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Cancervården – utmaningar och möjligheter
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Förord
Ungefär varannan människa som är ung i dag kommer någon gång 
under sin livstid att insjukna i cancer, som därmed blir en av världens 
vanligaste sjukdomar. Det här medför stora utmaningar för cancer-
vården i form av kostnader och mänskligt lidande. Samtidigt sker 
en positiv utveckling när det gäller att tidigt upptäcka och behandla 
cancersjukdom – utvecklingen mot mer individanpassade behand-
lingar är på frammarsch. Ny forskning och teknikutveckling erbju-
der möjligheter för cancervården men i samband med detta behöver 
en rad etiska aspekter beaktas. På uppdrag av socialutskottet har en 
forskningsöversikt om cancervården tagits fram för att öka kunskapen 
om vad forskning och teknikutveckling betyder för cancervården i dag 
och i framtiden. En ökad förståelse för utvecklingen innebär bättre 
förutsättningar för välgrundade politiska beslut. Utskottet har inte ta-
git ställning till slutsatserna i rapporten och det är författarna som står 
för texten i sin helhet. I den här broschyren ges en sammanfattning av 
författarnas slutsatser från RFR-rapporten Cancervården – utmaning-
ar och möjligheter 2015/16:RFR13. Sammanfattningen och slutsatserna 
i broschyren bygger på de vetenskapliga artiklar och rapporter som 
ingår i översikten samt den workshop med experter som arrangerades 
under arbetets gång. Rapporten i sin helhet finns att ladda ned från 
riksdagens webbplats www.riksdagen.se.
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Allt fler diagnostiseras med cancer
Ungefär varannan människa som är ung i dag kommer någon gång 
under sin livstid att insjukna i cancer, som därmed blir en av världens 
vanligaste sjukdomar. Ökningen förklaras till viss del av att vi blir 
äldre samt av utökad screening och bättre metoder för att diagnos-
tisera cancer. Ny teknik och screeningprogram har bidragit till tidig 
upptäckt av cancer och är ett viktigt instrument för att tidigt sätta in 
adekvat behandling och minska det mänskliga lidandet. Även före-
byggande folkhälsoarbete är viktigt för att minska antalet cancerfall, 
mänskligt lidande och kostnader för samhället. Enligt beräkningar 
skulle man genom att följa tolv råd som är baserade på vetenskaplig 
evidens kunna undvika nästan hälften av alla dödsfall på grund av 
cancer i Europa.

Ojämlik vård
Inom cancervården finns i dag regionala skillnader vad gäller vänteti-
der, användning av nya cancerläkemedel, deltagande i kliniska studier, 
screeningverksamhet samt uppföljningsrutiner för vissa cancersjuk-
domar. Mellan olika cancerformer finns även omotiverade skillnader 
när det gäller väntetid, diagnostik och behandling. De bakomliggande 
faktorerna till de observerade skillnaderna kan finnas inom vården i 
mötet mellan personal och patient, men även organisatoriska orsaker 
kan spela en viktig roll. Riskfaktorer för insjuknande i cancer och 
patientens egna förutsättningar och livsstil kan också bidra till skillna-
der. Det finns tydliga samband mellan socioekonomi (både utbildning 
och ekonomi) och deltagande i screeningprogram men även i viss mån 
behandlingsval, eftervård och överlevnad. Även kön och ålder har visat 
sig påverka terapival och informationsdelning.
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• Det är viktigt att lyfta fram och motverka de mekanismer som styr 
särbehandling av olika grupper.

• Exempel på insatser som kan minska de observerade skillnaderna 
är kartläggning av regionala skillnader i personalresurser, utbild-
ning av personal och särskilt stöd till utsatta grupper.

Individualiserad medicin
Individualiserad medicin är ett nytt sätt att identifiera, behandla och 
förebygga sjukdom baserat på information om individuella biologiska 
och miljömässiga faktorer. Utveckling av individualiserad cancer-
behandling innefattar både utveckling av läkemedel, strålterapi och 
även i viss mån kirurgi. Användningen av biomarkörer och genetisk 
information om tumörer och hur de utvecklas över tid har varit vik-
tiga genombrott för utvecklingen av den individualiserade medicinen. 
På senare år har även utvecklingen av immunterapi gått snabbt fram. 
Denna terapi bygger på att stimulera och återge kroppen dess förmåga 
att övervinna cancern och kan ses som ett komplement till de andra 
metoderna. Den individualiserade medicinen innebär många fördelar. 
Genom att använda mer skräddarsydda behandlingar kan onödiga 
biverkningar av verkningslösa behandlingar undvikas. Men det finns 
också en hel del utmaningar som behöver beaktas. 

• Samarbeten mellan flera discipliner är nödvändigt.

• Utvecklingscentrum, att jämföra med de europeiska Comprehen-
sive Cancer Centers, behöver även etableras i Sverige och då med 
beaktande av de regionala cancercentrumens (RCC) roll.

• Det behövs en för hela landet gemensam satsning på utveckling av 
diagnostik, nya principer att föra journal på klinikerna, it-system 
och även undervisning och träning av sjukvårdspersonal för att 
patienterna ska kunna erbjudas individualiserad behandling i den 
vanliga cancersjukvården i Sverige.
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• I samband med uppbyggnad av biobanker behöver juridiska och 
etiska ramverk finnas på plats så att hanteringen av individdata och 
personlig information blir sådan att den personliga integriteten ga-
ranteras och att data inte används i felaktigt syfte.

Psykisk ohälsa i samband med cancer
Att insjukna i cancer innebär ofta en stor känslomässig påfrestning. 
En del personer upplever lindrigare former av oro och nedstämdhet 
medan andra drabbas av allvarligare reaktioner som existentiell kris 
och depression. Även partner, föräldrar, barn och syskon till cancer-
patienter riskerar att drabbas av psykisk ohälsa, som stressrelaterade 
besvär, oro, ångest och depression. Kön, ålder, socioekonomiska 
förhållanden m.m. påverkar risken att drabbas av psykisk ohälsa i 
samband med cancer. Ett multiprofessionellt team runt patienter och 
anhöriga ger goda möjligheter att uppmärksamma behov och ge ade-
kvat stöd för att förhindra allvarligare psykiska problem.

• För att undvika lidande för den enskilde och för att förhindra ökade 
kostnader för sjukvården och samhället är det angeläget att förebyg-
ga psykisk ohälsa hos både cancerpatienter och anhöriga.

• Nyckelfaktorer i det förebyggande arbetet är tillgänglig cancervård 
av hög kvalitet med ett helhetsperspektiv som involverar både pa-
tienten och de anhöriga.

• Internetbaserade insatser har stor potential att förebygga psykisk 
ohälsa eftersom de till en låg kostnad kan spridas till många perso-
ner samtidigt. Men det är samtidigt viktigt att erbjuda andra former 
av stöd genom personlig kontakt, enskilt eller i grupp.
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Kostnader och etiska aspekter
Kostnaderna för cancervården är höga och beräknas bli ännu högre 
i framtiden. Hälsoekonomiska utvärderingar är ett viktigt verktyg i 
arbetet med prioriteringar men är osäkra när det gäller såväl brist på 
data som medicinsk evidens. Nya individbaserade behandlingar är ofta 
mer effektiva, men samtidigt är de kostnadsdrivande. För att utvärdera 
målinriktade behandlingar behövs ekonomiska utvärderingar från ett 
multidisciplinärt perspektiv. Det behövs metodutveckling och kun-
skapsuppbyggnad i arbetet med hälsoekonomiska utvärderingar, och 
särskilt av diagnostiska metoder i samband med cancerbehandlingar.

• Modeller för offentlig och privat samverkan behövs för att under-
lätta utvecklingen av nya effektiva läkemedel till rimliga kostnader.

• Ett antal etiska aspekter i samband med kostnader i cancervården 
behandlingar behöver beaktas:

– Nya dyra läkemedel står för en stor del av budgeten men kommer 
bara en liten del av befolkningen till del.

– Egenfinansiering av läkemedel är oförenlig med ”vård på lika 
villkor”.

– Långa väntetider innebär en kostnad både för samhället och indi-
viden.
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Sammanfattningsvis står cancervården inför stora utmaningar men 
också nya möjligheter i samband med ny forskning och teknikutveck-
ling.

• Inom flera områden som berör cancervården behövs utbildning och 
fortbildning av personal – medicinarutbildningen behöver anpas-
sas efter de nya krav som ställs i samband med t.ex. individualiserad 
medicin.

• Etiska frågor i samband med cancervården behöver lyftas fram och 
beaktas, exempelvis ojämlik vård och säkert hanterande av bio-
banksdata.

• Utvecklingen mot ett mer patientcentrerat förhållningssätt ger goda 
förutsättningar för att utveckla individanpassade förebyggande in-
satser och behandlingar.
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