
Bemötande och omhändertagande i världsklass -
därför drivs Nätverket mot cancers arbete

för en bättre cancervård vidare.



Nätverket mot cancer består av mer än tio patientorganisationer som gått samman till Sveriges största 
påverkanskraft för en bättre cancervård. Vetskapen om att vi har 10 000-tals medlemmar, deras 
närstående och alla andra cancerpatienter bakom oss, ger en legitimitet och kraft att ställa krav. 

60 000 nya personer får varje år cancer. Var tredje svensk kommer under sin livstid få en 
cancerdiagnos. Det innebär att de allra flesta på ett eller annat sätt kommer i kontakt med cancer.

Nätverket mot cancer vill ha ett bemötande och omhändertagande i världsklass för patienterna. 
Det handlar om tillgänglighet till vården, från det att du är under utredning och verkligen får igång 
en behandling som ska vara den bästa som finns just nu oavsett vilket sjukhus du tillhör, tills du är 
färdigbehandlad. 

Det ska vara enkelt för den som är botad från sin cancer eller lever med en kronisk cancer att få 
hjälp om det behövs, det måste finnas vårdcentraler som har kunskap om cancer och allra helst 
cancercertifierade vårdcentraler. 

Man kan ha både fysiska och psykiska biverkningar och skador och spår efter en cancerbehandling 
som kräver rehabilitering, idag är det bara en bråkdel av patienter som får detta trots att alla ska 
erbjudas det.

Från utredning till livets slut ska svensk vård ha ett bemötande och omhändertagande i världsklass. Det 
är Nätverket mot cancers mål.

VI GER OSS ALDRIG RÖSTER OM NÄTVERKET 

”För att vi ska lyckas i kampen mot cancer behöver vi alla som på ett eller annat sätt är berörda 
samlas och samarbeta. Nätverket mot cancer har på ett föredömligt sätt bidragit till att sätta fokus på 
cancerutmaningen men framförallt erbjudit en mötesplats för alla som vill bidra i kampen.”, Gabriel 
Wikström (S), fd socialminister.

RÖSTER OM NÄTVERKET 

Margareta Haag, ordförande 
Nätverket mot cancer

"Nätverket mot cancer fungerar både som en kritiskt granskande aktör 
med tyngd men också som en konstruktiv partner när det gäller att 
utveckla den svenska cancervården. Cancervården blir bättre tack 
vare organisationer som Nätverket.", Göran Hägglund (KD), fd 
socialminister.

”Det är när olika aktörer möts på samma arena som vi kan utbyta 
erfarenheter och bli starkare. Nätverket mot cancer är just ett sådant 
lysande exempel som visar på vårt gemensamma åtagande att besegra 
en av våra största folksjukdomar.”, Heidi Stensmyren, ordförande 
Sveriges läkarförbundet.

”Jag möter Nätverket mot Cancer i alla sammanhang där cancervården 
diskuteras. Nätverket framför alltid patientperspektivet på ett bra sätt, 
vilket är helt centralt för att göra vården bättre.”, Annika Strandhäll (S), 
socialminister.

”När jag på uppdrag från Socialdepartementet arbetade med att 
etablera regionala cancercentra i landet, var Nätverket mot Cancer 
en mycket konstruktiv och viktig samarbetspartner. Denna typ av 
paraplyorganisation behövs för att även personer med mindre vanliga 
cancerformer ska få sina röster hörda.”, Kjell Asplund, ordförande 
Statens medicinsk-etiska råd.

”Nätverket mot cancer har haft och har en mycket viktig roll i att stärka 
patienternas perspektiv i arbetet med att skapa en än bättre vård för 
alla som drabbas av en cancersjukdom. Detta gäller såväl patienter 
som närstående och har en speciell betydelse i att förena de mindre 
patientföreningarna och därmed ge en starkare röst till de som inte alltid 
kommer fram i den offentliga debattens frontlinjer.”, Roger Henriksson, 
Senior Professor och överläkare, onkologi, Umeå universitet. 



”Nätverket mot cancer är en mycket betydelsefull informatör och opinionsbildare för cancervården i 
Sverige.”, Göran Edbom, överläkare, Cancercentrum/RCC, Norrlands universitetssjukhus.

”Nätverket mot cancer har varit en fyrbåk i såväl vårddebatten, som cancerfrågan i stort. Organisa-
tionens betydelse som nationellt samlande kraft för cancerdrabbade, utan hänsyn till diagnos, kan inte 
nog understrykas. Cancerfonden delar Nätverkets budskap – tillsammans mot cancer. Det är tillsam-
mans och i samverkan som vi kan besegra cancer. ”, Ulrika Årehed Kågström,
generalsekreterare Cancerfonden.
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TRE HUVUDKRAV
Var tionde minut får en ny person ett cancerbesked. Låt oss prata om dessa patienter 365 dagar 
om året. Forskningen har gjort stora framsteg, många behandlas framgångsrikt och kan fortsätta 
sina liv med en kronisk cancersjukdom. Men vi måste också våga prata om att cancer fortfarande 
är en dödlig sjukdom, mer än 35 procent av dem som drabbas lever inte fem år efter sin diagnos. 
Nätverket mot cancer kräver att cancer ska ses som en akutsjukdom – alla dagar året om. Då kan 
människor slippa dö i onödan. Den finns en tro på att vi i Sverige gör allt vi kan, att sjukvården är 
enastående och att det ingen annanstans går att göra mer än här.

Men det gör det, och Nätverket mot cancer har tre huvudkrav.

RÄTTVIS CANCERVÅRD
Bostadsort och landstingstillhörighet kan vara avgörande för hur det går för en cancerpatient. 
Det handlar om hur snabbt ett landsting är på att införa nya läkemedel, om de alls används. Om 
det finns tillräckligt med personal. Om det finns kompetent personal för just din cancerform. Hur 
budgetansvariga prioriterat, eller inte prioriterat, just din cancersjukdom, hur villigt landstinget 
är att satsa på forskning. Det finns en direkt koppling mellan forskning och bättre behandlade 
patienter.

Nätverket mot cancer vill se nationella, tvingande behandlingsriktlinjer, det ska inte vara ”fritt valt 
arbete” för landstingen att göra egna lokala varianter. En patient ska inte förvägras en behandling 
för att man råkar ha ett visst postnummer och därför ”bor i fel landsting”.

CANCERPREVENTION
Det finns vaccination mot HPV-relaterad (humant papillomvirus) cancer såsom livmoderhals-, 
mun och svalg-, anal-, penis- och blygdläppscancer. Men trots att vaccination är oerhört effektivt, 
är det fortfarande (2019) enbart flickor som erbjuds gratis vaccination. Även pojkar ska självklart 
skyddas.

NÄTVERKET MOT CANCERS PRIORITERADE FRÅGOR DE NÄRMASTE ÅREN

Enligt Världshälsoorganisationen WHO kan 30–50 procent av all cancer förebyggas. Det handlar 
om riskfaktorer som övervikt, kost, rökning, alkohol, solning, stillasittande och infektioner (hepatit 
B och HPV).

Vi har under flera år drivit Solskolan, en informationssatsning för att sprida kunskap om riskerna 
med exponering av UV-strålning. Hudcancer är den snabbast ökande cancerformen och 
svenskarna tillhör dem i Europa som solar mest.

Vi vill se mer kunskapsspridning om alla de riskfaktorer som kan påverkas och därmed förhindra 
att cancersjukdom bryter ut. 

STÄRKTA PATIENTRÄTTIGHETER
Patientens ställning i Sverige är alltför svag med få eller inga rättigheter. Sjukvården har 
skyldigheter (i Patientlagen och andra lagar) som de i praktiken kan bortse ifrån då i princip 
ingenting händer om de underlåter att följa lagen.

1982 infördes Hälso- och sjukvårdslagen som ska garantera ”en god hälsa och en vård på 
lika villkor för hela befolkningen”. 2015 började ännu en ny patientlag att gälla med syfte att 
stärka patientens ställning och rättigheter inom vården. Men det blev en lag utan genomslag, 
konstaterade myndigheten för vård- och omsorgsanalys när lagen utvärderades.

Vår nästa match kanske är den viktigaste av dem alla: att se till att hälso- och sjukvårdslagen 
rivs upp och ersätta med en lag som ställer krav och ger rättigheter. Det handlar inte om att 
straffa enskild vårdpersonal utan om att kunna utkräva ansvar av sjukvårdens huvudmän när 
en organisation inte fungerar. Det ska också vara möjligt att utfärda sanktioner eller böter mot 
landsting, primärvård och annan sjukvård. 

”Vårt samarbete med Nätverket mot cancer har varit ovärderligt där vi tillsammans lyft frågor som är 
viktiga för en rättvis cancervård. Ett exempel är vikten av att alla patienter med cancerdiagnos skall 
erbjudas en kontaktsjuksköterska.”, Kristina Olausson, ordförande sjuksköterskor i Cancervård.



”Forskningen står för hoppet - om en bättre hälsa och vård för alla! Men det är inte en forskare, ett 
landsting eller ett läkemedelsbolag som kan lösa detta. Ska vi göra det måste det ske i samverkan. 
Därför är organisationer som Nätverket mot Cancer viktiga för att kunna lyfta cancerfrågorna såväl 
politiskt som i media men också för att vara bryggan mellan viktiga aktörer inom Life Science-sektorn.”
Helen Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

”Nätverket mot cancer gör ett viktigt arbete med att lyfta frågor om hur vi säkrar en god och säker 
cancersjukvård. Det råder brist på specialistsjuksköterskor inom onkologi och vi arbetar tillsammans 
för att påverka för en långsiktig förbättring av kompetensförsörjningen.”
Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.
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Nätverket mot cancer har funnits sedan 2009 – och gjort stor skillnad i svensk cancervård. 
Det startade som ett projekt i syfte att genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter 
lyfta gemensamma frågor för de cancerprofilerade patientföreningarna, samt skapa ett ökat 
fokus på cancerfrågor såväl politiskt som i media, inför riksdagsvalet 2010.

I dag består vi av mer än tio cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer som gått 
samman till Sveriges största påverkanskraft för en bättre cancervård. 

VÅR VISION – NOLLVISION CANCER
Ett samhälle fritt från cancer. Ett samhälle där alla erbjuds samma möjlighet till prevention, 
diagnosticering, behandling, vård och omsorg, rehabilitering, palliativ vård och social trygghet. 
Vårt budskap är: Tillsammans mot cancer.

Detta är en liten del av vad vi åstadkommit de första tio åren:

•	 Nätverket mot cancer var en del av den nationella cancerstrategin, den första stora 
satsningen på att landsting och regioner ska klara av det kraftiga antalet cancerfall som 
kommer framöver.

•	 Vi har krävt att cancer ska ses som en akutsjukdom. I dag tar det för lång tid från diagnos till 
behandling. Detta är äntligen på väg att förändras för flera cancerformer.

•	 Nätverket mot cancer har tryckt på för att du som patient, oavsett var du bor, ska få komma 
till det sjukhus som har mest erfarenhet och kompetens för just din cancersjukdom. Detta 
har regeringen tagit fasta på.

•	 Vi har oförtrutet och ofta lyft ojämlikheterna – alla liv är lika mycket värda. Din vård ska inte 
vara beroende på var du bor, ditt yrke, inkomst eller kön. 

•	 Nätverket mot cancer var drivande i att införa allmän vaccination som skydd för HPV-
relaterad (humant papillomvirus) cancersjukdom. Vi är inte i hamn, det är fortfarande bara 
flickor som erbjuds vaccinationen.

NÄTVERKET MOT CANCERS HISTORIA – DETTA HAR VI ÅSTADKOMMIT

•	 Solskolan är ett flerårigt projekt som Nätverket mot cancer driver för ökad kunskap om 
riskerna med UV-exponering. Alla fyra hudcancersjukdomarna skjuter i höjden stadigt i 
Sverige.

•	 Idag pratar vi om kronisk cancer och inte ett palliativt skede, som det sas för bara några 
år sedan. Vi har lyckats förändra identifiering på cancersjukdom så att vi idag jämförs med 
diabetes, reumatism och andra kroniska sjukdomar. Kronisk cancer börjar även komma in 
som ett begrepp inom primärvården. 

•	 Vi har genom en medlemsundersökning med 2000 svar (2015) visat att endast fyra procent 
av patienter med cancersjukdom har en rehabiliteringsplan, trots att alla har rätt till det, 
enligt den nationella cancerstrategin. 

•	 Vi representeras i och samarbetar med sex olika forum, alla med olika inriktningar men med 
målet att Sverige ska få en individanpassad rättvis vård utifrån patientens behov. 

•	 Vi växer kontinuerligt med fler medlemmar.

•	 2018 tilldelades Nätverket mot cancers grundare och tidigare ordförande Katarina 
Johansson av regeringen medaljen Illis quorum meruere labores i guld av åttonde storleken 
för sitt betydelsefulla arbete för cancervården i Sverige.



Nätverket mot cancer är en nationell samarbetsorganisation som arbetar 
ideellt för alla cancerberörda oavsett diagnos eller var i landet man bor.

Vi lyfter viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. 
Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och stärkta 

patienträttigheter.

Läs gärna mer om Nätverket mot cancer
på natverketmotcancer.se.

MEDLEMMAR I NÄTVERKET MOT CANCER:


