
Hälso- och sjukvårdsnämndens pensionärsråd  

Den 14 mars 2022, klockan 13.00 – 16.00 hölls ett gemensamt pernsionärsrådsmöte 

för HSN Götebog och HSN Västra. Mötet hölls digitalt och leddes växelvis av Ann-

Christine Andersson (s) från Göteborg och Madeleine Johnsson (MP) från Västra.  

Thomas Björk-Eriksson, professor i onkologi och chef för Regionalt cancercentrum 

(RCC) föreläste. Centrats uppdrag är att arbeta för minskad risk att drabbas av 

cancer, bästa vård för dem som ändå drabbas och att vårdens resurser tas tillvara på 

bästa sätt. RCC svara också för statistik avseende canerpatienter. I föreläsningen 

beskrevs hur cancer uppkommer och utvecklas, de vanligaste cancerformerna, 

behandlingsmetoder samt statistik över förekomst och överlevnad.Några nedslag från 

föreläsningen: 

• Cancer omfattar ca 200 olika sjukdomar varav en del kan brytas ner i 

undergrupper. Det enda gemensamma är en okontrollerad tillväxt av celler, kan 

drabba alla kroppens vävnader. 

• Ca 30 % av personer under 74 år drabbas någon gång i livet av en 

cancersjukdom. Risken stiger med ökande ålder. Något fler män än kvinnor 

drabbas. Vanligast hos kvinnor: bröstcancer, hudcancer, tjocktarmscancer, 

lungcancer, malignt melanom. Hos män: prostatacancer, hudcancer, 

tjocktarmscander, cancer i urinblåsan, malignt melanom. 

• Evidensbaserade vårdprogram finns för de vanligaste sjukdomarna. 

• Den drabbade avlider när cancern spritt sig till livsviktiga organ och gjort dem 

funktionsodugliga. Prognoser har förbättrats påtagligt med nya behandlings-

metoder. Idag överlever över 70 % en cancer (mätt i femårsöverlevnad). År 1980 

överlevde 45 % av kvinnorna och 35 % av  männen. 

• Screening för livmoderhalscancer och bröstcancer har övre åldersgränser då det 

saknas bevis för att man fångar upp fall. Risken sjunker med ålder även om 

sjukdomarna förekommer bland äldre. Försöksverksamhet med prostatascreening 

bland femtioåringar pågår. Intresset att delta är lågt. Mest äldre män som oroar 

sig och vill bli undersökta. 

Färdplan för att förverkliga God och nära vård. Förslag har remissbehandlats. Vi 

bad att få en redogörelse vid nästa pensionärsråd. 

Kriget i Ukraina. VG-regionen har skickat viss sjukvärdsutrustning och läkemedel. 

Sahlgrenska universitetssjukhuset har förberett sig för att ta emot krigsskadade som 

behöver kirurgi om så efterfrågas. 

Coronavaccinering. Personer över 80 år erbjuds en fjärde vaccinering. Inga 

kallelser går ut. Man får själv ta kontakt med sin vårdcentral.  

Antecknare 

Kerstin Segesten   


