
Patientexempel – så här kan du använda Hälsoskattningen samt 

dokumentera/upprätta rehabiliteringsplan  
 

Exempel 1: Bedömning av rehabiliteringsbehov före cancerbehandling 

 
Kvinna i 60-årsåldern diagnostiserad med äggstockscancer fyller i Hälsoskattningen inför besök hos 

kontaktsjuksköterska. Kvinnan är i dagsläget planerad för kirurgisk behandling. Skattningsresultatet 

visar att kvinnan har mycket besvärande problem med oro/ångest. Kontaktsjuksköterskan stämmer av 

med kvinnan att detta problem är viktigt att ta upp vid nästa mottagningsbesök. Vid besöket väljer 

kontaktsjuksköterskan därför att enbart fokusera på detta problem. Under samtalet framkommer att 

kvinnan är orolig eftersom hon inte känner sig fullt informerad om hur behandlingen ska gå till. Även 

om hon fått information har hon inte förfarandet klart för sig. Hon är också rädd för att få mycket ont 

efteråt och har många funderingar kring den opererade kroppen. 

Förslag dokumentation i rehabiliteringsplan i TC 

Problem 

Mycket besvärande problem med oro/ångest. Känner sig inte fullt informerad om hur behandlingen 

ska gå till. Är också rädd för att få mycket ont efteråt och har många funderingar kring den opererade 

kroppen. 

Mål 

Att känna sig informerad, trygg och införstådd kring planerad operation, inklusive förväntad smärta 

efter operation och hur kroppen kan förändras.  

Åtgärder 

• Samtal med kontaktsjuksköterska som bekräftar att det är en naturlig reaktion att känna sig 

orolig inför en stor operation. 

• Skriftlig och muntlig information om det planerade behandlingsförloppet.  

• Muntlig och skriftlig information om rutiner vid smärtproblematik efter operation.  

• Samtal kring kroppen och vilka funktioner som kan påverkas efter operationen. 

• Uppmanas att ringa om oron kvarstår eller blir värre inom de närmaste dagarna.  

Uppföljning 

Kontaktsjuksköterska ringer om en vecka [datum] för uppföljningssamtal och utvärdering av insatta 

åtgärder 



Exempel 2: Bedömning av rehabiliteringsbehov efter cancerbehandling 

 
Kvinna i 50-års åldern som har behandlats för bröstcancer fyller i Hälsoskattningen 6 veckor efter 

avslutad onkologisk behandling. Kvinnan uppger mycket besvärande problem med trötthet vid 

uppföljningssamtal med kontaktsjuksköterskan. Tröttheten påverkar hennes dagliga liv i hög 

utsträckning. Patienten beskriver att hon mestadels håller sig hemma, vågar.t. ex inte gå ut och 

promenera med vänner på grund av rädsla att inte orka i samma takt som övriga.  

Problem  

Mycket besvärande problem med trötthet. Tröttheten påverkar det dagliga livet.  

Mål 

Inom 8 veckor uppleva sig lite piggare och därmed mindre påverkan på dagligt liv. 

Åtgärder 

• Kontaktsjuksköterskan informerar om fysisk aktivitets positiva inverkan vid cancerrelaterad 

fatigue. Ger följande egenvårdsråd: 

1) Försök få in fysisk aktivitet I vardagen. Till exempel vardagsmotion minst 150 minuter per 

vecka; aktiviteter som ger dig höjd puls, till exempel rask promenad.   

2) Undvik långvarigt stillasittande. Res dig till exempel upp i reklampauserna när du tittar på TV. 

3) Kontaktsjuksköterskan informerar om möjlighet att få fysisk träning på recept (FaR), när 

patienten kan återgå till arbetslivet.  

Uppföljning 

• Kontaktsjuksköterska bokar in ett uppföljningssamtal via telefon om 4 veckor [datum]. Om 

tröttheten då ännu upplevs som mycket besvärande planeras för kontakt med Centrum för 

cancerrehabilitering. 

 


