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Välkommen till 

Temadag om 
cancerrehabilitering  
I år fokuserar vi på bäckencancerrehabilitering och det 
nya vårdprogrammet för cancerrehabilitering. 

Dagen riktar sig till dig som är verksam inom cancervården i 
sydöstra sjukvårdsregionen. Både du som har direkt patientkontakt 
och du som arbetar med utvecklingsfrågor är välkommen.  

  
 Agenda 

• 09.00 Registrering och fika 
• 09.30 Inledning 
• 09.45 Nya vårdprogrammet för cancerrehabilitering  

Gunnar Eckerdal, överläkare, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, ordförande i nationella 
vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering              

• 10.45 Bäckenkomplikationer efter cancerbehandling 
Annika Holmqvist, överläkare Onkologiska kliniken 
Universitetssjukhuset Linköping  

• 11.30 Lymfödem efter cancerbehandling 
 Anna Wickert sjukgymnast och lymfterapeut 
 Länssjukhuset Ryhov                

• 12.00 Lunch 
• 13.00 Behovsinventering och rehabiliteringsplan i praktiken 

          Björn Ohlsson kolorektalkirurg, Blekingesjukhuset         
• 13.45 Workshop Bäckenrehabilitering  

      Workshop Vårdprogrammet för cancerrehabilitering  
• 15.30 Slut 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
Datum: Torsdag 12 oktober 2017 
Tid 09.00–15.30 
Plats: Hotell Högland Nässjö 
  
Kostnad: Kostnadsfritt 
 Om du anmält dig och får förhinder, avanmäl 

dig på adressen nedan. Utebliven deltagare 
utan avanmälan debiteras 400 kronor.  

Anmälan: Anmäl dig här senast den 2/10 till 
 

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Swe1334656&SID=cecb05e8-bf83-4e51-a3e5-b94cda044a8e&dy=826244405
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Program             

09.45- 10.45 Ökad överlevnad ökar kraven på 
cancerrehabilitering 
De nya nationella vårdprogramet för 
cancerrehabilitering. Stärkt rehabiliteringen genom 
bättre organisation, samverkan och rutiner. 
Gunnar Eckerdal, ordförande i nationella 
vårdprogramgruppen, överläkare Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 

 
10.45–11.30 Komplikationer efter cancerbehandling mot 

bäckenet  
 Hur tar vi hand om patientens biverkningar? 

Annika Holmqvist överläkare onkologiska kliniken 
Universitetssjukhuset Linköping 

 
11.30–12.00 Lymfödem berör fler än lymfterapeuten 

Hur behandlas lymfödem, vilka riktlinjer finns? Vad 
kan patienterna göra själva och vad är vårdens 
ansvar. Anna Wickert sjukgymnast/lymfterapeut 
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping  

 
13.00–13.45 Teamsamverkan för att strukturerat fånga varje 

patients behov av cancerrehabilitering 
 Exempel från ett välfungerande teamarbete med 

utgångspunkt från onkologiska mottagningen i 
Karlshamn. Björn Ohlsson kolorektalkirurg och 
medicinsk rådgivare RCC Syd 

 
13.45–15.30 Workshop inklusive kaffepaus och avslut 
 Bäckencancerrehabilitering 

Hur har arbetet med bäckenrehabilitering gått ute på 
klinikerna? Vad har gjorts sedan workshopen den 1 
mars och hur arbetar vi vidare nästkommande år för 
att nå målbilden för 2022. 

 
Nya vårdprogrammet för cancerrehabilitering 
Hur implementeras vårdprogrammet i sydöstra 
sjukvårdsregionen, vilket arbete sker ute på 
klinikerna för att säkerställa att vårdprogrammets 
riktlinjer följs? 

Välkomna 
RCC sydösts processledare för cancerrehabilitering 

Annica Tomasson  Samordnare, RCC Sydöst  
Monica Berg    Region Jönköpings län 
Helene Wendell  Landstinget i Kalmar län    
Ulrika Odelram Wiréen  Region Östergötland    
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