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En återblick 2009-2014





Nätverket startade som ett projekt 2009 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 i september 2010. "
 
Initiativet till Nätverket mot cancer togs av 
Lungcancerförbundet Stödet. Den 4 februari 2012 övergick 
Nätverket till att bli en ideell förening.



Valåret 2010 – vi är igång!

Arbetet påbörjades 
2009"
Under 2009 pågick ett 
intensivt förberedelsearbete 
med att bjuda in nationella 
cancerprofilerade 
organisationer till samarbetet.!
!
Vi jobbade också med att 
bygga upp vår hemsida och 
närvaro sociala media.

Världscancerdagen !
2010 startar vi vårt 
påverkansarbete med 
Världscancerdagen 4 
februari på Berns i 
Stockholm.!
!
Vår första Världscancerdag 
blev en succé med fullt av 
besökare och alla politiska 
partier representerade i 
panelen.



Valåret 2010 – vi är igång!

En vykorts- och e-
postkampanj riktad till 
riksdagspartierna inleddes 
under "Forskning och hälsa” i  
Kungsträdgården i Stockholm 
20 maj. Kampanjen fortsatte 
på hemsidan fram 
till valdagen 2010.!
!
Katarina Johansson tar plats i 
Regionalt Cancercentrum 
Syds styrelse.



Styrelse 2014



Vi har två stora återkommande 
aktiviteter

Internationella !
Världscancerdagen 4 
februari!
!
!
! ! ! !
! !
! ! ! !
!

!
!
!
!
!
!
”Almedalen” under 
politikerveckan i 
Visby



Världscancerdagen 2010Världscancerdagen 2010: Vårt fokus var på 
cancerprevention och orättvisor i cancervården. 
Representanter från alla politiska partier var 
representerade i panelen.



Världscancerdagen 2011

Uppföljning av vallöften! !
Vårt tema: Cancer är en akutsjukdom.!
Föredrag och två paneldebatter – en med fokus på hur sociala media 
kan stärka cancerpatientens röst, med inbjudna cancerbloggare och 
närstående



!
!
!
!
!
… samt  en debatt med 
inbjudna politiker och chefer 
för Regionala Cancercentrum 
som diskuterade 
Cancervården i Sverige i dag 
och i framtiden

Världscancerdagen 2011



Världscancerdagen 2012

Paneldiskussioner med cancerexperter, opinionsbildare och 
beslutsfattare där vi fokuserade på en av våra kanske allra 
viktigaste frågor: !
Hur kan vi förhindra att människor får cancer?



Världscancerdagen 2012

Under dagen arrangerades flera workshops om 
viktiga frågor som rör cancervården, som 
exempelvis rehabilitering, kvinnor och cancer eller 
orättvisor i cancervården. 



Världscancerdagen 2012



Världscancerdagen 2013

Anne Lundberg var moderator



Världscancerdagen 2013

”Priset för min cancer – patient, 
anhörig, samhälle”"
Nationella cancerstrategin ”på 
verkstadsgolvet”!
Vad kan samhället göra för att förbättra 
för cancerpatienter och deras anhöriga?



Världscancerdagen 2014

Jämlik vård och rätt till 
rehbilitering!!
2014 är det valår. Det betyder att 
vi i Nätverket mot cancer 
kommer att lägga extra krut på 
att lyfta cancerpatienterna 
situation i vården och frågor som 
berör cancerberörda - såväl 
patienter som närstående. 



Almedalen 2010

Hur ska ni få bort 
orättvisorna i 
cancervården?"
Heldagsseminarium med 
intressanta föredrag, 
politikerdebatt och två 
konstutställningar.!
Moderator Annika Dopping. 



Almedalen 2010

!
!
!
!
!
!
Vi arrangerade ett 
välbesökt seminarium på 
Visby Strand Kongress 
med såväl politikerpanel 
och debatter som 
kulturinslag. 
!
!



Almedalen 2011

Behandla cancer som en 
akutsjukdom!"
Akut från början till slut – 
rehabilitering i 
cancervården!!
!
Vi arrangerade ett halvdags-
seminarium med fokus på 
långa väntetider, cancer-
rehabilitering och patientnära 
vård. Moderator var Thérèse 
Kärrman



!
!
!
!
!
!
!
!
Fullsatt på vårt 
seminarium på Strand 
Hotell i Visby 
!
!

Almedalen 2011



Almedalen 2012

Tillgång till riktad 
cancerbehandling ger 
tid för tid för liv



Almedalen 2012

Seminarium på Sigyn 3 juli om riktad 
cancerbehandling"
!
Seminariet blev en succé. Det kom närmare 140 personer så 
hörsalen på Sigyn, som rymmer 125 personer, var fylld till 
bristningsgränsen. !
Moderator var Malou von Sievers



Almedalen 2012





Almedalen 2013

Bättre cancervård, var god dröj? "
Vem tar ansvar för att patienten får vänta?!
Är det rimligt att patienter får vänta veckor eller månader på diagnos och 
behandling vid misstanke om cancer? Frågan diskuterades vid ett 
seminarium i Almedalen som arrangerades av Dagens Medicin och 
Nätverket mot cancer



Almedalen 2013



Kultur och cancer

2010 !
Konstutställningen “Vad är 
tid…varje sekund räknas”!
2011 !
Fotoutställningen “Vem ser 
patienten i cancervården?”!
2012 !
Bokprojektet “TID för liv”



Konstutställningen ”Vad är tid…varje sekund räknas”, med 
verk av med tio gotländska konstnärer som tolkade 
begreppet tid, visades i Almedalen och Medicinska 
Riksstämman 2010, samt turnerade runt i landet.

Konstutställning ”Vad är tid…”



 
“Vem ser patienten i cancervården?” 

Fotouställning i Almedalen 2011 där elever från 
Nordens Fotoskola visade foton och kortfilmen 
“Glädjeverkstan”



2012 kom boken “TID för liv”

”Väntetid, undersökningstid, 
ledtid, svarstid, besökstid, 
mottagningstid, 
behandlingstid, 
uppföljningstid … livstid, 
kvalitetstid, årstid, 
sommartid, vintertid, fritid, 
frukosttid, lunchtid, 
middagstid, tvättid, torktid. !
Vissa tider upplever vi som 
långa. Andra känns korta.”



Ur boken “TID för liv”

»Läkaren på rehab-
hemmet sa att jag 
aldrig skulle komma 
tillbaka på samma 
sätt. Så fel han 
hade.»



»Den 8 oktober 2007 
försvann Min Pappa. 
En Pappa som inte 
är mer speciell än 
andra Pappor, men 
min Pappa.»

Ur boken “TID för liv”



 
”Tid för liv” på Bokmässan och Medicinska riksstämman 

2012



 
 

Levnadsvanor och cancer 
 

Prevention är en av 
NMC:s kärnfrågor "
Vi vill upplysa och 
informera om hur 
våra levnadsvanor 
påverkar vår hälsa 
och risken för 
cancersjukdom. 



Nej tack tobak! – Informationssajt om 
tobak och cancer



Solskolan på turné

Nätverkets Solskola på kajen 
i Visby under politikerveckan 
i Almedalen 2011 var 
välbesökt och vi 
uppmärksammades bland 
annat i SVT Nyheter.



Solskolan på turné

2012-2013 har vår Solskola 
besökt Lund, Halmstad, 
Helsingborg och Kalmar. !
Vi hade hundratals besökare 
och fick bra genomslag i 
media.



 
4 OKTOBER 2013  

– TEMADAG OM CANCER I MALMÖ 

Vad är rätt väg när 
cancerstrategin ska bli en 
regional cancerplan?"
Den 4 oktober arrangerade 
Nätverket mot cancer, RCC 
Syd och Dagens Medicin en 
temadag i Malmö för att ge 
en inblick i arbetet med 
cancerplanen i sjukvården i 
södra Sverige, med utblickar 
över andra sidan sundet. 

Syftet med dagen var att 
diskutera strategier för 
arbetet med att omvandla 
den nationella 
cancerstrategin till en 
regional cancerplan i Södra 
sjukvårdsregionen.



Vad gör vi mera?

Vi har under åren medverkat i flera seminarier, paneler, 
referensgrupper och workshops. "
 
NMC:s representanter har under åren inbjudits och medverkat i flera 
seminarier, panel- och rundabordsdiskussioner, referens- och 
arbetsgrupper i frågor som rör cancer och cancerpatientens ställning 
samt cancerforskning.!
 !
Inbjudningarna har kommit från Socialdepartmentet, Socialstyrelsen,  
SBU, SKL, RCC, läkemedelsföretag och Dagens Medicin och många 
flera.!
 



Lars-Gunnar Larsson och  
Olle Kjellgren Priset 2013

I samband med 
Cancerforskningsfonden 
Norrlands 50-
årsjubiléum belönades 
Nätverket mot cancer 
med Lars- Gunnar 
Larsson och Olle 
Kjellgren priset 2013 på 
250 000 kronor

!
!
!
!
!
!
Delar av Nätverket mot 
cancers styrelse – stolta och 
glada prismottagare!



!
”Nätverket har under åren visat på en stor 
uthållighet och enträgenhet i sitt viktiga arbete 
för att stärka patienternas gemensamma röst, 
vilket visat att även med små ekonomiska 
utrymmen går att tillsammans med 
gemensamma krafter uträtta betydelsefulla 
insatser för de som på olika sätt drabbas av 
svåra cancersjukdomar.”



Vi syns. Vi hörs. Vi finns. 











Medieexponering över tid

Arkivanalys gjord 2014-02-03

VCD  
4 februari 2014 

∨



2012

UV-index"
Vår kampanj för UV-
index i media gav 
äntligen resultat när 
Svenska Dagbladet inför 
UV-index. 



 
 
 
 

Nu siktar vi framåt!


