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Projektrapport bäckencancerrehabilitering Regionalt 
Cancercentrum Stockholm-Gotland 
Operation och/eller strålbehandling av bäckenorgan medför skador på nerver och blodkärl i 
lilla bäckenet samt orsakar ärrbildning vilket alltid ger biverkningar. Biverkningar av operation 
och/eller strålbehandling kan utgöras av urininkontinens alternativt svårigheter att tömma 
blåsan, avföringsinkontinens, täta trängningar och känsla av ofullständig tarmtömning, 
potensproblem och vaginala smärtor eller strikturer. Till detta tillkommer att vissa av 
patienterna får en tillfällig eller permanent stomi vilket i sin tur kan påverka sexfunktion och 
livskvalitet genom praktiska problem eller psykologiska effekter. Utöver dessa problem ger 
strålbehandling och cytostatika en mycket hög risk för infertilitet, prematurt klimakterium och 
påverkan på hormonproduktionen i testiklarna. Skador som orsakas av kirurgin kan läka och bli 
bättre inom något år efter operationen, men en hel del skador förblir permanenta. De skador 
som strålbehandling ger upphov till kan dock förvärras med åren, då strålpåverkan ger effekt 
allteftersom cellerna delar sig. 

De biverkningar och följdsjukdomar som patienter med bäckencancer får av sin behandling kan 
vara svårt invalidiserande både fysiskt och psykologiskt och är av en karaktär som patienten 
själv kan tveka inför att ta upp med vårdgivare. Vårdgivare både i cancervård, övrig 
specialistsjukvård och primärvård kan vara omedvetna om problematiken och att den kan ha att 
göra med den behandling som patienten fått för sin cancersjukdom. Strukturerade rutiner för 
uppföljning har saknats. 

Regionalt bäckencancerrehabiliteringsprojekt 

Under 2016 tog ett projekt för bäckencancerrehabilitering form. Syftet har varit att öka kunskap 
om vilka funktionella besvär som kan uppstå efter cancersjukdom och cancerbehandling i lilla 
bäckenet, hitta former för systematisk uppföljning och möjliggöra ett förbättrat 
omhändertagande av patienter med besvär.  

Stockholm-Gotland har mycket kompetens inom bäckencancerrehabilitering men kompetensen 
är utspridd och fragmentarisk, och tillgänglig enbart för vissa subgrupper av patienter och/eller 
med viss typ av besvär. För att samla och koordinera kompetensen har vi på Centrum för 
cancerrehabilitering startat ett Bäckencancerrehabcentrum (BCRC) 2016. BCRC samlar den 
kompetens som finns inom området så att alla patienter kan erbjudas en optimerad och jämlik 
rehabilitering för sina bäckencancerrelaterade symptom. BCRC fungerar som en resurs när det 
gäller att utbilda de enheter som behandlar bäckencancer. Det gäller till exempel vilken 
rutinmässig anamnes som ska tas och när och vilka åtgärder som rutinmässigt ska erbjudas för 
att minimera de negativa effekter bäckencancerbehandlingen väldigt ofta ger. I förlängningen är 
avsikten att det ska innebära bättre förutsättningar för respektive kirurg-, onkolog-, gynekolog- 
och urologklinik att själva hantera majoriteten av patienterna under ordinarie uppföljning. 
BCRC är också den enhet man som kliniker kan kontakta för att rådfråga kring förslag till 
behandling för enskilda patienter. Vid mer komplicerade fall tar BCRC hand om patienterna när 
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en mer komplex insats krävs. Teamet på BCRC innehar också rollen som regional koordinator 
av bäckencancerrehabiliteringen. 

BCRC tar emot patienter sedan oktober 2016 och är under expansion. 

Regionala Bäckencancerrehabprojektets aktiviteter 2017 

Det övergripande målet med aktiviteterna i projektet är att öka kunskap om problem som kan 
uppstå efter cancerbehandling i bäckenområdet och vad man kan göra åt dessa. Vi vill 
säkerställa att patienter som har problem får den hjälp och det stöd de behöver. Både patienter 
och vårdpersonal är målgrupper för de aktiviteter som utförts. 

Antalet patienter som handläggs av BCRC har ökat kontinuerligt under 2017. 

Ett ytterligare mål är att implementera och utvärdera ett pilotprojekt i syfte att tidigt och 
systematiskt informera patienter om problem som kan uppkomma, instruera i 
egenvårdsaktiviteter för att förebygga besvär under och efter medicinsk behandling och öka 
förutsättningar för att fånga upp patienter som utvecklar problem så att de kan få adekvata 
insatser så tidigt som möjligt. Vi kallar förloppet standardiserat rehabiliteringsförlopp för 
patienter med bäckencancer. 

En patientrepresentantgrupp med representation från bäckencancerdiagnoserna finns etablerad, 
utsedd av Patient- och närståenderådet på RCC Stockholm-Gotland. De utgör referensgrupp 
för alla frågor som rör bäckencancerrehabilitering. Dessutom finns en patientreferensgrupp för 
kolorektalcancer som Annika Sjövall och Lena Söderqvist har regelbundna möten med kring 
både utformningen av kolorektalcancerprocessen och rehabiliteringsfrågor. 

Specifika aktiviteter avseende utbildning och förankring: 

1. En screening-enkät avseende bäckencancerpatienters symptom och följdsjukdomar har 
utformats. Enkäten ligger till grund för screening av patientens besvär samt uppföljning 
av utförda insatser. Enkäten utgörs av dels internationella validerade befintliga formulär, 
dels nya utarbetade i samarbete med Århus Universitetssjukhus med vilka vi har 
forskningssamarbete, dels frågor från Nationella Prostatacancerregistret och dels frågor 
baserade på erfarenheter från bäckencancerrehabiliteringen på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. 

2. Annika Sjövall föreläst om bäckencancerrehabilitering och BCRC på sektionsmöte 
enheten för Nedre Abdominell Kirurgi 170320. 

3. Möte med Patientreferensgrupp Bäckencancer 170320 där BCRC och Standardiserat 
Rehabförlopp presenterades. Efter det fortlöpande kontakt med 
patientreferensgruppen. 

4. Pilottestning av Standardiserat Rehabiliteringsförlopp Rektalcancer startade i juni 2017 
och pågår t.o.m. dec 2017. Standardiserat Rehabförlopp innebär att patienten har sitt 
första besök på BCRC efter behandlingsbeslut, före behandlingsstart. Sedan sker 
uppföljande besök med utvärdering och insättning av behandlingsinsatser fortlöpande 
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dels enligt ett planerat schema och dels utifrån patientens individuella behov. I skrivande 
stund är 32 patienter inkluderade. En preliminär utvärdering av patienternas upplevelse 
av det Standardiserade Rehabförloppet har hittills varit mycket positivt. En mer 
genomgripande utvärdering kommer att ske våren 2018. Vårdprocessen är utformad på 
ett sätt så att den är enkel att översätta till övriga diagnoser (projektledare och 
arbetsgrupp samt processledare för gynekologisk och urologisk cancer på RCC 
Stockholm-Gotland).  

5. Annika Sjövall föreläst på Bäckencancerrehab-dag i Uppsala 170530. 

6. En heldags-workshop riktad till vården och med deltagande patientrepresentanter ägde 
rum 171016. 57 personer deltog. Målet med workshopen var att skapa ett underlag för 
skapandet av en arbetsplan för Bäckencancerrehabilitering i Stockholm-Gotland för 
2017-2022. Workshopen var mycket givande och gav en relativt enhetlig bild kring vad 
patienter och vårdpersonal anser behöver göras för en god bäckencancerrehabilitering 
En regional arbetsplan är nu under utformning. 

7. Kartläggning och engagemang av regionala befintliga resurser för patienter med 
problem efter bäckencancerbehandling särskilt med fokus på resurser i 
nätverkssjukvården pågår fortsatt. Detta efterfrågades starkt av deltagarna i workshop 
beskriven under punkt 6 och är under utformning tillsammans med deltagarna. 

8. Regionalt möte om multidisciplinärt omhändertagande av patienter med 
kolorektalcancer 171109-171110. Under detta möte ägnades en halv dag åt undervisning 
om följdsjukdomar efter bäckencancerbehandling och åt vilken information, 
egenvårdsråd, medicinering och åtgärder som bör ingå. 

9. BCRC och standardiserat Rehabförlopp har presenterats på möte med Patientområde 
Bäckencancer Karolinska 171113. 

10. Annika Sjövall har föreläst om kolorektalcancer för primärvården vid tre tillfällen under 
hösten 2017. Viss information om bäckencancerrehabilitering har ingått som del i dessa 
föreläsningar och erbjudande har gått ut till primärvården om ytterligare undervisning 
kring detta, vilket planeras till våren 2018. 

11. Dokument som beskriver behandlingarna vid kolorektalcancer har författats av Annika 
Sjövall. Dessa dokument vänder sig till vårdpersonal som inte är läkare som i sin dagliga 
gärning behandlar kolorektalcancer, för att vårdpersonal som möter denna patientgrupp 
ska kunna förstå de olika behandlingar patienterna får och vilka effekter och 
biverkningar detta kan ge. Denna information kommer läggas på RCCs hemsida samt 
distribueras till vårdavdelningar, mottagningar och rehabiliteringsenheter. 

12. Sammanställning av patientrapporterade mått hos patienter behandlade för 
kolorektalcancer pågår. Sammanställningen utgör underlag för riktade åtgärder i form av 
information och medicinska åtgärder. 
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13. Samordnande kontaktsjuksköterskor för kolorektal, gynekologisk och urologisk cancer 
kommer samarbeta med respektive processledare för att implementera 
patientinformation och rehabiliteringsinsatser. 

14. Vi stöttar Södersjukhuset och Danderyds sjukhus som nu är igång med att bygga upp 
lokala rehabiliteringsenheter för patienter med bäckencancer. 

15. Planerar nu tillsammans med patientrepresentanter från ILCO Tarmcancerkvällen 
180313, som kommer att till stor del handla om bäckencancerrehabilitering. 

16. Processledarna samt samordnande kontaktsjuksköterskor för gynekologisk respektive 
urologisk cancer har engagerats och inbjudits att använda all patientinformation och 
information till vårdpersonal inom kolorektalcancerprocessen och revidera den för 
användande i de andra bäckencancerdiagnosernas processer. 

17. Möte om bäckencancerrehabilitering på Ersta Sjukhus 171124, med information och 
undervisning om BCRC och Standardiserat Rehabförlopp. 

18. Annika Sjövall föreläser för patientrepresentanter från i huvudsak 
prostatacancerförbundet om bäckencancerrehabilitering i Göteborg 171130. 

19. Samordnande kontaktsjuksköterska Lena Söderqvist har haft möten med 
onkologklinken SÖS, kirurgkliniken SÖS, Kirurg- och onkologkliniken S:t Göran och 
planerar möten med DS, Karolinskas GI-onkologi-mottagning för sjösättande av en 
gemensam policy avseende gemensam patientinformation samt rehabiliteringsinsatser. 

20. Annika Sjövall och Lena Söderqvist har haft möte med område Stödjande vård inom 
Tema Cancer Karolinska 171208 för planering och samordning av 
rehabiliteringsfunktioner inom Patientområde Bäckencancer. Ytterligare möten 
planerade under våren 2018. 

21. Arbetsgruppen BCRC och samordnande kontaktssjuksköterskor kommer att delta på 
nationellt möte för handläggning av funktionella besvär efter bäckencancerbehandling i 
Malmö 25-26/1 2018. 

Arbetsgrupp BCRC  
Annika Sjövall, överläkare, docent Karolinska och processledare kolorektalcancer RCC 
Karin Eriksson, specialistsjuksköterska Centrum för cancerrehabilitering 
Gail Dunberger, specialistsjuksköterska Centrum för cancerrehabilitering, lektor Ersta diakoni 
Margareta Gylin, specialistsjuksköterska Centrum för cancerrehabilitering 
Lena Söderqvist, Samordnande kontaktsjuksköterska Kolorektalcancer  
Maria Hellbom, verksamhetschef  Centrum för Cancerrehabilitering
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