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Kampanjen
För att synas ordentligt och öka uppmärksamheten kring mun- och halscancer bestämde vi oss tidigt för
att göra en kampanj kring våra viktiga frågor. Eftersom vi ville uppmärksamma tandvårdsproblematiken
för våra patientgrupper blev vår slogan ”Alla vill ha tänder oavsett vad som händer!”. Den här layouten
har vi sedan använt genomgående på alla aktiviteter vi deltagit i och den har funnits på våra kampanj
produkter, broschyrer och annonser. Vi har fått mycket uppmärksamhet och positiv feedback för att vi haft
en så snygg och talande kampanj som verkligen sticker ut och för att vi har bra och fina kampanjprodukter.
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Introduktion
Jag drabbades av tungcancer 1989 då jag var 22 år gammal, blev opererad och fick
strålbehandling. Allt gick bra och jag studerade ekonomi på universitet och arbetade i
många år innan jag började känna av sena effekter av behandlingarna: röstproblem och
smärtor i mitt gamla operations- och strålområde.
Mitt arbete i det här projektet började därför redan för 10 år sedan när jag hade väldigt svårt att få hjälp
med rätt fysisk och psykisk rehabilitering efter att plötsligt fått stora röstproblem och till följd av det gick
in i en djup depression. Jag möttes till en början av en ovilja och okunskap från vården att stötta och
hjälpa mig när jag var som mest deprimerad och livet var i kaos. Det tog flera år att komma tillbaks till
ett normalt liv och det är enbart min egen kämpaglöd som gjort att jag orkat gå runt till olika läkare och
kliniker för att till slut hitta en läkare och en psykolog som verkligen SÅG mig, vad jag egentligen hade för
problem, och som förstod att jag var en normal människa och att allt jag ville var att få rätt stöd och hjälp
för att orka ta mig tillbaka till ett så normalt liv som möjligt.
En sak som blev viktigt för mig under den jobbigaste perioden, var att träffa andra som haft munhålecancer
och det gjorde jag genom att vara med på möten i Mun- och Halscancerföreningen i Stockholm. Där
upptäckte jag att många hade svårt att få rätt hjälp från vården med sina biverkningar och seneffekter av
cancerbehandlingen. Många hade precis som jag problem med värk i käkar, tandproblem, röstproblem
etc. och de bollades också runt mellan specialister på öron-, näs- och halskliniker, läkare i primärvården,
inom psykiatri, tandvård etc.
Jag kände då att jag ville hitta ett sätt att belysa både för vårdpersonal, allmänhet och politiker vilka problem
och behov av hjälp med rehabilitering som vi mun- och halscancerpatienter faktiskt har då jag märkt att
kunskapen om biverkningar och sena effekter av cancerbehandlingen var låg även inom specialistvården,
och att vi patienter ses mest som jobbiga om vi säger ifrån och vill ha hjälp. Jag tog kontakt med Regionalt
Cancercentrum Stockholm Gotland och Mun- och Halscancerföreningen i Stockholm och berättade om
min projektidé. De tyckte om idén och då sökte jag pengar från Allmänna Arvsfonden till föreningen, fick
projektpengar och så var vi igång. Efter ett år flyttades projektet till Mun- & Halscancerförbundet eftersom
vi ville sprida projektidén nationellt.
Tre år senare kan jag konstatera att det varit ett roligt men hårt arbete med många människor inblandade.
Vi har lyckats uppmärksamma våra patientgrupper och deras behov på många sätt via olika media – TV,
radio och tidningar – och via mässor, konferenser, föreläsningar och besök på sjukhus och i patientföreningar
runt om i Sverige mm. Jag hoppas nu att arbetet fortsätter inom sjukvården och på Mun- & Halscancerförbundet för att uppmärksamma, stötta och hjälpa våra utsatta patientgrupper - speciellt efter det att
cancerbehandlingen är slut då det är som svårast att få rätt hjälp.
Ett stort tack till Allmänna Arvsfonden för det ekonomiska stödet och för all hjälp från Mun- och
Halscancerföreningen i Stockholm och Mun- & Halscancerförbundet samt från personal på Regionalt
Cancercentrum Stockholm Gotland, Radiumhemmet i Stockholm, Folktandvården, Medicinsk tandvård i
Stockholm, Öron-; näs- och halskliniken på Karolinska Sjukhuset, Käkkirurgiska kliniken och Öron-, näsoch hals kliniken vid Visby Lasarett.
Ett särskilt tack till Roger Henriksson och Monica Sandström, Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland,
som hjälpt och stöttat mig de här åren och ett stort tack till alla patienter som medverkat i projektet.

Marie Robertsson
Projektledare
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och hals är komplexa och ger mycket svåra biverkningar
med muntorrhet, effekter på tänder, tal och förmågan
att äta för resten av livet.
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mun- och halscancer samt ordnar stödverksamhet för drabbade och närstående.
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Ett rehabiliteringsprojekt för
mun- och halscancerpatienter
Mun- och halscancer är relativt okänt i Sverige - både hos vårdpersonal och allmänhet,
trots att ca1 500 personer per år drabbas. Det är en tämligen ovanlig cancerdiagnos i
Sverige, men internationellt sett är det en av de 5-6 vanligaste cancerformerna. Tyvärr
ökar mun- och halscancer idag pga HPV virus som bl a orsakar cancer i mellansvalget.
Behandlingen är svår och komplex med kraftiga biverkningar. Tand- och käkproblem, utseendeförändringar,
smärta, svår muntorrhet och svårigheter att äta, dricka och tala är bara några av de saker som dessa
patientgrupper ofta måste få hjälp med resten av livet
Mun- och Halscancerförbundet har genomfört ett rehabiliteringsprojekt för att uppmärksamma mun- och
halscancer samt för att förbättra rehabiliteringen för dessa patienter och deras närstående. Projektgruppen
har bestått av: Marie Robertsson, projektledare, Christina Saloonen Andersson, projektansvarig Gotland,
och Nuza Gaye, projektassistent. Vi har alla haft mun- eller halscancer. Projektet har genomförts i samarbete
med Öron-, Näs och Halskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, Radiumhemmet, Visby Lasarett,
Folktandvården Medicinsk tandvård i Stockholm, 1177 och Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland.
Projektet har pågått från februari 2015 till mars 2018 och finansierades av Allmänna Arvsfonden.
Med projektet har vi haft följande mål och syften:
–A
 tt hitta sätt att hjälpa och stötta patienter och deras närstående både innan, under och
efter behandling.
–A
 tt informera vårdpersonal om vilka behov våra patienter har när de är klara med
cancerbehandlingarna och har skrivits ut från sjukhuset.
– Att uppmärksamma mun och halscancer och våra patientgruppers behov av hjälp och stöd.
I projektet har vi träffat och samarbetat med vårdpersonal i olika delar av Sverige som behandlar våra patientgrupper för att lära oss hur de upplever våra patienters behov och problem under och efter behandling. Vi har
även träffat patienter för att försöka förstå hur de och deras närstående upplever vården och rehabiliteringen
och vad som är viktigt innan, under och efter behandling för att de ska må så bra om möjligt. Sedan har vi
återfört deras erfarenheter och synpunkter till sjukvården på olika sätt, bl a genom samtal, möten och brev.
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Vi tycker att det finns två sidor av hur man upplever vården – en hur vårdpersonalen upplever vården och
en hur patienten upplever det och faktiskt vill ha det. Det gäller framför allt information, hjälp och stöd
under och efter behandlingarna. Om man inte själv har varit i situationen att få cancer i mun eller hals är
det nog svårt att förstå vad det innebär i vardagen för patienten även om man arbetar i sjukvården. Hur
lever man med de bieffekter man får av behandlingar i dessa områden? Kan man äta? Kan man tala? Hur
mår man psykiskt när livet förändrats så drastiskt? Var får man hjälp när inte primärvården fungerar?

”Patienten är den enda som är med på hela resan.”
(Pelle Gustafson, Chefläkare Löf)

Aktiviteter i projektet 2015-2018
Träffar
I projektet har vi anordnat träffar i Stockholm och på Gotland för att nya och gamla patienter ska få möta
andra personer som varit i samma situation och för att de ska få information om tandvård och rehabilitering.
Det har varit väldigt lärorikt för oss i projektgruppen. Vi har lärt oss vad patienterna behöver hjälp med
idag samt vad som fungerar bra och mindre bra i vården idag. Samtalen på träffarna har handlat om hur
man mår, vad man gått igenom och att höra vad andra varit med om.
En sak vi verkligen lärt oss är att det är oerhört viktigt att träffa andra i samma situation och att det inte
behöver vara så långa möten eller så många gånger. Det räcker att ses över en enkel kopp kaffe och lite
fikabröd – det viktigaste är att få möjlighet att träffa och prata med andra som varit med om samma sak.
En del patienter har kommit på många träffar och andra har varit nöjda med att komma någon eller några
gånger. En del har också lärt känna varandra på träffarna och fortsätter kontakten på det viset.
I och med att föreningslivet i Sverige förändras och det bara är 8-9 % av alla personer som vill vara med i
föreningar är det bra om Mun och Halscancerförbundets föreningar även anordnar enkla patientträffar, helst
i samarbete med ”sitt” regionsjukhus eller universitetssjukhus, så att även de som inte är med i föreningarna
får möjlighet att ses. På så sätt sprids även kunskapen om tandvårdsbidrag och olika rehabiliteringsmöjligheter
på ett enkelt sätt och de som vill vara med i en förening får information om den. Det vore även bra om
sjukhusen kunde sammanföra patienter med varandra redan på sjukhuset under behandlingarna.
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Jourkurator
Projektet har haft en jourkurator per telefon vid olika tidpunkter i projektet.
Det är June Boström som arbetar på Öron-,näs- och halskliniken på
Karolinska Sjukhuset (KS) som varit vår jourkurator och hon har även
hjälpt oss som bollplank i projektet.
Under hösten 2016 och hösten 2017 hade jourkuratorn totalt 35 samtal
och så här fördelades de olika samtalen:
Tandvård 15
Rådgivning 15
Stöd 5
Dessutom har vi haft frågestunder med June i vår slutna Facebook grupp
kontinuerligt. Där har de patienter och närstående som är medlemmar i
gruppen kunnat ställa frågor och även få hjälp och stöd.

Vi frågade June:

Vad är viktigt för att stötta våra patientgrupper och deras närstående?
Hur arbetar du med våra patienter på KS?
• Det är viktigt med närhetsprincipen, det vill säga att möjlighet
till råd, stöd eller egentligen all form av psykosocialstöd ska
finnas vara lättillgängligt och finnas nära till hands, dvs. sociala
media, sms, möjlighet till videosamtal etc och att det finns en
kurator på kliniken där patienten behandlas. Chattfunktionen
på Facebook i jourkuratorsverksamhet hade ett stort genomslag då den underlättade för patienterna som var medlemmar
i den att ställa frågor direkt till mig.
•M
 un- och halscancerpatienter har ofta svårt att prata p.g.a
fysiska hinder både under och efter behandling och detta kan
resultera i att patienterna har svårt att ta kontakt med andra
hjälporganisationer då de ofta saknar kunskap kring dessa
patienters speciella behov och problem.
• En jourkurator på nätet, via sms eller telefon är viktigt om
patienten tar emot sjukdomsbeskedet på en fredag då
personal inte finns tillhands för att ta hand om patienterna
på helgerna när alla frågor och känslor kommer fram.
• Det är mycket viktigt att en kurator finns på kliniken på det
behandlande sjukhuset för mun- och halscancerpatienter
då det är svåra behandlingar som ger mycket biverkningar.
En kurator fungerar både som en ”spindel i nätet” mellan
patienten, myndigheter och vården samt som psykosocialt
stöd för patient och närstående.
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• Jag och vår kontaktsjuksköterska har haft utskrivningssamtal med patienter och deras närstående. De
får då information om var de kan vända sig för att träffa andra som varit med om samma sak samt var
de ska vända sig om de behöver hjälp. Jag får dessutom då en bra uppfattning om hur patienten och
deras närstående mår.
• Ett samarbete med en patientförening ger oss en inblick i vad patienterna behöver i nuläget. Det är
också en bra kanal för oss att sprida information om hur och vad vi jobbar med på KS. Mun- och
halscancerpatienter kan känna sig marginaliserade och stigmatiserade och tillit till oss i vården är viktigt.

Då det är svåra bieffekter av de behandlingar som denna patientgrupp får är det extra viktigt med psykiskt
stöd. Fysiska problem och smärta som patienten inte förstår eller får rätt hjälp med blir förr eller senare
psykisk ohälsa i form av ångest, oro, ilska etc.
Tandhygienist
Vi har vid ett par tillfällen anordnat en tandhygienistmottagning
för att de patienter som vill ska få ett kostnadsfritt besök för att
få hjälp med en översyn av sina tänder och få hjälp med vilka
tandvårdsbidrag som finns samt ansöka om rätt tandvårdsbidrag.
Det är Nasita Marsson från Folktandvården, Medicinsk tandvård
Mälarbacken, som varit vår tandhygienist.
Under perioden september 2016 – februari 2017 har hon varit
tillgänglig på Centrum för cancer rehabilitering vid Sabbatsberg
sjukhus. De patienter som kommit på våra Drop In har fått möjlighet att träffa tandhygienisten utan tidigare bokningar för att få:
• En mindre screening av munstatus.
• Tips och råd om munhygien/ munhälsa.
• Möjligheten att slussas till lämplig tandvårdsenhet.
• Hjälp med information gällande statliga tandvårdsbidrag
beroende på problematiken i munnen och tänderna relaterad till
tidigare sjukdomshistoria.
Under sex gånger har vi haft Drop in tillfällen, varav 2 timmar/ gång. Då har totalt 20 personer, 12 kvinnor
och 8 män, varit på Drop in- besök. 19 av de hade tidigare behandlats för cancer i huvud- och halsregion och
1 person hade precis gått genom sista behandling för benmärgscancer. 2 personer hade redan fått hjälp med
F- kort. 1 fick hjälp med särskilt tandvårdsbidrag, STB, och 17 personer fick hjälp med att ansöka om F- kort.
Samtliga personer upplevde att det finns bristande kunskaper om tandvård hos tandvårdspersonalen på
allmänna kliniker, och en övergivenhet efter cancervården nämndes vid ett flertal tillfälle. Information om
hur och var de individerna ska söka fortsatt tandvårdshjälp har upplevts som en stor brist inom vårdsystemet.
Det finns i dagsläget kunskapsluckor om huruvida personer som har upplevt och gått genom cancervård
i huvud- och halsregioner ska få fortsatt hjälp inom tandvården. Men från sista cancerbehandling till att
komma in i lämpligt tandvårdssystem behöver dessa gå genom en slussande fas, bland annat få hjälp
med ett intyg som ger de möjligheten till flera tandvårdsbesök per år. Folktandvården i Stockholm erbjuder
fortsatt hjälp och stöd till patienterna vid behov genom Medicinsk tandvård.
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Detaljerad beskrivning om besökaren på dropp in hos tandhygienist på
Centrum för cancerrehabilitering, perioden sep 2016– dec 2016
Antal besökare

20

Antal kvinnor

12

Antal män

8

Antal individer med tidigare cancer i huvud- och halsregion

19

Antal individer med andra cancer sjukdomar

1

Innehavande av F- kort

2

Individer som fick hjälp med ansökan om F- kort

17

Individer som fick hjälp med ansökan om särskilt tandvårdsbidrag

1

De Tandvårdsbidrag som gäller för våra patientgrupper är:
F-kort (eller blå kortet)
Det ger rätt till fri bastandvård enligt högkostnadsskyddet, men det omfattar inte all tandvård som våra
patientgrupper behöver. För att få det måste en läkare fylla i ett särskilt intyg. Läkarintyget skickas in till
Tandvårdsenheten vid det landsting som patienten tillhör. Tandvårdsenheten utfärdar ett F-kort om intyget
är godkänt. Det registreras elektroniskt eller så får patienten ett F-kort hemskickat.
Särskilt tandvårdsbidrag
Det särskilda tandvårdsbidraget (STB) är ett tandvårdsstöd till personer med vissa sjukdomar och funktions
nedsättningar som riskerar att få försämrad tandhälsa. Bidraget ska användas till förebyggande tandvård.
STB betalas ut en gång per halvår. Patienterna kan använda bidraget som en delbetalning vid ett tandvårdsbesök hos tandläkare eller tandhygienist eller som en delbetalning för abonnemangstandvård.

”De drog ut 7 tänder innan behandlingarna och nu
måste jag själv betala för att få bryggor och proteser
så jag kan tugga. Jag har inte råd med det.”
Citat från patient i vår Facebook chatt

Kännedomen om F-kort/blå kortet som infördes 2013, har varit mycket låg bland både vårdpersonal på de
sjukhus vi besök samt bland de patienter vi träffat. F-kortet är tyvärr både svårt för personal att administrera
och för patienten att få kännedom om, samt är otillräckligt för våra patientgruppers behov.
Ett exempel – att rotfylla en tand ingår i F-kortet men kronan du måste sätta på efteråt för att tanden ska
hålla, kostar ca 5000 kr och det ingår inte i bidraget så det betalar patienten själv. Många av våra patienter
har mycket dåliga tänder efter de behandlingar de genomgått och får betala väldigt mycket av sina tandvårdskostnader själva trots att det är skador förorsakade av cancerbehandlingen.

8

Situationen med tandvårdsbidragen för våra patienter är oerhört svåra och komplexa – och bidragen
är otillräckliga vilket gör att många av våra patienter inte har råd att gå till tandläkaren. Därför blev att
informera om tandvårdsbidrag och tandvård en av de viktigaste delarna av projektet. Tandvårdsbidraget
till våra patienter måste ändras så att alla får råd att ta hjälp med sina tänder efter cancerbehandlingen
och att återställa sin mun i ett funktionsdugligt skick.

Gotland
Gotlänningar som drabbas av mun och halscancer strålbehandlas och opereras på Karolinska Sjukhuset i
Stockholm. Inom projektet har vi mun och halscancer patienter på Gotland haft möjlighet att träffas vid
mindre träffar över en fika där patienter varit ett stöd för varandra. Vi har också träffats i ett större forum
då vi fått hjälp av Therese, kontaktsjuksköterska på Öron-, näs- och halskliniken vid Visby Lasarett, att
bjuda in de sista 5 årens behandlade patienter och deras anhöriga.
På dessa träffar har vi haft olika teman, till exempel:
– Vad önskar du för hjälp på din cancerresa då du diagnostiseras på ön, behandlas vid KS, och efter
behandlingen skall få vardagen på Gotland att fungera?
– Tandvårdsbidrags- och tandvårdsfrågor
– Hur kan vi hitta ett forum där vi kan fortsätta träffas när projektet är avslutat?
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Vid dessa tema träffar har alltid någon från vården på Gotland varit inbjuden och deltagit vilket varit väldigt
berikande för patienter och närstående då man i en annan miljö kunnat ställa frågor och det har blivit en
givande kommunikation både för patienter, närstående och vårdgivare. Personal från vården på Gotland
har framfört att för dem har det varit väldigt givande att få träffa patienter och deras närstående i en annan
miljö och där andra är ansvariga.
Viktiga frågor som kom upp på den första tematräffen var t ex:.
– Gotlandspatienterna önskade att vid strålbehandlingen eller efter operationen på Karolinska Sjukhuset
i Stockholm få rätt till flygresa tur/retur och inte behöva sitta på en båt under fredag em, när man blivit
strålad eller opererad har värk, brännskador och varken kan äta eller dricka. Det är inte roligt att behöva
sitta så i 5 timmar på buss och båt tillsammans med 100 tals andra resenärer.
– Få en bättre miljö som är något anpassad till min och
halscancer patienter vid patienthotellet i Sthlm. Vem vänder
jag mig till en sen kväll eller natt på patienthotellet?
– En tydligare överlämning från KS till vården på Gotland
efter den akuta behandlingstiden. Vem ansvarar för mig
som patient vid helgerna hemma under behandlingen?
Vem ansvarar för mig mellan behandlingarna på KS när
jag är hemma flera veckor?
Flera frågor kom upp och därför fick personalen från Öron-,
näs- och halskliniken vid Visby Lasarett göra ett studiebesök
på KS inom ramen för projektet. Detta uppskattades otroligt
mycket av alla och gav senare resultat. Personalen vid de
båda enheterna tyckte det blev enklare att kontakta
varandra och möta patienternas behov.

KS ÖNH – Visby Lasarett ÖNH

Sociala medier
Vi har varit aktiva på olika sociala medier för att våra aktiviteter och allmän information om huvud- och
halscancer ska spridas både bland allmänhet, vårdpersonal samt makthavare inom politik och sjukvård.
Vi har märkt ett stort intresse för mun- och halscancer i och med att det inte finns så mycket information
på svenska om våra cancerdiagnoser på internet. Förbundet har inte haft någon aktivitet på sociala medier
tidigare vilket vi hoppas ändras nu. Det är jätteviktigt för våra patienter att få mötas via sociala medier
eftersom många har problem att tala eller har andra handikapp som gör det svårt att vara ute bland
”vanliga människor”. Att få gemenskap med andra mun- och halscancerpatienter som förstår vad man
varit med om via olika forum på internet är därför mycket viktigt.
Vårt projekt har synts på internet via en hemsida, på Facebook har vi haft en öppen sida och sluten chattgrupp, på Instagram och Twitter samt via en Mun- och halscancerblogg.
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Hemsidan
Vår hemsida www.mhcrehabprojektet.se har varit igång hela tiden sedan
projektet startade och innehåller information om projektet och våra aktiviteter,
Förbundet, tandvårdsfrågor etc.
Den är kopplad till vår Facebooksida så den också syns på hemsidan. I och med
att vi uppdaterat Facebook hela tiden så syns det även på hemsidan.
Facebook
Vi har både en öppen sida på Facebook och en sluten grupp för patienter
och deras närstående. Den öppna sidan har hela tiden uppdaterats med våra
projektaktiviteter samt om viktiga sjukvårdsfrågor – främst sjukvårdsfrågor i
allmänhet och rön om huvud- och halscancer från hela världen. Vi har även
gjort mycket marknadsföringskampanjer om våra aktiviteter samt om viktiga
händelser vad gäller cancerfrågor, sjukvård och tandvård.
Genom våra Fcecbooksidor har vi nått mycket olika människor – alltifrån
patienter, närstående till politiker och vårdpersonal.Den slutna gruppen
har 134 deltagare och består av patienter och närstående från hela Sverige.
Ibland har vi frågestunder med vårdpersonal och ibland lägger vi upp tips om
rehabilitering och aktiviteter i gruppen.

”Att ha möjlighet att chatta med andra patienter i
samma situation under mina behandlingar har varit
min räddning. Hur skulle jag orkat annars?”
Patientcitat från chatten på Facebook

Instagram
På Instagram har vi lagt ut bilder på våra aktiviteter för att informera allmänheten
om vad vi gör.
Twitter
På Twitter har jag som projektledare, skrivit om våra aktiviteter samt om cancerfrågor
i allmänhet, och även försökt sprida kunskap om huvud- och halscancer och
tandvård. Dessutom är det lätt att få nyheter från hela världen via Twitter och det
som varit viktigt för oss, t ex om det gäller huvud/halscancer, cancervård, tandvård
och sjukvård i stort har jag twittrat vidare.
Blogg
Munochhalscancerbloggen.se startade vi med hösten 2017. Ambitionen var att göra den ganska stor, med
chattforum för patienter, information om huvud- och halscancer mm men det skulle ha blivit för dyrt, så vi
fick nöja oss med att bygga en enklare variant. Så hittills har jag mest skrivit om sådana aktiviteter jag varit
på under hösten och vintern 2017.
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Film
Hösten 2017 spelade vi in en film om tonsillcancer. Kerstin Cedermark som är sjuksköterska på Centrum
för cancerrehabilitering i Stockholm intervjuade Lennart Zetterström om hans sjukdom och behandlingar.
Filmen ligger i två olika format på You Tube. En kort film på 5 min och en lång på 20 min. Sök på
mun- och halscancer så kommer filmerna upp.
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Almedalen i Visby
Vi har deltagit i Almedalen både sommaren 2016 och 2017. Vi delade
ut våra kampanjprodukter, informerade om mun- och halscancer och
om Förbundet samt deltog på seminarium och mingel. Vi hade både
gångerna otroligt mycket besök i vår monter så det var mycket lyckat
att vara med båda åren och något Mun- och Halscancerförbundet bör
fortsätta med.
Det var allt från allmänhet, branschfolk till politiker som besökte
oss. Vi delade ut broschyrer om projektet, Förbundet och Regionalt
Cancercentrum samt våra kampanjprodukter.
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Christina föreläste på Almedals
biblioteket om hur det är att leva
med smärta. Den finns på YouTube.

Odontologiska Riksstämman
Vi var med på Odontologiska Riksstämman i Älvsjö
November 2016. Det var mycket folk i vår monter
eftersom Förbundet inte varit med här tidigare. Vi
delade ut vårt fina kampanjmaterial samt pratade om
mun- och halscancer med de som besökte vår monter.
På den här mässan var det mest tandvårdspersonal som
var besökare vilket gjorde det mycket intressant för
både de och oss. Vi fick flera inbjudningar om att göra
besök på olika tandvårdsutbildningar och konferenser
i och med att många inom tandvården inte vet vad det
innebär att ha haft mun- och halscancer. Så att vara
med på konferenser och mässor för tandvårdspersonal
är mycket viktigt för Förbundet och medlemmarna.

Konferenser och möten
Under de här åren har vi åkt och träffat Förbundets föreningar, varit på olika sjukhus samt varit med på
olika konferenser och möten runt om i Sverige. Vi har träffat 500-600 patienter som behandlats för muneller halscancer samt deras närstående.
Det har gjort att vi har fått en stor kunskap om vad som är viktigt för patienter och närstående under
och efter behandlingarna samt vilket stöd och hjälp som behövs. Vi har även fått en bra inblick i hur
sjukvården fungerar för våra patientgrupper i olika delar av Sverige.
Behovet av såväl psykisk som fysisk rehabilitering är stor för att kunna leva ett så bra liv som möjligt med
de direkta och sena effekter som behandling av mun- och halscancer ger. Tyvärr är det svårt att få rätt
hjälp när det gått ett antal år efter behandlingarna och man är friskförklarad. Då vet många inte var de ska
vända sig eftersom primärvården inte fungerar särskilt bra för den hjälp och det stöd som våra patienter
behöver då.

Marie och Christina föreläser.				

Föreningsmöte i Göteborg.
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Föreläsningar
Vi har haft många föreläsningar för vårdpersonal om hur det är att vara mun- och halscancerpatient och
vilka sena effekter av behandlingarna som våra patienter får och Christina har även föreläst om att leva
med smärta. Den föreläsningen finns på You Tube - sök på ”Att leva med smärta”.

Lennart Zetterstöm, June Boström och Marie Robertsson föreläser i Nynäshamn.

Under hösten 2017 var vi med på Mun- och halscancerföreningen i Stockholms rehabiliteringshelg tillsammans
med vårdpersonal på Karolinska Sjukhuset. Vi informerade om projektet, visade korta filmen med Lennart
och pratade om hur viktigt det är att få hjälp med såväl fysisk som psykisk rehabilitering och att träffa
andra i samma situation samt informerade om våra sociala medier och chattgruppen på Facebook.

TV och radio
Vi har synts och hörts i radio och TV också de här åren. Christina har vid 2 tillfällen medverkat i Radio
Gotland och pratat om mun- och halscancer och vårt projekt och Marie har varit med i SVT Rapport i
december 2016.

Annonser och väntrums TV kampanj
Hösten 2017 genomförde vi en annonskampanj för att synas
mer på vårdcentraler och sjukhus. Vi hade 3 helsidesannonser i
tidningen Doktorn samt en liten reklamslinga i väntrums TV på
vårdcentraler i hela landet, med samma rubrik och innehåll som
annonsen i Doktorn.

Annonsen i tidningen Doktorn.
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Slutsatser
 Det är jätteviktigt för både patienter och närstående att få möjlighet att träffa andra patienter
i samma situation, både av psykosociala skäl men
även för att få tips och råd av andra patienter och
deras närstående.
 Psykiskt stöd och rehabilitering är lika viktig som
fysisk rehabilitering. Stöd ska erbjudas redan när
behandlingen påbörjas. Kuratorn och kontaktsjuksköterskan bör ha utskrivningssamtal med patient
och närstående så att de vet vart de ska vända sig
för att få hjälp efter att behandlingarna är avslutade.
 Primärvården fungerar dåligt för de besvär våra
patientgrupper har i och med att kunskapen om
mun och halscancer och biverkningar av behandlingar oftast inte finns hos husläkaren.
 Kunskap om sena effekter av behandlingar är
liten även på de behandlande sjukhusen. Det är
ofta svårt att få rätt hjälp vid sena besvär både vad
gäller tandvård, psykiska eller medicinska problem.

 För Gotlandspatienter är det väldigt påfrestande
att åka till Stockholm för strålbehandlingar när man
är mycket dålig och skadad i ansikte och hals av
behandlingen och dessutom är infektionskänslig.
Varför bokar inte regionen upp ett antal billiga
flygbiljetter i förväg varje termin för våra patienter?
 Vi önskar en bättre miljö som är anpassad till
mun- och halscancer patienter på patienthotellet i
Stockholm.Vem vänder jag mig till en sen kväll eller
natt på patienthotellet då man är långt borta från
hemmet, inte känner någon i Stockholm och har
ångest och mår dåligt?

Slutligen:
Vi önskar att ett Mun- och Halscancercentrum
startas i Sverige där enbart eftervård, tandvård,
psykisk och fysisk rehabilitering finns. På så sätt kan
våra patientgrupper få hjälp av vårdpersonal som
verkligen förstår och kan hjälpa till med de specifika
besvär och problem som våra patientgrupper får
efter behandlingarna på både kort och lång sikt.

 Tandvård och kännedom om tandvårdsbidrag
är mycket viktiga delar i våra patientgruppers
rehabilitering. Det beror på att när man strål
behandlas över mun och hals påverkas tänder
och slemhinnorna i dessa områden mycket.
Patienten bör har en tandläkare som känner till
vilka skador strålbehandlingen gör på tänder och
slemhinnor även på lång sikt eftersom dessa skador
finns kvar resten av livet och tyvärr även kan bli
värre några år efter behandlingen.
 Tandvårdsbidraget till våra patientgrupper är
mycket otillgängliga och otillräckliga idag och
måste ändras så att alla patienter får råd att ta hjälp
med sina tänder efter cancerbehandlingen och att
återställa sin mun i ett funktionsdugligt skick.
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Mun & Halscancerförbundet är en riksorganisation med 11 regionala föreningar,
som ökar kunskapen om mun- och halscancer, bedriver opinionsbildning för en jämlik
vård med en effektiv rehabilitering samt stödverksamhet för drabbade och närstående.

För mer information om projektet eller Förbundet:
marie.robertsson@gmail.com
www.mhcforbundet.se

