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Verksamhetsberättelse 2020 

Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari till 31 

december 2020 

 

Vid årsmötet 2020 blev Anna-Karin Ax, Linda Åkeflo, Bodil Westman och Malin 

Backman omvalda på två år. Helena Ullgren valdes om som ordförande till 2023. 

Efter årsmötet 2020 har styrelsen bestått av följande personer: 

 

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

Karina Sandström, kassör, Helsingborg 
Inger Andersson, ledamot, Göteborg  

Malin Backman, ledamot, Stockholm 
Bodil Westman, ledamot, Stockholm 
Linda Åkeflo, ledamot, Göteborg 

Ulrika Persson, ledamot, Stockholm 

Katarina Karlsson, ledamot, Karlstad 

 

Revisorer: 

Håkan Andersson, auktoriserad revisor, Stockholm  
Britt-Marie Bernhardsson, suppleant, Stockholm 

Marie-Louise Möllerström, revisorssuppleant, 

Lund 

  

Valberedning: 

Inför årsmötet 2020 
 

Anki Dehlin Eriksson, sammankallande Göteborg 

Ann-Christine Svensk, Umeå 

Susanne Carlson Bennet, Stockholm 

 

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

ett konstituerande möte, ett styrelsemöte möte i Stockholm samt sju styrelsemöten via 

videokonferens. 
  

Samarbetspartners 
Regionalt cancercentrum (RCC): Bodil Westman 

Ung Cancer, NRPV: Helena Ullgren 

Patientföreningar: BRO Karina Sandström, Prostataförbundet Bodil Westman 
Onkologi alliansen (samarbete mellan de forskande läkemedelsföretagen) 

 

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

ESTRO, European Society for Radiotherapy and Oncology: Ulrika Persson 

EONS, European Oncology Nursing Society: Helena Ullgren    

NSG, Nordisk Samarbetsgrupp: Katarina Karlsson 

EBMT/Nordic Forum: Inger Andersson 
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Medlemsantal  
Antalet betalande medlemmar uppgick till 697 personer, 31 december 2020.  

 

Nätverk  

Under året 2020 har följande nätverk i föreningen varit aktiva: Nätverket för 

sjuksköterskor i bröstcancervård, Nätverket för utvecklingssjuksköterskor inom 

radioterapi, Sarkomnätverket, Nätverket för cancerrelaterat illamående, Nätverket för 

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

sektionen av Young Cancer Nurses (YCN).   

Initiativ till ett Nätverk för Brachyterapi har tagits och är under uppstart. 

Kontaktperson Kristina Redelius. Föreningen kan bidra till och stödja nätverken genom 

att ge möjlighet till att boka gratis lokaler, söka nätverks-stipendium för aktiviteter och 

att använda hemsidan för att sprida gemensamma riktlinjer och kunskap. 

 

Nätverket för Tumörsår rapporterar att man inte kunnat prioritera nätverkets arbete 

som man hade önskat pga ett annorlunda år men ordföranden för nätverket har kunnat 

jobba med tumörsår 20 % med hjälp av finansiering från Regionalt Cancercentrum 

Sthlm Gotland. Även ett fortgående arbete med ett fortsatt "tumörsårsprojekt" för att 

anpassa ett befintligt digitalt beslutsstöd för svårläkta sår (Dermicus Wounds), till 

tumörsår! Det som har hänt är att utvecklingsarbetet med anpassningen nu är inne i en 

aktiv fas, och vi hoppas på att en "tumörsårsversion" ska finnas på pilot under våren och 

börja implementeras nästa år (först här i region Stockholm). Vi gör detta också i 

samarbete med kvalitetsregistret för svårläkta sår (RiksSår), som idag jobbar med 

motsvarande digitalt beslutsstöd (app) för svårläkta sår nationellt. Tänker att det på lite 

sikt kan bli jättebra att också få en tumörsårsversion att kunna lansera nationellt. 

 

Nätverket hematologisjuksköterskor i Sverige (HEMSIS): Stipendium utdelat till Årets 

Hematologisjuksköterska i samarbete med Blodcancer-förbundet. Höstens 

utbildningsdag blev inställd pga. pandemin och flyttas till hösten 2021. 

 

Nätverket för cancerrelaterat illamående: “Nätverket för cancerrelaterat illamående 

hade ju en utbildningsdag under hösten 2019 och planerade för ytterligare en dag under 

2020. Tyvärr fick denna utbildningsdag ställas in pga. pandemin. Nätverket har under 

året haft kontakt med varandra via mail och en del frågor har kommit in via mail som 

har besvarats. I Västragötalandsregionen arbetar några av deltagarna i nätverket med en 

digital utbildning i antiemetika med anledning av införandet av Framtidens 

vårdinformationsmiljö (FVM) som planeras 2022.” 
  
Nätverket för sjuksköterskor i Bröstcancervård:  “I år (2020) har gruppen tyvärr inte 

haft något möte. Två medlemmar i ledningsgruppen har arbetat med den digitala "Min 

vårdplan" på 1177 som i år lanseras i Sverige”. 

Nätverket för utvecklingssjuksköterskor inom Radioterapi: “Det har inte hänt mycket 

under året inom nätverket för utvecklingssjuksköterskor inom radioterapi Vårt mål var 

att kunna träffas en gång /år för att kunna vidareutveckla arbetet inom nätverket och 

kompetensen inom gruppen men vi lyckades tyvärr inte att träffas mer en gång. 

Pandemin påverkade även oss”. 

Nätverket har en representant (representerar styrelsen); Nasrin Yosefi Salekdeh i ett 
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nystartat nationellt samarbete kring strålbehandling som drivs av Svensk Onkologisk 

förening och verksamhetschefsrådet. 

 

Sarkomnätverke rapporterar: “Vi skulle haft våran 7:e sarkomdag för patienter och 

anhöriga i april 2020 i Stockholm, men den kunde vi tyvärr inte genomföra. Detta var 

något som både patienter, anhöriga och vi som personal tyckte var synd. Dessa dagar har 

varit så värdefulla och givande. Vi har fått ett uppsving i patientföreningen för sarkom 

så nu håller vi tillsammans med dem på att planera för en sarkomdag i april 2021. Denna 

kommer att genomföras antingen live eller online beroende på läget. 

Patientföreningen har dragit igång lite olika informationsfilmer och material av olika 

slag, detta stöttar vi helhjärtat. För övrigt har det inte hänt så mycket i år, det har varit 

andra saker som har fått uppmärksamhet och fokus”. 

Svenska sektionen av Young Cancer Nurses (YCN): Nytt för i år är att Emma 

Ravadoni nystartat nätverket och tillkommit som kontaktperson för svenska sektionen 

för Young Cancer Nurses. 

 

Tidningen Cancervården  
Tidningen Cancervården har kommit ut med fyra nummer under 2020. Alla har haft 

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

 

Tidningen har haft följande teman: 

 

Nr1 - Vårdprogramsarbete. Jämlikvård.     

Nr2 - AI-Artificiell intelligens.  

Nr3 - Akut omhändertagande.     

Nr4 – Prevention. Framtidens cancerscreening. Återkoppling EONS/ESMO. 

 

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

framförallt i samband med manusstopp och utgivning. Under 2020 har chefredaktören 

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

bra koncept och på så sätt har samarbetet mellan styrelsen och hela redaktionen stärkts. 

Det har ökat samförståndet och förståelsen från båda håll.  

 

Chefredaktören har under 2020 tillsammans med styrelsen arbetat fram en ny 

arbetsbeskrivning för redaktör och redaktion. Detta för att tydliggöra uppdragen. Vilket 

har varit viktigt då nyrekrytering till redaktionen pågått under hösten 2020. 

 

Under 2020 har redaktionen haft ett mycket bra samarbete med journalist Eva Gärdsmo. 

Eva har deltagit i samtliga redaktionsmöten. 

 

Samarbetet med Adviser har fortsatt och utvecklats ännu mer under 2020  bla genom att 

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

intressanta annonsörer. Adviser involveras sedan hösten 2020 tidigare i processen kring 

varje tidning vilket varit positivt.  

 

Utfallet 2020 blev positivt och tidningen gick med vinst, totalt plus blev 46 993.   
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Digitala media 
Facebook har stor genomslagskraft med god aktivitet från styrelsen. Sidan har ökat 

antal följare från 974 (2018) till 1007 år 2019. FB har en god räckvidd och når ut till 

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

261 följare på Twitter jämfört med 211 följare 2018.  Instagram-kontot 

@sskicancervard hade 298 följare 2020 jämfört med 221 följare 2019.  

Hemsidan är uppdaterad till ny version. 

 

Stipendier  
Under 2020 har styrelsen utlyst följande stipendier: 

• 12 st medlemsstipendier á 5000 kr. 4 st har beviljats av styrelsen, 3 st har betalats 

ut varav ett återbetalats. Totalt har 10 000 kr betalts ut. 
• 1 st nätverksstipendium á 15 000 kr till nätverket för utvecklingssjuksköterskor 

inom radioterapi. 
 

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

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg nominerades till Årets team inom 

cancervården 2020, och erhöll 10 000 kr. 
 

Konferens – utbildningsdag  
Onkologidagarna i Växjö som skulle genomföras i samarbete med SOF (svensk 

onkologisk förening), blev pga Covid-19 pandemin inställd i sista minuten. Den 

vetenskapliga kommittén bestod av två representanter från SOF och Helen Ullgren 

samt Katarina Karlsson från styrelsen. Planering inför onkologidagarna 2021 har 

pågått under hela 2020, nästa år i Uppsala, med temat “Var går gränsen”. 

 

Övriga utbildningsdagar; såsom workshop tillsammans med Svensk 

sjuksköterskeförening blev inställda. I november samtidigt som årsmötet genomfördes 

en utbildningsdag kring immunterapi, arrangerad av fem olika läkemedelsföretag, med 

sjuksköterskor i cancervård som rådgivande kring program etc. Det var 75 deltagare 

på denna utbildningsdag.  

 

Föreningen planerade att tillsammans med RCC anordna en utbildningsdag om 

Komplementär och integrativ medicin (KIM). Dagen ställdes in på grund av covid-19. 

RCC har beslutat att göra en web utbildning om KIM som kan användas vid regionala 

eller lokala utbildningar och föreningen ser därför inte att det finns anledning att göra 

ytterligare utbildning. 

 

 

Nationellt 
 

Svensk sjuksköterskeförening   
Helena deltog i Svensk sjuksköterskeförenings ordföranderåd som hölls digitalt den 15 

oktober.  

 

Diskussioner har fortsatt kring ökad samverkan mellan Svensk sjuksköterskeförening 

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

22 oktober deltog Bodil Westman och Helena Ullgren på ett möte med Åsa Andersson 
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(ansvarig kunskapsstyrning) och Sandra Månsson (Sakkunnig i kvalitets- och 

vårdutvecklingsfrågor), kring fortsatt samverkan kring rutiner för remissvar på 

nationella vårdprogram som nu även andra sektioner och nätverk kommer få besvara. Vi 

medverkade vid 2 webbseminarium 24 och 25 november där vi delade med oss av våra 

erfarenheter. 

Sjuksköterskedagarna som Svensk sjuksköterskeförening håller i blev i år inställt, 

men 14-15 november hölls ett digitalt möte där vi var representerade.   

 

Projektet Hälsosamma levnadsvanor vid cancersjukdom som föreningen drev 

avslutades 2019. Föreningen har under året haft kontakt med NPO levnadsvanor och 

nationella arbetsgruppen för prevention inom RCC och överenskommit om att de 

ansvarar för uppdatering av kunskapsunderlaget som togs fram inom projektet.  
 

Nätverket för en Nationell Canceragenda  
Har ej varit aktivt under 2020 

 

Regionala cancercentrum (RCC)  
 

Vårdprogram 
Föreningen har granskat och lämnat remissvar tillsammans med Svensk 

sjuksköterskeförening på 20 nationella vårdprogram; Lungcancer, ALL, Livmoderhals 

och vaginal cancer, Buksarkom, Mukosala melanom, Bukspottskörtel cancer, 

Cancerrehabilitering, Hodgkins lymfom, Malignt melanom, Merkelcellscancer, 

Myeloproliferativ neoplasi, Palliativ vård, Skivepitelcancer i huden, T-cellslymfom, 

ABCL, Hypofys tumörer, Livmoderkropps cancer, Neuroendokrina tumörer, Prostata 

cancer samt Tjock- och ändtarms cancer.  

 

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

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

sjuksköterskor som deltar i vårdprogramarbetet, med akademisk och klinisk kompetens 

avseende omvårdnad. Föreningen kommer fortsätta krav ställa att specifik omvårdnad 

relaterad till aktuell diagnos beskrivs i de nationella vårdprogrammen. 

 

Vi har lämnat kommentarer på 19  Nationella kliniska kunskapsstöd för primärvården 

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

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

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

tidigt i utredningen. 

 

Vi har lämnat synpunkter på 5 underlag inför Socialstyrelsens beslut avseende nationell 

högspecialiserad vård; Kurativt syftande kirurgisk behandling vid peniscancer, 

binjurebarkscancer, neuroendokrina tumörer i buken, fertilitetsbevarande kirurgi vid 

livmoderhalscancer, och feokromocytom och abdominella paragangliom. 

 

Vi har lämnat skriftligt svar på en remiss från Regionala cancer centrum i samverkan 

kring behovet av samling nationellt kring gemensamma riktlinjer och utbildning kring 

hantering av cytotoxiska läkemedel.  



7 
 

 
Verksamhetsberättelse 2020 

 

Övrigt nationellt  
Dagens medicin agenda hölls både fysiskt och digitalt 8 oktober.  

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

representanter från Svensk onkologisk förening, verksamhetschefsrådet, Regionala 

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

radioterapi.  

Deltagit i workshop om införandet av nya läkemedel med representanter från 

Läkemedelsindustri föreningen, Regionala cancer centrum, Verksamhetschefer och 

politiker.  

 

Internationellt 

European Oncology Nursing Society (EONS)  

EONS ordföranderåd 

Helena Ullgren representerade föreningen på EONS ordförande råd och även deras 

“general meeting”, som är öppet för alla medlemmar. Rådet och mötet hölls i samband 

med EONS och ESMOs gemensamma digitala konferens i september.   

EONS working groups 

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

EONS påverkansarbete 

Helena Ullgren har deltagit i flera möten, kring frågor om en reglerad 

specialistutbildning och patientsäkerhetsarbete, samt möten med en svensk “member 

of parliment” (MEP) i EU gällande uppdatering av Cytotoxic and mutagens directive 

(CMD), som påverkar hur vi reglerar säkerhet för sjuksköterskor vid t ex cytostatika 

administrering.  

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

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

Europa för att utveckla och påverka vården av ovanliga cancrar, inga fysiska möten 

under 2020, men har deltagit i ett digitalt.  

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

har publicerat ett manifest, samt en enkätundersökning i Europa kring 

patientsäkerhetsfrågor. Arbetet har lett till en publicering av ett “Cancer Nursing Index” 

(CNI) och en profil på Sveriges “poäng” och utvecklingsområden har tagits fram.  

Kontakt med vårdförbundet och dess europeiska motsvarighet kring att gemensamt 

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

under 2021 när frågan troligtvis landar hos svenska politiker.  

 

Almedalen  

Almedalen, juli 2020 Inställt pga covid-19. 

 

EONS Young Cancer Nurses  

Vi har under 2020 aktivt letat representanter och har nu en representant, Emma 
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Ravandoni och det har anordnats flera webinarium av EONS som representanter från 

vårt svenska nätverk deltagit i.  
 

Nordisk Samarbetsgrupp (NSG)  
Ej aktivt under 2020. 

International Society of Nurses in Cancer Care 

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

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

medlemmar. Styrelseledamot Helena Ullgren är kontaktperson.  
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Helena Ullgren, ordförande 

 

 
Datum, ort 
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