
Covid-19 har kastat stora delar av 
världen och världens sjukvård in i ett 
läge som är lika oförutsägbart som 
svårhanterligt. Sveriges akut- och 
intensivsvårdskapacitet har behövt 
utökas och annan vård har behövt 
kliva åt sidan för att göra plats och 
frigöra personal. Cancervårdens 
höga prioritet och ofta brådskande 
karaktär har emellertid lett till ett 
vårdflöde som är mindre avstannande 
än inom många andra vårdområden. 
Vad gäller behandlingar har vissa 
ändringar skett men i dagsläget 
verkar detta inte ha haft några större 
konsekvenser på den medicinska 
kvaliteten eller effekten. Däremot 
har situationen lett till ökad oro hos 
många cancerpatienter.

Detta är en förkortad version av 
en rapport som EY tagit fram i maj 
2020, på uppdrag av Cancerfonden. 
Personer verksamma inom vården 
har intervjuats för att ge kvalitativa 
insikter och förståelse. För att ge 
kvantitativa data har en enkätstudie 
riktad till cancerpatienter skickats ut, 
vilket ligger till grund för alla diagram 
i rapporten. Då situationen rörande 

viruset snabbt förändras och tillgången 
på longitudinella data är begränsad bör 
denna rapport primärt betraktas som 
ett arbete för att identifiera områden 
att följa upp och genomföra djupare 
analyser på när förutsättningar ges. 

Mer information finns i den fullständiga 
rapporten på ey.com/se.
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Ändringar i vårdplanen är vanligare hos 
kvinnor än hos män

Detta är troligtvis kopplat till att flera 
av de cancerformer med flest andel 
ändringar är vanligast hos kvinnor



Planering och förberedelse Högprioriterat från högsta ort Samarbete

Risker och farhågor för cancervården framöver

Flera patienter upplever ökad oro men ingen generell trend kopplat till region och smittspridning

Skenande kostnader och budgetproblematik

Oro för ökade kostnader under och
efter krisen

Ej upptäckt cancer

Just nu byggs det upp en vårdskuld i vilken
cancer kan gömma sig

Ett svagare år för cancerforskningen

Mindre tid till forskning och färre prover att analysera för 
framtiden riskerar att skapa ett avbrott i forskningen

uld i vilken cancer kan gömma sig

Personalen ska orka hela maratonloppet

Vägen tillbaka till normalläge kommer kantas av
många månaders hårt slit
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Tydliga prioriteringar har möjliggjort 
för verksamhetschef att säkra upp och 

behålla viktiga resurser

Vården har presterat som ett stort 
gemensamt lag med tydliga mål

God planering har möjliggjort 
nödvändiga förändringar i tid


