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Fotnot i tabell (1,2,3) hänvisar vem som kan remittera dig till vilken verksamhet.  

Följande professioner är involverade i cancerrehabiliteringen: läkare inom specialistområden, kontaktsjuksköterska, undersköterska, kurator, fysioterapeut/ sjukgymnast, arbetsterapeut, 

dietist, psykolog, rehabiliteringskoordinator, medicinsk lymfterapeut, naprapat, kiropraktor, sexolog      och logoped. 

 
Var i vårdförloppet  

befinner du dig? 

 
Vilka rehabiliteringsinsatser är möjliga utifrån 

individuell behovsbedömning? 

 
Vilken verksamhet erbjuder  

rehabiliteringen? 

 
Vem kan hjälpa till 

med remiss? 

 
Utreds för cancer 

 

• Individanpassad information: vårdprocessen 

• Krisstöd 

 

• Vårdcentral¹ 
• Sjukhus² 

 

• Egenremiss¹ 

• Läkare² 

 
Har fått besked om 
cancerdiagnos och står 
inför behandling  

 

• Information om behandlingsalternativ, symptom, 
biverkningar och prognos  

• Stöd med fysisk aktivitet, nutrition och 
tobaksstopp 

• Psykosocialt stöd och närståendestöd 

 

• Vårdcentral¹  
• Primärvårdsrehabilitering och hemrehabilitering¹ 
• Sjukhus² 

 

• Kontaktsjuksköterska¹ 
• Egenremiss, legitimerad 

vårdpersonal¹ 

• Läkare² 
 
Genomgår nu 
onkologisk/kirurgisk 
cancerbehandling 

 

• Psykosocialt stöd och närståendestöd 

• Stöd med fysisk aktivitet, nutrition, 
riskbedömning vid ofrivillig viktförlust och/eller 
ätsvårigheter, återgång till sysselsättning, att 
bibehålla sociala och meningsfulla aktiviteter 

 

• Avancerad sjukvård i hemmet¹ 
• Sjukhus² 

 

• Läkare¹  

• Kontaktsjuksköterska¹ 
• All vårdpersonal kan 

remittera internt på 

sjukhuset² 
 
Har avslutat en 
cancerbehandling på 
sjukhus och går på 
regelbundna kontroller  
 
Får eventuellt 
underhållsbehandling 

 

• Samtalsstöd 

• Kostrådgivning 

• Träningsprogram 

• Samtal och stöd om sexuell hälsa 

• Hantera trötthet/fatigue 

• Stöd med fysiska funktioner, träning och att 
återgå till sysselsättning 

 

• Planerad specialiserad onkologisk och 

neurologisk rehabilitering¹ 
• Specialiserad lymfödemrehabilitering¹ 
• Centrum för cancerrehabilitering² 
• Primärvårdsrehabilitering och hemrehabilitering³ 
• Specialiserad fysioterapi inom onkologi³ 
• Husläkarmottagning med rehabiliterings-

koordinator och psykosocialt stöd³ 

 

• Läkare¹ ² 
• Kontaktsjuksköterska² 
• Egenremiss, legitimerad 

vårdpersonal³ 

 
Får vård i livets slutskede 
 
 
 

 

• Stöd för att bibehålla funktioner  

• Utprovning av hjälpmedel som rollator, käpp, 
duschpall, sårförebyggande madrasser 

• Psykologiskt, existentiellt närståendestöd  

• Stöd med praktiska frågor och 
myndighetskontakter 

 

• Avancerad sjukvård i hemmet¹ 
• Specialiserad palliativ slutenvård¹ 
• Primärvårdsrehabilitering och 

hemrehabilitering² 

 

• Läkare¹ 
• Kontaktsjuksköterska¹ 
• Egenremiss, legitimerad 

vårdpersonal² 


