
 

                                         
 

                                
 
 

 
 
 

 

 
Pressmeddelande 2021-02-15 

Patienter och närstående ska bli mer delaktiga i precisionsmedicin 

Nollvision cancer, GMS, Roche och Bayer anordnar tillsammans fortbildningsträffar för patient- och 
närståendeföreträdare. Detta för att öka kunskapen om precisionsmedicin, hur det kan göra 
cancervården bättre och skillnaden det kan göra i patienters liv. 

Omställningen av svensk hälso- och sjukvård går mot precisionsmedicin och individanpassning. För 
att det ska bli verklighet måste patienter och närstående få kunskap för att med sina erfarenheter 
och perspektiv tillsammans med professionen kunna bidra till en bättre och mer jämlik vård. 
Förståelse för varandra är grunden för ett effektivt samarbete och ett gott resultat. 

För att skapa den förståelsen kommer de fyra initiativtagarna att anordna ett antal 
fortbildningsträffar för patient- och närståendeföreträdare vid de Regionala Cancercentren (RCC) 
runt om i landet. Detta under rubriken ”Alla pratar om precisionsmedicin, men vad är det 
egentligen?” 

– Precisionsmedicin utmanar hur vi jobbar och prioriterar, säger Ebba Hallersjö Hult som är 
samordnare för innovationsmiljön Nollvision cancer. Med precisionsmedicin ska behandlingen 
anpassas efter patientens genetik och molekylära förändringar. Det skapar nya behov, och för att 
kunna tillgodose dem behövs kunskap från olika håll. 

– Precisionsmedicin griper in i alla delar av vården och kräver att både patienterna och de som 
behandlar dem sätter sig in i helt nya frågeställningar, säger Anders Edsjö, vice ordförande i GMS 
ledningsgrupp och aktiv inom arbetet kring diagnostik av och målinriktad behandling av cancer. 

– Vi vill stärka patient- och närståendeföreträdare i deras roll och ha en dialog om hur 
precisionsmedicin kan göra cancervården bättre, effektivare och mer jämlik. Företrädarna kan sedan 
ställa frågor och lära sig mer om hur precisionsmedicin kan hjälpa dem och patienterna de 
representerar, säger Ebba. 

Fortbildningsträffarna är digitala och går igenom vad precisionsmedicin är, vilken utveckling som är 
på väg och vilka möjligheter som finns med den nya diagnostiken och tumöragnostisk behandling. 
Tillsammans diskuterar patient- och närståendeföreträdarna, läkare och professorer hur behandling 
och kunskap kan nå ut bredare och skapa bästa möjliga nytta. 

Under 2021 kommer det hållas en serie regionala fortbildningsträffar. Alla patient- och 
närståendeföreträdare ska få tillgång till information och möjlighet att ställa frågor. Första träffen är 
hos Regionalt cancercentrum Syd. 

 

 



 

                                         
 

                                
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Om initiativtagarna 

 

Nollvision cancer är en unik innovationsmiljö där olika aktörer tillsammans arbetar för att främja 
folkhälsa och för en bättre och snabbare integration av klinisk forskning och innovationer i 
cancervården, i Sverige och globalt. Den långsiktiga målsättningen är att Sverige ska bli världsledande 
på att förebygga, upptäcka, diagnostisera, behandla och organisera sig runt cancer - så att noll 
människor dör till följd av cancer och fler lever längre och bättre.  https://nollvisioncancer.se/ 

 

Genomic Medicine Sweden (GMS) är en nationell satsning med visionen att stärka svensk sjukvård, 
forskning och samverkan med näringslivet inom precisionsmedicin. Tillsammans med 
patientorganisationer, hälso- och sjukvården, universitet och näringslivet utvecklar GMS förbättrad 
diagnostik, baserat på bred gensekvensering. https://genomicmedicine.se/ 

 

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring. 
Produkterna och tjänsterna syftar till att hjälpa människor och möta utmaningarna med en åldrande 
och växande befolkning. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation och tillväxt. 
https://pharma.bayer.se/cancer/precisionsmedicin 

 

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen 
framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under 
ett tak har gjort Roche ledande inom precisionsmedicin - en strategi som syftar till att ge rätt patient 
rätt behandling i rätt tid. https://www.roche.se/ 
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