 
på lika villkor i landets 311 landsting och 
kommuner, det finns stora skillnader vad 
gäller kostnad, tillgänglighet och vilken 
hänsyn som tas till socioekonomiska 
faktorer och hur man kommunicerar och 
utformar kallelser. 

För cirka fyra år sedan startade 
Region Skåne en rullande cellprovmot-
tagning ”Rädda Livmodern” i Malmö. 
Mottagningstiderna utökades till helger 
och kvällar och kallelsen utformades 
utifrån kvinnornas behov och förut-
sättningar. Projektet föll väl ut och 
uppskattades av kvinnorna, inte minst 
av migrerade kvinnor i socioekonomiskt 
utsatta områden. Ett liknande projekt 
har testats i nordöstra Göteborg, en 
stadsdel med cirka 100 000 invånare 
varav hälften är födda utanför Sverige. 
Insatserna har resulterat i att fler kvin-

nor, men också män, fått ökad kunskap 
om betydelsen av cellprovtagning och 
vart man kan vända sig.  •

Ett exempel på framgångsrikt projekt är Region Skåne och Västra Götalands  
screening för livmoderhalscancer som räddar liv. 

Att vården ska vara jämlik 
innebär att den ska vara 
likvärdig och anpassad efter 
var och en efter behov, det 
vill säga att den ska ges på 
lika villkor utan diskriminering. 
Att det finns vissa typer av 
skillnader i vården är också 
naturligt för att åstadkomma 
en utveckling av effektivitet, 
kvalitet och resultat i vården. 
Det är när skillnaderna är 
omotiverade eller funnits 
över omotiverat lång tid som 
det är angeläget att vidta 
insatser för att vården ska bli 
mer jämlik. Diskriminering är 
aldrig acceptabelt. 

Regeringens 
strategi för en god 
och mer jämlik 
vård 2012-2016  

Jämlik vård är själva kärnan 
i Hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) och beskriver 
att målet för hälso- och 
sjukvården är en god hälsa 
och en vård på lika villkor för 
hela befolkningen. Vården 
skall ges med respekt för alla 
människors lika värde och 
för den enskilda människ-
ans värdighet. Den som 
har det största behovet av 
hälso- och sjukvård skall ges 
företräde till vården.

Jämlik vård enligt 
Hälso- och sjuk-
vårdslagen  
(1982:763)

Forts. nästa sida
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Föreningen har som mål att strategin 
även ska visa på resultat från forskning 
om ojämlik vård och skillnader i hälsa. 
Granskningen av litteraturen visar 
att forskningsområdet är spretigt och 
att omvårdnadens betydelse i sam-
manhanget inte är tillräckligt påvisat. 
Även om hälsofrämjande och jämlik 
omvårdnad är ett forskningsområde 
som behöver utvecklas väljer fören-
ingen att lyfta fram och redovisa en rad 
goda exempel som kan inspirera på sin 
hemsida.

Trots att vi lever i ett välmående 
land finns det stora skillnader i hälsa 
mellan olika grupper och eftersom 
nuvarande regering har satt som mål 
att överbrygga dessa klyftor på en 
generation vill Svensk sjuksköterske-
förening vara med och göra skillnad. 
Inom hälso- och sjukvården finns 
omotiverade skillnader mellan till 

exempel socioekonomiska grupper, 
geografiska områden och kön trots att 
det i riktlinjer och dokument som styr 
hälso- och sjukvården anges att vården 
ska vara jämlik. Den svenska hälso- och 
sjukvården är sålunda ojämlik. Ett 
exempel på det är att Socialstyrelsen 
2013 påvisade att var fjortonde kvinna i 
Jämtland som drabbats av bröstcancer 
behövde opereras en andra gång på 
grund av komplikationer, som jämfö-
relse behövde endast var hundrade 
kvinna göra detta som var bosatt i 
Blekinge. 

SÅ HÄR SER DET UT
• Sverige ligger bland de främsta 
länderna vad när det gäller överlev-
nad i cancersjukdomar. I jämförelse 
med andra länder har Sverige 
förhållandevis många läkare, få 
patientbesök per läkare, korta vård-
tider på sjukhus och få vårdplatser 
inom slutenvård. (Kommissionen 
för jämlik vård, 2015; Kommis-
sionen för jämlik hälsa, 2016) 
• Svenska patienter får i lägre 
utsträckning information om olika 
behandlingsalternativ och den 
svenska vården är sämst bland 
de undersökta länderna på att 
diskutera läkemedel och eventuella 
biverkningar med patienterna. 
Patienterna upplever att läkare och 
annan vårdpersonal inte tar ett 
samordningsansvar för kontakter 
med andra delar av vården, särskilt 
inte efter utskrivning från sjukhus-

vård. (Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys (2014a) 
• Ojämlik vård är särskilt allvarligt 
för ett land som Sverige där det 
givna löftet till befolkningen är att 
den enskilde ska erbjudas vård av 
hög kvalitet som utgår från vårdbe-
hovet och som ska ges med beak-
tande av vetenskap och beprövad 
erfarenhet. (Kommissionen för 
jämlik vård, 2015) •

Svensk sjuksköterskeförening, som företräder sjuksköterskans profession och 
kunskapsområdet omvårdnad, vill bidra till att alla sjuksköterskor inom alla 
verksamhetsområden arbetar för jämlik vård och hälsa för hela befolkningen 
och har utarbetat en strategi för detta som återfinns på föreningens hemsida. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Myndigheten för Vårdanalys), 
har fått i uppdrag av regeringen att utifrån Socialstyrelsens rapport Ojämna 
villkor för hälsa och vård, genomföra en fördjupad analys av skillnader i 
vården och vilka åtgärder som kan vidtas för att nå en mer jämlik vård.

”Inom hälso- och 
sjukvården finns 
det omotiverade 
skillnader mel-
lan till exempel 

socioekonomiska 
grupper, geogra-

fiska områden 
och kön.”

Myndigheten menar att det framfö-
rallt är i mötet mellan patienten och 
vårdpersonalen som ojämlikheter 
uppstår. De lyfter fram tre förklarande 
mekanismer för detta:  

• Vården förmår inte att anpassa 
sig till patienters olika egenskaper 
och förutsättningar.
• Vårdpersonalen agerar utifrån 
förutfattade uppfattningar om 
exempelvis ålder och kön, ett 
omedvetet beteende som har sin 

grund i normer och värderingar hos 
vårdpersonalen. 
• Spridningen och implemente-
ringen av evidensbaserade metoder 
inom vården är ojämnt fördelat 
över landet. 

Det finns behov att samordna 
nationella aktörers insatser för en 
effektiv implementering och också att 
anpassa kunskapsunderlagen till lokala 
förhållanden och här är bristen på 
specialistsjuksköterskor ett allvarligt 
problem. •
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Enligt SSF innebär jämlik 

hälso- och sjukvård att alla 

ska erbjudas vård utifrån 

behov, på lika villkor och med 

gott bemötande, oavsett 

kön, könstillhörighet, könsut-

tryck, sexuell läggning, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktions-

nedsättning, ålder, bostadsort, 

utbildning eller ekonomi. I 

begreppet jämlikhet inkluderas 

även jämställdhet. Jämställd-

het handlar om relationen 

mellan könen medan jämlikhet 

åsyftar alla individers och 

gruppers lika värde.

Fördjupad analys på uppdrag av regeringenSvensk sjuksköterskeförening har en strategi

”Ojämlikhet  
uppstår framför  

allt i mötet mellan 
patienten och  

vårdpersonalen”
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Chadi Jaber, 
och Ahmed Khadar Ibrahim, Auktoriserade tolkar

25% AV 1000 INVANDRARKVINNOR 
som drabbas av bröstcancer varje 
år upptäcks i kritisk fas medan den 
siffran hos svenskfödd ligger på 18%. 
Risken för att dö av sjukdomen är 
även högre för invandrarkvinnor 
än för infödda svenskor [2]. Enligt 
myndigheten för vård och omsorg är 
det i särskilt i mötet mellan patienten 
och vårdpersonalen som ojämlikheter 
uppstår [3]. 

När det gäller nyanlända och 
asylsökande är språkbarriären en 
stor utmaning, där framför allt mötet 
med den svenska sjukvården har en 
avgörande betydelse för nyanländas 
möjligheter till integration och 
delaktighet i samhället. För att inte 
marginaliseras och få försämrad 
hälsa måste nyanlända flyktingar få 
ta del av sjukvården så snabbt som 
möjligt.

Det går oftast efter några månader 
eller år att tala svenska på en nivå 
där man klarar sig i vardagen. Däre-
mot har vi tolkar träffat på många 
med utländsk bakgrund, framför allt 
äldre som känner sig begränsade 
i det svenska språket, och därför 
inte kan föra fram sitt budskap till 
sjukvården.

KVALIFICERADE TOLKAR GÖR  
STOR SKILLNAD
I samtalsmötet kan en kvalificerad tolk 
göra stor skillnad för att skapa en mer 
jämlik vård. En kompetent tolk bidrar 
till att samtalet flyter på och patien-
ten känner att deras budskap når 
fram. På lång sikt bidrar detta till att 
nyanlända får rätt vård tidigare och 
det i sin tur minskar belastningen på 
vården, men framför allt minskas det 
mänskliga lidandet. Tolken i mötet 
mellan sjukvården och nyanlända blir 
en viktig faktor för den nyanländas 
möjlighet att integreras. 

Som en tankeställare kan vi i 
följande scenario tänka oss att det 
kommer in en äldre patient som inte 
kan svenska, men som har med sig 
en anhörig till vården. Personalen 
meddelar patienten och den anhörige 
att tolk inte har bokats, men det gör 
väl inget säger den anhörige, jag kan 
tolka. Inga konstigheter skulle en del 
nog tycka och enbart se detta som en 
praktisk och smidig lösning. Men det 
finns ett problem. Det ska självklart 
inte generaliseras men det förekom-
mer att möten inom vården där det 
handlar om ”den där sjukdomen” eller 
en elakartad tumör som vi skulle säga 

på svenska, inte tolkas av den anhö-
rige. Märkligt kan man tycka, men här 
sker en kulturkrock när släktingen ska 
försöka tolka och enbart översätter 
det till ”den där sjukdomen”. I vissa 
delar av världen så tänker man att 
om en äldre människa får denna 
diagnos och möjligheterna för att 
överleva är små så är det ingen idé 
att berätta detta för vederbörande. I 
vissa länder meddelar man anhöriga 
till patienten i första hand och dessa 
anhöriga tar i sin tur beslut om man 
ska berätta det vidare till patienten 
eller inte. I vissa länder är det inte en 
skyldighet enligt lagen för vården att 
informera direkt till berörda patien-
ten som i Sverige.

I Sverige har vi en helt annan 
syn på detta och berättar direkt för 
patienten om diagnosen och möjliga 
behandlingar, oavsett hur allvarlig 
diagnosen är. Patienten får ta del av 
vårdplanen och kan till viss del vara 
med och bestämma, men framför allt 
så har patienten rätt enligt lag att 
veta vad det är för sorts sjukdom den 
drabbats av. Därför är det viktigt att 
ha en professionell tolk som tolkar allt 
som sägs, har tystnadsplikt och följer 
Kammarkollegiets tolketiska regler 

En genomgång av folkhälsorapporter och forskning på hälsotillståndet 
för människor med utländsk bakgrund visar att de har sämre fysisk och 
psykisk hälsa än den övriga befolkningen. Vidare visar forskning att det är 
vanligt att invandrare från krigsdrabbade länder lider av psykosomatiska 
sjukdomar såsom kronisk smärta, sömnsvårigheter med flera [1].

Kvalificerade tolkar  
viktiga för en jämlik vård 

och framför allt förhåller sig neutral 
och opartisk. Om vi tänker en likadan 
händelse, men där den anhörige är 
patientens minderåriga barn som 
ska försöka ta till sig allt detta och 
samtidigt hitta rätt terminologi för att 
tolka till det aktuella tolkspråket. Då 
kan man fråga sig vad barnet utsätts för 
och om det är rimligt att förvänta sig att 
barn ska kunna fungera som tolk. 

TOLKYRKET
Många är inte insatta i hur man blir 
tolk, vad det är för yrke, om tolkar 
genomgår någon utbildning eller om 
det är samma yrke som översättare. 
Särskilt senaste tiden när tolkyrket 
har varit på tapeten och blivit 
en del av den offentliga politiska 
debatten. Självklart har tolkyrket 
olika kategorier och utbildningsni-
våer. Grundutbildade tolkar läser 
en grundläggande utbildning inom 
sjukvård, juridik, migration, tolketik 
och tolkteknik. Dessutom ingår en 
språkfärdighetsdel där man läser både 
svenskans och tolkspråkets termologi. 
Det är en gedigen utbildning där man 
får ett utbildningsbevis. Utöver detta 
kan man auktorisera sig och sedan 
vidare specialisera sig inom sjuk-

vårdstolkning och/eller rättstolkning. 
Vi är bägge auktoriserade tolkar 
inom våra tolkspråk och vi står under 
Kammarkollegiet som utfärdar vår 
yrkeslegitimation.

Forskning visar att det både 
är tids- och kostnadseffektivt att 
använda en professionell tolk i vården 
och användning av tolk inom hälso- 
och sjukvård i vissa fall är nödvändig 
för att kunna kommunicera utifrån 
patientens förutsättningar och behov. 
Det är därmed en förutsättning för att 
hälso- och sjukvård ska vara jämlik 
och säker[4]. Men även för att patient 
och hälso- och sjukvårdspersonal ska 
kunna kommunicera med varan-
dra.

TIPS!
Ställ kontrollfrågor för att som hälso- 
och sjukvårdspersonal säkerhetskälla 
att informationen har nått fram. 
Tänkt på att det oftast är svårt att 
svara nej på frågan, ”har du förstått 
informationen”, när en person förkla-
rat något även om denna inte förstått 
allt. Det är bättre att ställa exempelvis 
frågor som ”hur skulle du ta dessa 
mediciner?” eller ”kan du berätta hur 
du skulle göra med dosseten?” •
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Ulrika Persson,
Chefredaktör Cancervården

Inom svensk sjukvård skyddas vi, både personal och patienter, 
av diverse lagar. I Hälso- och sjukvårdslagen 10 kap. 3 § och i 
Patientlagen 8 kap. 1 § står följande: En patient med livshotande eller 
särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska få möjlighet att inom eller 
utom det egna landstinget få en ny medicinsk bedömning. 

Rätten till second opinion

P
atienten ska också erbjudas 
den behandling som den nya 
bedömningen föreslår, under 
förutsättning att:

1. behandlingen står i överensstäm-
melse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet, och
2. det med hänsyn till den aktuella 
sjukdomen eller skadan och till 
kostnaderna för behandlingen framstår 
som befogat.

Genom förändringar i Hälso- och 
sjukvårdslagen den 1 januari 1999 
stärktes patientens rätt till second 
opinion, det vill säga rätt att komplettera 
sin egen läkares bedömning med ett 
utlåtande från annan läkare. Denna 
rätten har sedan 2015 stärkts ytter-
ligare i den nya patientlagen, där det 
står att varje patient med livshotande 
eller särskilt allvarlig sjukdom ska få 
möjlighet till förnyad bedömning. Den 
tydliggör även rätten att verkligen få 
den behandling som föreslås av den 
läkare som gjort bedömningen i second 
opinion förfarandet. Detta så länge 
som behandlingen kan anses stå i 
överensstämmelse med vetenskap och 
beprövad erfarenhet, samt att det med 
hänsyn till sjukdomen och kostnaderna 
framstår som befogat.

Det har blivit allt vanligare i vårt 
land att använda sig av möjligheten till 
ny medicinsk bedömning. Att man vill 
göra det behöver inte betyda att man 
är missnöjd med den egna läkarens 
bedömning och förslag. Det är inget 
konstigt med att man som patient inför 

ett kanske livsavgörande beslut vill 
skaffa sig ett så bra beslutsunderlag som 
möjligt. Cancer är en allvarlig sjukdom, 
det är inte ovanligt att flera behand-
lingsmetoder står till buds och många 
gånger kan det saknas vetenskapligt 
säker kunskap om vilken behandling 
som är bäst för en viss patient.

Det mest praktiska är ofta att 
patienten tar upp önskemålet om 
ny medicinsk bedömning med den 
läkare som har ansvar för patienten. 
Det innebär att behandlande läkare 
skriver en remiss för ny medicinsk 
bedömning till en annan specialistläkare 
med önskemål om en second opinion. 

Läkaren som ska göra den förnyade 
bedömningen behöver få tillgång till 
patientjournalen där utredningen och 
diagnosen är dokumenterad.  Denna 
bedömningen ska man kunna få var som 
helst i hela landet. Förutsatt att remiss 
är skriven av hemlandstinget, så ska det 
eller regionen bekosta en ny medicinsk 
bedömning samt eventuella resekostna-
der i samband med den.

Anledningar till att vilja att en annan 
läkare än den man vanligtvis går till ska 
bedöma ett tillstånd som man redan har 
fått bedömt kan vara många. Det kan 
till exempel vara så att man är osäker 
på om den diagnos man har fått är den 

rätta eller att den behandling som pla-
neras är den bästa. Om en ny medicinsk 
bedömning görs ska man erbjudas den 
behandling som den nya bedömningen 
anger, om det inte finns speciella skäl 
som talar mot detta. Om det finns flera 

behandlingsalternativ har man som 
patient möjlighet att välja det alter-
nativ som man föredrar, förutsatt att 
behandlingen står i överensstämmelse 
med vetenskap och beprövad erfarenhet 
att kostnaderna är befogade.

Man behöver inte uppge något skäl 
till varför man vill ha en förnyad bedöm-
ning, eller second opinion. Om man är 
osäker på om orsaken är giltig, kan man 
ta kontakt med patientnämnden för att 
få råd. Det är också dit man ska vända 
sig om husläkaren nekar att remittera till 
en ny läkare i specialistsjukvården utan 
att ha giltig orsak.

En förnyad bedömning kan vara till 
hjälp både för patienten och läkaren. 
Man kan känna sig tryggare om två 
grundliga genomgångar visar samma sak 
och läkaren/sjukhuset behöver inte ha 
ensamt ansvar för bedömningarna och 
rekommendationerna. Dessutom kan 
det för många patienter kännas skönt att 
deras önskemål uppfylls, något som kan 
göra att man känner sig mer delaktig i 
processen.

Om det skulle visa sig att en förnyad 
bedömning ger ett annat resultat kan 
man rådgöra med sin läkare om vilken 

bedömning som ska ligga till grund för 
diagnos och vidare behandling. Även om 
man får två olika bedömningar, har man 
inte rätt att få någon tredje. Det betyder 
inte automatiskt att man inte kommer 
att få det, men man har inte rätt att 
kräva det. 

Hälso- och sjukvårdslagens övergri-
pande syfte är att ge alla som behöver 
det, en god vård på lika villkor. Den 
nya patient agen (2014:821) har 
förstärkt patienternas inflytande över 
den egna behandlingen. Som patient 
ska du nu kunna välja var och av 
vem du får vård. Du ska också kunna 
påverka val av behandlingar. Även de 
enskilda landstingen försöker på olika 
sätt att öka patienternas delaktighet 
och tillgång till vård, bland annat 
genom att införa regler om valfrihet 
och vårdgaranti. Det som kallas patien-
trättigheter är alltså en blandning av 
lagliga rättigheter och bestämmelser 
inom landstinget. Om man anser att en 
laglig rättighet inte uppfyllts kan man 
vända sig till domstol (länsrätten) och 
överklaga. Om man är missnöjd med 
sådant som inte är lagreglerat, finns 
det andra vägar att gå. •

Positiv utveckling för lungcancervården
En nyligen framtagen studie vid RCC visar att lungcancervården nu är mer 
jämlik än tidigare. Det finns endast små socioekonomiska skillnader och 
de skillnader som finns har minskat över tid. För väntetider och patien-
tens tumörstadium vid diagnos syns inga skillnader alls. 

I studien ingick 40.000 patienter med 
icke – småcellig lungcancer. Väntetiden 
blev längre än vad som angetts i den 
standardiserade vårdplanen men det 
gällde alla patienter. 

I samband med utredning visar resul-

tatet att det finns en omotiverad skillnad 
mellan låg- och högutbildade patienter. 
Det gäller användandet av PET- respek-
tive DT- undersökning. Författaren tror 
att det kan bero på att den högutbildade 
patienten själv tog reda på om det fanns 

alternativa behandlingar som ännu inte 
fanns med i vårdprogrammet. 

Resultatet visar hur viktigt det är att 
nya forskningsresultat snabbt tillförs 
vårdprogram och standardiserade meto-
der för att utjämna ojämlik vård. •

Karin Wieselblad,
Redaktionen Cancervården 
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Fakta
• Hälso- och sjukvårdslagens 
övergripande syfte är att ge 
alla som behöver i Sverige 
en god vård på lika villkor.

• Som patient ska du kunna 
välja var och av vem du 
får vård. Du ska också 
kunna påverka valet av 
behandlingar.

• Varje cancerpatient har 
rätt att få ta del av en 
individuell vårdplan. Där 
ska det framgå vem den 
ansvarige läkaren är och vart 
man vänder sig med frågor 
samt i akuta situationer.
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Jämlik vård är angeläget ur ett patient- och medborgarperspektiv. 
Faktorer som bland annat kön, etnicitet, socioekonomiska förhållanden 
eller var i landet man bor ska inte påverka vilken vård och behandling 
man får. Däremot innebär inte alla skillnader som observeras i vården 
nödvändigtvis att vården är ojämlik. Därför är det viktigt att skilja på 
skillnader och olikheter å ena sidan, och ojämlik vård å andra sidan. 

Stora skillnader i 
cancervården

Ulrika Persson,
Chefredaktör Cancervården

V
årdanalys har i sin rap-
port 2019:8, Omotiverat 
olika - Socioekonomiska 
och regionala skillnader 

i cancervården, rapporterat om att 
det finns skillnader mellan socio-eko-
nomiska grupper och landsting i delar 
av den svenska cancervården. Stora 
skillnader i vården av cancersjuka – var 
man bor och utbildningsnivå påverkar 
både vården man får och hur tidigt 
cancern upptäcks Det finns omotive-
rade skillnader i vård och behandling av 
cancersjuka, och de regionala skillna-
derna är generellt mer framträdande än 
de socioekonomiska. 

Samtidigt är skillnaderna mellan 
patienter med olika civilstånd ofta 
större och fler än de mellan olika 
utbildningsgrupper. Det finns även 
betydande skillnader när det gäller hur 
tidigt cancern upptäcks. När det gäller 
vård och behandling av cancersjuka 
strävar de efter att identifiera omotive-
rade skillnader. Förutom att kunskapen 
om eventuella skillnader är viktig i sig 
till följd av målet om en jämlik vård, 
är arbetet också ett exempel på hur 
jämlikhetsanalyserna kan stärkas i den 
nationella uppföljningen. I förläng-
ningen är Vårdanalys förhoppning att 
arbetet ska bidra till regeringens mål 

om att minska omotiverade skillnader 
inom cancervården. 

VÅRDANALYS RAPPORT
Myndigheten för vård- och omsorgsan-
alys, i kortform kallad Vårdanalys, har 
följt upp och analyserat jämlikheten i 
cancervården. Fokus har varit på skill-
nader mellan utbildningsgrupper och 
regioner, men rapporten belyser även 
skillnader mellan män och kvinnor, 
patienter födda i olika delar av världen 
och patienter med olika civilstånd.

Rapporten visar bland annat att 
det finns betydande regionala omoti-
verade skillnader i hur tidigt cancern 
upptäcks. Användandet av så kallad 
multidisciplinär konferens, MDK, 
inför ett behandlingsbeslut skiljer sig 
med över 50 procentenheter för flera 
cancerformer. Exempelvis när det 
gäller lungcancer och tjocktarmscancer, 
genomgår 8-9 av 10 patienter MDK i 
vissa regioner medan bara omkring 4-5 
av 10 gör det i andra.

Rapporten visar även att cancer hos 
personer med lägre utbildning och per-
soner som inte är gifta oftare upptäcks 
senare. Hur tidigt cancern upptäcks 
har stor påverkan på behandlingsmöj-
ligheter och prognos. Därför rekom-
menderar regionerna och regeringen 

att stärka det förebyggande arbetet och 
utveckla primärvårdens förmåga att 
möjliggöra fler tidigare upptäckter. 

Analysen omfattar fem cancerformer 
som tillsammans stod för nästan hälften 
av alla nyupptäckta cancerfall 2017; 
lunga, tjocktarm, ändtarm, bröst och 
prostata. Patienter som insjuknade i 
någon av dessa cancerformer mellan 
2010 och 2016 är inkluderade. All 
data kommer från kvalitetsregister 
som länkats till ytterligare information 
från register hos Socialstyrelsen och 
SCB. 

Efter 2016 har bland annat arbetet 
med standardiserade vårdförlopp 
införts, vilket kan ha påverkat skill-
nader mellan regioner och befolk-
ningsgrupper. Dock visar även annan 
uppföljning att det kvarstår betydande 
regionala skillnader. Så det är mycket 
viktigt att ha denna uppföljning natio-
nellt inom hela hälso- och sjukvården. 
Då särskilt när det gäller cancer, som 
är en av de vanligaste dödsorsakerna i 
Sverige. 

Alla skillnader i vården är dock 
inte ojämlik vård. Jämlik vård kan vara 
förenlig med skillnader, så länge de 
är i linje med de bestämmelser som 
finns för hur hälso-och sjukvården 
ska arbeta. Vårdbehov, medicinska 

förutsättningar, alternativa likvärdiga 
behandlingar och samtycke kan förklara 
skillnader, utan att vården är ojämlik. 
Vårdanalys strävade efter att utskilja 
och fokusera på skillnader som man 
kallar omotiverade, det är den typen 
av skillnader som gör vården ojämlik. 
Att definierar en skillnad i vård och 
behandling som omotiverad görs om 
den finns kvar efter att man tagit 
hänsyn till stadium vid diagnos, ålder 
och samsjuklighet.

FÖRUTSÄTTNINGARNA 
HAR FÖRBÄTTRATS
Förutsättningarna för en mer jämlik 
cancervård har förbättrats, men vi har 
en bit kvar. Efter införandet av SVF har 
förutsättningarna ökat för likvärdiga 
bedömningar av patienter. Socialsty-
relsens analys av väntetiderna utifrån 

satsningen på SVF har också visat att 
de regionala skillnaderna i väntetider 
till utredning och start av behandling 
har minskat något över landet och i vissa 
fall även mellan regionerna, vilket tyder 
på att den regionala jämlikheten kan ha 
förbättrats något. När det gäller skillna-
der i väntetider mellan män och kvinnor 
återfinns skillnader för ett par diagnoser 
där män väntar längre, till exempel vid 
levercancer och vid lymfom. För vissa 
andra diagnoser, som vid gallblåse- och 
gallgångscancer, väntar kvinnor längre 
än män. 

Nationell samsyn, ett gemensamt 
språk samt utrymme för lärande och 
lokala anpassningar bedöms vara fram-
gångsfaktorer som långsiktigt bidrar till 
att dels korta väntetiderna för patien-
terna, dels en mer jämlik cancervård.

Vårdanalys har kommit fram till 

och rekommenderar regeringen och 
landstingen att de bör: 
• Stärka det förebyggande arbetet 
för att minska insjuknande och öka 
möjligheterna till goda behandlings-
resultat.
• Fortsätta att utveckla primär-
vården för att möjliggöra tidigare 
upptäckt av cancersjukdom.
• Intensifiera arbetet för att minska 
regionala skillnader i cancervårdens 
utformning. 
• Säkerställa en ändamålsenlig, sys-
tematisk och regelbundet återkom-
mande uppföljning av jämlikheten i 
cancervården.
• Verka för att förbättra förutsätt-
ningarna. 
Hela rapporten finns att läsa https://
www.vardanalys.se/rapporter/omoti-
verat-olika/ •

”Vårdanalys strävar efter att utskilja och fokusera  
på skillnader som man kallar omotiverade, det är den  

typen av skillnader som gör vården ojämlik.”
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Hon forskar i nära samarbete 
med den kliniska verksamheten

Docent Anna Sandgren,  
Palliativt centrum för samskapad vård, Växjö:

Eva Gärdsmo Pettersson
Frilansskribent I huvudet på en forskare

Vi får tag på Anna Sandgren på avtalad tid via videolänk. Hon finns i hem-
met i Ljungby innan hon ska iväg till jobbet som verksamhetsledare och 
vetenskaplig ledare för Palliativt centrum för samskapad vård i Växjö, drygt 
sex mil bort. Centrumet som bildades för sju år sedan har redan blivit en 
betydelsefull aktör inom sitt område inte bara regionalt, utan även genom 
många vetenskapliga samarbeten nationellt och internationellt.

V
i har en verksamhet med 
fyra ben som alla involverar 
palliativ vård. Vi bedriver 
utbildning, klinisk utveckling, 

forskning och folkbildning. Alla delar är 
samskapade av patienter, närstående, 
personal och forskare, förklarar Anna. 

Hon plockades till posten som 
verksamhetsledare redan när centrumet 
bildades i januari 2013. Då arbetade 
hon som lektor på Jönköping University 
med en stor andel forskning. Men hon 
har en stark koppling också till Växjö 
och Linnéuniversitetet. Det var där 
hon gick sin forskarutbildning som 
resulterade i avhandlingen Deciphering 
Unwritten Rules Patients, relatives 
and nurses in palliative cancer care, 
år 2010. Den handlar om att tyda de 
många oskrivna regler som finns inom 

palliativ vård och vilka strategier man kan 
ha för att tydliggöra och hantera dem.

– I Jönköping fick jag ett spännande 
akademiskt jobb som jag lärde mig 
väldigt mycket av men jag saknade min 
kliniska förankring. Under doktorand-
utbildningen fortsatte jag arbeta halvtid 
på Ljungby lasarett. Den kombinationen 
kändes oerhört värdefull för mig och 
hade det varit möjligt, hade jag gärna 
fortsatt med en kombinerad tjänst även 
efter disputationen.  Nu börjar det 
komma den typen av tjänster men då 
fanns inte den möjligheten varken på 
Linnéuniversitetet eller i Jönköping.

De första två åren som verksam-
hetsledare delade hon sin tid mellan att 
bygga upp det nya palliativa centrumet 
i Växjö och sitt lektorsjobb i Jönköping. 
Från och med 2015 har det blivit heltid 

som verksamhetsledare i Växjö och 
sedan 2017 är hon även vetenskaplig 
ledare för centrumet. 

Organisatoriskt är Palliativt centrum 
placerat på Linnéuniversitetet, Insti-
tutionen för hälso- och vårdvetenskap. 
Det är dock samfinansierat av Familjen 
Kamprads stiftelse, Linnéuniversitetet, 
Region Kronoberg och Kronobergs läns 
åtta kommuner.  Och det är ett samar-
bete som genomsyrar verksamheten, 
berättar Anna. 

HÄLSOVÅRD I DEN  
BOLIVIANSKA DJUNGELN
 Nu är Anna Sandgren en viktig del av 
svensk palliativ forskning. Den delen 
kommer vi strax att berätta mycket 
mer om, men det var inte så det 
började. När hon blev utexaminerad 
sjuksköterska 1993 började hon på 
hjärtintensiven i Ljungby. Det var akut- 
och intensivvård som lockade henne 
men hon hade också hela tiden siktet 
inställt på att jobba utomlands. Hon 
berättar att hon tog kurser i spanska, 
tropikmedicin med mera för att möj-
liggöra drömmen. Och så 1994 kunde 
hon, tillsammans med sin man, resa till 
Villa Montes i södra Bolivia. Hon för att 
jobba med hälsovård bland indianfolket 
’Weenhayek, han för att arbeta med 
skolprojekt. 

– Det var fantastiskt spännande 
och som en extra bonus blev det inte 
bara hälsovård ute i byarna under 
de där åren. Jag fick också vara med 
om att, tillsammans med en medicin-
man, dokumentera indianstammens 
medicinalväxter. Över 140 olika växter 
blev det! 

Efter drygt två år kom de hem, 
rika på nya erfarenheter och intryck. 
Då hade deras första barn fötts och 

Anna började jobba natt på kirurgen i 
Ljungby. Där träffade hon bland annat 
på svårt sjuka cancerpatienter som låg 
bland andra patienter. Hon och hennes 
kollegor kände sig ofta otillräckliga i 
mötet med dem. Då föddes, berättar 
hon, tankar på att hon ville veta mer 
om vad man kan göra för att bättre ta 
hand om dessa patienter och hur de 
som arbetar med svårt sjuka patienter 
ska orka vara det stöd de behöver 
vara. Det var så hennes yrkesmässiga 
fokus ändrade riktning och det var då 
forskningsintresset tändes. 

Detta nyväckta intresse ledde till 
en magisterexamen där hon skrev sin 
uppsats om emotionell överlevnad när 
man jobbar med svårt sjuka patienter. 
Det blev i sin tur en ingång till dokto-
randstudierna. De valde hon alltså att 
läsa på halvfart, för att kunna arbeta 
på avdelning halvtid. Under den här 
tiden kom också deras andra barn till 
världen. 

– Det var ganska fullt upp då och 
har väl egentligen fortsatt vara det 
sedan dess, konstaterar Anna och 
lägger till: Men också väldigt roligt. Här 
på Palliativt centrum forskar vi i nära 
samarbete med den kliniska verksam-
heten. Vi strävar efter att forskningsre-
sultaten snabbt kan komma patienter, 
närstående och personal tillgodo och vi 
vidareförmedlar dem i sjuksköterskeut-
bildningen, till vårdpersonalen och till 
en intresserad allmänhet.

PRAKTISKT INRIKTAD FORSKNING 
Metaforer i palliativ cancervård. Ett 
av forskningsprojekten som nyligen 
avslutats men där finansiering söks 
för en fortsättning, är Metaforer i 
palliativ cancervård. Projektet syftar 
till att öka förståelsen för språkets och 

metaforernas roll i palliativ cancervård. 
Projektgruppen var sammansatt av 
forskare från tre olika universitet: 
Linnéuniversitetet, Lunds universitet 
och Lancaster University och leddes av 
språkvetaren fil. dr. Charlotte Hommer-
berg, Linnéuniversitetet.

För att göra det ofattbara fattbart 
används ofta metaforer, som innebär 
att något abstrakt och okänt fångas 
i ord som knyter an till något som är 
mer konkret och välbekant. Metaforer 
kan ha stärkande kraft, men kan också 
ge upphov till känslor som rädsla, 
hjälplöshet, isolering och skuldbeläg-
gande. Att dö i cancer kan till exempel 
beskrivas som att "komma till slutet av 
livsresan" eller att "förlora kampen mot 
sjukdomen", och därigenom skapas två 
skilda bilder av verkligheten. 

Anna betonar att det är viktigt som 
svensk vårdpersonal att vara medveten 
om att metaforer i stor utsträckning är 
såväl individ- som språk- och kultur-
bundna. 

– Vi hoppas få finansieringen för del 
två klar snart och vill då implementera 
de resultat vi hittills har fått fram. VI 
planerar bland annat att ta fram en 
manual med metaforer, tolkningar av 
metaforer och alternativ till metaforer 
för sjukvårdspersonal och sedan testa 
dessa i olika forskningsstudier. 

SAMTAL VID  
ALLVARLIG SJUKDOM 
Ett pågående forskningsprojekt som 
Anna vill lyfta fram är Samtal vid 
allvarlig sjukdom enligt den så kallade 
Kronobergsmodellen. Syftet med 
modellen är att personer med allvarlig 
sjukdom och deras närstående ska 
erbjudas strukturerade samtal om mål 
och prioriteringar. De bidrar till att 

Forts. nästa sida
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också nyckelpersoner från deras 
verksamheter. Vi har, tillsammans 
med Lunds Universitet, forskat även 
på tematräffarna i det så kallade 
KUPA-projektet. Förkortningen står 
för Implementering av kunskaps-
baserad palliativ vård för äldre 
personer i särskilda boenden. 

Centrumet ser också till att det 
finns palliativ vård på alla utbildnings-
nivåer. Det finns också möjlighet att 
läsa palliativ vård på distans för färdiga 
sjuksköterskor, vilket är allt mer 
populärt. Riktade satsningar görs även 
för att nå studerande vid alla vård- och 
omsorgsstuderande i länet.

Som fjärde ben har Palliativt 
centrum tagit på sig rollen som 
kunskapsspridare gentemot allmän-
heten för områden som är relaterade 
till palliativ vård. 

– Vi arbetar hela tiden för att 
hitta arenor där vi kan nå ut med 
vår folkbildning, det blir ofta publika 
platser som bibliotek eller kommun-
hus. Aktiviteterna har olika karaktär 
och olika teman, till exempel ”att 
vara barn eller tonåring när någon i 
familjen är svårt sjuk och dör”, ”skuld 
och skam-upplevelser hos närstående 
i palliativ vård” eller ”hur den palli-
ativa vården är organiserad i länet”. 
Det uppskattas av allmänheten och 

vi märker också att media pratar mer 
om detta nu. Vi ser att det finns ett 
behov att fylla.

AKTÖR INOM PALLIATIV  
VÅRD I SVERIGE
Palliativt centrum för samskapad 
vård är också en viktig del i utveck-
lingen av den palliativa vården 
nationellt. 

Bland annat har centrumet varit 
med och arbetat fram Nationell 
Vårdplan för Palliativ vård (NVP), 
inbjudna av Palliativt Utvecklingscen-
trum vid Lunds Universitet som har 
huvudansvaret för vårdplanen. NVP 
är ett personcentrerat stöd för att 
identifiera, bedöma och åtgärda en 
enskild patients palliativa vårdbehov. 
Den bygger på den palliativa vårdens 
alla viktigaste grunder, bland annat: 
Nationellt kunskapsstöd för god palli-
ativ vård i livets slutskede, Nationellt 
vårdprogram palliativ vård), Svenska 
Palliativregistret och Liverpool Care 
Pathway (LCP). 

Anna och flera andra forskare vid 
Palliativt centrum är också medförfat-
tare till den pågående uppdateringen 
av det Nationella vårdprogrammet i 
palliativ vård.

– Vårdprogrammet som tidigare 
varit inriktat på palliativ vård i livets 

slutskede, kommer i den nya revide-
ringen att inkludera hela den palliativa 
processen. Det reviderade programmet 
kommer att skickas ut på remiss nu 
under våren 2020, berättar Anna.

FORSKNINGSMETODEN  
GROUNDED THEORY
Redan under Annas magisterarbete 
introducerades hon för forsknings- 
och analysmetoden Grounded 
theory (GT) eller Grundad teori som 
den kallas på svenska. Hon använde 
den även under sitt avhandlings-
arbete och är Idag en av landets 
experter på metoden, och undervisar 
i den runt om i landet. Metoden, 
som innebär att forskaren arbetar 
med ett öppet förhållningssätt och 
utan fördefinierade forskningsfrågor, 
utvecklades redan under 1960-talet 
av två amerikanska medicinska soci-
ologer. Den ena, Barney Glaser (född 
1930) är fortfarande aktiv. Honom 
känner Anna väl vid det här laget. 
Hans familj har blivit som en andra 
familj för henne. Senast träffade hon 
honom för bara några veckor sedan, 
visar det sig. Faktiskt just när vi 
bokade in det här videomötet. Då var 
hon i San Fransisco för att diskutera 
metoden. Stort tack för ett spän-
nande samtal. •

individualisera vården och att främja 
möjligheten till ett gott liv.

Modellen tar sin utgångspunkt 
från internationell erfarenhet framför 
allt från USA och Storbritannien. 
Kronobergsmodellen togs fram i 
samarbete mellan Region Kronoberg, 
Palliativt centrum Linnéuniversitetet 
och Palliativt utvecklingscentrum 
i Lund men det är nu Palliativt 
centrum som bedriver forskning kring 
modellen. Arbetssättet innehåller flera 
steg, berättar Anna. De viktigaste 
är strukturerade patientsamtal med 
stöd av en särskild samtalsguide 
samt utbildning i samtal vid allvarlig 
sjukdom. Strukturen innefattar också 
en bedömning av vilka patienter och 
närstående som behöver erbjudas 
samtalet och när i patientens sjuk-
domsprocess det ska ske. 

– Det handlar inte bara om ett bra 
samtalsstöd utan innebär ett helt nytt 
arbetssätt. Hittills har flertalet kliniskt 
verksamma specialistläkare inom 
somatisk sjukvård i Region Kronoberg, 
120 stycken, fått en dags samtalsträ-
ning med skådespelare enligt metoden 

samt fått stöd och handledning i hur 
samtalen ska dokumenteras enligt en 
mall. I nästa steg vill vi att sjukskö-
terskor, inledningsvis kontaktsjuk-
sköterskor, samt övriga läkare ska få 
samtalsutbildningen, säger Anna. 

Till det nya arbetssättet hör att 
kontaktsjuksköterskan följer upp läkar-
samtalet genom att ringa upp patienten 
eller den närstående cirka två veckor 
efter samtalet. Flertal studier genom-
förs för att vetenskapligt utvärdera 
modellen och för att studera implemen-
teringen av modellen. Projektet har 
fått internationell uppmärksamhet och 
samarbeten med Storbritannien och 
Spanien kommer att påbörjas under det 
kommande året.

– Specialistläkarna har varit 
mycket positiva till samtalsträningen. 
De svårigheter som påtalats är att de 
kan uppleva att det ibland är svårt att 
veta vilka patienter som ska erbjudas 
samtalet och när.  Även svårigheter 
som dessa ingår därför numera i 
forskningsprojektet, berättar Anna 
Sandgren.

MÅLTIDSMILJÖER PÅ  
SÄRSKILDA BOENDEN
Tillsammans med Omsorgsförvalt-
ningen i Kalmar bedriver Palliativt 
Centrum ett projekt med fokus på 
måltidsmiljöer i särskilda boenden. 
Syftet är att utveckla miljöerna så att 
de vårdande aspekterna bättre tas 
tillvara i de olika måltidssituationerna. 
I projekt ingår, förutom forskare inom 
vårdvetenskap, bland andra Erika 
Lagerbielke, designer och professor 

i glasdesign vid Linnéuniversitetet 
samt forskare från Restaurang- och 
hotellhögskolan i Grythyttan.

– Utifrån forskning och kliniska 
erfarenheter vet vi att ungefär 1/3 av 
de äldre i de särskilda boendena är 
undernärda, vilket i sin tur medför 
allvarliga konsekvenser för hälsa 
och välbefinnande. Detta är särskilt 
påtagligt för personer som lever med 
en demenssjukdom. Utöver näringsas-
pekterna, vet vi också att mat och 
måltider har en viktig betydelse för 
människors personliga och sociala 
identitet. Att skapa optimala miljöer 
där olika behov tillgodoses genom att 
utgå från ett helhetstänkande kring 
måltidssituationer är mycket viktigt 
för att uppnå god vård och omsorg.

YTTERLIGARE BEN  
PÅ PALLIATIVT CENTRUM
Forskningen är en viktig del i Palliativ 
centrums verksamhet men lika viktigt 
är, betonar Anna, att sprida kunska-
pen. All forskning sker i samarbete 
med den kliniska verksamheten 
som på det sättet omedelbart får 
tillgång till ny forskning, till exempel 
genom aktionsforskning. Där utöver 
bedriver centrumet tematräffar för 
all vårdpersonal som omfattar fem 
utbildningstillfällen i grupp med 8-10 
deltagare. Hittills har 2000 personer 
gått utbildningen. 

– Tematräffarna är uppskattade 
och har inneburit en stor kompetens-
höjning i regionen vad gäller palliativ 
vård. Konceptet har spridit sig till 
andra delar av landet, så vi utbildar 

Fakta
Anna var under åren 2003 – 
2011 engagerad i styrelsen för 
Sjuksköterskor i cancervård. 
Ledamot i Nationella rådet 
för palliativ vård 2004-
2011 och sitter i RCC Syds 
styrgrupp sedan 2018.

”Vi strävar efter att forskningsresultaten snabbt kan komma 
patienter, närstående och personal tillgodo och vi vidareför-

medlar dem i sjuksköterskeutbildningen, till vårdpersonalen 
och till en intresserad allmänhet.”

5% Handledning 
doktorander/postdoc, 
Grounded Theory

10% Internationella och 
nationella samarbeten

45% Driva centrumet 
(budget, personal, 
verksamhets- 
planering, etc) 

I huvudet på  
Anna Sandgren 

40% Forskning inom centrumet
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Inga beslut om dig utan dig
Carina Skrt och Linnéa Edman, Högskolan Kristianstad

Forts. nästa sida

Vi träffades för första gången på uppropet till sjuksköterskeutbildningen på Högsko-
lan Kristianstad. Vi fann varandra ganska snabbt och hade väldigt lätt för att bolla 
tankar och idéer med varandra. Under utbildningens gång märkte vi båda två att äm-
nena palliativ vård och autonomi låg oss varmt om hjärtat, och vi svetsade ihop våra 
tankar och kom fram till att vår kandidatuppsats skulle handla om detta. 

V
åra tidigare vårderfaren-
heter som undersköterskor 
på sjukhus och på äldrebo-
ende har gett oss kontakt 

med de individer i palliativ vård som 
upplevts ha sänkt autonomi. Det har 
väckt många känslor och tankar hos 
oss själva i bemötandet med dessa 
patienter. Kan vi som sjuksköterskor 
främja, sänka eller påverka individens 
självbestämmande och i så fall hur? 
Nyfikenheten ledde oss till vår uppsats 
“Inga beslut om dig utan dig – faktorer 
som påverkar patientens autonomi 

inom palliativ vård”. 
Inklusionskriterierna var vetenskap-

liga artiklar som hade ett forsknings-
etiskt innehåll och var publicerade 
under 2000-talet, samt att artiklarna 
var skrivna på svenska eller engelska. 
De skulle innehålla information om 
sjuksköterskor som hade erfarenhet 
av att vårda vuxna patienter i palliativ 
vård. Av 199 lästa artiklar inom ämnet, 
baseras studien på 15 vetenskapliga 
artiklar som stämde in på inklusions-
kriterierna. De 15 artiklarna var 
publicerade mellan år 2004-2018.

Resultatet baseras på de fyra 
huvudfynden: sjuksköterskans inställ-
ning och betydelse, miljöns betydelse, 
familj och närståendes betydelse samt 
tidens betydelse.

SJUKSKÖTERSKANS  
INSTÄLLNING OCH BETYDELSE
Sjuksköterskor menade att patientens 
autonomi påverkades av sjuksköter-
skans inställning (Fernandez-Sola et 
al., 2017; Funk, Stajduhar & Purkis, 
2011; Karlsson & Berggren, 2011; 
Lavoie, Blondeau & Martineau, 2013; 

Axlagårdens pris 2019
Bästa studentuppsatser

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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Mc Millen, 2008; Street & Love, 2005; 
Valente, 2011; Verpoort, Gastmans 
& Dierckx de Casterlé, 2004a). En 
sjuksköterska som var öppensinnad 
och släppte in patienten till att delta 
i vården kunde främja patientens 
autonomi, medan en sjuksköterska 
som utgick från att hennes metod 
var den bästa och utförde handlingen 
utan att patienten givits möjlighet 
att påverka, kunde sänka patientens 
autonomi (Karlsson & Berggren, 
2011). 

I en australiensk studie av Street 
& Love (2005) belyste sjuksköterskor 
hur deras fördomar och inarbetade 
vanor kunde minska patientens auto-
nomi genom att de arbetade på rutin 
och inte reflekterade över patientens 
önskemål eller vilja. 

En sjuksköterska uttryckte det 

som: I think there’s a group of nurses 
who work in palliative care because 
it’s convenient, it’s a job, they’ve 
been here so long they couldn’t go 
anywhere else, and they’re the ones 
who find change very difficult; they’re 
the ones who, this is a generalisation, 
but they’re the ones who practice “in 
death everyone has to be dark, quiet, 
nobody talks, everybody whispers, 
curtains are drawn, don’t talk about 
it” (Street & Love, 2005, s. 1800). 

Sjuksköterskor upplevde att de 
upprätthöll patienters självbestäm-
mande genom att inte påtvinga sina 
egna åsikter och värderingar. De 
berättade även att de kunde stärka 
patienters självbestämmande genom 
att fråga efter patientens önskningar 
och förväntningar, respektera och 
acceptera dessa, samt att se till att 
patienterna blev delaktiga i sin vård 
(Funk, Stajduhar & Purkis, 2011; Mc 
Millen, 2008). Genom att sjukskö-
terskorna uppfyllde de önskningar 
som patienten i palliativ vård hade 
så stärktes inte bara patientens 
autonomi utan möjliggjorde även en 
värdighet i livets slutskede (Terkamo 
–Moisio, Kvist & Pietilä, 2016). I en 
finsk studie av Terkamo-Moisio et al. 

(2016) upplevde sjuksköterskor aktiv 
dödshjälp som en faktor som kunde 
möjliggöra patienters individuella 
önskemål om hur vården i livets 
slutskede skulle ske. De upplevde 
att patienterna blev begränsade i sin 
autonomi av att de inte kunde göra 
ett sådant val över sitt egna liv.

I en studie av Zinn och Moriarty 
(2012) upplevde sjuksköterskorna att 
patientens autonomi i palliativ vård 
främjades av möjligheten att välja 
palliativ sedering. Genom palliativ 
sedering kunde patientens önskan 
bejakas om att undkomma sådan 
smärta som inte kunde behandlas 
på annat sätt (Zinn & Moriarty, 
2012).  

MILJÖNS BETYDELSE
Sjuksköterskor upplevde att 
patientens autonomi påverkades av 
miljön kring patienten. (Karlsson & 
Berggren, 2011; Fernandez-Sola et 
al., 2017; Thomas, Clarke & Barclay, 
2018; Mc Millen, 2008; Paganini & 
Bousso, 2015; Seal, 2007). I en studie 
av Fernandez-Sola et al. (2017) 
belyste sjuksköterskor att patienters 
önskan om att ha anhöriga närva-
rande inte alltid kunde uppfyllas 
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Axlagårdens pris 
till bästa student-
uppsats 2019

Axlagården Hospice AB 
i Umeå utdelade i år för 
andra gången pris till 
examensarbeten som har 
en tydlig profil mot vård av 
personer i livets slutske-
de. Uppsatserna kan vara 
litteraturöversikter eller 
empiriska studier. Urval av 
pristagare sker efter nomi-
nering. Urval av pristagare 
sker utifrån en bedömning 
av uppsatsernas innovati-
vitet, vetenskapliga kvalitet 
och kliniska relevans. Upp-
satserna förväntas bidra till 
kunskapsutvecklingen inom 
området palliativ vård, vård i 
livets slutskede. Totalt delas 
sex priser ut till pristagare 
med uppsatser på grund 
och avancerad nivå. Priss-
umman som delas ut i form 
av presentkort är 
30 000 kr och fördelas på 
sex priser om 5 000 kr var-
dera. I detta nummer har vi 
glädjen att presentera en av 
de vinnande uppsatserna: 
 
Vi hoppas kunna presentera 
fler vinnare i i kommande 
nummer. 

på grund av en bristande vårdmiljö. 
För de patienter som vårdades i 
korridoren fanns inte valalternativet 
att ha anhöriga närvarande på grund 
av bristande plats för anhöriga. På så 
vis kunde inte patienternas autonomi 
främjas, eftersom det inte gick att 
uppfylla deras önskemål.

FAMILJ OCH NÄRSTÅENDES  
BETYDELSE 
Sjuksköterskor upplevde att familj 
och närstående var en faktor som 
påverkade patienters autonomi inom 
palliativ vård (Karlsson & Berggren, 
2011; Mc Millen, 2008; Seal, 2007; 
Thomas et al., 2018). I en svensk stu-
die av Karlsson & Berggren (2011) 
upplevde sjuksköterskorna familjens 
närhet och stöd som en betydelsefull 
faktor för att stärka patientens 
autonomi. Genom att familj och 
närstående gavs information och 
blev insatta i patientens situation 
skapades en förståelse som ledde till 
att de kunde vara delaktiga i vården 
med patienten och stötta patien-

ten i sina beslut. Sjuksköterskor 
uppmärksammade att närstående 
som gavs kunskap om patientens 
läkemedelsadministrering även hade 
möjligheten att ge patienten de 
läkemedel som hen var ordinerad och 
efterfrågade, utan att patient eller 
närstående behövde vara beroende 
av sjuksköterskan. Enligt sjuksköter-
skor kunde familjens kunskap och 
närvaro därför ge patienten större 
frihet och därmed stärka autonomin 
(Karlsson & Berggren, 2011). 

I en engelsk studie av Mc Millen 
(2008) uppmärksammade sjukskö-
terskor att närstående som inte 
gavs tillräckligt mycket kunskap 
om patientens situation kunde ta 
överhand och säga emot patientens 
önskemål och sänkte därmed patien-
tens autonomi. Sjuksköterskor hade 
även uppmärksammat att patientens 
autonomi påverkades negativt av att 
frågor ställdes till närstående istället 
för till patienten, vilket ledde till att 
patienten exkluderas i sin egen vård 
och inte gavs den information och 

de valmöjligheter hen hade rätt till 
(Thomas et al., 2018). 

TIDENS BETYDELSE 
Samhälleliga faktorer så som ekono-
miska besparingar i vården leder till 
personalbrist och ökad arbetsbelast-
ning, vilket är ytterligare faktorer 
som påverkar patientens autonomi 
eftersom sjuksköterskans tid med 
patienten därmed blir mindre.

Sammanfattningsvis visar denna 
studie att sjuksköterskan kan påverka 
patientens autonomi genom sättet de 
kommunicerar och anpassar vården 
efter individen. Patientens autonomi 
i den palliativa vården påverkas också 
av den information som patienten ges 
och av de val som patienten har samt 
den tid sjuksköterskan har möjlighet 
att lägga på patienten. Slutligen fram-
går det från studien att sjuksköterskor 
upplever att samma faktorer kan 
både sänka patientens autonomi och 
främja patientens autonomi beroende 
på vad som upplevs betydelsefullt för 
patienten. •

Vill du och din avdelning få bättre möjlighet att bemöta patienters 
frågor om vad som händer vid håravfall och vad finns det för olika 
hjälpmedel för mer hår? Beställ vårt informationspaket, som innehåller 
det du behöver – information om håravfall och peruker, hur det fungerar 
med rekvisition, besök på en peruksalong, utprovning av peruker/olika 
frisyrer, sortiment, fiber och mycket mer.

Frågor och svar
– om 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.

Beställ ditt informationspaket redan idag – kostnadsfritt!
Kontakta: marknad@carlmlundh.se och märk ämnesraden med Informationspaket Peruker.

Har du frågor eller vill träffa oss för mer information, kontakta oss gärna på telefon 040-36 87 31.
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Årets bröstsjuksköterska 2019
Anna Lind på onkologens dagvård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har 
utsetts till Årets Bröstsjuksköterska 2019. Hon får priset för sitt engage-
mang i arbetet där hon skapar trygghet för både patienter och anhöriga. 
Årets Bröstsjuksköterska utses av Bröstcancerförbundet i samarbete med 
Sveriges 33 bröstcancerföreningar. Stort grattis!

J
ag försöker vara god med-
människa som även vågar 
prata med mina patienter och 
deras anhöriga om saker i 

livet som är jobbiga. Det kan gälla allt 
från psykosociala problem till frågor 
av mer medicinsk karaktär kopplat 
till behandlingen. Det är ett otroligt 
givande arbete och vi har god samman-
hållning bland personalen vilket gör 
att det alltid är roligt att gå till jobbet, 
säger Anna Lind.

Anna Lind har 28 års erfarenhet 
inom onkologiområdet där hon 
jobbat både på vårdavdelning och med 
strålbehandling. Sedan år 2000 är Anna 
Lind på onkologens dagvårdsavdelning 
vid Akademiska sjukhuset dit patienter 
kommer för att få behandling med 
cytostatika, antikroppar eller immun-
terapi. Där ingår hon i bröstteamet 
och samarbetar med kollegor på andra 
enheter för att på så sätt utveckla 
bröstcancervården i Uppsala.

Anna Lind tilldelas priset efter att ha 
blivit nominerad av patienter i bröst-
cancerföreningen i Uppsala län.

– Jag är otroligt glad och tacksam 
för priset. Det känns extra fint att bli 
uppmärksammad på det här viset efter-
som det är mina egna patienter som har 
nominerat mig. Jag ser priset som ett 
kvitto på att mitt engagemang uppskat-
tas och att jag gör ett bra arbete. Priset 
skapar också uppmärksamhet för det 
viktiga arbete som vi bröstsköterskor 
gör, säger Anna Lind.

BRÖSTCANCERFÖRBUNDETS 
MOTIVERING LYDER:
”Genom sin stora empati och förmåga 
att lyssna skapar Anna Lind både 
trygghet och hopp. Hennes varma 
engagemang berör och stöttar både 
patienter och anhöriga. Anna Lind är 
en mycket värdig mottagare av priset 
Årets bröstsjuksköterska.” •

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är indelat i sex olika områden. Varje 
område anordnar årligen sin egen kvalitetsdag. Detta arbete är ett samar-
bete mellan verksamheterna onkologi och kirurgi och det presenterades på 
en forskning och kvalitetsdag som område 5 anordnade i november 2019. 
Syftet med dagen är att erbjuda områdets medarbetare en heldag med 
fokus på forskning och kvalitet. 

Vad är nästa steg i min 
behandling? Strålbehandling 
efter bröstcanceroperation. 

Ett förbättringsarbete inom Bröstcentrum 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A
rbetet vann område 5:s 
kvalitetspris med motiveringen 
”Ett mycket bra exempel 
på hur multiprofessionellt 

och multidisciplinärt samarbete kan 
effektivisera och förbättra vårdkedjan 
och omhändertagandet av patienten”. 
Här nedan kan ni ta del av abstractet.

Patienter opererade för bröstcan-
cer eller förstadium till bröstcancer 
behandlas ofta med strålbehandling 
efter kirurgin. Operationen utförs på 
kirurgkliniken och strålbehandlingen 
på onkologkliniken. Personal som 
arbetade med patienterna upplevde en 
frustration över att vårdkedjan var lång 
och att det var svårt att ge patienterna 
den information de efterfrågade. Olika 
informationsmaterial användes på de 
båda klinikerna och patienterna informe-
rades både av kirurger och onkologer om 
strålbehandlingen. Arbetsgången upp-
levdes som ineffektivt och ett vardagligt 
samarbete mellan klinikerna saknades 
också. Patienterna efterfrågade ofta när 
strålbehandlingen startar och det kunde 
vi inte svara på.

En grupp med personal från både 
onkologkliniken och kirurgkliniken 
tillsattes. Vi ville få till ett snabbare 
flöde från operation till strålbehandling 

och att informationen skulle bli mer 
samstämmig. Vi ville mötas tillsammans 
runt patienten. Det yttersta målet är att 
kunna ge patienten tiden för start av 
strålbehandling vid besöket.

Vi såg att om vi kunde skicka 
remissen för strålbehandling tidigare 
i förloppet så kunde strålavdelningen 
lättare planera in strålbehandlingen. 
Vi bestämde oss också för att träffa 
patienterna på ett sambokat besök i 
kirurgens mottagningskorridor istället 
för att kirurgen först träffade patien-
ten och onkologen sedan 1-2 veckor 
senare på onkologkliniken. Det gör att 
patienten får prata med vårdgivare från 
relevant specialitet vid samma tidpunkt. 
Vi enades om gemensamt informations-
material.

Mätning av ledtider visade att tiden 
för start av strålbehandling minskade 
från 64 till 32 dagar från beslut om 
strålbehandling till start av strålbe-
handling. Vi delade ut patientenkät till 
patienterna som de fick besvara i slutet 
av strålbehandlingen. 36 av 50 svar kom 
in och resultatet visade att de patienter 
som träffat oss på den gemensamma 
mottagningen kände sig mer förberedda 
på strålbehandlingen när den började. 
De tyckte också att samstämmigheten i 

informationen hade varit bättre. Tyvärr 
var det endast tre patienter som fick 
tiden för start av strålbehandlingen vid 
besöket. Detta beror på underkapacitet 
på strålbehandlingsavdelningen som är 
under utbyggnad. 

Sammantaget har vårdkedjan för 
patienterna effektiviserats och kvaliteten 
har förbättrats. Förbättringsarbetet är 
ett av flera projekt inom Bröstcentrum 
som syftar till att förbättra vården för 
våra patienter. •

Karolina Larsson, specialistläkare och 
Anki Delin Eriksson, verksamhetsut-
vecklare, verksamhet onkologi, Sahlgren-
ska Universitetssjukhuset, Göteborg

www.uu.se/utbildning

Hjälp oss att utveckla
svensk cancervård

i onkologisk vård

Utbilda dig till
specialistsjuksköterska
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Varberg 2–4 oktober 2019

H
EMSIS utbildningsdagar i 
Varberg samlade i år över 
90 sjuksköterskor ifrån 
hela Sverige. De hölls i 

samarbete med Svensk Förening för 
Hematologi (SFH). Här kommer en 
sammanfattning från dagarna. På vår 
hemsida kan ni ta del av presentatio-
nerna samt annan information från 
utbildningsdagarna. www.swenurse.
se/Sektioner-och-Natverk/Sjukskoter-
skoricancervard/  •

Sepsis – när en infektion blir livshotande

Å
sa inledde med tre viktiga 
punkter om sepsis: Hur 
allvarligt och bråttom det är 
vid sepsis men att den är 

botbar. Hur svårt och viktigt det är 
att identifiera sepsispatienter samt 
hur avgörande sjuksköterskans arbete 
är för att snabbt få odlingar och 
behandla patienter.

Det senaste systemet i Sverige 
för att bedöma sepsis presenterades: 
Sepsis-3, med sex olika parametrar, 
där det viktiga är förändringen av 
antal poäng. Alla patienter har inte 
bra poäng från början. Systemet 
identifierar fler sepsispatienter än 
det gamla systemet, SIRS. Dock ingår 

inte positiv blododling eller feber som 
parametrar i Sepsis-3. Som komple-
ment finns Quick SOFA, en förenklad 
variant för identifiering av sepsis.

Det är viktigt att snabbt ta reda på 
hur patienten mår. Allmänpåverkad? 
Konfusorisk? Kräkningar? Diarré? 
Marmorering? Hudutslag? Feber/
skakfrossa? Huvudvärk? Smärta? 
Nyligen opererad? Kateter? Speciellt 
svårt är det under de första timmarna 
att avgöra om det är en sepsis eller ej. 
Det kan vara en sepsis även hos en 
afebril patient.

I början klarar kroppen av att 
kompensera för reaktionerna som sker 
vid en sepsis men tillståndet kan snabbt 

utvecklas till en allvarlig septisk chock. 
50 procent av dem som dör i en septisk 
chock gör det under första veckan 
på grund av svårigheter att häva 
sepsisen. Resterande av dem som dör 
i sepsis gör det under den kommande 
månaden på grund av organsvikt.

En tydlig handlingsplan är viktig: 
Till exempel att ge syrgas och vätska, 
sätta infarter, ta odlingar och övriga 
prover samt ge antibiotika inom en 
timme! Överlevnaden minskar med 7,6 
procent för varje timmes fördröjning 
av antibiotikabehandling. Blododling 
tas centralt och perifert x 2. E-coli, 
pneumokocker, streptokocker och 
stafylokocker är vanliga bakterier. 

Fakta
HEMSIS är sedan 2017 ett 
nätverk inom Sjukskaöterskor 
i Cancervård.

HEMSIS fortbildningsdagar

P
er-Ola, eller Pelle som 
han kallas, började sin 
föreläsning med att tacka 
all sjukvårdspersonal för 

allt fantastiskt arbete de gör. Pelle 
drabbades av lymfom 2015 och fick ett 
återfall 2018 men mår idag bra. Han har 
efter sin sjukdom skrivit en bok – Livet, 
utgiven i december 2018. Den handlar 
varken om cancer eller sjukdomar och 
elände. Den handlar om kärlek. Där vill 
han inspirera och ge mod till andra att 
tala om oro och rädsla och att våga visa 
svaghet. Hjälp finns.

Pelle pratade om vad som händer 
hos patienten. Rädslan, en känsla 
som vi människor ofta är dåliga på att 
hantera. Om vad sannolikhet till bot 
betyder för den enskilda patienten. 
Hur familj och bekanta drabbas. Alla 
drabbas. Vardagen ska fungera även 
om någon i familjen är sjuk. Hur 
någon är kontakten utåt. I Pelles fall 

var det hans hustru som fick besvara 
alla frågor från släkt och vänner. ”Hur 
är det med Pelle?”, etc.

En vanlig fråga Pelle fick var ”hur 
tar barnen det?”. Pelles svar var ”det 
vet jag inte”. De försökte få allt i 
vardagen att fungera men vad tänkte 
barnen när de satt själva på sitt rum 
och funderade? Det blev också tydligt 
för Pelle hur olika hans vänner rea-
gerade. En del blev rädda och vågade 
inte ta kontakt. Han kände dock att 
han fick mycket ”pepp” och kände sig 
lyckligt lottad att ha så fina vänner. 
Tankar kom ändå, att vad händer om 
detta inte går vägen? Hur kommer de 
komma ihåg mig då? Som sjuk eller 
som den skidåkande Pelle?

Pelle berättar om hur han inte 
kände igen sig själv i spegelbilden 
under sjukdomstiden. Han såg sig 
själv som han brukade se ut och öns-
kade också att bli sedd som den friska 

människan och inte den sjuka. Hur 
han som patient längtade tillbaka till 
vardagen. Bara den normala vardagen. 
Inget om speciella resor eller annan 
lyx. Han önskade sig bara en vanlig 
tisdag kväll vid matbordet.

Pelle har, förutom att skriva boken 
”Livet” även skapat en föreställning 
med samma namn där han pratar 
om hur man hanterar en livskris och 
hittar en inre styrka i det.  •

Patientberättelse

”Han såg sig själv 
som han brukade 
se ut och önskade 
också att bli sedd 

som den friska 
människan och 
inte den sjuka.”

Forts. nästa sida

Misstänker vi svamp? Mycket viktigt 
är att desinficera noga vid provtag-
ning för att inte kontaminera med 
hudbakterier. Det är viktigt att hela 
tiden följa patienten. Mål som ska ha 
uppnåtts inom en timme är: 
• Bättre allmäntillstånd. 
• Saturation >90%. 
• Systoliskt blodtryck >90 mmHg. 
• Lakat i sjunkande, diures >0,5 
ml/kg/h. 
• Kontroll av misstänkt infektions-

fokus, t ex infart ska ha gjorts.
En stor riskfaktor för att utveckla 
sepsis är cytostatika, som slår ut 
immunförsvaret men även skadar 
slemhinnorna. Andra riskfaktorer är 
infarter, upprepade sjukhusvistelser 
samt upprepade antibiotikakurer som 
ger rubbad normalflora. Allvarliga 
infektioner kan förebyggas med 
vaccinationer. Vid behandling med 
förväntad neutropeni längre än sju 
dagar kan förebyggande läkemedel 

ges med verksamma substanser som 
till exempel Trimetoprim, Posakona-
zol, Fluconazol, Valaciclovir och 
Ciprofloxacin.

Åsa avslutar med en sammanfatt-
ning: Sepsis kan vara utan feber. Odla 
allt som kan odlas och ge antibiotika 
inom en timme. Ta kontinuerligt 
vitalparametrar. Tillkalla hjälp om 
utebliven effekt efter en timme. 
Sepsis är allvarligt och bråttom men 
kan botas. •

Bildtext: HEMSIS 
programgrupp.

Inger Andersson 
Styrelsemedlem Sjuksköterskor i cancervård

Åsa Lindberg, ST-läk internmedicin/hematologi, Halmstad

Per-Ola ”Pelle” Körberg
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Att möta svår sjukdom och död i arbetet  
– innebörder, konsekvenser och ”self 
compassion”

D
eras föreläsning, som inledde 
fredagens konferensdag, 
handlade om vad vi kan göra 
för att ta hand om oss själva 

när vi vårdar svårt sjuka personer. Vi 
fick besvara två frågor under deras 
föreläsning. 

1.Vad är svårt eller tungt att möta och 
hantera på jobbet?

Svaren blev: Att möta ångest, sorg 
och rädsla, att möta familj med små 
barn, unga patienter, att hantera 
platsbrist samt återfall.

Vad gör detta med oss? Pratar vi om 

detta med varandra? Vi behöver vara 
mer empatiska mot varandra när det 
är mycket att göra. Ge utrymme för 
den egna och kollegors återhämtning 
och självmedkänsla. Att vårda personer 
som är svårt sjuka innebär att vi 
periodvis blir emotionellt trötta och 

Vad innebär patientcentrerat arbete 
utifrån patientperspektiv

E
lin presenterade arbetet För 
en personcentrerad blodcan-
cervård, utgivet av Blodcancer-
förbundet i september 2019. 

Arbetet berör tre områden:
• Vilka upplevelser som varit viktiga 
under patientresan?
• Vilka hälsoutfall framhålls som 
viktiga och varför?
• Vad inbegriper "personcentrering" 
utifrån vårdens och patientens 
perspektiv?

Arbetet baseras på 75 djupinter-
vjuer och närmare 300 enkätsvar 
gjorda och insamlade mellan 2017 och 
2019. En del av arbetet baseras på ett 

tidigare magisterarbete om patientupp-
levd kvalitet. Behoven av information 
skiljer sig mycket åt beroende på om 
patienterna har kommit in akut till 
sjukhus eller ej. Patienter berättar ofta 
att de känner sig väl omhändertagna 
på just hematologiavdelningar. 

Några konkreta exempel på vad 
patienter tycker är viktigt är: att 
vårdpersonal har tysta skor, pratar tyst, 
inte slänger medicinska saker i pappers-
korgen och respekterar deras privata 
del. Rummet är ju deras tillfälliga hem. 
För patienten är det också viktigt 
att personalen samordnar besöken 
på rummet för att undvika ”onödigt 
spring”. Patienter upplever ofta att 
uppföljning efter avslutad behandling 
glesas ut för snabbt. Att det blir tyst 
för fort när det just varit en intensiv 
period. Patienten kan uppleva att det 
är lång tid till återbesöket. Kanske är 
det sista uppföljningen och de har inte 
fått tips om andra fasta punkter som till 
exempel patientföreningar, rehab eller 
samtalsstöd.

Ibland upplever patienter att man 
inte tar hänsyn till deras förutsättningar 
vid återbesök. Till exempel om patien-
ten är infektionskänslig men behöver 

ta sig in till sjukhuset med kollektivtra-
fik. Patienten resonerar då som så att 
om allt ändå ser bra ut så är det kanske 
inte värt att ta risken att åka kollektivt 
och struntar då i att komma.

ATT  TÄNKA PÅ 
• Vården bör bejaka beteenden 
som hör till den digitala tidsål-
dern och att patienter i allt större 
utsträckning söker information på 
nätet.
• Närstående kan inte alltid ses 
som en del i det sociala nätverket 
utan är kanske själva drabbade av 
sjukdom.
• Det är viktigt att frågor ställs 
med fokus på patientens generella 
mående.
• Patienter kan behöva olika typ 
av information utifrån livssitua-
tion och tidigare erfarenhet.
• Kartläggning över patientens 
individuella förutsättningar kan 
identifiera risker och behov.
• Personcentrerad uppföljning kan 
fungera som effektiv överföring 
mellan vårdenheter.
Elins arbete finns att läsa på blodcan-
cerförbundets hemsida. •

Elin Sporrong, Besluts- och policyanalytiker

Fakta
Exempel på patientupplevd 
kvalitet är: komfortabel 
vårdmiljö, god kontinuitet, 
adekvat uppföljning, stöd 
för hantering av sjukdom, 
information, goda möjligheter 
för självbestämmande och 
delaktighet, personcentrerat 
förhållningssätt hos 
vårdpersonal, gott bemötande 
från vårdpersonal, tillgänglighet.

Sexuella problem efter allogen 
stamcellstransplantation

C
arolina och Solveig inledde 
med att gå igenom defini-
tionen av sexuell hälsa och 
hur vi inte ska utgå ifrån att 

man inte är sexuellt aktiv när man har 
något fysiskt hinder som till exempel 
sjukdom. Därefter beskrev de hur 
den sexuella hälsan påverkas efter en 
allogen stamcellstransplantation. De har 
valt att fördjupa sig i ämnet då de träffar 
patienter som har frågor kring hur 
cancer och behandling påverkar sexlivet 
samt att de upplever att patienter och 
vårdpersonal sällan berör ämnet och de 
önskar öppna upp för diskussion.

Männens sexuella problem efter 
en allogen transplantation består ofta 
av erektionsproblem, minskad sexlust 
och ejakulationsproblem. Kvinnors 
av minskad sexlust och uteblivna 
orgasmer. Andra faktorer som kan 
påverka är ångest och depression, 
GvHD eller tidigt klimakterie, relaterat 
till sjukdomen och dess behandling.

STUDIEN BYGGDE PÅ FRÅGORNA:
• I vilken utsträckning uppger perso-
ner som har genomgått allogen SCT 
att de informerats om att behand-
lingen kan påverka sexuallivet?
• Hur nöjda är män och kvinnor som 
har genomgått en allogen SCT med 
sitt sexualliv 2–4 år efter behand-
lingen?
• Vilka sexuella problem rapporterar 
personer 2–4 år efter genomgången 
allogen SCT?

Många patienter upplevde att de 
fått ”ingen information” eller väldigt 
lite. Ingen svarade att de hade fått 
mycket information om sexuell hälsa. 
Ingen upplevde heller att de fått 
mycket information om vart de kunde 
vända sig om de ville ha mer informa-
tion eller hjälp.

På frågan om hur nöjda de var med 
sitt sexualliv 2–4 år efter transplanta-
tionen uppgav 60 procent av männen 
och 37 procent av kvinnorna att de 
”inte alls” eller ”delvis” var nöjda. 40 
procent av männen och 63 procent av 
kvinnorna uppgav att de var ”nöjda” 
eller ”väldigt nöjda”.

På frågan om vilka sexuella problem 
de hade, var männens främsta problem 
erektion eller trötthet och kvinnor-
nas var bristande sexuellt intresse 
eller obehag/ smärta i slidan eller i 
blygdläppar och klitoris.

I arbetet diskuterar de vad anled-
ningen till brist på information kan 
vara. Till exempel att sjukvårdsperso-
nal inte känner sig trygg med att prata 
om sexuella frågor, inte tänker på att 
patienterna vill ha sådan information 
eller tror att patienten kommer fråga 
om denne önskar information. 

Studien visar dock på att majori-
teten av deltagarna i studien önskar 
både skriftlig och muntlig informa-
tion. Den visar också att kvinnor är 
generellt både mindre intresserade 
av eller ville mer sällan ha sex jämfört 
med män.

SAMMANFATTNINGSVIS VISADE 
RESULTATEN:
• En stor andel av de svarande hade 
fått lite eller ingen information.
• Nästan hälften av männen som 
svarade hade problem att behålla 
erektionen och kvinnorna hade 
problem med torra slemhinnor.
• Majoriteten av de som svarade var 
nöjda med sitt sexualliv 2–4 år efter 
allogen transplantation.
• Öppna samtal om sexuell hälsa i 
ett tidigt skede skulle kunna hjälpa 
patienterna att diskutera sina 
problem och söka hjälp, vilket skulle 
kunna leda till bättre livskvalitet för 
patienten. •

Carolina Competisa, Specialistsjuksköterska Länssjukhuset Ryhov Jönköping
Solveig Adalstenstinsdottir, Specialistsjuksköterska, Akademiska sjukhuset Uppsala

konsekvensen blir att vi känner stress 
och riskerar att bli utbrända. Det kan 
även leda till emotionella belastningar 
som empatitrötthet – empatisk vägg – 
man orkar inte längre känna empati när 
man är för högt arbetsbelastad. 
2. Varför är jag kvar inom hematolo-
gin?

Svaren blev: Patienterna, ett utveck-

lande arbete, kollegorna, för att man är 
intresserad, det är givande, för att man 
vill göra skillnad.

För att vi ska klara oss gäller det att 
kompromissa genom self compassion/
självmedkänsla. Sara och Mirjam pra-
tade om ”Att göra allt man kan är ibland 
allt man kan göra”. Det kan ibland vara 
att vända på en kudde för en döende 

patient. Ibland vill man mer än man kan 
göra men är det möjligt? Det jag vill är 
kanske inte det patienten vill? För vem 
gör jag det?

Detta var en föreläsning utöver det 
vanliga. Den gav oss alla tankar kring 
hur vi tar hand om oss själva och våra 
kollegor. Vi behöver mer självmedkänsla 
inom vården. •

Låter detta  
intressant?
Då ska ni redan nu boka in er för 
nästa års utbildningsdagar som 
blir i Lund 30/10 – 2/11. Mer 
information kommer att finnas 
på hemsidan www.swenurse.
se/Sektioner-och-Natverk/
Sjukskoterskoricancervard/

Sara Lilliehorn och Mirjam Bergknut, Kuratorer vid Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus 
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Cancerdagen 2019
En regnig höstdag i november hade jag förmånen att få delta på årets Cancerdag 
som anordnades av Dagens Medicin på Byggets konferensanläggning i 
Stockholm. Det var runt 100 deltagare från olika professioner, arbetsplatser och 
orter. Efter registreringen bjöds det på frukost och redan där samtalades det 
högt och lågt om dagens svenska cancervård. 

Ulrika Persson,
Chefredaktör Cancervården

F
ramsteg sker inom forskning 
och utveckling på cancerom-
rådet - och med det chansen 
att överleva sjukdom. Trots 

det är skillnaderna inom cancervår-
den fortfarande stora över landet, 
och vägen mellan forskning och vård 
alltför lång när snabb upptäckt, exakt 
rätt diagnos och behandling kan 
vara livsavgörande. Hur omsätts nya 
metoder och behandlingsformer till 
praktiskt användande i vården? Och 
vilka steg måste tas för att komma 
närmare målet om trygg och jämlik 
vård? Det var några av frågorna som 
diskuterade under dagen. Jag ställer 
mig spontant frågan, är vården jämlik i 
Sverige? Och svaret blir tyvärr nej. 

MÅL FÖR FRAMTIDENS 
CANCERVÅRD
Moderator för dagen var Petra 
Hedbom, reporter på Dagens 
Medicin. Hon hälsade alla välkomna 
och lämnade sedan över ordet till 
socialminister Lena Hallengren som 
inledde dagen med att prata om mål 
för framtidens cancervård. Vården 
och omsorgen ska funka, oavsett vem 
du är eller var i landet du bor. Det ser 
Lena som sin viktigaste uppgift de 
kommande åren. Det är en fråga om 
trygghet, svenska folket förväntar sig 
vård och omsorg av den allra högsta 
kvaliteten. Och det ska vi kunna 

leverera. Men vi är inte där än. 

SATSAR VI PÅ RÄTT SAKER INOM 
CANERVÅRDEN?
Dagens första föreläsare var Ebba 
Carbonnier, Portföljansvarig Natio-
nellt skalbara lösningar för bättre 
hälsa Swelife, fortsatte förmiddagen 
med att prata om hur vi satsar inom 
cancervården. Satsar vi på rätt saker? 
Levnadsvanor påverkar en rad olika 
sjukdomar. Trots det går bara en 
bråkdel av de offentliga resurserna till 
förebyggande åtgärder. Hur omformar 
vi ett system där vi i dag fokuserar 
på patienter som redan är sjuka 
till att istället se till hela individens 
hälsoresa? Det finns många studier 
som visar på att minst 30-40 procent 
av cancerfallen går att förebygga 
med hälsosamma levnadsvanor. Trots 
det så satsas det endast tre procent 
av budgeten för cancervården på 
prevention. Vad kan det bero på? Det 
man kan slå fast är att en system-
transformation måste ske. Och det 
måste ske ganska snabbt om vi vill 
minska cancerfallen i landet. 

BREDA GENETISKA ANALYSER VID 
CANCER MÖJLIGGÖR FÖRBÄTTRAD 
DIAGNOSTIK 
Näste man ut var Richard Rosenquist 
Brandell, professor i klinisk genetik 
vid Karolinska institutet och projekt-

ledare för Genomic Medicine Sweden. 
Han gav oss en introduktion till att 
breda genetiska analyser vid cancer 
möjliggör förbättrad diagnostik och 
även individanpassad vård och mer 
specifik behandling. För att införa 
detta på nationell nivå, behöver vi 
använda oss av samma sekvenserings-
tekniker och tolkningsverktyg samt 
lagra dessa data i en gemensam data-
bas. Genomic Medicine Sweden tar 
nu fram gemensamma genpaneler och 
standarder för genanalys samt satsar 
på att bygga en gemensam resurs 
för datadelning. Detta kommer vara 
centralt för att precisionsmedicin ska 
kunna lyckas och kunna erbjudas till 
alla cancerpatienter över landet. 

Under kafferasten fick vi möjlighet 
att sitta ner i grupper och prata om 
det vi lyssnat på. Jag tror att många 
pratade om just Jämlik vård. Lite 
olika åsikter hade vi i min grupp. Men 
helt eniga om att det finns saker kvar 
att göra och att alla regioner måste 
hjälpas åt var vi i alla fall. 

EN SAMLAD BILD AV SCREENING, 
ETT OMRÅDE I STARK UTVECKLING 

Ordet gick nu till Charlotta 
Sävblom, verksamhetsutvecklare vid 
Regionalt cancercentrum Stockholm 
Gotland, och hon gav en samlad 
bild av screening, ett område i stark 
utveckling. Hon pratade om hur 

processen för screening av tjock- och 
ändtarmscancer går. 2006 togs ett 
politiskt beslut att screening skulle 
genomföras i Region Stockholm 
och Region Gotland. 2008 började 
man i Stockholm och 2009 på 
Gotland. Idag är det 14 regioner som 
erbjuder screening av tjock- och 
ändtarmscancer. I beslutsunderlag till 
RCC Samverkan rörande införande 
av nationell tarmcancerscreening 
kan man läsa ” Vår övertygelse är att 
screening bör införas i hela landet 
samtidigt med gemensamma metoder 
och ett gemensamt kvalitetsarbete 
som hanteras via ett gemensamt regis-
ter. Det kommer att bli väsentligt att 
screeningen sköts med ett IT-system 
som är lokaliserat till ett RCC, som 
också blir ansvarigt.” 2018 utsågs RCC 
Stockholm-Gotland som stödjande 
RCC i denna process. Hur har man 

då arbetat med implementeringen? 
En Nationella arbetsgruppen för 
tjock-och ändtarmscancerscreening 
har bildats, Där ingår regionala 
representanter, omvårdnadsrepresen-
tant och registerhållare. Förslag till 
utbildningar har tagits fram i samar-
bete med svensk gastroenterologisk 
förening (SGF) och kurser startade 
hösten 2019. Det har satts upp krav 
på enheter, koloskopister och hur 
samt vilka undersökningar som ska 
genomföras. Även ett förslag till mall 
för kallelse och svarsbrev med mera är 
framtaget. Ett dokument med frågor 
och svar inför start av screening för 
tjock-och ändtarmscancer i Sverige 
har tagits fram. RCC Stockholm 
Gotland har också tagit fram en film 
om hur provtagning går till. Varje 
region behöver nu hitta ett sätt att 
administrera arbetet med kallelser, 
svarsbrev och remitteringar. 

Charlotta gick vidare med att prata 
om vad som händer med organiserad 
prostatacancertestning, OPT. 2018 

var Socialstyrelsens rekommendation 
att Hälso-och sjukvården inte bör 
erbjuda screening för prostatacancer 
med PSA-prov med motiveringen att 
nyttan med screening för prostatacan-
cer med PSA-prov bedöms inte tydligt 
överväga de negativa effekterna på 
befolkningsnivå. Idag pågår det omfat-
tande, oorganiserad PSA-testning av 
män i Sverige. Så jämfört med den 
nuvarande oorganiserade PSA-test-
ningen skulle screening med PSA-
prov kunna vara kostnadsbesparande 
för samhället. Precis som i tjock och 
ändtarmscancer screening processen 
har det i processen kring Organiserad 
prostatacancertestning, OPT, bildats 
en arbetsgrupp med en representant 
för varje RCC och stödjande RCC 
är Uppsala –Örebro. RCC:s uppdrag 
kommer inte bara att kunna öka 
kunskap om PSA-testning, utan även 

lägga grunden för en förbättrad orga-
nisation för prostatacancertestning. 
Socialstyrelsen ser mycket positivt 
på dessa initiativ, som kan leda till 
ökad kunskap och mer jämlik och mer 
effektiv diagnostik. 

Vi fick ta del av en framtidsinriktad 
lägesrapport kring cancerscreening. 
Kanske kommer det att komma nya 
screeningprogram för lungcancer 
och prostatacancer. Troligen 
kommer undersökningsmetoderna 
att utvecklas. Befintliga screening-
program kommer att utvecklas. Även 
screeningen kommer i framtiden att 
individanpassas. 

ARTIFICIELL INTELLIGENS (AI)
Sista föreläsaren före lunch var Mat-
tias Rantalainen, senior researcher, 
Department of Medical Epidemiology 
and Biostatistics, vid Karolinska 
Institutet Han introducerade oss i 
Artificiell intelligens (AI) ett nytt 
och mycket svårt ämne. AI, i form av 
så kallad djupinlärning, har nyligen 

demonstrerat stor framgång för 
automatisk bildigenkänning inom en 
rad tillämpningsområden, inklusive 
medicinsk bilddiagnostik. Diagnos 
och klassificering av cancer baseras 
primärt på mikroskopisk inspektion 
av vävnadsprover, men en ansenlig 
osäkerhet är associerad med den 
manuella granskningen. Den pågå-
ende digitaliseringen av patologifältet 
öppnar nu möjligheter för AI-baserade 
beslutsstöd, vilket kommer att 
öka precision såväl som säkerhet i 
rutindiagnostik. Samtidigt kan dessa 
modeller också extrahera ytterligare 
kliniskt relevant information från 
vävnadsproverna som kan bidra till 
förbättrad diagnostik och riskstrati-
fiering av cancerpatienter i framtiden. 
Ett svårt, men spännande ämne. Vi 
kommer att återkomma mer till detta i 
framtida nummer. 

DIGITALA TVILLINGAR 
– FÖR SKRÄDDARSYDD 
CANCERMEDICINERING 
Efter en god lunch med många 
trevliga och inspirerande möten var 
det dags för Mikael Benson, professor 
och överläkare i Linköpings Universi-
tetssjukhus att göra oss bekanta med 
digitala tvillingar som används för att 
skräddarsydd cancermedicinering. Två 
patienter med samma cancerdiagnos 
kanske svarar helt olika på samma 
mediciner. Detta beror på att tusentals 
celler och gener är aktiverade i varje 
tumör, men i olika kombinationer. Nya 
gen- och datatekniker kan möjliggöra 
konstruktion av datamodeller av varje 
patients tumör,” digitala tvillingar”. 
Dessa tvillingar kan med datorns 
hjälp behandlas med tusentals 
olika mediciner, för att skräddarsy 

”Jämfört med den nuvarande oorgani-
serade PSA-testningen skulle screening 
med PSA-prov kunna vara kostnadsbe-

sparande för samhället.”

Forts. nästa sida
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behandling till varje patient. Allt Mikael 
pratade om bygger på samarbete inom 
det nystartade "Swedish Digital Twin 
Consortium" som inkluderar ledande 
svenska experter från universitet, sjuk-
vård och industri. SDTC har redan sökt 
ett patent för tidig cancerdiagnostik och 
syftar till klinisk implementering inom 
3-5 år. Detta tycker jag kommer att bli 
väldigt spännande att följa, och kan 
nog lova att vi kommer att återkomma 
i ämnet. 

LIFE SCIENCE – HUR SER 
PROCESSEN UT FÖR INFÖRANDE 
AV NYA BEHANDLINGSMETODER I 
VÅRDEN, OCH VAD KRÄVS FÖR ATT 
FÖRKORTA DEN?
Näste talare var Jenni Nordborg, 
nationell samordnare och ansvarig för 
Regeringskansliets life science-kontor. 
Det svenska kontoret för Life science 
har bland annat i uppdrag att främja 
kunskapsutveckling vid universitet 
och högskolor samt innovation och 
kvalitet inom hälso- och sjukvården. 
Hur ser processen ut för införande 
av nya behandlingsmetoder i vården, 
och vad krävs för att förkorta den? 
Är tillgången till hälsodata avgörande 
för att forskning och innovation 
ska bli naturliga delar i vårdens och 
omsorgens verksamheter. Hur bör det 
hanteras?

Life science i samverkan: har stra-
tegier för ett gemensamt ledarskap för 
att förbättra hälsa och livskvalitet hos 
befolkningen och säkerställa Sveriges 
ekonomiska välstånd. De har ett 
helhetsperspektiv i den nationella stra-
tegin som precision, prevention, håll-
barhet. Implementering genomsyras 
av långsiktighet och smidighet genom 
långsiktigt ramverk av utmaningar och 
möjligheter, prioriteringar och styrke-
områden. Men vad är det som krävs för 
att forskning och innovation ska bli en 
naturlig del i vårdens och omsorgens 
verksamheter? Det är en svår fråga 
som tål att funderas på. Jag och många 
med mig tror att en del är att det blir 
”tillåtet” i den dagliga verksamheten 
för alla yrkeskategorier. Forskning och 
innovation måste stöttas av chefer och 
ledare. Det måste ges tid i den dagliga 
verksamheten för detta.  

FYSISK AKTIVITET UNDER OCH 
EFTER CANCERBEHANDLING 
Nu var det dags för fysisk aktivitet. 
Ingrid Demmelmaier, docent, leg. 
fysioterapeut vid Uppsala Universi-
tet, Institutionen för folkhälso- och 
vårdvetenskap var nästa talare. Förr 
fick patienter med cancer råd från 
hälso- och sjukvården om att vila 
mycket för att orka med sjukdomen 
och biverkningar av behandlingarna. 
Numera vet vi att fysisk aktivitet under 
och efter cancerbehandling minskar 
biverkningarna och bidrar till bättre 
livskvalitet. Det finns också studier 
som tyder på ett samband mellan hög 
aktivitetsnivå och förmåga att fullfölja 
cytostatikabehandling. 

Effekter av träning vid cancer-
behandling visar med stark evidens 
på bättre fysisk funktion, mindre 
oro och depression, mindre fatigue, 
bättre livskvalitet och det förvärrar 
inte lymfödem. Man har också sett via 
epidemiologiska studier att fysisk akti-
vitet minskar risk för återfall och ger 
förbättrad överlevnad. Däremot finns 
det otillräcklig evidens för att fysisk 
aktivitet skulle förbättra illamående, 
smärta, neuropatier samt förmåga att 
slutföra behandlingen. 

De träningsprogram som man sett 
ger effekt är:
• Konditionsträning på måttlig 
intensitet (minst 3 ggr/vecka, minst 
30 min/gång).
• Styrketräning (minst 2 ggr/vecka, 
minst 60% av 1 RM, minst 2 sets x 
8-15 repetitioner/gång).
• Träning med instruktör!

Varför tränar då inte patienten? 
Det finns så klart många orsaker. 
En vanlig orsak är biverkningar av 
behandling, till exempel trötthet 
och illamående. Patienten tror lite 
felaktigt att det finns risker med att 
träna. Sen handlar det säkert ofta om 
att det är svårt att prioritera. För att 
hjälpa patienten måste vi inom vården 
bli mycket bättre på att rekommen-
dera fysisk aktivitet. Sen måste vi ge 
patienten stöd på individnivå. De kan 
vi göra genom att ta reda på patientens 
intressen och erfarenheter. Hjälpa 
patienten att sätta upp realistiska och 
specifika aktivitetsmål samt hjälpa till 

att följa upp dessa mål. 
Implementering av träning måste 

bli en del i cancervården. Informera 
alla patienter vid diagnos om bety-
delsen av fysisk aktivitet. Personalen 
måste fråga patienten och ta reda på 
nuläget, brukar patienten utöva fysisk 
aktivitet. Informera patienten om 
vinsterna med fysisk aktivitet. Se till att 
patienten får snabb och enkel kontakt 
med en fysioterapeut. Skriv gärna ut 
fysiskaktivitet på recept. 

Självklart måste träningen anpassas 
efter individen. Tex med tanke på 
tränings vana, fysiskt och psykiskt 
tillstånd. Patienten ska naturligtvis inte 
träna vid infektion. Ibland kan det vara 
bra att konsultera en läkare med tanke 
på om patienten har andra sjukdomar 
eller biverkningar. 

Ingrid avslutar med att visa på några 
goda exempel för att främja fysisk 
aktivitet.
• Vissa svenska sjukhus har trä-
ningsgrupper
• I Norge finns ”Pusterum” i anslut-
ning till 16 sjukhus
• I Holland certifierar man fysiotera-
peuter i primärvård till ”exerciseon-
cology” trainers

Efter Ingrids intressanta och givande 
föreläsning var det dags för kaffe. 

KRAFTENS HUS – SVERIGES 
FÖRSTA STÖDCENTER FÖR CAN-
CERBERÖRDA
Pigga och glada efter eftermiddagskaf-
fet lyssnade vi på Carina Mannefred, 
verksamhetsansvarig Kraftens hus och 
Leine Persson Johansson, patientföre-
trädare som berättade om deras fina 
verksamhet. De inledde med orden 
”Ingen ska behöva vara ensam med 
sin cancer”. Kraftens hus är Sveriges 
första stödcenter för cancerberörda 
som är initierat och designat av, för 
och med cancerberörda. Genom att 
erbjuda cancerberörda emotionellt, 
socialt och praktiskt stöd utvecklar 
Kraftens Hus en ny roll i den svenska 
välfärden i gränslandet mellan cancer-
vård och övriga samhällsfunktioner. 
Det är ett resultat av samarbete mellan 
cancerberörda och en mängd olika 
samhällsaktörer - allt i syfte att hitta 
och bejaka det friska och att komplet-

tera sjukvårdens rehabilitering. Kraftens 
hus vill ge kraft och stöd till människor 
berörda av cancer. Det är en mötesplats 
där olika resurser och människor kan 
samlas för att möta de behov som 
finns. En plats för aktiviteter, stöd och 
information för alla cancerberörda. Deras 
verksamhet innehåller mycket, bland 
annat:
• Informella samtal runt kaffebordet 
• Gruppsamtal 
• Skapande verksamhet 
• Yoga, Gymträning, Cirkelgym på 
Friskis & Svettis
• Workshops
• Föreläsningar
• Samverkan patientföreningar
• Efterlevandestöd

Jag är riktigt imponerad av Kraftens 
Hus och hoppas att det kommer att 
leva kvar och växa upp på fler ställen i 
landet. Detta borde alla cancerpatienter 
ha tillgång till. 

NÄSTA NIVÅ FÖR SVENSK 
CANCERVÅRD
Dagen avslutas med att Hans Hägglund, 
Nationell cancersamordnare, SKR pratar 
om nästa nivå för svensk cancervård. 
Svensk cancervård håller hög nivå 
när det gäller överlevnad. Trots det 
når vi inte våra mål för väntetiderna 
inom cancervården och de regionala 
skillnaderna stora. Hur tar vi svensk 
cancervård till nästa nivå - en natio-
nell, jämlik cancervård som är bland 
de bästa i Europa. Det som står helt 
klart och något som verkligen måste 
åtgärdas är att det finns stora skillnader 
och är ojämlikt gällande cancervård i 
Sverige. Det är ett nationellt ansvar och 
alla regioner måste hjälpas åt för att 
åtgärda detta. Det pågår mycket arbete 
och RCC är en viktig del, men det är 
inte allt. Cancerstrategin och SVF är 
det stor uppslutning kring och det har 
haft effekter. Men jag är övertygad 
om att mer måste göras i den dagliga 
vården. Det som sker, det sker just där. 
Vi måste lyssna på patienten och göra 
dem mer delaktiga. Vi måste se patien-
ten främst. Sen är det så klart viktigt 
att behålla kompetens, nyrekrytera och 
att se till att arbetsmiljön är bra för alla 
som arbetar. Det är också ett nationellt 
ansvar. •

1. Stratton & Elia (2007). Clinical Nutrition Supplements (2007) 2, 5–23.
2. Slavin. Fiber an prebiotics: Mechanisms and Health Bene fi ts. Nutri-
ents 2013, 5, 1417–1435. 3. Buigues et al. (2016) Effect of  prebiotic 
Formulation on Fraility Syndrome: A Randomized, Double.Blind Clinical 
Trial. Int. J. Mol. Sci. (2016) 17. 
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Nationell utbildningsdag i 
cancerrelaterat illamående 
Nätverket för cancerrelaterat illamående bildades hösten 2016 och arbetar 
som en självständig grupp inom föreningen Sjuksköterskor i cancervård. Vi 
har representanter från norr till söder samt från vårdforskning. Syftet med 
nätverket är att arbeta för att säkerställa ett evidensbaserat arbetssätt 
kring cancerrelaterat illamående, vilket innefattar kunskap om orsaker, 
riskbedömning, behandling och uppföljning. Vi vill genom nätverket öka 
kunskapen hos vårdpersonal om cancerrelaterat illamående och kräkningar. 

Anki Delin Eriksson,
Verksamhetsutvecklare, Verksamhet onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

V
i beviljades nätverkssti-
pendiet för att arrangera en 
utbildningsdag med fokus på 
cancerrelaterat illamående 

och tillsammans med stöd från Sobi 
genomförde vi denna dag i oktober 
2019 i Göteborg. Utbildningen riktade 
sig till både läkare och sjuksköterskor 
och programinnehållet var allt från 
mekanismer bakom illamående och 
kräkningar till hur vi arbetar i klinisk 
praxis. Deltagarantalet var över 
förväntan. Totalt var det 81 personer 
som deltog. Utvärderingen visade på 
mycket positiv respons. Vi hoppas att 
vi ska kunna upprepa denna utbild-
ningsdag under senare delen av 2020, 
men då i Stockholm. Här kommer en 
rapport från respektive föreläsares 
innehåll. 

FYSIOLOGISKA PROCESSER 
SOM FÖRKLARAR ILLAMÅENDE 
OCH KRÄKNING VID 
CYTOSTATIKABEHANDLING
Nina Cavalli-Björkman startade 
dagen och talade om de fysiologiska 
processer som förklarar illamående 
och kräkning vid cytostatikabehand-
ling, även om vi fortfarande inte har 
fullständig kunskap om dem. Det 
akuta illamåendet som kommer direkt 
i anslutning till cytostatikabehandling 
är klarlagt och beror på frisättning av 
serotonin i övre mag-tarm-kanalen. 
Det fördröjda illamåendet, som 
drabbar patienten cirka två dygn efter 

cytostatikabehandling, är inte lika väl 
utrett och vår förståelse av det har 
kommit via de mediciner som verkar 
hjälpa mot det. Svårt att behandla är 
också det betingade illamåendet, som 
uppstår när patienter blir traumati-
serade av att uppleva okontrollerat 
illamående. Vad gäller det, är vårdens 
främsta uppgift att försöka förhindra 
att det alls uppstår.

Nina gick sedan igenom vilka 
mediciner vi har att använda vid 
cytostatikabehandling för att förbygga 
illamående och kräkningar. Flera 
stora cancerorganisationer publice-
rar guidelines kring detta och den 
specialintresserade får gärna läsa 
mer hos till exempel ASCO, ESMO 
eller NCCN. Nina förklarade hur man 
väljer preparat utifrån cytostatika 
och att vissa cancermediciner ger 
mycket mer illamående än andra. Nytt 
inom detta område är bruket av den 
antipsykotiska substansen olanzapin, 
som blockerar en rad receptorer 
involverade i signalsystemen kring 
illamående. Olanzapin rekommen-
deras nu som tilläggsbehandling till 
annan antiemetika när patienter får 
högemetogen cytostatika men kan 
också användas vid behov när illamå-
ende uppstår trots bra profylax.

RUTINER FÖR RISKBEDÖMNING
Sussanne Börjesson fortsatte sedan 
och berättade att en viktig del i att 
förebygga illamående och kräkningar 

är att ha rutiner för att kunna göra 
en riskbedömning, baserad på den 
evidens som finns om kända risk-
faktorer för att utveckla symtomen. 
Riskbedömningen ska innehålla en 
värdering både av behandlings- och 
individrelaterade faktorer. Behand-
lingen anpassas sedan till den risknivå 
man kommer fram till. Lika viktigt är 
att skapa rutiner för att dokumentera 
patientens symtom, så att en snabb 
förändring i behandling kan göras om 
patienten får illamående/kräkningar 
trots förebyggande behandling. En 
enkel version av dagbok kan rekom-
menderas för att fånga patientens 
upplevelse och dokumentera om 
antiemetika tagits enligt ordination.

ORSAKERNA TILL ILLAMÅENDE 
OCH KRÄKNING VID 
RADIOTERAPIBEHANDLING 
Innan det var dags för lunch talade 
Häger Tibell om vad som är känt om 

orsakerna till illamående och kräkning 
vid radioterapibehandling. Vid akut 
illamående, som kan uppkomma inom 
60-90 min efter radioterapi, återfinns 
förhöjda nivåer av serotoninmetaboli-
ter, liksom vid cytostatikabehandling, 
vilket tolkas som att mekanismen 
är densamma. Även vid radioterapi 
förekommer fördröjt illamående, hos 
upp till 40 procent av patienterna, 
men mekanismerna är oklara. 
Radioterapi ges vanligen i upprepade 
doser, ofta fem dagar i veckan, och 
över längre tidsperioder vilket gör att 
det akuta illamåendet ”upprepas”. 
Den viktigaste faktorn för uppkomst 
av illamående är vilken del av kroppen 
som strålbehandlas. Behandlingar 
som medför dos över tunntarmen, 
där de enterochromaffina cellerna 
finns varifrån serotonin läckage sker, 
medför högst risk för illamående. 
Även större fältstorlek inverkar med 
ökad risk för illamående.

Louise gick så igenom vilka 
läkemedel som används och vid vilka 
behandlingar som förebyggande 
behandling rekommenderas. En 
svårighet vid radioterapi är att 
5HT3 receptorantagonister verkar 
ha sämre effekt vid kontinuerlig 
behandling över flera veckor. Vid 
helkroppsbehandling ”högemetogen” 
mår >90 procent illa och då ges 5HT3 
receptorantagonist och kortison 
förebyggande.

Vid behandling mot övre GI 
”medelemetogen” mår 50-80 procent 
illa- här bör även till exempelk pallia-
tiva behandlingar av ryggkotor i nedre 
bröst/övre ländrygg räknas in. 5HT3 
receptorantagonist och eventuellt 
kortison ges förebyggande.

Radioterapi mot hjärna, huvud-hals 
samt thorax medför 30-60 procent 
risk för illamående och benämns 
”lågemetogen”. Här är guidelines 
inte samstämmiga och 5HT3 recep-
torantagonist eller kortison kan ges 
i förebyggande syfte. Vid strålbe-
handling mot hjärnan fyller kortison 
även avsvällande syfte och ges till en 
absolut merpart av patienter.

Radioterapi mot bröst och extre-
miteter är ”minimalt emetogen” < 30 
procent mår illa och behandling med 
5HT3 receptorantagonist, kortison 
eller metoklopramid (D2 recep-
torantagonist) ges om illamående 
uppkommer. 

Vid helkroppsbehandling, vilken 
ges vid vissa hematologiska malig-
niteter, har tillägg av NK1 receptor 
antagonist medfört att färre upplever 
illamående. 

Susanne Bennet fortsatte sedan 
och pratade om att illamående och 
kräkningar vid avancerad cancersjuk-
dom inte är ett diffust symtom som 
ska dämpas utan ett symtom som 
ska diagnosticeras och åtgärdas. En 
stor studie visar att det är värdefullt 
med riktlinjer för hur vårdpersonal 
på bästa sätt ska behandla illamå-
ende och kräkningar vid avancerad 
cancer, då man vet att det är ett av de 
symtom som påverkar patienternas 
livskvalitet allra mest (Stephenson, 
2006). Därför är det av vikt att enhe-
ter har utarbetade riktlinjer för hur 
dessa patienter ska tas om hand på 
bästa sätt. Som ett första steg, för att 
utreda vad illamående och kräkningar 
kan bero på, rekommenderas att 
utföra en illamåendeanamnes tillsam-
mans med patienten. Fortsätt, utifrån 
den informationen, med utredning. 
Utgå ifrån var primärtumör är lokalise-

rad och även metastaslokalisation. 
Fortsätt sedan utredningen med att ta 
reda på eventuell orsak eller orsaker 
utifrån eventuell pågående onkologisk 
behandling, annan sjukdom, psyko-
socialt, nutritionsstatus, läkemedel, 
metabola rubbningar, munhålestatus, 
gastrointestinala och CNS-orsaker 
(Berger et al, 2007, Ripamonti & 
Easson, 2008 & Davies, 2000). 

NUTRITION OCH LIVSKVALITET
Anki Delin Eriksson berättade kort 
om nutrition och livskvalitet. Mat som 
normalt har stor betydelse i våra liv 
kan innebära stora bekymmer och 
påfrestningar för patienten. Obehaget 
av och rädslan för illamående gör att 
patienten äter och dricker mindre. 
Snabb viktnedgång leder till att mus-
kelmassa och viktiga depåer av fett 
och näringsämnen i kroppen minskar. 
Målet är att om möjligt förhindra eller 
bromsa viktnedgång under pågå-
ende behandling. Det är viktigt att 
informera patienten om att utnyttja 
perioderna mellan behandlingarna till 
att äta ordentligt. Anki informerade 
om en nyutkommen patientbroschyr 
Mat för att må bra- under och efter 
cancerbehandling som man kan 
finna via 1177 vårdguiden eller RCC 
Västs hemsida. Cytostatikainducerat 
illamående och kräkning påverkar 

”Illamående och kräkningar vid 
avancerad cancersjukdom är inte ett 

diffust symtom som ska dämpas utan ett 
symtom som ska diagnosticeras  

och åtgärdas.”

Forts. nästa sida
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livskvaliteten genom att inverka 
på det dagliga livet. Den negativa 
inverkan på livskvaliteten påverkas 
i högre grad av illamående än av 
kräkning. Detta innebär svårigheter 
att umgås med familj och vänner och 
utföra dagliga sysslor. 

EXEMPEL FRÅN DEN KLINISKA 
VARDAGEN
Sist på dagen fick vi exempel från den 
kliniska vardagen. Britt Andersson 
från Onkologiska kliniken, Univer-
sitetssjukhuset i Linköping började 
och berättade att de sedan 20 år 
tillbaka arbetat med att kvalitetssäkra 
behandling och uppföljning i syfte att 
optimera den förebyggande antiemeti-
kabehandlingen. Patientdagböcker där 
patienten fyllde i grad av illamående, 
kräkning och välbefinnande i tio dagar 
i samband med cytostatikabehandling 
infördes 1999 och antiemetikariktlinjer 
år 2000. Dagböckerna registrerades i 
databas först lokalt och sedan natio-
nellt webbaserat från 2006 och fick 
från 2012 anslag från SKL. Registret 
stängdes efter några år på grund av 
bristande finansiering. Utvärderingar 
av inmatad data gav under många 
år klinisk kunskap och möjliggjorde 
förbättringar med revideringar av 
riktlinjerna. Kliniken fortsatte att 
använda antiemetikariktlinjer och 
patientdagböcker för att varje patient 
ska få optimal antiemetikabehandling. 
Antiemetikariktlinjer för medicinsk 
antitumoral behandling uppdateras 
regelbundet och utgår i stor del efter 
internationella konsensusriktlinjer. 
Riktlinjerna finns på onkologens 
intranätsida och kan också nås 
externt. Bedömning av individuella 
riskfaktorer för illamående görs 
av sjuksköterska med hjälp av ett 
riskbedömningsinstrument som finns 
i riktlinjerna. Patientdagbok där 
patienten får fylla i grad av illamående 
och kräkning skrivs ut på aktuell 
behandlingsregim och standardor-
dination för antiemetika kommer 
förskrivet på sidan Mina mediciner för 

att förebygga illamående i dagboken, 
ordinationen kan ändras på vid behov 
innan utskrift, om patienten har flera 
riskfaktorer ändras till nästa steg i 
antiemetikariktlinjerna. Ordinationen 
scannas in i journalen. Patienten har 
med sig den ifyllda dagboken till nästa 
behandling och vid varje behandling 
utvärderas hur patienten mått och 
antiemetikabehandlingen kan justeras 
vid behov efter riktlinjerna. Kliniken 
har också antiemetikariktlinjer vid 
strålbehandling, antiemetika ordineras 
av läkare efter behandlingsområdets 
emetogenicitet och bedömning 
av individuella riskfaktorer vid 
informationsbesök med hjälp av 
riskbedömningsinstrument som finns i 
riktlinjerna. 

PATIENTFALL
Slutligen berättade Lena Solitander 
från onkologen på Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset och Carina Jakobsson 
från onkologmottagningen i Varberg 
om två patientfall. Patientfallen bestod 
av två patienter som fått cytostatika-
behandling mot sin bröstcancer. De 
fick likvärdig antiemetika vid start 
av behandling. Båda patienterna 
besvärades av illamående kommande 
behandlingar och olika åtgärder 
prövades. En av patienterna fick tillägg 
av Olanzapin vid behandling nr 3 som 
slutligen gav effekt. Presentationen 
följdes av livlig och givande diskussion 
om hur vi kan arbeta med riktlinjer i 
kliniskt arbete och många deltagare 
bidrog med sina erfarenheter. Vikten 
av utvärdering och att ständigt arbeta 
med förbättring av förebyggande 

behandling mot illamående blev tydligt 
under diskussionen.

Avslutningsvis vill vi i nätverket 
rikta ett stort tack till Sjuksköterskor i 
cancervård och Sobi som gjorde denna 
dag möjlig och ett stort tack också till 
alla deltagare. •

Nätverket för cancerrelaterat illamående: Anki Delin Eriksson, verksamhetsutvecklare, Lena Solitander, specialistsjuksköterska, 
Verksamhet Onkologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Carina Jakobsson, specialistsjuksköterska, onkologmottagningen, Varbergs 
sjukhus, Britt Andersson, sjuksköterska, Onkologkliniken, Universitetssjukhuset Linköping, Louise Häger-Tibell, specialistläkare, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Nina Cavalli-Björkman, specialistläkare, Akademiska sjukhuset Uppsala, Susanne Bennet, 
specialistsjuksköterska, Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland, Sussanne Börjesson, professor i Omvårdnad, Institutionen för 
Medicin och Hälsa Linköpings Universitet.
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Mat för att må bra- under och efter 

cancerbehandling https://www.

cancercentrum.se/globalas-

sets/bilder/vara-uppdrag/

cancerrehabilitering/vast/

mat-under-och-efter-cancer-

behandling/mat-for-att-ma-

bra_webb_2019-06-14.pdf •

Välkommen till Årsmötet 2020

Medlemssidor

2020 Onkologidagarna
Växjö 16-19 mars

Sista dag för anmälan 25 februari 2020.
För program se: http://onkologidagarna.se/2020program 
Välkomna!

Aktuella  
stipendier 2020 
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!

Temat är ”Translating research and 
partnership into optimal health”. 
Den föregås av världskongressen i 
brachyterpi 2-4 april.

Under ESTRO kongressen finns som 
vanligt ett flertal spår att följa; årets 
RTT spår har bland annat följande 
teman; Leadership, Patient involve-
ment, Individualised radiotherapy, 
Challenging cancers, Innovations in 
radiotherapy och Particle therapy – 

possibilities and limitations

Det finns också några förkurser att 
välja mellan den 2 april – intressant för 
oss sjuksköterskor inom strålbehand-
ling är såklart kursen – Research for 
RTTs

Mer information och anmälan till 
kongresserna och/eller förkursen 
finns på ESTROs hemsida 
www.estro.org.

Sjuksköterskor
i Cancervård  

ESTRO i Wien 3-7 april 

Årsmötet äger rum 18 mars 2020 kl. 9.05-10.00 under  
Onkologidagarna i Växjö Konserthall.
Väl mött!
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Referenser: 1. Long GV et al, N Engl J Med 2017; 377: 1813-33. 2. Tafi nlar produktresumé 2019-02-20, Mekinist produktresumé 2019-02-14, www.fass.se.

Tafi nlar® (dabrafenib) Rx, F, ATC-kod: L01XE23
Behandlingstid: Behandlingen ska pågå tills den inte längre har någon positiv e� ekt eller oacceptabel toxicitet uppträder. Vid adjuvant behandling av melanom, ska patienterna behandlas 
under en period av 12 månader om det inte fi nns sjukdomsåterfall eller oacceptabla biverkningar.
Beredningsform: Kapslar á 50 mg eller 75 mg. Verksamma beståndsdelar: dabrafenib. Indikation: Dabrafenib som monoterapi eller i kombination med trametinib är avsett för behandling 
av vuxna patienter med icke-resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation och som kombination för behandling av vuxna patienter med melanom i Stadie III med 
en BRAF V600-mutation, efter fullständig resektion och vuxna patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer med en BRAF V600-mutation. Innan patienterna tar dabrafenib måste 
ett validerat test utförts som bekräftar att tumören har en mutation i BRAF V600. Varningar och försiktighet: Ta alltid Tafi nlar enligt läkarens anvisningar. Liksom för alla läkemedel kan 
detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Tafi nlar kan ge pyrexi (feber) av olika grad och frekvens. Om patientens feber stiger över eller är lika med 
38,5 grader skall behandlingen tillfälligt stoppas. Febern kontrolleras med hjälp av febernedsättande läkemedel. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. Produktresuméns 
senaste översyn 2019-02-20. SE1904669265.

Mekinist® (trametinib) Rx, F, ATC-kod: L01XE25
Behandlingstid: Behandlingen ska pågå tills den inte längre har någon positiv e� ekt eller oacceptabel toxicitet uppträder. Vid adjuvant behandling av melanom, ska patienterna behandlas 
under en period av 12 månader om det inte fi nns sjukdomsåterfall eller oacceptabla biverkningar.
Beredningsform: Tabletter á 0,5 mg eller 2 mg. Verksamma beståndsdelar: trametinib. Indikation: Trametinib som monoterapi eller i kombination med dabrafenib är avsett för behandling 
av vuxna patienter med icke-resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation och som kombination för behandling av vuxna patienter med melanom i Stadie III med 
en BRAF V600-mutation, efter fullständig resektion och vuxna patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer med en BRAF V600-mutation. Innan patienterna tar trametinib måste 
ett validerat test utförts som bekräftar att tumören har en mutation i BRAF V600. Varningar och försiktighet: Ta alltid Mekinist enligt läkarens anvisningar. Liksom för alla läkemedel kan 
detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Mekinist kan i kombination med Tafi nlar ge pyrexi (feber) av olika grad och frekvens. Vänligen se Tafi nlar SPC 
avseende dosmodifi kationer. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. Produktresuméns senaste översyn 2019-02-14. SE1904669265.

Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse, kontakta biverkningsenheten på Novartis.
Telefon: 08-732 32 00. Postadress: Biverkningsenheten, Novartis, Box 1218, SE-164 28 Kista, Sweden.

Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista, tel 08-732 32 00, www.novartis.se

*HR 0,47 (95% CI 0,39-0,58); p-värde 1,53×10-14 *HR 0,47 (95% CI 0,39-0,58); p-värde 1,53×10-14 

För patienter med malignt melanom

Varje återfallsfri dag räknas!
Tafi nlar i kombination med Mekinist leder till förlängd återfallsfri 
överlevnad jämfört med placebo vid adjuvant behandling*,2 

+ 88% återfallsfri överlevnad efter 12 månaders aktiv behandling*,1

+ Målinriktad behandling till BRAF-muterat stadium III melanom2

+ Enkel tablettbehandling2
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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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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

Akynzeo ingår i läkemedels-förmånen

En oral dos1

5 dagars CINV* prevention1

  Dubbelverkande antiemetika1

Referens: 1. Akynzeo SPC           *CINV=chemotherapy-induced nausea and vomiting

Akynzeo (netupitant/palonosetron), (A04AA55). ▼ Detta 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. 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 
2017-08. För fullständig information vid förskrivning, se www.fass.se. www.sobi.com   PP-5058


