65%
AV DEM SOM FÅR

CANCER

LEVER OM 10 ÅR
HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED

KRONISK CANCER?

CANCER HAR BLIVIT
EN KRONISK SJUKDOM
Politikerveckan i Almedalen är en viktig del av Nätverket mot
cancers arbete för att ur ett patientperspektiv lyfta cancervården på
den politiska agendan.
Vi arrangerar två möten där det finns chans att lyssna och diskutera
cancer som en kronisk sjukdom och hur vi kan skapa en hållbar
utveckling av cancersjukvården:
”Kronisk cancer – vem tar ansvar för patienten?” och
”Allians mot cancer – hållbar utveckling av cancervården!”
I år är det premiär för Allians mot cancer och vårt mål är att få igång
en diskussion och ett samarbete som kan leva vidare.
Hur ska vi organisera framtidens cancervård?
Vad är rimliga förväntningar?
Hur ser vi till att det vi bygger nu, fungerar även framöver?
Cancer är idag vår allra vanligaste sjukdom. Vi är många som har
drabbats, men också klarat oss. Tack vare en fantastisk utveckling
av läkemedel och andra behandlingar, överlever många sin
cancersjukdom. En del blir helt friska, andra blir inte botade men
kan leva vidare. Cancer har blivit en kronisk sjukdom.
I centrum för cancervården står förstås patienten. En självklarhet,
kan tyckas, men ibland blir det inte alltid så. Det är därför Nätverket
mot cancer behövs – som en påtryckare och garant för att allt arbete
alltid utgår från patienten. Nätverket mot cancer representerar idag
cirka 27 000 patienter och närstående.

Katarina Johansson
Ordförande i Nätverket mot cancer
och överlevare av cancer.

MEDLEMMAR I NÄTVERKET MOT CANCER:

Njurcancerföreningen

VÅRT DELTAGANDE I ALMEDALEN ARRANGERAS MED STÖD AV:

SEMINARIUM: KRONISK CANCER –
VEM TAR ANSVAR FÖR PATIENTEN?
BAKGRUND
Fortfarande är cancer starkt förknippat med döden, men idag lever
glädjande nog mer än 65 procent efter 10 år. Alla botas inte, men nya
effektiva läkemedel gör det möjligt för patienter att leva hemma längre
med god livskvalitet. Istället för bot eller död, blir cancer en kronisk
sjukdom. Detta ställer andra krav på sjukvården än hittills.

TID OCH PLATS
Tisdagen den 5 juli 09.00-10.20
Vi bjuder på kaffe med tillbehör.
Vårdtorget i Almedalen, Restaurang Burmeister precis vid
Donners Plats, med ingång från Tage Cervins gata 8, Visby.

MODERATOR, TALARE OCH MEDVERKANDE

Foto: Magnus Selander

Moderator: Mikael
Nestius, VD Dagens
Medicin.

Katarina Johansson,
Nätverket mot cancer

Dag Larsson (S)
ordförande SKL:s
sjukvårdsdelegation,
landstingsråd Stockholms län

Foto: Carla Karlsson

Cecilia Widegren (M)
Socialpolitisk talesperson, ledamot Riksdagens Socialutskott

FRÅGESTÄLLNINGAR
Är svensk sjukvård förberedd för framtiden som redan är här?
Hur ska hälso- och sjukvården organiseras utifrån behoven
hos patienter med kronisk cancer?
Hur kan landsting och regioner ta tillvara de effektivitetsvinster
det innebär att “cancervården flyttar hem”?
Kan vi få cancerspecialister att vara verksamma
utanför sjukhusen?

SAMARRANGÖR

Foto: Rickard L. Eriksson

Roger Henriksson,
professor, chef Regionalt cancercentrum
Stockholm Gotland

Emma Spak ordförande SYLF, specialist i allmänmedicin på
Närhälsan Eriksberg,
Göteborg

Ulrika Elmroth, vice
ordförande, SFAM,
Svensk förening för
allmänmedicin

Pehr Lind, docent,
verksamhetschef,
onkologkliniken
Sörmland

MÖTESPLATS: ALLIANS MOT CANCER –
HÅLLBAR UTVECKLING AV CANCERVÅRDEN!
BAKGRUND
Välkommen till en plattform och mötesplats där intressenter får
mötas, diskutera och debattera cancerfrågor för att öka kunskapen
om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet,
profession och beslutsfattare. Inbjudna politiker, beslutsfattare,
sjukvårdsrepresentanter och andra intressenter svarar på tre frågor.

TID OCH PLATS
Tisdagen den 5 juli 16.00-18.30
Vi bjuder på lättare förfriskning.
Drottens ruin (S:t Lars syskonkyrka).

TALARE OCH MEDVERKANDE
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Gabriel Wikström (S),
Hälso-, sjukvårds- och
idrottsminister

Cecilia Widegren (M)
Socialpolitisk talesperson, ledamot Riksdagens Socialutskott
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Penilla Gunther (KD)
ledamot Riksdagens
Näringsutskott och
Nordiska Rådet

Anders Åkesson (MP),
Vice ordförande hälsooch sjukvårdsnämnden,
Region Skåne

FRÅGESTÄLLNINGAR
Hur vill du att cancervården ska se ut år 2030?
Vad kan du bidra med för att skapa en bättre cancervård
för att uppnå målet?
Om du hade en önskan om förändring
som skulle förbättra vården för cancerpatienter
vad skulle det då vara?

SAMARRANGÖRER

Foto: Rickard Eriksson

Heidi Stensmyren,
ordförande Läkarförbundet

Foto: Ulf Huett

Sineva Rebeiro,
ordförande Vårdförbundet

Foto: Eva Dalin

Helena Pepa, vice
ordförande Fysioterapeuterna

Patrik Göransson, representant SWEDPOS

Övriga medverkande: Katarina Johansson, ordförande, Kerstin Holmberg, vice ordförande, Margareta
Haag, vice ordförande, Nätverket mot cancer, Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL, ordförande RCC
samverkan och Roger Henriksson, professor, chef RCC Stockholm Gotland.

Nätverket mot cancer är en nationell
samarbetsorganisation som arbetar ideellt
för alla cancerberörda oavsett diagnos eller
var i landet man bor.
Vi består av nationella cancerprofilerade patientoch intresseorganisationer i Sverige samt har ett
särskilt Advisory board för medicinsk expertis
bestående av erkända cancerexperter.
Nätverket arbetar för att lyfta viktiga
gemensamma frågor som gäller cancervården i
Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention,
en rättvis cancervård och stärkta
patienträttigheter.

Besök oss gärna på webben:
natverketmotcancer.se
facebook.com/natverketmotcancer
@cancernatverket

