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FÖRENINGENS MÅL, MISSION OCH 
VÄRDEN

FÖRENINGENS MÅL

Syftet med Cancerföreningen i Finland är enligt 
dess stadgar (1 §) att förebygga de skador som 
cancersjukdomar förorsakar vårt folk.

I stadgarna konstateras vidare att föreningen 
för att förverkliga sitt ändamål bedriver 
upplysande och förebyggande arbete, anskaffar 
redskap för vården av cancerpatienter, 
upprätthåller för ändamålet avsedda inrättningar, 

stöder cancerpatienter och deras anhöriga 
under behandlingen och rehabiliteringen samt 
understöder mindre bemedlade cancerpatienter. 
Föreningen stöder även cancerforskningen.

Cancerorganisationerna är ett gemensamt 
marknadsföringsnamn för Cancerföreningen 
i Finland, dess 18 medlemsföreningar och 
Cancerstiftelsen. Uppgiftsfördelningen mellan 
Cancerföreningen och Cancerstiftelsen grundar 
sig på ett samarbetsreglemente från 1964. 
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Vår vision: ett gott liv  
utan cancer eller  
trots cancer.

Cancerorganisationerna har en gemensam 
strategi. Föreningens styrelse och stiftelsernas 
gemensamma styrelse sammanträder tillsammans 
och de har ett gemensamt arbetsutskott och 
finansutskott.

VERKSAMHETSIDÉ

Enligt Cancerorganisationernas strategi 2015–
2020 är Cancerorganisationernas verksamhetsidé 
att övervinna cancer. I strategin förklaras 
verksamhetsidén så här: ”Målet uppnås genom 
att förebygga insjuknande i cancer, tidigarelägga 
diagnostiseringen och utveckla behandlingen av 
sjukdomen. För att uppnå målet är det även viktigt 
att stöda dem som insjuknat. Detta inkluderar 
stöd både i att tillfriskna och att leva ett rikt liv 
trots sjukdomen och de spår den lämnat.”

VISION OCH VÄRDEN

I strategin definieras Cancerorganisationernas 
vision så här: ”Ett gott liv utan cancer eller trots 
cancer.”

Cancerorganisationernas värden:

▪ Jämlikhet och rättvisa
 Alla har lika människovärde. Cancer organi

sationerna strävar efter att säkerställa alla 
patienter en lika god vård oberoende av 
bostadsort eller social ställning.

▪ Tillgänglighet
 Cancerorganisationernas tjänster är lättill 

gängliga. Patienternas situation  kartläggs 
och deras individuella önskemål respekteras.

▪ Tillförlitlighet
 Cancerorganisationerna står fast vid sitt 

löfte till dem som insjuknat i cancer, de 
när stående, medborgarna, donatorerna, 
besluts fattarna och forskarna. Den informa
tion som Cancerorganisationerna erbjuder 
är korrekt och uppdaterad.

▪ Samhörighet
 Cancerorganisationernas styrka bygger 

på medlemsföreningarna nära patienter
na, den sakkunniga centralbyrån och ett 
smidigt samarbete dem emellan. Cancer
organisationerna samarbetar med andra 
organisationer för att uppnå dess mål.

STRATEGISKA MÅL

Cancerorganisationerna är enligt strategin för 
åren 2015–2020 en stark och kompetent organisation 
som 

▪ effektiverar förebyggande och diagnostise
ring av cancer på ett tidigt stadium

▪ stöder utvecklingen av cancervård
▪ främjar ett gott liv trots cancer
▪ effektiverar cancerforskningen.

KUVATEKSTI. 
Tässä sitten lisää 
tekstiä ja taustaa 
kuvaan liittyen.
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Inte för allvarligt. 
Överläkare Liisa 
Sailas och Johanna 
Sierpowska upp-
muntrar alla att skratta 
åt cancer alltid då man 
känner för det 
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Vi stärkte kvaliteten och 
genomslaget av vår verksam - 
het på många olika sätt.

GENERALSEKRETERARENS ÖVERSIKT

Cancerföreningen i Finlands verksamhet år 
2015 koncentrerades särskilt på att inverka på 
den nationella cancerpolitiken, på att planera 
genomförandet av och verkställa föreningens 
färska strategi samt på att förbättra kvaliteten av 
Cancer organisationernas egen verksamhet och 
tjänster.

Cancerorganisationerna hade tagit fram tre 
primära budskap för de partier som deltog i riks
dagsvalet i våras:

▪ Man måste säkerställa tidig diagnos av 
cancer, cancervård och övrigt stöd för 
cancer patienter.

▪ Ett nationellt cancercentrum måste inrättas.
▪ Ett program för att förebygga folkhälsosjuk

domar måste lanseras.

Cancerorganisationerna deltar i det nationella nät
verket Finlands NCDallians, som grundats av to
talt åtta patient och hälsoorganisationer. Alliansen 
hade också tagit fram ett flertal hälsopolitiska mål 

inför regeringsprogrammet som delvis överlapp
ade med Cancerorganisationernas mål.

Cancerorganisationernas och NCDalliansens 
mål syns inte som sådana i de mål som ställts upp i 
statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram. Trots 
detta kommer det mål som gäller lanseringen av 
ett program för folkhälsosjukdomar i stort sett att 
förverkligas som en del av regeringsprogrammets 
prioriterade område Hälsa och välfärd och dess 
spetsprojekt ”Hälsa och välfärd ska främjas och 
ojämlikheten bli mindre”. Som en del av Finlands 
NCDallians har Cancerföreningen tillsammans 
med Social och hälsovårdsministeriet och 
Institutet för hälsa och välfärd arbetat för att främja 
förverkligandet av världshälsoorganisationen 
WHO:s program för ickesmittsamma sjukdomar 
i Finland. Cancerorganisationerna stödde 
tillsammans med andra folkhälsoorganisationer 
beredningen av den nya tobakslagen samt deltog 
i beredningen av totalreformen av alkohollagen.

Beredningen av spetsprojekten i Cancerorgani
sationernas strategi och framställandet av Cancer
organisationernas utvecklingsplan pågick under 
hela året. I beredningen deltog styrelsens med
lemmar, medlemsföreningarnas förtroende
valda och medarbetare samt centralbyrån. De 
sju spetsprojekt som utarbetats för att stödja 
Cancerorganisationernas strategiska mål ingår i 
2016 års verksamhetsplan, som delegationen god
kände i december 2015. Under strategins giltig
hetstid kommer man att vid behov uppdatera 
spetsprojektens innehåll i kommande verksam
hetsplaner. Utvecklingsplanen, som färdigställdes 
i slutet av året, omfattar 20 mål som syftar till att 
stärka Cancerorganisationernas verksamhet.

Cancerföreningen i Finlands medlemskår ut
ökades i november då bröstcancerföreningen 
Europa Donna Finland antogs som medlem. 
Bröstcancerföreningen är en aktiv förening som 
representerar den största cancerpatientgruppen, 
och det var med glädje som Cancerorganisationerna 
välkomnade den nya medlemmen.

Cancerorganisationerna stärkte kvaliteten och 
genomslaget av sin egen verksamhet på många 
olika sätt. Med Cancerstiftelsens stöd kunde man 
för tredje året i rad förbättra medlemsföreningar
nas förutsättningar att ordna rådgivning och stöd 
till patienter. Cancerorganisationerna framställde 
dessutom en handbok för sakkunniga skötare 
och så lanserade man ett nytt slags utbildnings
helhet för kamratstödjare. Likaså stärkte man 
innehållet och kvaliteten av rehabiliteringen och 
anpassningsträningen.

Under året fortsatte också arbetet för att effek
tivera verksamheten, skära ned utgifter och rikta 
resurser på ett ändamålsenligt sätt. Ekonomiskt 
sett var verksamhetsåret 2015 ett lyckat år. Vi lyck
ades förbättra vår självförsörjningsgrad.

Vi lyckades uppnå de mål som hade ställts för 
verksamhetsåret samt – tack vare verkställandet 
av strategin – ytterligare förbättra organisationens 
interna samarbete och enhetliget. Ett gott resultat 
såväl i verksamheten som i ekonomin utgör en 
god grund för fortsatt arbete.
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FÖRTROENDEVALDA OCH 
FÖRTJÄNSTMEDALJER

DELEGATIONEN

I delegationen för Cancerföreningen i Finland 
ingår en ordförande plus 26 medlemmar och li
ka många suppleanter. Tolv av de ordinarie med
lemmarna och deras suppleanter väljs bland de 

Ordförande generaldirektör Päivi Kärkkäinen
Vice ordförande kommerserådet Risto Korpela

Medlem Personlig suppleant

Fru Leena Alahuhta Fru Ansa Fagernäs

Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta Insamlingschef Tapio Pajunen

Diplomingenjör Aija Halinen Huvudbokförare Raija Ruotsalainen

Verkställande direktör Kristiina Helenius Chefredaktör Päivi Hietanen

Ledande skötare (pens ) Leea Hiltunen Sekreterare Raili Katajisto(Satakunta) 

Direktör Veikko Hoikkala Fru Pirkko-Liisa Ikonen (Cancerpatienterna i Finland)

Professor Helena Isoniemi Professor Inkeri Elomaa (Finlands 
Kolorektalcancerförening)

Militärläkare Kari Jaakkola Jur kand , vicehäradshövding Arja Urpalainen 
(Saimenregionen)

Medicinalrådet Matti Juhola Psykolog Raija Jansson (Mellersta Finland)

kommerserådet Risto Korpela Docent Arto Rantala (Sydvästra Finland)

HVD Pirkko Kouri (Norra Savolax) Byråföreståndare Tuula Sapattinen

FD Esko Kuusisto Verkställande direktör Pekka Mustonen

Senior Partner Marina Laakso Verkställande direktör Marko Parkkinen

Verksamhetsledare Merja Lindqvist Ordförande Tuomo Mikkonen (Hals- och 
muncancerföreningen i Finland)

Redaktör Tiina Merikanto Redaktör Maarit Huovinen

Utbildnings- och utvecklingschef Henna Myller Verksamhetsledare Suvi Jolkkonen (Norra Karelen)

Överläkare Marja-Liisa Mäntymaa Verksamhetsledare, HVM Riitta Korhonen 
(Kymmenedalen)

Ekonom Matti R  J  Niemi Jur kand  Hannu Tavio (Finlands 
prostatacancerförening)

Stadsrådet Håkan Nordman Primärskötare Aino Pihlajamäki (Österbotten)

Professor Veijo Notkola Professor Kalevi Kiviniitty 

Inredningsförsäljare Maija Nykänen (Birkaland) Ansvarig socialarbetare Pirkko Ollikainen

kandidater som nominerats av de regionala för
eningarna. Fem medlemmar och fem suppleanter 
väljs bland de kandidater som nominerats av pa
tientföreningarna. Dessutom väljs nio andra ordi
narie medlemmar och nio personliga suppleanter.

Delegationen hade följande sammansättning:

Medlem Personlig suppleant

Professor Karl von Smitten (Södra Finland) Projektchef Annikki Thodén

Lead Documentation Journalist  
Christer Strömbäck

Engineer Mardy Lindqvist (Ålands cancerförening)

Administrativ överskötare Raili Valanne Vicehäradshövding Meeri Palosaar (Norra Finland)

Avdelningsöverläkare Eero Vuorinen Överskötare Mirka Sisko Anttonen

Försäljare Pia Westerlund (Sylva rf) Verksamhetsledare Anne Vähäkylä-Aulo

STYRELSEN

Professor Teuvo Tammela, Tammerfors, 
ordförande

Bankdirektör Riitta Pyhälä, Helsingfors,  
vice ordförande

Rektor Seppo Aaltonen, Jyväskylä
Professor Mikael Fogelholm, Helsingfors
Chefsöverläkare Vesa Kataja, Jyväskylä 
Professor Pirkko KellokumpuLehtinen, 

Tammerfors
Professor Sirpa Leppä, Helsingfors
HVM Alpo Manninen, St Michel
Bankdirektör Kari Markkula, Helsingfors
Idrottsinstruktör Pirkko Rönkkö, Anttola
Professor Taina TurpeenniemiHujanen, 

Uleåborg 
Riksdagsrådet Matti Väistö, Joensuu

Styrelsen sammanträdde fem gånger.

ORGANISATIONSKOMMITTÉN

Riksdagsrådet Matti Väistö, Norra Karelens 
cancerförening, ordförande

Idrottsinstruktör Pirkko Rönkkö, 
Cancerföreningen i Finland, vice ordförande

Företagshälsovårdsläkare Anja Iivanainen, Norra 
Savolax cancerförening

Verksamhetsledare Immu Isosaari, Mellersta 
Finlands cancerförening

Verksamhetsledare Riitta Korhonen, 
Kymmenedalens cancerförening

Verksamhetsledare Merja Lindqvist, Hals och 
muncancerföreningen i Finland

Verksamhetsledare Seppo Rajaniemi, Norra 
Finlands cancerförening

Verksamhetsledare Anne VähäkyläAulo, Sylva rf
Verksamhetsledare Marjut Öster, Södra Finlands 

cancerförening
Generalsekreterare Sakari Karjalainen, 

Cancerföreningen i Finland, sekreterare

Organisationskommittén sammanträdde fem 
gånger

Delegationen sammanträdde två gånger i 
Helsingfors: vid vårmötet den 19 maj och höstmötet 
den 15 december. I samband med vårmötet höll 
Eeva Ollila, överläkare för hälsofrämjande, en 

presentation om det hälsopolitiska nuläget. I 
samband med höstmötet höll överläkare Riikka 
Huovinen en presentation om förbättrade 
vårdresultat för bröstcancer.
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ARBETSUTSKOTTET

Professor Teuvo Tammela, ordförande
Professor Seija Grénman, vice ordförande
Professor Klaus Elenius
Akademiprofessor Jaakko Kaprio
Generalsekreterare Sakari Karjalainen
Bankdirektör Kari Markkula
Bankdirektör Riitta Pyhälä

Arbetsutskottet sammanträdde sju gånger. 
Arbets utskottet är ett gemensamt utskott med 
Cancerstiftelsen.

FINANSUTSKOTTET

Bankdirektör Kari Markkula, ordförande
Verkställande direktör Timo Ritakallio, vice 

ordförande
Generalsekreterare Sakari Karjalainen
Minister Raimo Sailas
Professor Teuvo Tammela
Ekonomi och förvaltningschef Raija Stjernvall, 

sekreterare

Finansutskottet sammanträdde tre gånger. 
Finansutskottet är ett gemensamt utskott med 
Cancerstiftelsen.

VALUTSKOTTET

Ekonom Matti R.J. Niemi, Finlands 
prostatacancerförening, ordförande

Utbildnings och utvecklingschef Henna 
Myller, Norra Karelens cancerförening, vice 
ordförande

Verksamhetsledare Seppo Rajaniemi, Norra 
Finlands cancerförening

Ordförande Hannu Routamaa, Birkalands 
cancerförening

Professor Toivo T. Salmi, Sydvästra Finlands 
cancerförening

Verksamhetsledare Anne VähäkyläAulo, Sylva rf
Ledningsassistent Auli Jaatinen, 

Cancerföreningen i Finland, sekreterare

Valutskottet sammanträdde två gånger. 

REVISORER

Revisorer för Cancerföreningen i Finland var 
CGR Samuli Perälä och CGR Jaana Salmi. Deras 
personliga ersättare var CGR Soila Rantanen och 
CGR Sauli Salmi.

MEDALJER OCH PRISER

FÖRTJÄNSTMEDALJ I SILVER FÖR 
CANCERBEKÄMPANDE
Fru Leena Alahuhta
MKD Eero Carpén
Professor Jorma KeskiOja
Överläkare Ilkka Salvén
PM Leena VasankariVäyrynen

FÖRTJÄNSTMEDALJ I BRONS FÖR 
CANCERBEKÄMPANDE
Volontär Juha Holmgren
Internrevisor Pirkko Lapisto
Äldre konsult Heikki Miettinen
Vicehäradshövding Juhani Nummela
Stationsföreståndare Kaija Roine

KOMMITTÉER

Cancerföreningen i Finland har tillsatt följande 
ständiga kommittéer:

FÖRTJÄNSTMEDALJS
KOMMITTÉN

Ordförande: Professor Pentti Seppälä
Medlemmar:
Professor Antti Jekunen
Generalsekreterare Sakari Karjalainen
Professor Kalevi Kiviniitty
Docent Matti Mäntylä

REHABILITERINGSKOMMITTÉN

Ordförande: Överläkare Riikka Huovinen
Medlemmar:
Organisationskoordinator Hannele Arvekari
Verksamhetsledare Immu Isosaari
Sakkunnig skötare Teija Kemppainen
Verksamhetsledare Riitta Korhonen
Sakkunnig skötare AnnaElina Rahikainen
Sakkunnig skötare Margita Strandberg 

Heinonen
Sekreterare:
Projektkoordinator Tuire Muona
Projektkoordinator Marika Sorvari

PROFESSOR SAKARI 
MUSTAKALLIOS FOND

Ordförande: Docent Matti Mäntylä
Vice ordförande: Docent Mikael Kajanti (fram till 

24.3.2015)

Medlemmar:
Professor Heikki Joensuu (fr.o.m. 24.3.2015)
Docent Ritva Järvenpää
Professor Pirkko KellokumpuLehtinen
Professor Seppo Pyrhönen
Professor Taina TurpeenniemiHujanen

SOCIALA KOMMITTÉN 

Sakkunnig skötare Sirpa Lehtinen/Sakkunnig 
skötare Taina Häkkinen

Generalsekreterare Sakari Karjalainen

REDAKTIONEN FÖR TIDNINGEN 
SYÖPÄCANCER

Chefredaktör: Docent Sirkku Jyrkkiö
Medlemmar:
Medicinsk redaktör, docent, överläkare Riikka 

Huovinen
Redaktionssekreterare Mirja Karlsson
Informatör Anu Kytölä
Docent Anna Lepistö
Redaktionschef Satu Lipponen
Docent Päivi Lähteenmäki
Ansvarig socialarbetare Pirkko Ollikainen
Överläkare Eeva Ollila 
Specialläkare Päivi Pakarinen
Informatör Maarit Rautio
Hälsovårdsrådet Leena Rosenberg
Webbkommunikationschef Jaana Ruuth
Docent i medieforskning Maija Töyry
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SAMHÄLLSPÅVERKAN

MÅL

Syftet med Cancerföreningen i Finland är en
ligt dess stadgar att förebygga de skador som 
cancer sjukdomar medför. Förutom genom hälso
främjande, rådgivning, rehabilitering, kommu
nikation och forskning vill Cancerföreningen 
främja detta mål genom att inverka på politiskt 
beslutsfattande. För att uppnå målet utnyttjar 
 föreningen både formella verkningskanaler och 
olika nätverk. Väsentligt för föreningens inflytan
de är att den upplevs som en pålitlig och obunden 
samarbetspartner.

RIKSDAGEN, MYNDIGHETER 
OCH EU

Riksdagen. Under verksamhetsåret samarbetade 
Cancerföreningen i Finland med Finlands 
NCDallians för att presentera sina mål för 
olika riksdagsgrupper och inför beredningen 
av regeringsprogrammet. År 2015 behandlade 
riksdagen inte sådana regeringspropositioner 
där en representant för Cancerorganisationerna 
skulle ha hörts.

Social- och hälsovårdsministeriet. Efter riks 
dagsvalet och efter att den nya regeringen inlett 
sitt arbete började Social och hälsovårdsmi
nisteriet planera genomförandet av regerings
programmet och omorganisera sina insats
områden. Generalsekreteraren och Finlands 
Hjärtförbunds generalsekreterare träffade  familje 
och omsorgs minister Juha Rehula i början av 
regerings perioden då regeringen beredde sina 

Övriga myndigheter. I augusti ordnade Cancer
föreningen i Finland ett informationsmöte om 
olaglig införsel och återförsäljning av snus samt 
om brister i övervakningen av denna verksam
het. Efter infomötet har föreningens team för 
hälsofrämjande fortsatt sitt samarbete inom 
temat med Social och hälsovårdsministeriet, 
Finansministeriet, Tullen, polisförvaltningen, 
Tillstånds och tillsynsverket för social och hälso
vården (Valvira) och skeppsrederier.

Institutet för hälsa och välfärd fick i uppdrag 
av Social och hälsovårdsministeriet att utarbeta 
ett förslag om väntetiderna till cancervård och 
om ett system för att följa väntetiderna. I slutet 
av 2014 hade Cancerföreningen ingått ett 
avtal med Institutet för hälsa och välfärd om 
Cancerföreningens deltagande i arbetet för att 
definiera väntetiderna för erhållande av cancervård 
samt i forskningen om temat. Föreningens 
överläkare bidrar till projektet med sin expertis 
och Cancerregistret med sina registerdata.

EU-lagstiftning. EUmedlemsländerna måste 
införliva de nya reglerna i direktivet om tobaks
produkter från 2014 i nationell lagstiftning senast 
i maj 2016. Direktivet förbjuder bl.a. användning
en av smakämnen i tobaksprodukter. Det kommer 
att ha stor inverkan i Finland, eftersom nästan var 
fjärde rökt cigarett i Finland är en mentolcigarett. 
De synligaste förändringarna gäller tobaksför
packningarna. Text och bildvarningar på cigarett
förpackningarna blir obligatoriska. Varningarna 
ska täcka 65 procent av askens fram och baksi
da. Cancerföreningen i Finland har tillsammans 
med andra organisationer aktivt stött Social och 
hälsovårdsministeriet i tillämpandet av det nya 

direktivet och i beredningen av den nya tobaksla
gen. En representant för Cancerföreningen deltog 
i december i ett möte i Sveriges riksdag som be
handlade lagstiftningen gällande rökfrihet.

Cancerföreningen deltog också aktivt i Euro
pean Data in Health Research Alliance, ett euro
peiskt nätverk för organisationer, stiftelser och 
forskningsinstitut som syftade till att se till att EU:s 
kommande direktiv för reglering av registerbase
rad forskning inte skulle hota den vetenskapliga 
forskningen. Nätverkets verksamhet koordinera
des av Wellcome Trust i Storbritannien och kom
municerades via webbplatsen datasaveslives.eu.  
I slutet av året kom EUkommissionen, EUparla
mentet och EUrådet fram till en positiv lösning i 
fråga om direktivets innehåll.

Finlands cancerregister innehar en  viktig 
roll som en producent av den sakkunskap som 
behövs i den nationella cancerpolitiken. Cancer
registret upprätthåller en databas över alla i 
Finland diagnostiserade cancerfall och det är 
också ett statistiskt och epidemiologiskt forsk
ningsinstitut. Massundersökningsregistret är 
en avdelning vid Cancerregistret som upprätt
håller en databas om cancerscreeningsprogram 
och som planerar och utvärderar riksomfattande 
screeningar. De data som Cancerregistret och 
Massundersökningsregistret tar fram utnyttjas för 
riksomfattande cancer och screeningstatistik och 
cancerforskning samt som stöd för hälsopolitiskt 
beslutsfattande.

Nätverk. I början av året var Cancerföreningen 
ordförande och koordineringsansvarig för 
nätverket Finlands NCDallians, som hade 
grundats i början av 2014. I nätverket deltog 

spetsprojekt. Rehula framhävde organisationer
nas roll särskilt inom det hälsofrämjande arbetet 
samt ministe riets samarbetsvilja.

Cancerföreningens representanter spela
de en viktig roll i ministeriets screeninggrupp, 
som avslutade sitt arbete den 30 juni 2015. I slu
tet av året utnämnde ministeriet en ny arbets
grupp med särskild fokus på cancerscreening. 
Arbetsgruppen grundades delvis på grund av 
regeringsprogrammets mål som syftar till att se 
över kommunernas uppgifter och förpliktelser. 
Cancerregistrets undersökningar och  utredningar 
fungerar som bakgrundsmaterial när ministeriet 
beslutar om att fortsätta och eventuellt utöka 
cancerscreeningarna.

Som en del av Finlands NCDallians har 
Cancer föreningen tillsammans med Social och 
hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och 
välfärd arbetat för att främja förebyggandet av folk
hälsosjukdomar. Samarbetet genomförs i form av 
ett nätverk. Genom samarbete med myndigheter 
och organisationer har man också utvecklat och 
utvärderat indikatorer för att följa förverkligan
det av WHO:s mål gällande ickesmittsamma 
sjukdomar.

En representant för Cancerföreningen deltar i 
Social och hälsovårdsministeriets styrgrupp för 
biobankslagen, i expertgruppen för vård av kro
nisk och cancerrelaterad smärta samt i verksam
heten av arbetsgruppen för läkemedelsinforma
tion vid Säkerhets och utvecklingscentret för lä
kemedelsområdet (Fimea). Cancerföreningen har 
varit i aktiv kontakt med ministeriets tjänstemän i 
fråga om beredningen av ny lagstiftning om tobak 
och alkohol.
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sju andra folkhälso och patientorganisationer: 
Andningsförbundet, Diabetesförbundet i Finland, 
Filha, Finlands Hjärtförbund, Finska läkar
föreningen Duodecim, Föreningen för mental 
hälsa i Finland och Hjärnförbundet. Nätverket tog 
fram sina egna mål inför regeringsprogrammet. 
Ett av målen – lanserandet av ett nationellt 
program för att förebygga folksjukdomar – var 
gemensamt med Cancerorganisationernas mål.

I våras inledde generalsekreteraren sitt arbete 
som medlem i styrelsen för Finlands  social och 
hälsa rf (Soste). Soste är en viktig aktör  inom so
cial och hälsopolitiken som främjar social och 

hälsovårdsorganisationernas gemensamma 
mål. Generalsekreteraren var dessutom supp
leant i Delegationen för medborgarsamhälls
politik, som siktar till att mångsidigt inverka på 
samtliga medborgarorganisationers verksam
hetsmiljö. Generalsekreteraren var även med
lem i delegationen för läkemedelsforskning vid 
Läkemedelsindustrin rf. Hälsoavdelningens 
överläkare och andra sakkunniga fungerade 
som expertmedlemmar i ett flertal arbetsgrup
per och samarbetsnätverk som arbetar med 
cancerprevention.

ORGANISATIONSVERKSAMHET

MEDLEMMAR OCH 
MEDLEMSFÖRENINGAR

Cancerföreningen i Finland är en av Finlands 
största folkhälso och patientorganisationer. 
Finlands bröstcancerförening – Europa Donna 
Finland rf antogs som medlem i november. I 
Cancerföreningen ingår nu alltså 18 medlems
föreningar: tolv regionala cancerföreningar och 
sex riksomfattande patientföreningar. Vid slutet 

Väsentligt för föreningens 
inf lytande är att den upplevs 
som en pålitlig och obunden 
samarbetspartner.

av verksamhetsåret 2015 hade Cancerföreningen 
fortfarande omkring hundra personmedlemmar, 
men föreningen har inte antagit nya person
medlemmar på flera årtionden. Vid årets slut ha
de medlemsföreningarna 123  209 medlemmar 
över hela landet (2014: 123 937).

Cancerföreningen inrättade genom interna 
arrangemang en befattning som organisations
sekreterare. Carita Åkerblom tog emot anställnin
gen fr.o.m. september.

Verksamhetsledare.  
Anne Lindfors från Birka-

lands cancerförening, Kimmo 
Järvinen från Finlands 

prostata cancerförening, 
Minna Anttonen från 

Cancer patienterna i Finland, 
Ville Viitanen från Sydvästra 
Finlands cancerförening och 

Sirpa Hietaranta från  
Södra Finlands  
cancerförening  
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Medlemsföreningar i Cancerföreningen i Finland (stiftelseår i parentes)

Föreningens namn Antal 
avdelningar

Antal 
medlemmar 

31.12.2015

Antal lokala 
avdelningar och/

eller klubbar

Regionala cancerföreningar

Södra Finlands cancerförening (1965) 4 14 688 14

Mellersta Finlands cancerförening (1956) 1 5 096 5

Kymmenedalens cancerförening (1956) 2 3 143 5

Sydvästra Finlands cancerförening (1951) 6 28 471 12

Birkalands cancerförening (1951) 7 21 022 2

Österbottens cancerförening (1956) 4 12 835 29

Norra Karelens cancerförening (1956) 1 3 322 14

Norra Savolax cancerförening (1959) 1 4 271 20

Norra Finlands cancerförening (1957) 2 7 731 47

Finlands bröstcancerförening – Europa Donna 
Finland rf (2005)

1 997 -

Saimens cancerförening (1953) 4 7 719 10

Cancerföreningen i Satakunta (1974) 3 8 204 4

Ålands cancerförening (1986) 1 832 -

Riksomfattande patientföreningar

Finlands kolorektalcancerförening (2007) 1 530 -

Finlands prostatacancerförening (1997) 1 1 850 -

Hals- och muncancerföreningen i Finland 
(1962)

2 927 12

Cancerpatienterna i Finland (1971) 1 114 15

Sylva, föreningen för cancersjuka barn och 
unga (1982)

1 1 457 1

regionala cancerföreningar erbjuder tjänster och 
service för att stödja rehabilitering. Merparten 
av föreningarna deltar även i anpassningsträ
ningen av cancerpatienter, som koordineras av 
Cancerföreningen i Finland och stöds av ministe
riet med bidrag från penningautomatföreningen 
RAY. En del av de regionala föreningarna deltar 
även i den rehabiliteringsverksamhet som finan
sieras av Folkpensionsanstalten eller sjukvårds
distrikten. Föreningarna hjälpte cancerpatienter 
också ekonomiskt genom att betala vårddagser
sättningar eller bidrag.

De regionala cancerföreningarna främjade 
vetenskaplig forskning i sina respektive regioner 
med olika stipendier. Birkalands  cancerförening 
fungerade dessutom som ett koordinations
centrum för en nationell screeningundersök
ning av tarmcancer samt genomförde andra 
forskningsprojekt.

De riksomfattande patientföreningarna är verk
samma i hela landet och samarbetar med de regi
onala cancerföreningarna. Patientföreningarna 
erbjuder tillgång till kamratstöd, gemensam verk
samhet och expertrådgivning för de personer som 
har prostatacancer, hals och muncancer, bröst
cancer eller tarmcancer. Vissa patientföreningar 
ordnar även anpassningsträning. Sylva rf för sam
man familjer till barn och unga som insjuknat i 
cancer och erbjuder dem stöd. Cancerpatienterna 
i Finland är huvudansvarig för publiceringen av 

patienthandböcker för alla cancerpatienter förut
om barn, även om alla patientföreningar också har 
egen publiceringsverksamhet. Cancerpatienterna 
i Finland hade år 2015 totalt 15 patientnätverk för 
cancergrupper för sällsynta cancersjukdomar samt 
ett nätverk för unga vuxna som insjuknat i cancer. 
I St Michel finns kurscentrumet Kyyrönkaita som 
är avsett för personer med hals och muncancer.

Den lokala verksamheten är en viktig verk
samhetsform för många medlemsföreningar. 
Särskilt i geografiskt vidsträckta och avlägsna 
trakter erbjuder lokala avdelningar en möjlig
het för cancerpatienter och deras anhöriga och 
andra medborgare att komma i kontakt med 
Cancerorganisationernas verksamhet. År 2015 
hade medlemsföreningarna totalt nästan 190 
lokala avdelningar eller klubbar. Norra Finlands 
cancerförening hade flest, medan Birkalands can
cerförening inte hade alls lokal verksamhet i form 
av avdelningar eller klubbar. I den lokala verksam
heten deltog ca 10 000 medlemmar. I förhållande 
till föreningens medlemsantal har Norra Karelens 
cancerförening varit mest aktiv i den lokala verk
samheten (över hälften av medlemmarna del
tog). Lokal verksamhet är en viktig verksamhets
form också i Södra Finland, Sydvästra Finland, 
Österbotten, Norra Savolax och Norra Finland. I 
genomsnitt var tolfte medlem deltar i verksam
heten av lokalavdelningar och klubbar.

MEDLEMSFÖRENINGARNAS 
VERKSAMHET

De regionala cancerföreningarnas verksamhets
område täcker hela Finland inklusive Åland. Varje 
förening hade år 2015 minst ett verksamhetsställe 
där en sjukskötare kunde erbjuda cancerrådgiv
ning. En del av alla regionala cancerföreningars 
kärnverksamhet är att erbjuda rådgivning till can
cerpatienter och deras anhöriga samt att se till att 

de har tillgång till kamratgrupper och stödperso
ner. Varje förening har en verksamhetsledare eller 
en verkställande direktör. Alla regionala cancer
föreningar ordnade rådgivning till cancerpatienter 
och deras anhöriga samt erbjöd dem psykosoci
alt stöd. Sydvästra Finlands cancerförening har 
dessutom ett hospis och en enhet för effektiverat 
service boende, Birkalands cancerförening har en 
läkarstation och ett laboratorium och Österbottens 
cancerförening äger ett cytologilaboratorium. Alla 

Medlemsföreningarna 
erbjuder rådgivning och 
stöd till cancerpatienter 
och deras anhöriga.
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SAMARBETE

Organisationsutskottet tillsätts av föreningens 
styrelse och varje medlemsförening har turvis 
en representant i utskottet. 2015 års ordförande 
för organisationsutskottet var styrelsemedlem, 
riksdagsrådet Matti Väistö, ordförande för Norra 
Karelens cancerförening. Organisationsutskottet 
sammanträdde fem gånger och behandlade 
bl.a. organisationens utvecklingsplan, spets
projekten i strategin och medlemsansökan av 
Bröstcancerföreningen.

Verksamhetsledarmöten. Under året ordnades 
totalt fem verksamhetsledarmöten, varav ett 
var ett tvådagsmöte i Moikois hos Sydvästra 
Finlands cancerförening. Verksamhetsledaren 
för Cancerföreningen i Satakunta MarjaLiisa 
AlaLuopa var ordförande för 2015 års möten. Ala
Luopa och generalsekreteraren beredde mötena 
tillsammans. Verksamhetsledarna deltog aktivt 
i mötena, som behandlade frågor om strategins 
verkställande, organisationens utvecklingsplan, 
bidrag och ekonomi, 2016 års verksamhetsplan, 
kamratstöd, medelsinsamling, utbildning, 
rehabilitering samt kostnadsfördelningen hos 
tidningen SyöpäCancer. Verksamhetsledarmötena 
är mycket viktiga redskap för att samordna 
organisationens tjänster, säkerställa tjänsternas 
kvalitet och planera gemensam verksamhet och 
gemensamma projekt.

Organisationens svenskspråkiga verksam
het behandlades vid två skilda verksamhetsled
armöten i våras och höstas. I dessa möten del
tog Södra Finlands cancerförening, Sydvästra 
Finlands cancerförening, Österbottens cancer
förening, Ålands cancerförening och Finlands 
prostata  cancer förening.

Valutskottet. På förslag av organisationsutskottet 
beslutade styrelsen att grunda ett tillfälligt 
valutskott. Valutskottet beredde de personval som 
gjordes i december i delegationen. Ordförande 
för valutskottet var ekonom Matti R.J. Niemi, 
ordförande för Finlands prostatacancerförening.

ÖVERLÄGGNINGSDAGARNA 

Cancerorganisationernas årliga överläggnings
dagar ordnades 16.–17.1.2015 i kongresshotellet 
Aulanko i Tavastehus. Evenemanget ordnades 
av Cancer patienterna i Finland. Teman var 
verkställandet av den nya strategin, reformerna 
inom social och hälsopolitiken, rehabilitering 
och kamratstöd, hälso främjande samt 
cancerpatienternas erfarenheter. Särskild vikt 
lades vid patientens perspektiv. I evenemanget 
deltog ca 80 personer från olika håll i Finland.

RÅDGIVNINGSTJÄNSTER, 
REHABILITERING OCH  
KAMRATSTÖD

RÅDGIVNINGSTJÄNSTER

Cancerorganisationernas rådgivningstjänster 
består av en riksomfattande rådgivningstjänst 
och de tjänster som erbjuds av de tolv regiona
la cancer föreningarna och några riksomfattande 
patient föreningar. Cancerorganisationernas råd
givning sköts av omkring 50 yrkesutbildade per
soner inom hälso och sjukvården.

Rådgivningstjänsternas ändamål. Med råd
givningstjänsterna vill Cancerorganisationerna 
erbjuda information och psykosocialt stöd till 
cancer patienter, anhöriga och alla som funde
rar på frågor kring cancer. Man kan få råd per
sonligen, per telefon och epost eller i realtid på 
webben.

Målet är att erbjuda allmän information om bl.a. 
cancerprevention, tidig upptäckt, symptom och 
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Ett givande arbete. Sirpa 
Lehtinen, cancerexpert 
och sakkunnig skötare, 

ger personlig rådgivning 
via den riksomfattande 

rådgivningstjänsten 
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hur man känner igen dem, behandlingsalternativ, 
tillfrisknande och rehabilitering. Den hälso
främjande delen av rådgivningen syftar till att 
främja hälsosamma levnadsvanor och på så sätt 
minska cancerrisken samt förbättra patienternas 
livskvalitet och livskraft.

Rådgivningen främjar också den psykiska 
hälsan hos patienterna genom interaktion, 
mentalt stöd, beaktande av anhöriga och socialt 
stöd. Också ökat deltagande i egen vård och ökade 
möjligheter till kamratstöd främjar psykisk hälsa.

Man kan också få råd och stöd anonymt.
Den riksomfattande rådgivningstjänsten 

sysselsatte fem sakkunniga skötare, varav en med 
80 procents arbetsinsats. Dessutom hade tjänsten 
två timanställda.

Rådgivning per telefon och e-post. Råd givnings
tjänsten omfattar rådgivning via en avgiftsfri tele
fontjänst, rådgivning per epost och rådgivning via 
webbtjänsten sakkunnigskötare.fi. Den riksomfat
tande rådgivningstjänsten  kontaktades ca 4 300 
gånger under året. Det var ungefär lika många 
gånger som året innan. Omkring 3 400 av dessa 
kontakter kom per telefon och ca 760 per epost.

I början av oktober började man med en 
snabbchatt utan tidsbeställning. Chatten användes 
totalt 68 gånger. Chattdiskussioner där patienter 
och skötare talade på tumanhand och där tiden hade 
bokats i förväg förekom ca 70 gånger. Dessutom 
ordnade man fem gruppchattar i samarbete med 
Bröstcancerföreningen. I praktiken innebar det att 
man erbjöd unga cancerpatienter en möjlighet att 
delta i en gruppchatt som leddes av en sakkunnig 
skötare.

Största delen av telefonkontakterna kom från 
patienter (2 790 samtal). Merparten av de övri
ga kontakterna kom från cancerpatienters anhö
riga (880 kontakter). Också många människor 
som inte hade drabbats av cancer kontaktade 

rådgivningen (230 gånger), likaså yrkesutbilda
de personer (260 gånger). Kontakterna gällde 
oftast bröstcancer (1  120), gynekologisk cancer 
(400), prostatacancer (390) eller tarmcancer 
(280). Diskussionsämnen var bl.a. förebyggande 
av cancer, hälsovård, cancer symptom, screening, 
kost, diagnoser och sociala förmåner. Det kom in 
flest frågor om cancerbehandling (2 390 diskus
sioner). Unge fär en fjärdedel av de som kontak
tade rådgivningen (1 180) instruerades vidare till 
de relevanta regionala cancerföreningarna eller 
patientföreningarna.

Samarbetet med yrkeshögskolor fortsatte 
och representanter för Cancerorganisationernas 
rådgivningstjänster gav flera föreläsningar om 
rådgivningstjänsterna vid olika utbildningar. 
Rådgivningstjänstens ansvariga skötare inbjöds 
att föreläsa om Cancerföreningens verksamhet 
och rådgivning totalt 15 gånger (bl.a. tio gånger 
för studerande vid yrkeshögskolor).

Ärftlighetsrådgivning. Cancerorganisationer
nas sakkunniga skötare erbjuder även ärftlighets
rådgivning (350 diskussioner och 43 besök un
der året). Ärftlighetsrådgivningen har erbjudits 
under ledning av en specialist i genetik sedan 
1995. Under verksamhetsåret 2015 bedömde spe
cialisten den genetiska risken hos 130 personer. 
Av dessa fick 76 personer en remiss till special
sjukvård. Specialisten hjälper också de sakkunni
ga skötarna vid de regionala cancerföreningarna. 
Cancerorganisationernas ärftlighetsrådgivning 
ordnas med stöd från RAY.

Förmånsrådgivning per telefon. År 2014 hade 
Cancerorganisationerna lanserat en riks täckande 
telefonrådgivning om sociala förmåner. Under 
verksamhetsåret 2015 var det Birkalands cancer
förening som ansvarade för tjänsten. Frågorna 
kan gälla bl.a. sjukförsäkringar, utkomststöd, 
patientens rättigheter och social tjänster. Under 

verksamhetsåret var telefon linjen öppen två tim
mar i veckan. Den kontaktades totalt 75 gånger.

Smärtlinjen. Under året lanserades Smärt
linjen, en telefontjänst som stöder behandling
en av cancersmärta, som ett samarbete mellan 
Cancerorganisationernas rådgivningstjänster, 
smärtpolikliniken vid HNS och Dra Consulting 
Oy. Sakkunniga på Smärtlinjen betjänar cancer
patienter och deras anhöriga och samarbetar vid 
behov med andra sakkunniga inom hälsovården 
för att lindra den smärta som patienter upplever. 
Smärtlinjens sjukskötare på HNS smärtpoliklinik 
betjänar två gånger i veckan (1,5 timmar per gång). 
Man kan ringa linjen antingen direkt eller bli 
instrue rad att ringa av sakkunniga skötare. Under 
året inkom omkring fem samtal per månad. Man 
satsade på att utveckla och sprida information om 
Smärtlinjens verksamhet.

Utbildning och utvecklingsarbete inom råd-
givningstjänsterna. Under de senaste åren har 
man arbetat för att samordna och förenhetliga 
Cancerorganisationernas rådgivningsverksamhet 
och praxis. Man har ökat det dagliga  samarbetet 
mellan kommunikationsenheten och aktörer 
 inom Cancerorganisationernas verksamhetsom
råde, förenhetligat olika praxis och underlättat in
formationsutbytet. Olika elektroniska databaser 
(t.ex. Duodecims informationstjänst Terveysportti) 
har stärkt sjukskötarnas sakkunskap. Den riksom
fattande rådgivningstjänstens ansvariga skötare 
delar ut pressmeddelanden, forskningskunskap 
och anvisningar om bl.a. kostrekommendationer 
till alla sakkunniga skötare också vid de regionala 
cancerföreningarna. Sakkunniga skötare deltog i 
ett flertal utbildningar: Cancerstiftelsens sympo
sium i Tusby, en utbildning av HNS ärftlighets
poliklinik, en utbildning av HNS smärtpoliklinik, 
Sjukskötardagarna, en utbildning av HNS bröst
kirurgiska enhet och Rehabiliteringsdagarna.

Cancerstiftelsens stöd. De rådgivningstjäns
ter som erbjöds under verksamhetsåret 2015 för
verkligades med stöd från Cancerstiftelsen. Stödet 
har utnyttjats för att rekrytera och utbilda sakkun
niga skötare, för att förenhetliga anvisningar och 
för att utarbeta, översätta (till svenska) och trycka 
kommunikationsmaterial om rådgivningen.

REHABILITERING OCH 
KAMRATSTÖD

Mål. Målet med rehabiliteringsverksamheten och 
den hälsofrämjande verksamheten är att minska 
och förebygga de skador som cancer och cancer
vården orsakar samt att så vitt möjligt fördröja 
att symptomen förvärras och erbjuda patienter 
psyko socialt och fysiskt stöd. Rehabiliteringen ska 
också hjälpa cancerpatienter att klara sig på egen 
hand, främja metoder som stöder välbefinnande 
och uppmuntra patienter att vara aktiva.

Arbetsfördelning och finansiering. Rehabili
tering och anpassningsträning för cancerpatien
ter erbjuds i Finland av Folkpensionsanstalten 
(FPA), Cancerorganisationerna och vissa sjukhus. 
Under verksamhetsåret 2015 ordnade medlems
föreningar na i Cancerföreningen i Finland cancer
rehabilitering både med egen finansiering och 
med stöd från penningautomatföreningen RAY. 
En del av de regionala cancerföreningarna ordna
de också rehabiliteringskurser som finansierades 
av FPA. FPA:s rehabiliteringsverksamhet styrs 
av anstaltens standarder för god rehabiliterings
praxis. Under verksamhetsåret 2015 kommentera
de Cancerorganisationerna FPA:s förslag till nya 
rehabiliteringsstandarder (2017–2020) för cancer
patienters anpassningsträningsverksamhet.

Anpassningsträning. Cancerorganisationernas 
rehabiliteringsverksamhet grundar sig på kurser  
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i anpassningsträning som syftar till att kom
plettera de offentliga rehabiliteringstjänsterna. 
Verksamheten ordnas av de regionala cancerfören
ingarna och vissa patientföreningar. Verksamheten 
är riksomfattande och koordineras av 
Cancerföreningen i Finland. De RAYfinansierade 
kurserna styrs av de  kriterier för anpassningsträ
ning som utarbetats av Cancerorganisationerna 
tillsammans med RAY. Kriterierna uppdaterades 
2015. För  utvecklingen av cancerrehabiliteringen 
svarar en rehabiliterings styrgrupp som består av 
sakkunniga vid Cancerföreningen och de regiona
la cancerföreningarna. Gruppen sammanträdde 
tre gånger under året.

Cancerorganisationernas mål är att alla 
cancer patienter ska få lämpligt stöd och lämplig 

rehabiliteringsrelaterad information när de så vill. 
Målet med anpassningsträningen är att hjälpa 
och stödja cancerpatienter och deras närstående 
under alla steg av sjukdomen. Verksamheten är 
avsedd för att främja patienternas livskvalitet och 
hälsa samt stödja deras återkomst till arbete.

En anpassningsträningskurs är målinriktad re
habilitering i gruppform, vilket erbjuder tillgång 
till kamratstöd under handledning av yrkesutbil
dade personer.

Kurserna är vanligen riktade till grupper av 
patienter med en viss typ av cancer. Det finns också 
kurser som är avsedda för alla cancerpatienter 
eller för patienter i vissa åldrar. Kurserna är främst 
individuella kurser eller kurser för par. Under året 
ordnades 24 individuella kurser, 22 kurser för par 

och två familjekurser. Kurserna för par är öppna 
för den insjuknades maka eller make eller någon 
annan närstående. Dessutom finns kurser för 
hela familjer, barn och unga samt svenskspråkiga 
cancerpatienter och deras närstående.

Cancerorganisationerna ordnar anpassnings
träning både som öppen och som slutenvårds
rehabilitering vid rehabiliteringscentrum. Enligt 
de uppdaterade kriterierna innehåller öppen
vårdskurserna 2–8 möten på 1,5–8 timmar åt 
gången. Kurserna för öppenvårdsrehabilitering 
ordnas nära de som går i rehabiliteringen, i can
cerföreningarnas egna lokaler eller vid rehabili
teringscentrum och andra lämpliga lokaler. 
Slutenvårdsrehabiliteringen bygger på 2–8 da
gars kurser vid rehabiliteringscentrum. Kurserna 
kan ordnas i en eller två delar. Under de kurser 
som ordnas vid rehabiliteringscentrum kommer 
kursdeltagarna bort från sina hemmiljöer och sin 
vardag, och de bildar en kompakt grupp med de 
övriga kursdeltagarna. Kurserna kan också inkor
porera element från både öppen och slutenvårds
rehabilitering. Dessutom kan man ordna öppna 
kurser där man utnyttjar nätbaserade självhjälps
program, uppgifter som görs med mobila datorer 
och diskussioner i en sluten webbmiljö.

Antal kurser och kursinnehåll. Under året och 
med stöd från RAY ordnades totalt 48 kurser för 
anpassningsträning: elva i öppen vård och 33 i 
sluten vård. Fyra kurser var kombinerade kurser.

I kurserna deltog 710 cancerpatienter och anhö
riga. Det totala antalet sökande var 1 195. De regio
nala cancerföreningarna och patient föreningarna 

kompletterar rehabiliteringen med olika tjänster 
såsom rådgivning, infokvällar, stödpersonsverk
samhet, funktionella eller diskussionsinriktade 
kamratstödsgrupper samt ärftlighetsrådgivning. 
Cancerföreningen i Finland och dess medlemsor
ganisationer erbjuder råd och hjälp till cancer
patienter och deras närstående i alla ärenden som 
har att göra med cancerrehabilitering.

Samtliga anpassningsträningskurser gav del
tagare en möjlighet att få information och kamrat
stöd samt hjälp med att identifiera och stärka sina 
egna resurser. Under året ordnades nya temainrik
tade kurser där man utnyttjade bl.a. kraftgivande 
fotografering, konstterapi, motion och naturen. 
Man ordnade även kurser för unga cancerpatien
ter och cancerpatienter som drabbas av ensamhet. 
Under vissa kurser utnyttjade man sociala medier 
i form av ett slutet diskussionsforum samt olika 
övningar som utfördes med mobila datorer.

Kursrapporter, respons från deltagare och 
medarbetare. Efter varje kurs görs en kurs
utredning som lämnas in till Cancerföreningen 
i Finland. Kursarrangören bereder en skriftlig 
rapport om kursens mål, hur målen nåddes och 
vilka metoder som användes. Dessutom görs ett 
sammandrag över deltagarresponsen. Målet är att 
samla in kvalita tiva och kvantitativa data om bl.a. 
kursdeltagare och personalresurser för statistiska 
ändamål. 

Enligt den respons som samlats in från kurs
deltagare är verksamheten ytterst nödvändig. Den 
erbjuder deltagarna mångsidigt kamratstöd från 
både andra kursdeltagare och kamratstödjare. 

Vi vill att alla cancer-
patienter ska få lämpligt 
stöd när de så vill.
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Motion ger glädje. 
Målet med Birkalands 
cancerförenings 
anpassnings träningskurser 
är att motivera bröstcancer-
patienter att motionera  
mera samt att hjälpa  
dem i att återgå till det 
vardagliga livet 
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Kursdeltagarna tycker det är viktigt att de kan 
prata om sina tankar och erfarenheter med andra 
som upplevt liknande saker och som förstår vad 
de går igenom. Också de anhöriga som deltagit 
i kurserna tycker att de har fått mångsidig 
information och stöd av sakkunniga.

På basis av responsen har kurserna klart ökat 
deltagarnas motivation att sköta om sin hälsa och 
välfärd. Kurserna har uppmuntrat flera deltagare 
att motionera mera och ändra på sina levnadsvanor 
för att främja god hälsa. Enligt responsen bidrar 
kurserna till att stärka deltagarnas resurser och 
hjälpa dem att leva ett meningsfullt liv med 
blicken mot framtiden.

Deltagarna har uppskattat de funktionella och 
deltagande metoder som utnyttjats under kurserna 
för att hjälpa deltagarna behandla kursinnehållet. I 
sin respons framhäver kursarbetarna därför vikten 
av att omsorgsfullt planera gruppbildningen då 
kursdeltagarna väljs. Kursarbetarna tycker att 
kamratstödet och informationen är kursernas 
viktigaste resurser för deltagarna. Merparten av 
arbetarna gav kurserna betyget åtta.

Också vissa utmaningar gällande personalens 
verksamhet lyfts fram, såsom konkurrensutsätt
ningen av anpassningsträningen och bristen på 
bestående finansiering, vilket kan komplicera den 
långsiktiga planeringen av verksamheten.

Rehabiliteringsseminarium och utvecklings-
dag. Ett rehabiliteringsseminarium ordnades i 
Helsingfors den 9 november och en utbildnings
dag för sakkunniga skötare ordnades den 10 
november. Rehabiliteringsseminariet ordnades 
för medarbetare vid Cancerorganisationernas re
habiliteringscentrum och inom hälso och sjuk
vården. Teman var bl.a. aktiverande och delta
gande anpassningsträning, interventioner som 

främjar välbefinnande samt motivering till livs
stilsförändring. Utbildningsdagen för sakkunni
ga skötare var avsedd för sakkunniga skötare vid 
Cancerorganisationerna. Utbildningsdagens te
man gällde olika möjligheter att främja god hälsa.

Arbetet för att utveckla rehabiliteringen. Under 
verksamhetsåret 2015 inledde man arbetet för att 
utveckla stödverksamheten särskilt med beaktande 
av de behov som cancerpatienters anhöriga har. 
Tillsammans med Föreningen för mental hälsa i 
Finland planerade man en ny öppenvårdsbaserad 
kurs som bygger på professionellt styrt kamratstöd 
för cancerpatienters anhöriga. Målet med kursen 
är att hjälpa anhöriga att orka vidare genom att 
fästa uppmärksamhet vid bl.a. deras egna behov 
och känslor. I testgruppen deltog åtta kvinnor 
som träffade varandra totalt åtta gånger under 
året. Gruppträffarna kommer att avslutas under 
våren 2016. Meningen är att utnyttja kursen 
som en modell för medlemsföreningarna så att 
de kan genomföra kursen tillsammans med den 
lokala föreningen för mental hälsa. Målet är att 
fortsätta det framgångsrika samarbetet mellan 
organisationerna.

Under året fortsatte man arbetet inom 
samarbetsprojektet med Stiftelsen för rehabilitering 
och Finlands hjärtförbund rf i syfte att utveckla 
innehållet av anpassningsträningsverksamheten. 
Målet med projektet är att utveckla olika 
verktyg (särskilt enkät och responsblanketter) 
och metoder med vilka man kan utvärdera 
verksamhetens resultat och effekter. Under 
året definierade man anpassningsträningens 
allmänna mål och färdigställde respons och 
bedömningsblanketterna för kurserna. Med hjälp 
av dessa verktyg ska man systematiskt samla in 
information och respons från kursdeltagare och 

arrangörer. Utvecklingsprojektet kommer att 
fortsätta år 2016.

Utvecklingsprojektet för kamratstöd. Arbetet 
för att förnya kamratstödsverksamheten fortskred 
under året. Man började t.ex. testa de material 
och handlingsmodeller som tagits fram inom 
utvecklingsprojektet hos medlemsföreningarna.

Pilottestet för den nya modellen för kamrat
stödjarutbildningen lanserades i början av året 
med en utbildning för kamratstödsutbildare.  I ut
bildningen deltog 28 personer från 14 olika med
lemsföreningar. Tvådagarsutbildningen behand
lade teman såsom utbildarerfarenheter, pedago
gik, teoretiska utgångspunkter och presentation 
av utbildningsmaterial. Utbildningen förbättrade 
deltagarnas kunskaper i att utbilda kamratstödjare 
enligt den nya modellen. Cancerorganisationerna 
ordnade totalt nio utbildningar för kamratstöd
jare. En utbildning hölls på svenska och organi
sationskoordinatorn deltog som utbildare i fyra 
utbildningar. I slutet av året hade ca 90 personer 
deltagit i utbildningen enligt den nya modellen.

Det andra pilottestet för utbildningen i fråga 
om kamratstödsverksamheten gällde handledare 
av kamratstödsgrupper. Utbildningen riktades till 
medlemsföreningar runtom i landet och den hölls 
i Jyväskylä. I utbildningen deltog 20 personer från 
åtta olika medlemsföreningar. Tack vare den stora 
efterfrågan lovade man att ordna följande tillfälle 
genast i början av år 2016.

Utöver utbildningarna pilottestade man även 
de handledande materialen för kamratstödsverk
samheten. I materialet ingår blanketter för verk
samhetens organisering och rapportering samt 
verksamhetsprinciper. Under året samlade man 
regelbundet in kommentarer om materialets än
damålsenlighet. Materialinnehållet uppdaterades 

tre gånger under årets lopp.  Under hösten ringde 
man upp medlemsföreningarna för att få munt
lig respons på kamratstödsreformen och särskilt 
på de nya verksamhetsprinciperna. I slutet av 
året började man bereda en handbok för kamrat
stödsverksamheten som skulle innehålla det pilot
testade materialet i sin helhet. Handboken skulle 
bli färdig i februari 2016.

Under året gick organisationskoordinatorn 
runt och berättade om kamratstödsreformen vid 
Organisationsdagarna och för volontärer, lokala 
avdelningar, ledningsgrupper och medarbetare 
på många olika håll i landet.

Cancerorganisationerna deltog i  planeringen 
och genomförandet av en utbildning för hur 
man inom specialsjukvården utbildar  volontärer. 
Utbildningen organiserades av utbildnings
centrumet OKopintokeskus. Den riksomfattande 
utbildningen var öppen för samtliga aktörer inom 
tredje sektorn.

Nätverket för expertutbildare sammanträdde 
tre gånger under året. Cancerorganisationerna 
ordnade en tvådagarsutbildning i Jyväskylä för 
organisationens egna expertutbildare. Cancer
organisationerna hade sammanlagt 13 expert
utbildare under året.

Under verksamhetsåret började man sam
arbeta med Finlands nationalopera i syfte att 
utnyttja konstrelaterade metoder i kamratstö
det och främja personalens arbetsförmåga. 
Organisationskoordinatorn deltog i National
operans utbildning Kuvalla läsnä, som rikta
des till professionella och frivilligarbetare in
om social och hälsovårdssektorn. Meningen är 
att ta i bruk en liknande utbildning också vid 
Cancerorganisationerna. Ett projekt för att utveck
la utbildningsverksamheten startades i samråd 
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med konstterapeuten vid Cancerföreningen i 
Satakunta för att pilottesta en konstbaserad ut
bildning under 2016.

Internationella forsknings- och utvecklings-
projekt. Under verksamhetsåret deltog man i det 
fyraåriga projektet Cancer and Work som en del 
av nätverksprogrammet COST Action. Projektet 
hade inletts år 2013. I projektets ledningsgrupp 
deltar representanter för Arbetshälsoinstitutet och 
Cancerföreningen i Finland. Projektet syftar till 
att undersöka och stödja cancerpatienters åter
komst till arbete. Ett ytterligare mål är att främja 
internationell nätverksbildning inom ramen för 
temat.

Det treåriga EUfinansierade projektet Cancon 
inleddes år 2014. Cancerföreningen deltar 
bl.a. i projektets arbetsgrupp Survivorship and 
Rehabilitation, som syftar till att främja stödet 
och rehabiliteringen för cancerpatienter. Man 
samarbetade också med samarbetsorganet för 
europeiska cancerföreningar ECL (Association 
of European Cancer Leagues), vars sektion 
PSWG (Patient Support Working Group) siktar 
till att främja olika projekt med anknytning till 
rehabilitering och återkomst till arbete. Resultaten 
från alla dessa internationella projekt kan 
utnyttjas i forskningen kring rehabilitering och i 
utvärderingen av genomslag och effektfullhet.

HÄLSOFRÄMJANDE VERKSAMHET

Webbplatsen för förebyggande av cancer – Gott 
liv utan cancer – förnyades under hösten 2015. 
Den förnyade webbplatsen offentliggjordes 
i februari 2016. I höstas började man också 
planera en webbplats för unga cancerpatienter. 
Målet är att den nya webbplatsen offentliggörs i 
höst 2016.

PROGRAMMET MOT RÖKNING 
BLAND UNGA

I redan femton år har ett viktigt tema inom Cancer
organisationernas hälsofrämjande arbete varit att 
förebygga och motverka användningen av tobak 
och snus bland unga. Detta omfattande hand
lingsprogram samordnas av Cancerföreningen i 
Finland med både egen finansiering och finan
siering från RAY. Programmet har två primära 
samarbetspartner, Förebyggande rusmedelsarbe
te Ehyt rf och Valo Finlands idrott rf. Samarbetet 
omfattar även många andra organisationer inom 
hälsosektorn.

KOMMUNIKATION TILL MÅLGRUPPEN 
UNGDOMAR
Tidningen Käry publicerades redan för åttonde 
gången. 2015 års tidning hade ett hobbytema. 
Tidningen distribuerades tillsammans med 
ungdomstidningar, till ungdomsgårdar, till fritids 
och motionslokaler för unga samt till skolor 
och garnisoner. Den behandlade användningen 
av tobaksprodukter ur många perspektiv och 

uppmuntrade de unga att sluta röka. Under året 
satsade man på att utvidga webbversionen av 
tidningen. Webbversionen uppdateras året runt 
och stöds med en Facebooksida.

En kampanj riktad till flickor, som lanserades 
tillsammans med tidningen Demi, innehöll 
diskussioner på tidningens webbforum om 
användningen av och attityder till tobaksprodukter. 
På forumet svarade experter vid Cancerföreningen 
på de frågor som flickor ställde.

En kampanj om nikotinberoende innehöll 
en video där Ossi, en Sysmäbo med strupcancer, 
sjunger och reflekterar på att han aldrig borde ha 
börjat röka. Kampanjen skulle uppmana de unga 
att fundera på den första gången man prövar på 
att röka, eftersom det är en kort väg från första 
gången till ett beroende. Under år 2016 kommer 
man att satsa på kampanjens kommunikation och 
marknadsföring.

Hjälp till rökstopp bland unga. Webbplatsen 
Fressis (www.fressis.fi) är avsedd för unga som 
stöd för att sluta använda tobaksprodukter som 
cigaretter och snus. Dessutom har de kampanjer 
som är kopplade till handlingsprogrammet för 
rökfrihet bland unga koncentrerats till webbplat
sen. Under verksamhetsåret förnyade man webb
platsen och satsade på att marknadsföra den.

Att minska användningen av snus. För att 
minska användningen av snus bland idrotts
föreningar samarbetade man med Valo Finlands 
idrott rf, Finska ishockeyförbundet och Finlands 
innebandyförbund. Tillsammans med Valo hade 
man året innan producerat korta filmsnuttar om 
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snus: Ruikkunen hallilla (Ruikkunen i hallen) och 
Ruikkunen lääkärissä (Ruikkunen hos läkaren) 
samt en interaktiv video under namnet Nuuska 
syö miestä (Snusen tär på mannen). Videorna med 
Ruikkunen spelades upp under spelpauser vid is
hockeylaget HIFK:s matcher samt marknadsför
des i sociala medier.

Tillsammans med Youtubeartisterna Källi
kuriirit producerade man en video om använd
ningen av snus. Målet med videon är att med 
hjälp av humor skapa mer negativa attityder mot 
snus bland unga. Videon marknadsförs via sociala 
medier.

ATT MÖTA UNGA DÄR DE ÄR
För att minska passiv rökning i hemmet fortsatte 
man med en videokampanj som startats året innan. 
Videon The Breath Holder, som visar hur barn 
utsätts för rökning, delades aktivt i sociala medier. 
Videon visades också i samband med filmer på 
Finnkinos biografer samt via TVkanalen Fyran.

Työkalupakki (tyokalupakki.net) är en webb-
plats för lärare och handledare som innehåller in
formation och stöd för undervisning och annan 
handledning i tobaksfrågor.

Tupakatta paras amiksessa (Rökfri är bäst på 
yrkis) är ett utvecklingsprojekt som genomförs 
åren 2014–2015 i samarbete med nationella ut
vecklingsprogrammet för social och hälsovård 
(Kaste), samarbetsföreningen Finlands social och 
hälsa rf (Soste), Institutet för hälsa och välfärd och 
penningautomatföreningen RAY. Projektet grun
dar sig på ett koncept om samhällelig marknads
föring. Inom ramen för projektet vidtogs åtgärder 
som riktades till elever vid yrkesskolorna Varia i 
Vanda och Omnia i Esbo.

I fråga om stöd för att sluta använda tobakspro
dukter ordnades en tvådagarsutbildning för vuxna 
som arbetar med barn och unga.

Tobaksprodukter, alkohol och narkotika inom 
det uppsökande ungdomsarbetet och vid verkstäder 
för unga är ett forsknings och utvecklingsprojekt 
som genomförs åren 2015 och 2016 i syfte att ta 
fram en modell för ungdomsarbete i anslutning 
till tobak, alkohol och narkotika som utgår från 
ungdomarnas behov och ökar deras deltagande. 
Målet är att utnyttja modellen inom inriktat 
ungdomsarbete och i ungdomarnas inlärnings 
och verksamhetsmiljöer. Under verksamhetsåret 
2015 ordnade man en riksomfattande enkät för 
ungdomsarbetare, intervjuer med ungdomar och 
verkstäder där ungdomarna fick producera videor 
om rök och drogfrihet. Projektets forsknings 
och utvecklingsrapport blir klar år 2016. De 
handlingssätt som ungdomarna tar fram och som 
ungdomarna och ungdomsarbetarna utvärderar 
och testar inom ramen för projektet kommer att 
tillämpas inom inriktat ungdomsarbete och andra 
inlärnings och verksamhetsmiljöer för att bidra till 
förebyggandet av användningen av tobak, alkohol 
och narkotika.  Också de metoder som testats 
och utvärderats ska sedan tillämpas inom den 
förebyggande missbrukarvården för ungdomar.

Rökfrihet i försvarsmakten. Under verksam
hetsåret deltog Cancerföreningen i Finland som 
en partner i projektet Tupakoimattomuuden edi
stäminen Puolustusvoimissa (Främjande av rökfri-
het i försvarsmakten), som koordineras av förening
en Filha ry.

2015 års verksamhet gick ut på att ta fram rök
frihetsprinciper för försvarsmakten, att ordna vår 
och höstkampanjer mot rökning och användning 
av snus samt att aktivt samarbeta med bevärings
kommittéer, soldathem och Beväringsförbundet. 
Som en del av samarbetet med försvarsmakten 
fortsatte man med kampanjen Game Over med 
soldathemmen.
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ATT SKYDDA BARN OCH UNGA MOT TOBAK
Olaglig införsel och försäljning av snus. 
Cancerföreningen i Finland lät göra en utredning 
över olaglig införsel och försäljning av snus. I ut
redningen konstaterades att de färjor som krys
sar mellan Stockholm och Finland säljer större 
partier snus än tillåtet samt att personalen på 
färjorna inte heller alltid ber kunderna att visa 
landstigningskortet. Vid Umeå terminal sålde 
rederibolaget snus utan att informera kunderna 
om importbegränsningarna. I Haparanda finns 
en koncentration av stora snusaffärer som säljer 
snus främst till finländska kunder. Inte heller de 
informerade kunderna om importbegränsning
arna till Finland. Utredningen inleddes med att 
undersöka diskussioner på Facebook och olika 
webbforum. Undersökningen visade att det im
porterade snuset effektivt förmedlas olagligt vida
re via sociala medier som Facebook. I augusti 2015 
ordnade Cancerföreningen ett informationsmöte 
om utredningens resultat. Infomötet fick stor 
publicitet. Arbetet för att minska den olagliga in
förseln och försäljningen av snus utfördes i tätt 
samarbete med Tullen, Polisstyrelsen, Tillstånds 
och tillsynsverket för social och hälsovården samt 
Social och hälsovårdsministeriet. Man började 
också samarbeta med bl.a. Finansministeriet.

SKYDD MOT SOLENS UV
STRÅLNING

Främjandet av sunt solbeteende för att förebyg
ga hudcancer är en central verksamhetsform för 
Cancerföreningen i Finland. Huvudmålet är att 
ge råd för hur man skyddar sig mot solen. Den 
primära målgruppen för 2015 års solkampan
jer var de ungdomar vars sommarjobb innebär 

utomhusarbete. Kampanjen riktades också till de 
arbetsgivare som anställer unga sommarjobbare 
till utomhusarbete. Man utarbetade ett informa
tionspaket för arbetsgivarna som innehöll en 
PowerPointpresentation om hur man skyddar sig 
från solens strålar, arbetsinstruktioner, en video 
och en poster.

Cancerföreningen deltog i Euromelanoma
kampanjens huvudevenemang på Finlandiahuset 
och delade ut solbroschyrer till Finlands apotek. 

Cancerföreningen ordnar ett årligt info
möte om sunt beteende i solen tillsammans 
med Meteorologiska institutet och Strålsäker
hetscentralen. År 2015 var det Meteorologiska in
stitutet som ansvarade för att ordna mötet.

KOST, MOTION OCH 
VIKTKONTROLL

Under verksamhetsåret 2015 initierade Cancer
föreningen pilotprojektet Hyvä päivä (En god 
dag) tillsammans med arbets och näringsbyrån 
i Kajanaland, Kajana stad och Marthaförbundet 
i Kajanaland. Målet med projektet är att erbju
da information om hälsosamma levnadsvanor 
och livshantering till ungdomar under 25 år som 
hamnat utanför arbets och studielivet. På så sätt 
vill man minska deras risk att insjukna i cancer 
och andra kroniska sjukdomar. Ett ytterligare mål 
är att förbättra ungdomarnas studie och arbets
förmåga. Under verksamhetsåret utarbetade man 
projektets koncept och kurshelhet samt byggde 
upp projektnätverket. Som en del av verkstads
verksamheten för ungdomar genomförde man ett 
fotoprojekt där ungdomar tog bilder på och gjorde 
anteckningar om sin vardag (mat, motion, dygns
rytm osv.) som underlag för projektet.

SEXUELL HÄLSA

Kondomkampanjen Kesäkumi (Sommargummi) 
genomfördes i samarbete med Väestöliitto, 
Finlands Röda Kors, radiokanalen YleX och 
Soldathemsförbundet. Med kampanjen försöker 
man öka användningen av kondomer bland unga 
och erbjuda information om könssjukdomar och 
hur man kan skydda sig mot dem. Under som
maren delade man ut omkring 170 000 kondo
mer vid olika festivaler och evenemang för unga. 
Ungdomarna hade möjlighet att delta i en fråge
tävling om sexuell hälsa och tävla om ett pris: en 
pins med texten Naimamaisteri (Samlagsmagister). 
Artisterna bakom årets kampanjlåt Vauvoja, som 
framfördes på festivaler och i radio, var Kasmir 
och Saara.  Vid garnisoner fick alla som påbörja
de sin militärtjänst ett ”permissionsgummi”. I för
svarsmakten delades ut totalt 30 000 kondomer.

VERKSAMHET I ARBETS OCH 
STYRGRUPPER

I fråga om hälsofrämjande insatser samarbetade 
man med nästan 20 olika projekt, t.ex. med 
Barnens hälsoforum och med styrgrupperna 
för Ett rökfritt Finland 2030, Helsingfors – en 
rökfri stad och Ett rökfritt Esbo. Dessutom deltog 
man i en rad arbetsgrupper och styrgrupper 
kring temana rökning, alkohol och kost samt 
hälsofrämjande som initierats av Social och 
hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och 
välfärd och vissa andra organisationer och aktörer.
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UTBILDNING

EXPERTUTBILDARE

Cancerorganisationerna har ca 13 expertutbildare 
runtom i Finland. Experterna håller anföranden 
uti från sina egna erfarenheter eller deltar på an
nat sätt i utbildningen av blivande professionel
la. Verksamheten samordnas av organisations
koordinatorn vid Cancerföreningen i Finland. 
Cancerorganisationerna står själv för sina exper
tutbildares utbildning (inkl. årliga utbildnings
dagar), handledning och stöd.

rökning i undervisningen. Utbildningen ordnades 
tillsammans med Förebyggande rusmedelsarbete 
Ehyt rf. Vid utbildningen tangerades också temana 
alkohol och kannabis.

Personalen inom hälso- och sjukvården 
samt sjukvårdslärare. Medarbetare vid Cancer
föreningen i Finland deltog aktivt både som 
utbildare och som föreläsare i den nationella och 
regionala utbildningen av den yrkesutbildade 
personalen inom hälso och sjukvården, särskilt 
inom ramen för utbildning i anslutning till 
cancervård och stödet till cancerpatienter.

Massundersökningsregistret deltog aktivt i ut
vecklingen av elektroniska program för screening 
av bröst och livmoderhalscancer samt i utbild
ningen av provtagningspersonal och övrig perso
nal i kommuner och laboratorier.

Hälsofrämjande arbete. Cancerföreningens 
medarbetare deltog i egenskap av utbildare och 
föreläsare i den nationella och regionala utbild
ningen inom hälsofrämjande samt i allmänna 
före läsningar. De olika temana inom hälsofräm
jande arbete presenterades vid seminarier och 
andra evenemang runtom i Finland.

Symposiet i Tusby (Cancerstiftelsen). 2015 års 
tema för Cancerstiftelsens årliga expertsymposium 
var lungcancer. Symposiet är avsett som ett 
yrkesövergripande utbildningstillfälle för ett 
hundratal specialister inom olika områden med 
nära anknytning till cancer. Föreläsningarna 
sammanställdes i publikationen Focus 
Oncologiae, som distribuerades till specialläkare 
och andra specialister som deltar i behandlingen 
och diagnosen av lungcancer. Symposiet ordnades 
för 42:a gången.

ÖVRIG UTBILDNING

Minskning av rökning bland unga. Under verk
samhetsåret ordnade Cancerföreningen i Finland 
utbildningsmöten i anslutning till målet att 
minska rökning bland unga och erbjuda stöd för 
rökstopp. Under året utbildades ca 25 experter i 
Rovaniemi för att jobba bland unga och erbjuda 
stöd för rökstopp. Dessutom ordnades utbildning 
i Joensuu för lärare i läroämnet hälsokunskap för 
att sprida information om hur man kan ta upp 

Erfarenhetsbaserad kunskap 
utnyttjades som stöd för 
utbildning inom social- och 
hälsovårdsbranschen.
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Den nyaste  
kunskapen.  
Temat för 2015 års 
symposium var 
lungcancer 
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FINLANDS CANCERREGISTER

Finlands cancerregister är ett statistiskt och epi
demiologiskt forskningsinstitut som lyder under 
Cancerföreningen i Finland. Cancerföreningen 
upprätthåller också ett riksomfattande cancer
register som lyder under Institutet för hälsa och 
välfärd, och som ett led i det ett massundersök
ningsregister över bröst och livmoderhalscan
cer. Cancerföreningen måste därför uppfylla 
alla de krav som gäller behandlingen, klassi
ficeringen och dataskyddet av dokument hos 

REGISTRERING

Cancerfall. Registreringen av cancerfall så att 
man bygger upp ett riksomfattande register bör
jar med behandlingen av enskilda canceranmäl
ningar. På basis av den information som lagras i 
databasen från flera olika källor kodas sedan ett 
sammandrag av uppgifter över varje cancerfall. 
Sammandraget lämpar sig för statistikföring och 
forskningsbruk. En gång om året uppdateras upp
gifterna om dödsorsak och dödsdatum med data 
från Statistikcentralen. Uppgifter om personens 
hemkommun då sjukdomen upptäcktes fås från 
Befolkningscentralen.

Med tanke på kommande förändringar satsa
de man under verksamhetsåret 2015 på att förnya 
arbetsbeskrivningarna och verksamheten hos de 
medarbetare som deltar i cancerregistreringen. 
Till arbetsuppgifterna hör sammanställning av 
cancerdata, kvalitetssäkring, att kontakta anmäla
re, hantering och överlämning av data samt do
kumentering. Hanteringen och överlämnandet 
av data innehåller ärendehantering, begäran om 
information och arkivering.

Under verksamhetsåret inkom nästan al
la laboratorieanmälningar (totalt 166  200) via 

elektronisk överföring direkt till en insamlings
server. 2014 års canceranmälningar från patolo
giska laboratorier plockades på basis av en förny
ad datainnehållsbeskrivning från alla laboratorier 
som använder sig av programmet QPati. Den 
största förändringen jämfört med tidigare praxis 
var att anmälningarna innehöll också det egentli
ga utlåtandet och inte bara ett kort sammandrag. 
Reformen ökar mängden information om cancer
fall och förbättrar kvaliteten av data. Å andra sidan 
krävs det nu mer personresurser. I slutet av året 
utförde man därför en halvautomatiserad kodning 
av ca 9  000 nya cancerfall, varav 1  900 gällde 
prostatacancer.

Största delen av läkarnas kliniska cancer
anmälningar inkom i pappersformat och de re
gistrerades manuellt (totalt inkom 37 000 kliniska 
anmälningar).

År 2015 kodades nästan 60  000 cancerfall 
manuellt. Detta beror på att det också har kommit 
in mer data (t.ex. vårduppgifter) om cancerfall som 
registrerats tidigare, vilket kräver mer kodning.

Under verksamhetsåret vidtog man ett flertal 
åtgärder för att förbättra databasens kvalitet. 
Kodningen av tarmcancerfall ändrades i fråga om 
utbredning och man plockade samtliga cancerfall 

statliga myndigheter (statsrådets förordning om 
informationssäkerheten inom statsförvaltningen 
(681/2010)).

Datasäkerheten vid Cancerföreningen i Finland 
sköts av en dataskyddschef, en person ansvarig 
för tekniskt dataskydd och en arbetsgrupp för 
dataskydd. Personalen utbildas regelbundet i 
hur man behandlar data samt i det allmänna 
dataskyddet
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Aktivt deltagande i  
screening. Anni Virtanen, 
överläkare vid Massunder-
sökningsregistret, skriver  
på en avhandling om del-
tagande i screening  
för livmoderhals- 
cancer 

Laboratorie- och kliniska anmälningar som inkommit till Cancerregistret 2014 och 2015

Laboratorieanmälningar Kliniska anmälningar

2014 2015 Totalt 2014 2015 Totalt

Datalagrare 2 528 1 104 3 632 29 936 32 399 62 335

Förfrågningar 2 606 1 020 3 626

Elektroniskt 104 460 165 098 269 558 4 958 3 610 8 568

Totalt 106 988 166 202 273 190 37 500 37 029 74 529
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sedan 2004 för att kodas på nytt. Av dessa 27 00 
fall har man kodat 9 000 fall. Dessutom granskade 
man fall av hematologiska maligniteter, multipla 
tumörer och urotelial cancer samt uppdaterade 
kodningsanvisningar.

Den partiella automatiseringen av samman
dragskodningen inleddes i början av 2015 med 
en automatiserad kodning av basalcellscancerfall. 
I början av året uppdaterades 2013 års uppgif
ter om dödsorsak. Av de personer som ingick i 
Cancerregistrets databas fick 20 293 en dödsor
sak och det registrerades 1 154 för Cancerregistret 
nya cancerfall. I samband med uppdateringen av 
uppgifterna om dödsorsak satsade man på att yt
terligare automatisera även kodningen av dessa 
uppgifter.

I slutet av 2015 inrättade man en ny befattning 
som registreringsassistent för att ersätta den 
tidigare befattningen som registrerare. Orsaken 
var att det år för år inkommer färre anmälningar 
i pappersformat. Målet är att bli av med pappers
anmälningarna helt och hållet.

Cancerstatistiken för år 2013 blev klar i april 
2015. Statistiken finns på Cancerregistrets webb
plats på adressen www.cancer.fi/syoparekisteri/
se/statistik. På samma gång tog man fram separa
ta tabeller för maligna hematopoetiska sjukdomar 
i Finland efter cancervårdens specialupptagnings
område utgående från en internationell klassifice
ring. Man tog även fram överlevnadssiffror efter 
cancervårdens specialupptagningsområde för de 
vanligaste cancertyperna. Statistiken över Åland 
levererades skilt på svenska. En tryckt statistikbro
schyr på finska publicerades i våras och delades ut 
till de som anmält cancerfall. I broschyren ingick 
massundersökningsstatistik för 2012 (bröst och 
livmoderhalscancer) och 2013 (tarmcancer). Läs 
mer på webben på www.cancer.fi/syoparekisteri/
se/statistik.

Under verksamhetsåret 2015  utarbetade man 
även en elektronisk webblankett för cancer an 
mälningar. Blanketten kommer också att utnyttjas 

förförfrågningar om cancerfall som baserar sig på 
dödsattester för åren 2012–2014. Blan ketten ska tas 
i bruk år 2016.

Cancerscreening. I Massundersöknings
registret samlas årligen främst elektroniska data 
om kallelser och utförda undersökningar från 
omkring 30 screeninglaboratorier för livmoder
halscancer, utförare av bröstcancerscreening och 
riksomfattande utförare av tarmcancerscreening. 
År 2015 inkallades omkring 250 000 kvinnor hu
vudsakligen i åldrarna 30–60 till screening för 
livmoderhalscancer Till screening för bröstcancer 
inkallades ca 340 000 kvinnor i åldrarna 50–69 
och till screening för tarmcancer ca 70 000 män 
och kvinnor i åldrarna 60–69.

Under året satsade man särskilt på att för
nya datastrukturen för riksomfattande cancer
screeningar. I det första steget tog man fram en 
gemensam hierarkisk struktur med sex steg för 
 screeningar. Strukturen utnyttjades för att bilda en 
matris för person, förhands, test, uppföljnings 
och kirurgiska uppgifter om screening för livmo
derhalscancer och bröstcancer. I början av 2016 
ska datamatrisen överföras till Institutet för hälsa 
och välfärds kodserver så att den görs fritt tillgäng
lig. Under våren 2016 ska man också modifiera 
Massundersökningsregistrets SQLdatabas så att 
den motsvarar den nya datastrukturen. Därefter 
offentliggörs screeningsstatistiken för åren 2013 
och 2014. Förnyelsen av databasens struktur gör 
att man kan flexibelt uppdatera datainnehållet och 
registrera uppgifter om testuppgifter som fåtts ut
anför screeningprogrammet (efter eventuella änd
ringar i lagstiftningen). Ett ytterligare mål är att 
harmonisera de screeninguppgifter som levereras 
till registret.

Massundersökningsregistret har en kallelse
tjänst som på kommunernas uppdrag ur befolk
ningsregistret plockar de kvinnor som kallas till 
screening. Via tjänsten får en del av kommuner
na också kallelsebreven och blanketterna. Under 
verksamhetsåret 2015 förnyades kallelsetjänstens 

verksamhet så att samplingen ur befolknings
registret koncentrerades till årsskiftet och så att 
den utnyttjade befolkningsregistrets personupp
gifter (personbeteckning och hemkommun). 
Efter denna ändring kopplas screeningmålgrup
pens kallelse kommun ihop med informationen 
om hemkommunen i början av året. Det innebär 
att varje person som ingår i målgruppen åtminsto
ne får en kallelse under screeningsåret. Dessutom 
ändrade man metoden för att leverera kallelsetjäns
tens screeningsuppgifter. Screeningmaterialet till 
de kommuner som använder kallelser och blan
ketter i pappersformat skickades via en säker 
eposttjänst i pdfformat så att materialet kunde 
skrivas ut vid screeningplatserna. De kommu
ner som utnyttjar kallelsetjänsten fick i god tid 
information om dessa ändringar så att de kunde 
förbereda sig och så att ändringarna inte hotade 
screeningens smidighet.

SERVICEVERKSAMHET

Cancerregistret stöder klinisk cancerforskning ge
nom att erbjuda färdigt material, forsknings och 
analyshandledning samt genom att hjälpa med va
let av forskningsfrågor. Registret erbjuder tjänster 
inom statistisk analys till cancerforskare i alla fa
ser av forskningsprojekt. I tjänsterna betonas en 
befolkningsbaserad infallsvinkel. Till de rutinarta
de tjänsterna hör även grundläggande beräkning
ar av cancerincidens, dödlighet och överlevnad.

Under verksamhetsåret 2015 registrerades 128 
händelser, varav 51 var uppgiftsöverlåtelser. De 
resterande 77 händelserna innehöll antingen ett 
utlåtande om forskningstillstånd eller både ett 
utlåtande och en uppdatering av data för pågående 
forskningsprojekt. Uppgifter i tabellform överläts 
dessutom på särskild begäran till myndigheter, 
sakkunniga, forskare och medier.

Styrningen och handledningen av begäran 
om statistik och information utvecklades genom 

att komplettera materialet på webben. Statistiker 
Tiina Hakanen ansvarade för informationstjänsten 
fr.o.m. slutet av året efter att den ansvariga läkaren 
Maarit Leinonen inlett sin partiella tjänstledighet. 
Den ansvariga läkaren gick ned till 20 procents 
arbetstid under resten av året.

Massundersökningsregistrets kallelsetjänst 
plockar ur befolkningsregistret de kvinnor som 
kallas till screening på kommunernas uppdrag. 
År 2015 beställde totalt 212 kommuner uppgifter 
för kallelser till screening för livmoderhalscancer 
och totalt 287 kommuner beställde uppgifter 
för kallelser till screening för bröstcancer. Det 
var merparten av Finlands 320 kommuner. Alla 
162 kommuner som deltog i screeningen för 
tarmcancer utnyttjade tjänsten för kallelse till 
tarmcancerscreening. I fortsättningen är målet att 
förnya kallelsetjänstens verksamhet och utvidga 
tjänsten över hela landet.

STATISTIKPRODUKTION

För att genomföra den statistiska serviceverksam
heten utnyttjade man ett statistiskt programpaket. 
Man satsade på att förbättra programpaketet i fråga 
om produktion av rutinartad statistik och relaterad 
statistisk beräkning. Det gjordes effektivare och 
mångsidigare. Programpaketet har använts för att 
estimera cancerincidens, dödlighet och prevalens 
samt för att undersöka cancerpatienters överlev
nad. Det har dessutom använts för beräkning av 
standardiserad incidenskvot (SIR) och standardise
rad mortalitetskvot (SMR) som stöd för forskning, 
särskilt med beaktande av de krav som gäller re
gistrets befolkningsdata, såsom stora datamängder. 
Statistikproduktionen har väsentligt förbättrats av 
att man har börjat utnyttja dynamisk dokumente
ring och moderna grafiska presentationsmetoder 
med hjälp av det nya programpaketet. Utbildningen 
gällande paketet genomfördes under årets lopp för 
forskare och statistikförare vid Cancerregistret.
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DELTAGANDE I UTBILDNING

Cancerregistrets direktör har verkat som del
tidsanställd professor i cancerepidemiologi och 
Cancerregistrets forskningsdirektör som deltids
anställd professor i epidemiologi vid Tammerfors 
universitets enhet för hälsovetenskaper. Flera av 
Cancerföreningen i Finlands medarbetare har va
rit docenter vid universitet, deltagit i universitets
undervisning och handledning av doktorsav
handlingar samt verkat som sakkunniga inom 
vetenskap.

Cancerregistret deltog i undervisningen och 
handledningen av studerande som kommit till 
Finland inom Tammerfors universitets program 
International Programme in Epidemiology. 
Cancerregistret deltog också i en undervisning 
som ordnades av medicinska fakulteten vid 
Helsingfors universitet och som siktade till 
att inskola unga forskare och blivande läkare i 
cancerepidemiologisk forskning.

FORSKNING

Cancerregistrets forskningsverksamhet handlar 
om identifiering av cancerfaktorer på befolknings
nivå, förebyggande arbete och tidig upptäckt. I fokus 
ligger även de faktorer som inverkar på cancerpa
tienters överlevnad. Massundersökningsregistrets 
forskningsverksamhet har att göra dels med ut
värdering och förnyande av lagstadgad screening, 
dels med forskning kring nya typer av screening 
på befolkningsnivå.

Tillsammans med Åbo universitetssjukhus 
och i ett nordiskt samarbete genomfördes en un
dersökning om effekterna av cancerbehandling 
i barn och ungdomen. En finskdansksvensk 
forskargrupp beviljades ett treårigt bidrag (2016–
2018) av NordForsk för att undersöka socioeko
nomiska följder av cancer i barndomen. Den 
samnordiska studien av sambandet mellan yrke 

och cancer (Nocca), som finansierades av nordis
ka cancerunionen NCU och som koordinerades 
i Finland, avslutades i våras. Projektet kommer 
dock att producera ny forskningskunskap också år 
2016. Under året publicerades artiklar om cancer
risken hos restaurangarbetare (märkbart stor risk 
att insjukna i alkoholrelaterade cancersjukdomar, 
hos kvinnor även i lung och livmoderhalscancer), 
arbetsbetingad cancerrisk p.g.a. utsättning för 
magnetfält (inget samband) och effekten av för
äldrars utsättning för växtskyddsmedel på barnens 
cancerrisk (inget samband). I fråga om cancerris
ken inom enskilda finländska industribranscher 
publicerades en undersökning om cancerrisken 
inom oljeraffineringsindustrin (ökad risk för njur
cancer har samband med utsättning för råolja). 
Man undersökte även cancerrisken hos anställda 
inom flera andra industribranscher.

Man identifierade ett samband mellan använd
ningen av hormonspiral vid ung ålder och ökad 
risk för bröstcancer samt mellan användningen 
av hormonspiral i övergångsåldern och risken för 
äggledarcancer. Kvinnor med fler än fem barn kon
staterades i sin tur ha en exceptionellt låg risk att 
insjukna i de flesta cancersjukdomar. Anorektiker 
i de nordiska länderna konstaterades ha likadan 
cancerrisk som den övriga befolkningen.

Materialet om ärftlig cancer, som upprätthålls 
av Finlands Akademis spetsforskningsenhet 
för cancergenetisk forskning, uppdaterades på 
basis av de nya cancerfall som inkommit till 
registret under året. Man publicerade också 
en undersökning om ärftligheten hos Kaposis 
sarkom. I samnordiska undersökningar lyckades 
man komma med övertygande bevis på att 
släktingar till lymfom och testikelcancerpatienter 
hade en ökad risk att insjukna i dessa cancertyper. 
En undersökning som utförts med hjälp av 
samnordiska tvillingsregisterdata visade i sin tur 
att ärftlighet spelar stor roll i bröstcancer.

Projektet för att utvärdera den börda som can
cer utgör inom befolkningen (Metca) beviljades 

forskningstillstånd och fick sitt material och sina 
forskningsavtal i ordning under årets lopp. Inom 
ramen för projektet samlade man omfattande 
kohortdata på befolkningsnivå om cancerriskfak
torer. Samarbetsprojektet med Helsingfors uni
versitet producerade ny kunskap om riskfaktorer 
för bröstcancer bl.a. i fråga om hårfärgning och 
hormonspiraler. En doktorsavhandling om pro
jektet håller på att beredas. Också i denna under
sökning konstaterade man att användningen av 
hormonspiral ledde till ökad risk för bröstcancer. 
Det krävs dock ytterligare bevis. I samarbete med 
Åbo universitet startade man en registerbaserad 
undersökning om anhopning av cancer hos famil
jer som drabbats av neurofibromatos.

Den statistiska metodforskningen fokuserades 
på analysmetoder för cancerfaktorer, särskilt gäl
lande bättre användning av data från enkätmate
rial, och anhopning av cancer (flera tumörer hos 
samma person eller inom samma släkt). Under 
lupp var också utvecklingen av statistiska meto
der för utvärdering av överlevnad efter cancer. 
Den viktigaste undersökningen specificerade ut
värderingen av överlevnad hos cancerpatienter. 
Man utnyttjade modern beräkningsteknik samt 
heltäckande data på 300 000 patienter i befolk
ningen på ett unikt sätt. Alla nuvarande metoder 
gav liknande resultat för den vanligaste uppfölj
ningstiden på 5–10 år. Den längre uppföljningen 
visade skillnader särskilt i fråga om sällsynta can
certyper. Överlevnad efter hudmelanom visade sig 
vara den svåraste att estimera. 

I samarbete med Aaltouniversitetet startades 
ett projekt för att utveckla en statistisk modelle
ringsmetod för cancertidsserier som baserar sig 
på en modell för oberoende latenta komponenter. 
Den utvecklade metoden kan upptäcka effekter 
som man inte hittills har kunnat upptäcka t.ex. i 
tidsserier för cancerincidens. Metoder för kalkyl
mässig statistik har utnyttjats allt bättre i regist
rets statistiska och forskningsmässiga verksam
het. För att effektivera forskningsverksamheten 

genomförde man ett programpaket (popEpi) som 
kan beräkna bl.a. den standardiserade inciden
skvoten (SIR) och den standardiserade mortali
tetskvoten (SMR) samt deras statistiska modeller 
även ur stora datamängder.

I Massundersökningsregistrets undersök
ningar analyserades europeiska cancerregisters 
roll i screeningsutvärdering, kvaliteten och ge
nomslaget av cancerscreening samt urvalsfelen 
hos de som deltagit i enkätundersökningen.

Överblicksartikeln om övervakningen och ut
värderingen av kvaliteten hos europeiska cancer
screeningar publicerades i somras. Artikeln pre
senterade de viktigaste nyckeltalen för kvaliteten 
och genomslaget av screening för livmoderhals, 
bröst och tarmcancer. I artikeln framhävdes ock
så de europeiska cancerregistrens roll i insamling
en och utvärderingen av screeningsuppgifter.

Inom registret färdigställdes två doktorsav
handlingar, en om screening för livmoderhalscan
cer och en om sambandet mellan HPVinfektioner 
och livmoderhalscancer. Dessutom initierades två 
avhandlingsprojekt om screening för livmoder
halscancer. De nya avhandlingsprojekten siktar till 
att utreda effekterna av screening för livmoderhal
scancer och testning utanför screeningprogram
met samt unga kvinnors och vårdpersonalens 
inställningar till cancerscreening. Enligt en av 
de färdigställda doktorsavhandlingarna påverkas 
screeningprogrammets effektfullhet av program
mets täckning, av diagnostiken och vårdkvalite
ten samt framför allt av hur aktivt deltagandet är. 
Enligt undersökningarna borde man särskilt fästa 
uppmärksamhet vid hur väl kallelserna fungerar 
(återkallelse, lediga tider och flexibelt boknings
system). Provtagning i hemmet är ett sätt att öka 
på antalet deltagare i screeningprogrammet.

I en överblicksartikel på finska analyserades 
HPVprovets effektfullet i screening för livmoder
halscancer. I artikeln konstaterades att man med 
HPVprovet lättare kan förutspå och finna svåra 
förstadier av ändringar i livmoderhalsen än med 
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prostatacancer samt screeningsoptimering 
bl.a. genom utvärdering av ärftliga och övriga 
prevalensrelaterade riskfaktorer.

Massundersökningsregistret deltog i projektet 
EUTOPIA som har som mål att utveckla 
metoder för att uppskatta cancerscreeningars 
fördelar, nackdelar och kostnadseffektivitet. 
Projektet startades i höstas och finansieras 
under Horisont 2020, EU:s ramprogram för 
forskning och innovation. Inom projektet ska 
man också ta fram en webbaserad applikation 
som EUmedlemsländer kan utnyttja för att 
modellera kostnadseffektiviteten hos screening. 
Under årets lopp definierade man de viktigaste 
fördelarna och nackdelarna samt samlade ihop 
Finlands elektroniska screeningsdata fr.o.m. år 
1991 för att utnyttjas för longitudinella studier. 
De longitudinella studierna riktades först till 
screening för bröst och livmoderhalscancer 
genom att bl.a. uträkna kumulativa test, 
remiss och fyndsannolikheter, inklusive 
felaktiga positiva testresultat. I de longitudinella 
kvalitetsparametrarna för screeningdiagnostik 

observerades rätt stora regionala skillnader. I 
fråga om bröstcancerscreening utarbetade man 
ett manuskript för den finländska publiken.

Arbetspaketet för cancerscreening inom 
projektet Cancon ordnade fyra stora (50 deltagare) 
möten i Lettland, Kroatien och Norge. På basis av 
mötenas resultat utarbetades en första version 
av en EUguide för att utveckla administrativa 
modeller för samt kvalitetskontroll, koordinering 
och utvärdering av cancerscreening. Guiden 
kommer att behandlas i medlemsländerna och 
mellan olika samarbetspartner under 2016 och 
den publiceras i början av 2017. Medlemsländerna 
noterade fortfarande rätt stora brister i 
cancerscreeningars administrativa modeller och 
i resurserna som öronmärkts för koordinering 
och kvalitetskontroll. Exempelvis har flera 
länder, bland dem också Finland, organiserat de 
nationella och regionala ägandeförhållandena 
och ansvarfördelningen i genomförandet och 
kvalitetssäkringen av screening på ett bristfälligt 
sätt. Med hjälp av bättre anvisningar, diskussion 
och samarbete är målet att korrigera situationen.

traditionella gynekologiska cellprov (papaprov). 
Å andra sidan kan man med papaprovet lättare 
identifiera friska kvinnor. Man borde således und
vika att utföra HPVprov på unga kvinnor, efter
som deras infektioner oftast läker ut av sig själva.

Man undersökte även effektfullheten av 
 screening för bröstcancer hos kvinnor äldre än 
60 år genom att jämföra dödligheten i bröst
cancer åren 1987–2009. Under denna period 
inkallade man i Åbo kvinnor i åldrarna 50–74 
och i Helsingfors kvinnor i åldrarna 50–59 (fram 
till 2007).   Resultaten stöder målet att utvidga 
screenin gen till äldre åldersklasser; i Åbo var död
ligheten i bröstcancer i åldrarna 60–74 över 20 
procent lägre än i Helsingfors. En fallkontrolls
tudie analyserade dödligheten i bröstcancer i åld
rarna 50–84 i hela Finland under åren 1992–2011. 
Resultaten pekar på att det finländska screening
programmet för bröstcancer är nationellt sett 
framgångsrikt. Studiens noggrannare resultat 
publiceras 2016.

Tillsammans med Östra Finlands universitet 
förberedde man en undersökning om hur diag
nostiken av de bröstcancerfall som upptäckts in
om och utanför screeningprogrammet utveckla
des i Norra Savolax sjukvårdsdistrikt under 1990 
och 2000talen.

Det publicerades också en artikel om riksom
fattande, på individnivå randomiserad screening 
för tarmcancer. Artikeln analyserade screening
ens effekt på dödlighet i tarmcancer åren 2004–
2012. Under denna period utvidgades screen
ingen från att ha täckt endast några kommuner 
till nästan hälften av målgruppsbefolkningen i 
åldrarna 60–69. I undersökningen observerades 
inga skillnader i dödlighet i tarmcancer mellan 
de män och kvinnor som hade inkallats till scre
ening och de som inte hade inkallats. På grund 
av att verksamheten stegvis hade utvidgats var 

medianupp följningstiden för bägge grupperna 
endast 4,5 år. Det behövs alltså fortsatt uppfölj
ning innan man kan göra en slutlig uppskattning 
om screeningens effekt.

Under verksamhetsåret publicerades också en 
annan undersökning om screening för tarmcan
cer i syfte att analysera screeningens effekt på an
vändningen av sjukhustjänster åren 2004–2009. 
Jämfört med kontrollbefolkningen använde de 
män och kvinnor som inkallats till screening 
för tarmcancer lite oftare poliklinik och vård
avdelningstjänster. Också koloskopi var vanliga
re hos de som inkallats till screening. Resultaten 
visade dock att största delen av människorna 
i bägge grupperna (> 90 %) inte alls utnyttjade 
sjukhustjänster.

Under året färdigställdes den sista delen av 
enkäten om bröstcancerscreeningens effekter 
på målpopulationens levnadsvanor och livs
kvalitet. Dessutom publicerades en artikel om 
enkätens första omgångar (2012–2013) som 
under sökte urvalsfel. I artikeln konstaterades 
att deltagarna oftare levde i ett parförhållande 
och hade högre utbildning än de som inte deltog 
i enkäten. Dessa skillnader inverkade dock inte 
på upplevd tillfredsställelse med livet (SWLS, 
Satisfaction with Life Scale). I ljuset av dessa 
resultat kan enkätsvaren generaliseras på hela 
målgruppsbefolkningen.

Utvärderingen av den randomiserade 
screeningstudien av prostatacancer (European 
Randomized Study of Screening for Prostate 
Cancer, ERSPC) fortsatte. Undersökningens 
primära mål är att utvärdera långtidseffekterna 
på dödlighet av screening med PSAprov 
(prostataspecifikt antigen). För Finlands del 
undersöker man dessutom screeningens 
kostnadseffektivitet och inverkan på livskvalitet, 
etiologin, prognosen och vårdresultaten av 

Genom bättre anvisningar 
och diskussion är vårt mål 
att utveckla screeningens 
koordinering och kvalitets-
kontroll.
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KOMMUNIKATION

UPPGIFTER

Cancerföreningen i Finlands kommunikations
enhet svarar för föreningens interna och exter
na kommunikation samt för Cancerstiftelsens 
kommunikation. Enheten deltar i att planera och 
genomföra Cancerregistrets, hälsoavdelningens 
och insamlingsenhetens kampanjer, evenemang, 
webbplatser och övriga kommunikationsrelatera
de projekt. Under verksamhetsåret 2015 satsade 
kommunikationsenheten på att förbättra medar
betarnas färdigheter i fråga om sociala medier och 
bloggning genom att ordna skräddarsydd utbild
ning med externa utbildare.

Man omorganiserade enhetens arbetsupp
gifter så att de bättre motsvarar det föränderliga 
kommunikationsfältet. Den digitala kommuni
kationen växer sig starkare hela tiden och krä
ver nya färdigheter. I kommunikationsarbetet 
framhävs allt starkare effektiva processer, socia
la medier och analysbaserat utvecklingsarbete. 
Organisationens omfattande webbplatsreform 
startades under verksamhetsåret och den kommer 
att fortsätta även 2016. På samma gång kommer 
man att skapa ett effektivare förhållande mel
lan sociala medier och webbplatsen. Tidningen 
SyöpäCancer är fortsättningsvis den viktigaste av 
Cancerorganisationernas tryckalster. Tidningen 
ges ut på finska och i den ingår en fristående bi
laga på svenska.

MEDIEKOMMUNIKATION

Under året ordnade Cancerföreningen fyra info
möten och publicerade totalt 25 pressmeddelan
den. I höstas ordnade man ett till hälsojournalister 
riktat bakgrundsinfomöte om screening. De oftast 
förekommande temana i pressmeddelandena 

var medelsinsamling, cancerforskning, niko
tinprodukter och rökfrihet. Kommunikationen 
har också tillgång till medieuppföljning av 
Cancerorganisationernas synlighet i medierna. 
Medieuppföljningens förnyelseprojekt lanserades 
på hösten i syfte att allt bättre kunna analysera 
sociala medier och bloggar utöver de traditionella 
medierna.

SOCIALA MEDIER

I slutet av året hade Cancerorganisationerna 
4 254 följare på Facebook (2014: 3 275). Cancer
organisationerna har också tre Twitterkonton. 
På det engelskspråkiga kontot @CancerFinland 
publiceras främst information om forsknings
resultat. Kontot hade 536 följare i slutet av året. 
På det finskspråkiga kontot  @Syopajarjestot 
publi ceras pressmeddelanden och intressanta 
inlägg samt retweets av aktuella nyheter. Kontot 
hade 729 följare i slutet av året (2014: 221). Kontot 
som startats för Cancerföreningens strategiarbete,  
@SSYuudistuu, hade 233 följare. Strategikontot 
har använts främst i samband med organisa
tionens gemensamma dagar. Tidningen Kärys 
Facebooksida mångdubblade antalet följare un
der året: från 299 följare i början av året till 1 027 
i slutet av året. Cancerorganisationerna har även 
en egen YouTubekanal.

INTERN KOMMUNIKATION

Cancerorganisationernas interna nyhetsbrev 
skickades ut tio gånger till samtliga medarbetare. 
Kommunikationsenheten ansvarar för utveckling
en av Cancerorganisationernas gemensamma in
tranät samt för upprätthållandet av en bildbank.
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INSTITUTIONSVERKSAMHET

Allt material är arkiverat i kronologisk och 
nummerordning i föreningens lager i Helsingfors 
samt i Cancerstiftelsens lokaler i Uleåborg. Lagret i 
Helsingfors innehåller sammanlagt 785 500 block 
med vävnadsprov (ca 400  000 patienter) från 
åren 1967–2011. Dessutom inrymmer det 719 500 
screeningsprovglas för livmoderhalscancer från 
åren 1978–2011 och 919  710 screeningkort för 
livmoderhalscancer från åren 1986–2009. I lagret 
i Uleåborg finns 875  700 vävnadsprovsblock 
och screeningsprovglas fr.o.m. 1966, 340  000 
screeningsprovglas för livmoderhalscancer fr.o.m. 
2002 samt 404 630 övriga cytologiska provglas.

Under verksamhetsåret genomförde man ett 
separat projekt för att undersöka möjligheten att 
införliva dessa provsamlingar i en biobank eller 
att etablera en helt egen biobank för ändamålet. 
Läkare Lykke Hinsch Gylvin ansvarade för 
projektets beredningsarbete.

WEBBKOMMUNIKATION

Webbplatserna Allt om cancer och Cancerorgani
sationerna är Cancerorganisationernas viktigas
te webbmedier. I september publicerades bägge 
webbplatserna på tre språk. Webbplatserna ersat
te den gamla cancer.fiportalen, som efter refor
men delades i tre olika helheter: Allt om cancer, 
Cancer organisationerna och Utan cancer. Det tek
niska arbetet för webbplatsen Utan cancer inled
des under hösten.

Den digitala kommunikationen förutsätter 
att man kontinuerligt mäter och utvecklar sin 
kommunikationsverksamhet. Det är kommuni
kationsenheten som uppdaterar, analyserar och 
utvecklar webbplatserna. Användargränssnitten 
för webbplatserna Allt om cancer och Cancerorga
nisationerna testades efter lanseringen med hjälp 
av en fokusgrupp bestående av representanter för 
webbplatsernas målgrupper.

Webbplatsen Allt om cancer, som riktas till pa
tienter och anhöriga, hade under verksamhetsåret 
i genomsnitt 55 000 besökare per månad. Den 
nya helheten Cancersjukdomar, som granskats av 
expertläkare, var den mest besökta.

Webbplatsen Cancerorganisationerna är främst 
avsedd för organisationsaktiva, människor som är 
intresserade av frivilligarbete, de som söker bi
drag och medierna. Webbplatsen lockade till sig 
ca 8 000 besök per månad.

På webben är konkurrensen om synlighet 
hård. På webben förändras allting i mycket rask 
takt. Kommunikationsenheten vid Cancerorgani
sationerna vill för sin del se till att publiken hittar 
Cancerorganisationernas högklassiga webbplat

ser utan problem. Därför har man satsat extra hårt 
på sökmotoroptimering, analys, konversionsop
timering och utnyttjandet av sociala medier och 
bloggar.

TIDNINGEN SYÖPÄCANCER

Tidningen SyöpäCancer är den viktigaste av 
Cancerorganisationernas tryckalster. Tidningen 
utkom fyra gånger under året. Teman under året 
var virus och bakterier, lungcancer, cancerscreen
ing samt cancer och humor (Får man skratta åt 
cancer?).

Den exakta upplagan är 112  205 exemplar 
(2014). Tidningen skickades till medlemmarna i 
Cancerföreningen i Finlands medlemsföreningar. 
I tidningen ingår en bilaga på svenska, och den 
som vill får den tillsammans med den finsksprå
kiga tidningen. Bilagan hade en upplaga på 6 000 
exemplar. Docent Sirkku Jyrkkiö från Åbo fortsat
te som tidningens chefredaktör.

CANCERFÖRENINGEN I 
FINLAND 80 ÅR

Under året förberedde kommunikationsenheten 
Cancerföreningen i Finlands 80årsjubileum för 
år 2016. I samband med festligheterna genomförs 
en rad olika kommunikationssatsningar 
och evenemang. Jubileumsårets teman är 
frivilligarbete och främjandet av tillgången till vård. 
Under året utarbetade kommunikationsenheten 
en kommunikationsplan för jubileumsåret.

Institutionsverksamheten har bestått av det 
patologiska laboratoriet i Uleåborg, av patientdata 
och provsamlingar samt av arbetsinsatsen av 
screeningkoordinatorn vid centralbyrån. Den 
senare sköter om de uppgifter som hänför sig 
till patientarkiven och proven vid de nedlagda 
laboratorierna och läkarstationerna.

Det patologiska laboratoriet i Uleåborg fort
satte sin verksamhet fram till den 31 juli 2015. 
Laboratoriets affärsverksamhet såldes fr.o.m. 
början av augusti till företaget Coronaria Diag
nostiikka Oy. På samma gång överfördes labora
torieverksamheten och laboratoriets hela personal 
till den nya ägaren.

Provsamlingar. Genom institutionsverksam
heten har Cancerföreningen i Finland insam
lat en stor mängd biologiskt provmaterial. 
Provsamlingarna har byggts upp i och med verk
samheten vid de numera nedlagda patologiska 
laboratorierna i Helsingfors, Kotka, Uleåborg och 
Tammerfors.

Arkiverade provsamlingar 
kan utnyttjas inom cancer-
forskning.
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INTERNATIONELL VERKSAMHET

Under verksamhetsåret medverkade Cancer
föreningen i Finland aktivt i verksamheten av 
nordiska cancerunionen NCU (Nordic Cancer 
Union), samarbetsorganet för europeiska cancer
föreningar ECL (Association of European  Cancer 
Leagues) och internationella cancerunionen 
UICC (Union for International Cancer Control). 
Man deltog också direkt eller indirekt i andra 
inter nationella organisationer med anknytning 
till Cancerorganisationernas verksamhet.

rarna 0–19 under åren 1953–2012 (ca 11 000 per
soner). Projektets forskningstillstånd utvidgades 
under året så att det nu också omfattar konstgjor
da extremiteter och socioekonomiska variabler. 
Inom ramen för projektet färdigställdes en publi
kation om prevalensen av hjärt och kärlsjukdo
mar senare i patienternas liv. Som en fortsättning 
på projektet beviljades en finskdansksvensk fors
kargrupp ett treårigt bidrag (2016–2018) av Nord
Forsk för att undersöka socioekonomiska följder 
av cancer i barndomen.

ANCR (Association of Nordic Cancer Re
gistries), organisationen för nordiska cancer
register, sammanträder två gånger om året. 
Cancerregistrets direktör och forskningsdirektör 
sitter med i ANCR:s styrelse. Organisationens 
årsmöte ordnades i september 2015 i Helsingör i 
Danmark. Forskare, itpersonal och registerförare 
från Cancerregistret deltog i mötet med en veten
skaplig presentation

Cancon. Cancerföreningen har varit 
Finlands representant i beredningen av det 
treåriga projektet Cancon, som behandlar 
cancerbekämpning och ingår i EU:s 
folkhälsoprogram. Projektet lanserades i 
februari 2014. Den gemensamma åtgärden 
Cancon syftar till att ta fram en heltäckande 
handbok som stöd för cancerbekämpning på 
nationell nivå i Europa. Cancerföreningen i 
Finland samordnar två av totalt nio delprogram i 
projektet: screening (WP 9) och kommunikation 
(WP 2). Cancerföreningen är dessutom partner 
i delprogrammet om rehabilitering (WP 8). 
Cancerorganisationerna bidrar till projektet med 
ca en miljon euro (projektets totala budget är sex 
miljoner euro). Projektets nyhetsbrev har ca 450 
prenumeranter. Nyhetsbrevet är den viktigaste 
kommunikationskanalen för projektets externa 
målgrupper. Cancon har även konton på Facebook, 

Twitter, LinkedIn och Instagram. Under året 
ordnade delprogrammet för kommunikation (WP 
2) en policykonferens i Regionkommitténs lokaler 
i Bryssel. Delprogrammet ordnade dessutom 
ett nätverksmöte om livet efter och med cancer. 
Konferensen öppnades av Regionskommitténs 
ordförande Markku Markkula. Delprogrammet 
för screening (WP 9) ordnade fyra stora (50 
deltagare) arbetsgruppsmöten i Lettland, Kroa
tien och Norge. På basis av mötenas resultat 
utarbetades en första version av en EUguide 
för att utveckla administrativa modeller för samt 
kvalitetskontroll, koordinering och utvärdering av 
cancerscreening.

Concord. Finlands cancerregister deltar i 
Concord, ett globalt samarbetsprojekt om cancer
överlevnad som samordnas av London School of 
Hygiene and Tropical Medicine.

ECL. Cancerföreningens representanter del
tog i november i Nordirland i årsmötet och ett 
seminarium för samarbetsorganet för euro
peiska cancerföreningar ECL (Association of 
European Cancer Leagues). Cancerföreningens 
generalsekreterare blev vald till organets ord
förande. Cancerföreningen har deltagit i ECL
arbetsgruppen Patient Support, som har be
handlat frågor kring bl.a. cancerpatienters åter
komst till arbete och försäkringsproblem. ECL är 
Cancerföreningens partner i delprogrammet om 
kommunikation inom projektet Cancon.

ERSPC. Utvärderingen av den randomiserade 
screeningstudien av prostatacancer (European 
Randomized Study of Screening for Prostate 
Cancer, ERSPC) fortsatte. Undersökningens pri
mära mål är att utvärdera långtidseffekterna på 
dödlighet av screening med PSAprov (prostata
specifikt antigen). För Finlands del undersöker 
man dessutom screeningens kostnadseffektivitet 
och inverkan på livskvalitet, etiologin, prognosen 

CANCERFÖRENINGENS OCH 
CANCERREGISTRETS INTERNA
TIONELLA VERKSAMHET

Aliccs (Adult Life after Childhood Cancer in 
Scandi navia) är ett av Danmark koordinerat sam
nordiskt projekt där man följer barncancerpatien
ters hälsa senare i livet. Projektet fortsatte även 
2015. Finland bidrar till projektet med data över 
cancerpatienter som fått sin cancerdiagnos i åld

Cancon. Cancer- 
föreningen är Finlands  
representant i det  
treåriga EU-projektet  
Cancon.
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och vårdresultaten av prostatacancer samt screen
ingsoptimering bl.a. genom utvärdering av ärftli
ga och övriga prevalensrelaterade riskfaktorer.

EU-TOPIA. Cancerregistret deltog i projektet 
EUTOPIA som har som mål att utveckla 
metoder för att uppskatta cancerscreeningars 
fördelar, nackdelar och kostnadseffektivitet. 
Projektet startades i höstas och finansieras under 
Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning 
och innovation. Inom projektet ska man också 
ta fram en webbaserad applikation som EU
medlemsländer kan utnyttja för att modellera 
kostnadseffektiviteten hos screening.

IACR. Finlands cancerregisters forsknings
direktör är Europas representant i styrelsen för 
internationella cancerregisterföreningen IACR 
(International Association of Cancer Registries). 
2015 års årsmöte ordnades i Bombay i Indien.

IARC (International Agency for Research on 
Cancer), den internationella cancerforskningsor
ganisationen, samarbetar med Finlands cancerre
gister inom forskning särskilt kring screening och 
cancerbördan i utvecklingsländer.

NCD Alliance. Internationella organisationer 
för cancer, hjärtsjukdomar, kroniska andningsor
ganens sjukdomar och diabetes har grundat NCD 
Alliance, ett samarbetsorgan som stöder förverk
ligandet av målen för WHO:s handlingsprogram 
för ickesmittsamma sjukdomar. Ett av de främ
sta målen är att minska på den extra dödligheten 
i dessa sjukdomar med 25 procent före 2025. 
Cancerföreningen i Finland medverkade i orga
nets verksamhet via Finlands NCDallians.

NCU. Nordiska cancerunionen NCU har 
stor betydelse för Cancerorganisationernas 
verksamhet. NCU finansierar samnordiska och 
strategiskt viktiga forskningsprojekt om cancer. 
Det är Cancerstiftelsen som betalar Finlands 
finansieringsandel till NCU. Med NCU:s stöd 
har man dessutom byggt upp en gemensam 

webbportal för nordiska cancerregister (Nordcan, 
se nedan). Därtill initierar och koordinerar unionen 
gemensamma projekt för cancerbehandling 
och bekämpning. Generalsekreteraren deltar 
i verksamheten av NCU:s styrelse och Cancer
föreningen i Finlands ordförande deltar i unionens 
årliga generalförsamling.

NIASC. Finlands cancerregister deltar i 
NIASC (Nordic Information for Action eScience 
Center), ett nordiskt projekt för förbättrad an
vändning av eScience och främjande av hälsa. 
Forskningsdirektör Pukkala är registrets repre
sentant i projektet.

Nocca. Den samnordiska studien av samban
det mellan yrke och cancer (Nocca) avslutades i 
våras. Projektet kommer dock att producera ny 
forskningskunskap också år 2016. Under året 
publicerades artiklar om cancerrisken hos restau
rangarbetare, arbetsbetingad cancerrisk p.g.a. ut
sättning för magnetfält (inget samband) och effek
ten av föräldrars utsättning för växtskyddsmedel 
på barnens cancerrisk (inget samband).

Nordcan. Uppgifterna i den samnordiska 
webbportalen Nordcan (www.ancr.nu) uppdate
rades i somras med färska data över 2013. 
Cancerregistrets ansvariga läkare är Finlands re
presentant i Nordcan.

NorTwinCan (The Nordic Twin Study of 
Cancer) är ett projekt som utnyttjar data från 
Finlands, Sveriges, Danmarks och Norges 
tvillingregister för att utreda genetiska och externa 
riskfaktorers andelar i olika cancersjukdomar. En 
undersökning som utfördes inom projektet visade 
att ärftlighet spelar stor roll vid insjuknande i 
bröstcancer.

Rarecarenet är ett sameuropeiskt forsknings
projekt som syftar till att undersöka förekom
sten och behandlingen av sällsynta cancertyper i 
Europa (läs mer på www.rarecarenet.eu). Projektet 
avslutades i slutet av året.

UICC. 2015 var det andra året då Cancer
organisationerna deltog i internationella can
cerunionen UICC:s (Union for International 
Cancer Control) partnerskapsprogram Together 
for Action. Programmets mål är att inverka 
på det globala arbetet för cancerbekämpning. 
Cancerorganisationerna beslutade att utreda 
möjligheten att inom ramen för programmet 
delta i utvecklingen av cancerregistreringen i 
utvecklingsländer.

Övrig internationell verksamhet. Direktören 
för kommunikation och förutseende var medlem 
i ledningsgruppen för nätverket International 
Cancer Information Service Group (ICISG). 
ICISG är ett nätverk som består främst av UICC:s 
medlemsorganisationer och som samlar ihop 

experter inom rådgivning och kommunikation. 
Nätverket grundades 1996 och det har ungefär 
70 medlemmar från 35 länder. Cancerföreningen 
i Finland deltar som medlem i arbetet för 
att stödja den globala ramkonventionen mot 
tobak (Framework Convention on Tobacco 
Control, FCTC) samt i konventionens allians 
för medborgarorganisationer (Framework 
Convention Alliance, FCA). Experter vid 
Cancerföreningen följde tätt med förhandlingarna 
mellan EU och USA om ett frihandelsavtal 
(Transatlantic Trade and Investment Partnership, 
TTIP), eftersom europeiska hälsoorganisationer 
befarar att avtalet kan stärka tobaksindustrins 
investeringsskydd med särskilda åtgärder.

Vi deltog också direkt eller 
indirekt i många internationella 
organisationer med anknytning 
till vår verksamhet.

http://www.ancr.nu
http://www.rarecarenet.eu
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BIDRAG

BIDRAG FRÅN PENNING
AUTOMATFÖRENINGEN RAY

Penningautomatföreningen RAY:s stöd var mycket 
viktigt för finansieringen av Cancerföreningen 
i Finlands verksamhet. RAY finansierade 
Cancerföreningen och dess medlemsföreningar 
med drygt 2,7 miljoner euro år 2015. Åtta regionala 
cancerföreningar fick totalt 674 000 euro och de fem 
riksomfattande patientföreningarna fick 485 000 
euro i direkt stöd av RAY. Medlemsföreningarnas 
anpassningsträningsverksamhet finansierades 
med 475  000 euro som kanaliserades 
via Cancerföreningen. Cancerföreningen 
beviljades också 316  000 euro som ett 
allmänt verksamhetsbidrag, 38  000 euro för 
ärftlighetsrådgivningen och 750  000 euro för 
organisationernas gemensamma projekt för 
rökfrihet bland unga.

DATAADMINISTRATION

Uppgif t.  Dataadministrationen vid 
Cancerföreningen i Finland ansvarar för för
eningens datasystemstjänster och koordinerar 
upphandlingarna av och utvecklingsprojekten 
för föreningens datasystem. Merparten av tjäns
terna fokuseras på Cancerregistrets registrerings
funktioner samt på att stödja forskningsverk
samheten. Dataadministrationen sköter även 
Cancerföreningens och Cancerstiftelsens itstöd.

Utnyttjande och utveckling av expertis. Data
administrationens strategiska linje är att vid 
behov utnyttja externa tjänster som stöd för 
organisationens egen verksamhet. På så sätt 
kan man genomföra krävande tekniska projekt 
kostnadseffektivt och med rätt slags expertis.

Dataadministrationen utvecklas. I början 
av verksamhetsåret fick dataadministrationen 
klart ett system som möjliggör förbindelser 
för ett virtuellt privat nätverk (VPN). Med hjälp 
av dessa förbindelser kommer man att kunna 
arbeta helt mobilt. VPNlösningen möjliggör 
också upprätthållandet av arbetsstationer för de 
medarbetare som distansjobbar. Cancerföreningen 

BIDRAG FRÅN 
CANCERFÖRENINGEN

Cancerföreningen i Finlands sociala kommitté 
beviljar stöd till mindre bemedlade cancerpatienter 
i enlighet med föreningens stadgar. Bidragen 
beviljas på ansökan till vilken ska bifogas ett 
utlåtande av en socialarbetare. År 2015 beviljades 
totalt 549 bidrag (2014: 354, 2013: 248 bidrag) 
på 300–700 euro. Den totala bidragssumman 
var 219  650 euro (2014: 157 850 euro). Antalet 
bidragsansökningar har ökat oerhört mycket 
under de senaste åren. Det tyder på att de sökande 
befinner sig i allt svårare situationer ekonomiskt. 
Under år 2015 utnyttjade Cancerstiftelsen de 
donationer som insamlats för att finansiera 
stödet för mindre bemedlade och medellösa 
cancerpatienter. Från början av år 2016 överfördes 
stödfunktionen genom ett avtal mellan stiftelsen 
och föreningen också administrativt till stiftelsen.

Cancerstiftelsen och 
Penning automatföreningen 
RAY är våra viktigaste 
f inansiärer.

har några få bärbara datorer som mycket sällan 
finns på plats i föreningens lokaler, vilket 
tidigare gjorde det mycket svårt att ta hand om 
datasäkerheten utan specialarrangemang. På 
samma gång beslutade man att börja ersätta 
de gamla bordsdatorerna med standardiserade 
bärbara datorer. De bärbara datorerna har väl 
motsvarat användarnas behov och förenklat 
upprätthållandet.

Webbhotell. Det externa webbhotellet har 
visat sig vara en mycket bra lösning. Under året 
fattade man beslutet att öka användningen av 
webbhotellet med ett flertal webbsidor.

E-posttjänster. I början av året godkände 
Microsoft Cancerföreningens ansökan om en 
donation av Office 365 för ideella föreningar. 
Det gör att föreningen i framtiden kommer att 
få tillgång till grundläggande itinfrastruktur 
gratis eller till ett mycket reducerat pris. I våras 
sade föreningen upp den gamla epostlösningen 
och övergick till Microsofts molntjänst 0365. 
Detta förbättrade kvaliteten och pålitligheten av 
eposttjänsterna avsevärt.
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EKONOMI OCH MEDELSINSAMLING

också varit tvungen att beakta de krav som finan
siärer (bl.a. RAY, Institutet för hälsa och välfärd 
och EUprojekt) har ställt gällande klara poster för 
utgifter och inkomster.

Placeringstillgångar. Placeringstillgångarna 
förvaltades i enlighet med den placerings
plan som Cancerorganisationerna godkänt år 
2013. Portföljförvaltningen sköttes av Nordea 
Investment Management Oy. Portföljen hade en 
avkastning på 5,5 procent.

Testamentsgåvor. Intäkterna från föreningens 
medelsinsamling utgörs av testamenten. 
Intäkterna från testamenten var totalt 468  387 
euro (2014: 2  526  586 euro). Totalt 170  000 
euro från dessa intäkter överfördes senare till 
balansräkningen för att förverkliga donatorernas 
önskemål.

FÖRVALTNING OCH PERSONAL

Cancerföreningen i Finlands centralbyrå ligger i 
Helsingfors. Finlands cancerregister och Mass
undersökningsregistret är delar av centralbyrån.

Det patologiska laboratoriet i Uleåborg 
såldes i somras och dess personal anställdes av 
laboratoriets nya ägare.

PERSONALÄRENDEN

Centralbyråns organisation beskrivs i bilaga 1 en
ligt situationen i början av 2016. Centralbyråns 
chef var generalsekreterare Sakari Karjalainen. 
Överläkare Liisa Pylkkänen var chef för hälsoav
delningen fram till den 1 augusti då hon inledde 
sin partiella tjänstledighet. Pylkkänens deltids
vikarie Riikka Huovinen inledde sitt arbete den 
1 september. Ekonomi och förvaltningsdirektör 
Raija Stjernvall var chef för ekonomi och förvalt
ningsavdelningen, som inbegriper ekonomienhe
ten, förvaltningsenheten och medelsinsamlings
enheten. Hon var dessutom generalsekreterarens 
ersättare i ekonomi och förvaltningsärenden. 
Kirsi Hakala var chef för kommunikationsenhe
ten fram till den 30 maj då direktören för kom
munikation och förutseende Satu Lipponen åter
vände till posten. Itchef Kaius Perttilä var chef 
för itenheten. Cancerregistrets direktör var Nea 
Malila. Dessa direktörer och chefer samt över
läkaren för hälsofrämjande Eeva Ollila utgjorde 
2015 års ledningsgrupp, vars sekreterare var Auli 
Jaatinen. Ledningsgruppen sammanträdde sam
manlagt 14 gånger under året.

Utöver personerna ovan fanns det också andra 
personer i ledningsposition: screenings chef Tytti 

Räkenskapsperiodens resultat. Cancerföreningens 
ekonomi var stabil. Verksamhetens inkomster 
och utgifter hölls klart inom budgetramarna. 
Likviditeten hölls på en god nivå. Resultatet 
uppvisade ett överskott på 415  337,69 euro 
(2014: 719  646,15 euro). Cancerföreningens 
totalavkastning var 9  026  958 euro (2014: 
10 934 285 euro) och totalkostnader 8 652 055 
euro (2014: 8 670 048 euro). Balansräkningen har 
stärkts tack vare överskottet under de senaste åren. 
Det gör att föreningen har en stabil ekonomisk 
grund för att kunna bedriva sin verksamhet. Det 
minskar också den ekonomiska risken.

Utvecklingen och förenklandet av de ekono-
miska processerna underlättade dels ledningen av 
enheterna och verksamheten, dels resultatansva
ret och den ekonomiska uppföljningen. Man har 

Sarkeala (direktör för Mass undersökningsregistret), 
ansvarig läkare Maarit Leinonen (partiellt tjänst
ledig fr.o.m. 1.10.2015), ledande statistiker Janne 
Pitkäniemi och aktuarie Juho Nurmi (fr.o.m. 
1.11.2015). Insamlingschef Tuuli Lahti anställdes 
fr.o.m. den 1 februari och förvaltningschef Minna 
Heikkilä fr.o.m. den 1 maj. Både Lahti och Heikkilä 
var i ledningsposition. Även forskningsdirektör 
Eero Pukkala och forskningsdirektör Ahti Anttila 
hade forskningsrelaterade ledningsuppdrag vid 
Cancerregistret.

I slutet av året bestod centralbyråns personal 
av 95 medarbetare (2014: 89). Av dessa hade 69 
tillsvidareanställning och 26 visstidsanställning. 
Namnen och uppgifterna på de personer som 
arbetat vid centralbyrån under året finns i bilaga 2.

Av medarbetarna var 82 procent kvinnor och 18 
procent män. Personalens genomsnittsålder var 
46 år. Andelen sjukfrånvaron av alla arbetsdagar 
var fem procent.

Personalförvaltningen var under fortsatt ut-
veckling. För att förbättra förmansarbetet behand
lade man regelbundet personalförvaltningspraxis 
vid förmansmötena. Det skapade en grund för 
jämlikt och enhetligt förmansarbete och bidrog 
till klarhet, smidighet, och transparens i det prak
tiska arbetet. Samtliga förmän genomförde med
arbetarsamtal på våren och uppföljningssamtal på 
hösten.

Efter en testperiod i april tog man i bruk ett 
elektroniskt system för arbetstidsuppföljning. 
Systemet gjorde att man kunde börja hantera 
arbetstidsuppföljningen på ett modernt sätt och 
det underlättade planeringen och uppföljningen. 
Systemet kommer att vara ett nödvändigt 

Vår ekonomi är stabil och 
våra utgifter hölls klart 
inom budgetramarna.
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redskap för rapporteringsfunktionen inom 
personalförvaltningen.

Företagshälsovården levererades fortsättnings
vis av Mehiläinen Forum. I Cancerföreningens 
företagshälsovård ingår förutom de lagstadgade 
tjänsterna och hälsokontroller enligt ålder även 
sjukvårdstjänster hos allmänläkare samt vid be
hov två besök per kalenderår hos en specialist 
utan remiss från företagshälsovårdsläkare (gyne
kolog, urolog, ögonläkare). Ersättning för övriga 
besök hos specialister betalades endast på basis av 
remiss från företagshälsovårdsläkare.

Under året ordnades tio personalmöten. 
Ett gemensamt tema för alla dessa möten var 
aktuella ärenden och förbättrade processer i 
ekonomi, personal och allmänförvaltningen. Vid 
flera möten behandlades enkäten Mot en bättre 
arbetsgemenskap, dess resultat och de åtgärder 
som enkäten ledde till. Övriga mötesteman var 
arbetsutskottets och styrelsens beslut, bokslutet 
och verksamhetsberättelsen samt budgeten 
och verksamhetsplanen. Över två tredjedelar av 
personalen deltog i mötena i genomsnitt.

Arbetshälsan förbättras. I mars genomfördes 
enkäten Mot en bättre arbetsgemenskap, en enkät 
som utvecklats av Arbetshälsoinstitutet och som 
samlar in personalens svar gällande arbetshälsan. 
I enkäten deltog 77 procent av personalen. 
Enkätresultaten behandlades konfidentiellt 
och de presenterades först gemensamt för hela 
personalen och sedan skilt för varje enhet.

På basis av enkätresultaten gjorde man upp en 
utvecklingsplan för centralbyrån. Planen diskute
rades igenom med personalen. I planen togs upp 
ett flertal utvecklingsområden: förmansarbetet, 
kollegialiteten, informationsutbytet, interna mö
ten, klarläggande av ansvarsområden och interna 

processer, gemensamma spelregler och arbetsro. 
Temana behandlades regelbundet vid personal
möten, möten för förtroendevalda, arbetarskydds
kommitténs möten, möten mellan förmän och 
ledningsgruppens möten.

På basis av enkätens resultat vidtogs ett flertal 
konkreta åtgärder före slutet av året: man kartla
de förmännens utbildningsbehov och utarbetade 
en utbildningsplan; man höll samtal för att föl
ja upp vårens medarbetarsamtal; arbetarskydds
kommittén utarbetade anvisningar om hur man 
ger respons; rapporteringen från förtroendeman
naorganens möten försnabbades; man införde 
mötesfria fredagar; och man började bokföra 
processbeskrivningar. Dessutom sammanställde 
man anvisningar om distansjobb för år 2016, det 
första teståret.

År 2016 kommer man att fortsätta förverkliga 
målen i utvecklingsplanen. Också enkäten Mot en 
bättre arbetsgemenskap ska upprepas i höst 2016.

En arbetsgrupp bestående av representanter 
för arbetsgivaren och personalen, med ansvar för 
arbetshälsan, planerade personalens arbetshälso
evenemang under året. Vårens arbetshälsodag 
ordnades i kulturmiljön omkring Tusby träsk och 
höstens utflykt gjordes till Noux. Man ordnade 
dessutom personalens lillajulsfest.

Man satsade även på medarbetarnas ergonomi 
genom att inhandla elbord för hela personalen.

Arbetsförmågan och motivationen främjas 
också med motions och kultursedlar. Varje 
medarbetare hade rätt till sedlar för en summa på 
300 euro. Förmånen är skattefri. Dessutom har 
personalen grundat en motionsklubb för att främja 
gemensamt deltagande i motionsevenemang och 
ordna gemensamma motionsjippon (t.ex. två lag i 
företagsmaraton i maj). På vintern och våren deltog 

flera av personalen i en utmaningstävling för 
cykling till och från arbetet. Cyklingskampanjen 
och motionsklubben leds av Jan Magnusson.

Arbetarskyddet. Arbetarskyddskommittén vid 
Cancerföreningen i Finland bestod av general
sekreterare Sakari Karjalainen i egenskap av ar
betarskyddschef, skyddsombud Anne Sköld, vice 
ombud Taina Häkkinen och vice ombud Tuija 
Seppänen.

Under verksamhetsåret förbättrade kommittén 
sin arbetsbeskrivning och struktur samt 
behandlade resultaten av enkäten Mot en bättre 
arbetsgemenskap och de åtgärder som därav 
följde. Kommittén inbjöd Päivi Rauramo från 
Arbetarskyddscentralen att berätta om främjandet 
av arbetshälsa för personalen.

Förtroendemän. Projektkoordinator Minna 
Heikkilä var förtroendeman för Tjänstemanna
förbundet för specialbranscher ERTO rf. fram till 
den 30 april. Informatör Maarit Rautio valdes till 
ny förtroendeman efter Heikkilä. Till förtroen
deombud fr.o.m. den 24 februari valdes forskare 
Maija Jäntti. I höstas började förtroendemännen 
och ledningen samarbeta aktivt och regelbundet. 
Man ordnade gemensamma möten där man be
handlade bl.a. utvecklingsplanen för arbetshälsan, 
ändringen av kontorets gränser för flextid och 
anvisningarna om distansjobb. Målet med dessa 
möten är att fungera som en officiell kommunika
tionskanal mellan personalen och ledningen, men 
också att öka dialogen mellan parterna.

Personalutbildning. Den övriga personal
utbildningen ordnades utgående från medarbetar
samtalens resultat samt på basis av varje enskild 
medarbetares uppgifter.

FÖRVALTNINGSÄRENDEN

Samhällsansvaret förverkligas. Cancerföreningen 
i Finland definierar sitt förhållande till tobaks, al
kohol och läkemedelsindustrin mycket noggrant. 
Föreningen samarbetar inte med sådana aktörer 
som får finansiering ur tobaks eller alkoholindu
strin. Företag inom tobaks och alkoholindustrin 
har också lämnats utanför föreningens place
ringsverksamhet i enlighet med den av styrelsen 
godkända placeringsplanen. Cancerföreningens 
samarbete med läkemedelsindustrin genomförs 
med respekt för läkemedelsindustrins egna etis
ka regler om samarbete med patientföreningar. 
Cancerföreningen kan alltså samarbeta med lä
kemedelsföretag, men samarbetet ska då omfatta 
minst tre företag.

Cancerföreningen i Finland är en rökfri 
arbets plats.

Vid upphandling och all egen verksamhet 
respekteras principerna för hållbar utveckling.

Cancerstiftelsens förvaltning. Cancerstiftelsen 
har ingen egen personal och därför är det perso
nalen vid Cancerföreningen i Finland som sköter 
stiftelsens uppgifter. Cancerstiftelsens generalse
kreterare var MD, docent Sakari Karjalainen. Till 
stiftelsen överfördes av förvaltningens löne och 
förvaltningskostnader totalt 329 000 euro (2014: 
318 000 euro) och av medelinsamlingens löne 
och förvaltningskostnader totalt 292  202 euro 
(2014: 272  994 euro). Stiftelsen fakturerades i 
enlighet med arbetsutskottets kalkyleringsgrund 
från augusti 2012 för följande förvaltningsperso
ners insatser: generalsekreterare, ekonomi och 
förvaltningschef, bokförare, kassör, ekonomipla
nerare, förvaltningsassistent, ledningsassistent 
och växeltelefonist. Dessutom fakturerades en 
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liten del av överläkarens och kommunikations
chefens arbetsinsatser. Faktureringen kalkyleras 
med beaktande av lönekostnader, lönebikostnader 
på 25 procent och omkostnader på 30 procent.

Lokaler. Centralbyrån för Cancerföreningen 
i Finland ligger i Helsingfors (Unionsgatan 22) 
i lokaler som hyrs av Sponda Oy. Lokalerna på 
Unionsgatan täcker 1  135 m2. Centralbyrån be
står av ledningen, ekonomi och allmänförvalt
ningen, hälsoavdelningen, kommunikationsen
heten, itenheten och insamlingsenheten samt 
Cancerregistret och Massundersökningsregistret.

Lokalerna är trygga, ändamålsenliga och effek
tiva. De är dessutom moderna och kan lätt an
passas enligt enheternas behov.

Hur upphandlingslagen tillämpas. I enlig
het med upphandlingslagen konkurrensutsatte 
man leverantörerna av den av RAY finansierade 
anpassningsträningen samt Nuotupprojektets 
tjänsteupphandlingar. Enligt Cancerföreningens 
principer konkurrensutsätter man i regel alla upp
handlingar och köpta tjänster inom dataadminis
trationen, kommunikationen och medelsinsam
lingen samt alla köpta tjänster.

BILAGA 1
CENTRALBYRÅNS ORGANISATION 31.12.2015

General-
sekreterare

It-enheten

It-chef

Kommuni-
kations-
enheten

Direktör, 
kommuni-
kation och 
förutseende

Ekonomi- och 
förvaltningsavdelningen

Ekonomi- och 
förvaltningschef

Hälsoavdelningen
Överläkare

Finlands cancerregister
Direktör

Ekonomi- 
och 

förvaltnings-
enheten

Medels-
insamlings-

enheten

Insamlings-
chef

Råd-
givnings- 
och stöd-
enheten

Enheten 
för hälso-
främjande

Överläkare

Mass-
under-

söknings-
registret

Screenings-
direktör

Cancer-
registret

Ansvarig 
läkare och 
ledande 

statistiker

Stabsfunktioner
• Ledningsassistent
• Sekretariatet för projektet Cancon

Våra arbetslokaler är  
trygga, ändamålsenliga  
och effektiva.
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BILAGA 2
CANCERFÖRENINGENS PERSONAL ÅR 2015

CENTRALBYRÅN

Generalsekreterare Sakari Karjalainen
Ledningsassistent Auli Jaatinen
Specialrådgivare Satu Lipponen, –31.5.2015
Organisationssekreterare Carita Åkerblom, 

1.10.2015–

Sekretariatet för EU-projektet Cancon
Webbinformatör Leena Vuorenmaa

It-enheten
Itchef Kaius Perttilä
Itplanerare Heini Aarela, 25.5–25.6.2015
Itplanerare Hilkka Laasanen
Systemplanerare Jan Magnusson
Itexpert Emil Martonen
Systemexpert Jussi Orpana
Itplanerare Heidi Tjukanov, 25.5.2015–

Kommunikationsenheten
Direktör, kommunikation och förutseende Satu 

Lipponen, 1.6.2015–
Kommunikationschef Kirsi Hakala, –31.5.2015
Informatör Mirja Karlsson, 20.1.2015–
Informatör Anu Kytölä
Webbinformatör Maija Luotonen
Informatör Maarit Rautio
Webbkommunikationschef Jaana Ruuth

Ekonomi- och förvaltningsavdelningen
Ekonomi och förvaltningsdirektör Raija Stjernvall

Ekonomi- och förvaltningsenheten
Förvaltningschef Minna Heikkilä, 15.3.2014– 

(delvis anställd inom Canconprojektet)

Sakkunnig skötare Virpi Halinen
Sakkunnig skötare Hannele Kuvaja
Sakkunnig skötare Sirpa Lehtinen, deltidsanställd
Projektkoordinator Tuire Muona (delvis anställd 

vid enheten för hälsofrämjande)
Sakkunnig skötare Raili Pätynen, deltidsanställd
Sakkunnig läkare i medicinsk genetik Minna 

Pöyhönen, deltidsanställd
Sakkunnig skötare Sari Reinikainen
Forskare Minna Salakari, deltidsanställd
Screeningkoordinator Anne Sköld (delvis 

anställd vid Massundersökningsregistret)
Projektkoordinator Marika Sorvari

Enheten för hälsofrämjande
Överläkare Eeva Ollila
Specialrådgivare Clarissa Bingham
Projektkoordinator Lotta Laine
Utvecklingschef Virve Laivisto
Projektkoordinator Heidi LöflundKuusela
Specialrådgivare Anne Puuronen 

(deltidsanställd), 1.2.2015–
Projektkoordinator Sanna Ritola, –31.7.2015
Forskningsassistent Pekka Salminen, 

13.4–10.7.2015
Utvecklingschef Seppo SoineRajanummi, 

1.2.2015–

Finlands cancerregister
Direktör Nea Malila

Massundersökningsregistret
Screeningschef Tytti Sarkeala
Forskningsdirektör Ahti Anttila
Screeningsassistent Kaija Halonen
Äldre forskare Sirpa Heinävaara

Forskningsassistent Otte Heinävaara, 2.1–31.1.2015
Forskningsassistent Teo Heinävaara, 27.4–21.8.2015
Forskare Sanni Helander
Forskningsassistent Emil Jäntti, 1.6–30.6.2015
Forskare Maija Jäntti
Lärdomsprovsskribent Liisa Karjalainen, 

12.1–30.4.2015
Forskningsskötare Tiina Karhunen
Forskningsassistent Heidi Kosonen, 

deltidsanställd 9.2–1.12.2015
Forskare Milla Lehtinen, 4.5.2015–
Forskare Laura MadanatHarjuoja, deltidsanställd
Forskare Petra Makkonen, 10.8.2015–
Forskare Johanna Melin, deltidsanställd
Forskare Suvi Mäklin
Forskare Liisa Määttänen (deltidsanställd), 

–30.6.2015
Projektarbetare Tero Näveri, –31.3.2015
Forskare Maiju Pankakoski, 1.2.2015–
Registrerare Anni Pehkonen (deltidsanställd), 

–31.7.2015
Statistiker Ilona Siljander, 16.11.2015–
Screeningsansvarig Päivi Styrman
Specialforskare Kirsi Talala
Överläkare Anni Virtanen, deltidsanställd 

1.11.2015–

Cancerregistret
Ansvarig läkare Maarit Leinonen, partiellt 

tjänstledig 1.10.2015–
Statistikdirektör Janne Pitkäniemi
Äldre forskare Mia Artama, 1.1.2015–
Registreringsassistent Henna Degerlund 
Statistiker Tiina Hakanen, 1.10.2015–
Forskningsassistent Nikolas Heikkinen 

(deltidsanställd), 27.7–21.8.2015

Byråsekreterare Tiina Ercan
Förvaltningsassistent Mirva Hatakka 
Förvaltningsassistent Katja Koivunmaa, 

–28.2.2015
Bokförare Anneli Kurppa
Kassör Tuula Leinonen
Ekonomiplanerare Mona Vättö

Insamlingsenheten
Insamlingschef Tuuli Lahti, deltidsanställd
Förbindelsechef Kaija Laitinen, deltidsanställd
Marknadsföringspraktikant Anni Laurikka 

(deltidsanställd), –10.7.2015
Insamlingsplanerare Asta Merenmies
Marknadsföringsassistent Minna Nikkilä 

(deltidsanställd), 5.10.–11.12.2015
Marknadsföringsassistent Viola Nygren 

(deltidsanställd), 1.5.2015–
Marknadsföringsplanerare Mari Saari
Insamlingsplanerare Carita Åkerblom, 

–30.9.2015

Hälsoavdelningen
Överläkare Liisa Pylkkänen, partiellt tjänstledig 

1.8.2015–
Överläkare Riikka Huovinen (deltidsanställd), 

1.9.2015–

Rådgivnings- och stödenheten
Planerare Paula AarnioTervo (deltidsanställd), 

–30.6.2015
Organisationskoordinator Hannele Arvekari, 

deltidsanställd
Ansvarig sakkunnigskötare Taina Häkkinen
Sakkunnig skötare Marjatta Hakala, 

deltidsanställd
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Forskare Sanna Heikkinen
Byråbiträde Maili Huvilinna
Registrerare Tuija Korri
Forskare Tapio Luostarinen, tjänstledig 1.1.2015–
Registreringsassistent Minna Merikivi
Statistikassistent Joonas Miettinen, 1.2.2015–
Registreringsassistent Susanna Mustonen
Konsultativ patolog Stig Nordling, deltidsanställd
Aktuarie Juho Nurmi, 2.11.2015–
Registreringsassistent Annukka Nyholm
Aktuarie Irma Ovaska
Forskare Toni Patama, deltidsanställd
Registreringsassistent Lotta Patrikka, 2.11.2015–
Registrerare Tea Piipponen
Forskningsdirektör Eero Pukkala
Forskningsassistent Matti Rantanen
Statistikpraktikant Heidi Ryynänen, 1.6.2015–
Forskare Karri Seppä
Förvaltningssekreterare Tuija Seppänen
Forskare Viivi Seppänen, 3.8.2015–
Forskningsassistent Deependra Singh
Byråbiträde MarjaLiisa Weckman

PATOLOGISKA LABORATORIET  
I ULEÅBORG (FRAM TILL 31.7.2015)

Avdelningsföreståndare Irma Kostet
Byråbiträde Marjatta Herola
Lokalvårdare Ulla Hiltunen, deltidsanställd
Förhandsgranskare Eija Juustila
Förhandsgranskare Paula Kangas
Förhandsgranskare Jaana Karjalainen
Förhandsgranskare Eija Karppinen
Laborant Outi Keränen, deltidsanställd
Byråbiträde Vappu Kukkonen
Laboratorieanalytiker Riitta Kytölä
Bioanalytiker Sanna Kärnä
Laboratorieassistent Taina Lummi
Bioanalytiker Päivi Nissinen
Bioanalytiker Ritva Partanen
Byråbiträde Sirpa Raudasoja
Bioanalytiker Mari Sarpola
Byråbiträde Anu Tuomala
Förhandsgranskare Marjo Vikstrand
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BALANSRÄKNING (1 000 €)

AKTIVA 31.12.2015 31.12.2014

BESTÅENDE AKTIVA
 Materiella tillgångar 61 120
 Aktier 84 84
 Placeringar 5 754 3 074

5 899 3 278

SJÄLVTÄCKANDE FONDERS MEDEL 239 389

RÖRLIGA AKTIVA
 Långfristiga fordringar 119 119
 Kortfristiga fordringar 838 394
 Kassa och bank 1 271 3 963

AKTIVA TOTALT 8 366 8 143

PASSIVA

EGET KAPITAL
 Självtäckande fonder 1 528 1 599
 Övriga bundna fonder 1 549 1 518
 Underskott från tidigare räkenskapsperioder 242 -477
 Räkenskapsperiodens överskott 415 720
EGET KAPITAL TOTALT 3 734 3 359

AVSÄTTNINGAR 2 169 2 422

FRÄMMANDE KAPITAL
 Kortfristigt 2 463 2 362

PASSIVA TOTALT 8 366 8 143

BILAGA 3
BOKSLUT

RESULTATRÄKNING (1 000 €)
1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014

Hälsoavdelningen
Intäkter 1 826 1 361
Kostnader 2 438 1 900

-612 -538

Massundersökningsregistret och Cancerregistret
Intäkter 2 448 2 589
Kostnader 2 422 2 415

26 174

Registrens forskningsverksamhe
Intäkter 564 552
Kostnader 564 552

0 0

Kommunikation
Intäkter 191 191
Kostnader 881 795

-690 -604

Förvaltning
Intäkter 108 166
Kostnader 794 978

-686 -812

Institutionsverksamhet
Intäkter 908 1 767
Kostnader 825 1 731

83 37

Bidrag
Intäkter 2 156 1 607
Kostnader 237 162

1 919 1 445

Medelsinsamling
Intäkter 301 1 022
Kostnader 25 86

277 936

Placeringsverksamhet
Intäkter 168 122
Kostnader 70 40

98 82

Cancerföreningens funktioner totalt
Intäkter 8 670 9 378
Kostnader 8 254 8 658
Räkenskapsperiodens överskott 415 720



Gott liv utan cancer  
eller trots cancer.
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