Inbjudan till presseminarium
2011-03-23

Hur ska framtidens cancervård se ut i
södra Sverige?
Var tionde minut insjuknar någon i Sverige i cancer, det är 50 000 personer varje år.
Sverige står inför en stor utmaning, då man räknar med en fördubbling av antalet
cancerfall fram till 2030.
Det finns dessutom regionala skillnader i Sverige såväl när det gäller överlevnad och dödlighet i
cancer som när det gäller möjligheter till behandling, omhändertagande och rehabilitering.
För att möta dessa utmaningar har regeringen pekat på behovet att utveckla vård och forskning
inom cancerområdet och har anvisat tydliga mål för utvecklingen. Sex regionala cancercentra har
uppdraget att förverkliga dessa mål.
Organisationen av den svenska cancersjukvården skapar ofta svårigheter för patienterna på viktiga
områden som läkar- och sjuksköterskekontinuitet, information och långa väntetider till
undersökning och behandling. Majoriteten av cancerpatienterna har under sitt sjukdomsförlopp
kontakt med flera olika vårdenheter och patienter upplever många gånger att vårdkedjan inte
hänger ihop på ett tydligt sätt.
Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentra som håller på att
ta form i Sverige. Det är ett samarbete mellan Region Halland, Landstinget Blekinge, Landstinget
Kronoberg och Region Skåne för en bättre cancervård i södra Sverige.
Vad kommer detta nya samarbete att innebära konkret för invånarna i södra Sverige?
Vi hälsar er välkomna till en pressträff där vi berättar om hur södra Sverige tillsammans ska ta sig
an denna viktiga framtidsfråga och vilka förändringar som planeras, på kort och lång sikt.

Datum: 23/3
Tid: kl. 11.00
Plats: Börshuset, Västra Börssalen, Skeppsbron 2, Malmö (mittemot Malmö
Centralstation). Vi bjuder på lättare förtäring.
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