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Aktiva vårdövergångar

Mål –

• förbättra kontinuitet

• öka kompetens om canceröverlevnad och 
cancerrehabilitering - minska förekomsten av 
obehandlade sena biverkningar 

• förbättra egenvårdsförmåga genom 
strukturerade preventiva insatser

• främja goda levnadsvanor

• förbättra kommunikation mellan sekundärvård 
och primärvård

Arbetssätt –

• aktiva vårdövergångar genom strukturerad 
övergång från sekundärvården och aktiv 
uppföljning i primärvården av rehabiliterings-
plan för personer som behandlats för cancer

• Utbildning – tredagars primärvårdsanpassad och 
skräddarsydd fortbildning om personcentrerad 
cancerrehabilitering

”Väldig lärorik, intressant och spännande. 
Det känns som primärvården kan spela en viktig 
roll för patienter i detta område.”

Foto: Yanan Li



Aktiv överlämning
• Kontakt muntligt och/eller skriftligt med den nya ansvariga vårdgivaren. 

• Hela, eller delar av vårdansvaret lämnas över. 

• Överlämningen ska alltid ske i samråd med patienten som också ska 

godkänna överlämning av adekvat information. 

• Överlämningen dokumenteras och det ska tydligt framgå vilken/vilka 

vårdgivare som har ansvaret för vad. 

• De åtgärder som har påbörjats ska följas upp och utvärderas av aktuell 

vårdgivare.

Journalmall i Take
Care/Cosmic:

Rehabiliteringsplan, 
Min Vårdplan

Hälsoskattning

Ev telefonsamtal/

videobesök

Konsultationsremiss 
via Take Care eller 

NPÖ

Verktyg för 
bedömning av 

rehabiliteringsbehov:
Hälsoskattning



Delmoment i projektet
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gör en rehabiliteringsplan 
tillsammans med 
patienten och överlämnar 
till distriktssköterska

Kommunikationskanal 
upprättas för detta samt 
för vidare 
samarbete/konsultation
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g Specialiserad 
(webbaserad) fortbildning 
i cancerrehabilitering till 
distriktssköterskorna och 
till andra i primärvården 
som så önskar/behöver
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aktiva uppföljning med 
hälsosamtal och/eller 
andra relevanta 
omvårdnadsåtgärder, och 
uppdatering av 
rehabiliteringsplanen , 

Vid behov samverkan 
och remittering till andra 
aktörer inom t ex 
primärvård, spec
cancerrehab, 
sekundärvård, kommun, 
civilsamhälle



VISS - Vården i StorStockholm

CaPrim tar fram, utvecklar och reviderar olika kunskapsunderlag som ligger i VISS i 
samverkan med processledare och experter inom aktuella områden såsom t.ex. 

cancerdiagnoser, tidig upptäckt och cancerrehabilitering 

https://viss.nu/


Aktiv uppföljning i primärvården

• Erbjudande om hälsosamtal (minst 2 
besök)

• Personcentrerat, preventivt, 
rehabiliterande förhållningssätt

• Uppdatering av rehabiliteringsplanen 
• Övriga omvårdnadsåtgärder och ev

återbesök efter behov
• Samverkan med andra aktörer, dsk står 

för kontinuiteten
• Kommunikationskanaler för åter- eller 

vidareremittering

Sårvård
Existentiella 

frågor

Återgång i 
arbete Egenkontroller

Levnadsvanor

Relationer



Vårdförlopp – distriktssköterskans 
perspektiv

Vid behov 
konsultera 

distriktsläkare
eller onkolog

Samverkan, vid 
behov remiss till 

PVR, CCR



Förutsättningar för genomförande av det nya 
arbetssättet  

Vilka informationsresurser finns för 
patienter om sena biverkningar och 

komplikationer? 

Vilka resurser finns inom/i närheten 
av enheten (primärvårdsrehab, 
första linjens psykiatri) och hur 

samverkar vi med dessa?

Vad kan jag som distriktssköterska med 
min kompetens ta hand om, vad ska 

remitteras vidare och hur ser 
remitteringsvägarna ut?

Hur ska det delade omvårdnadsansvaret 
se ut och hur ska det medicinska 

ansvaret fördelas?

Frågor som pilotprojektet syftar till att besvara

Hur ska rehabiliteringsplanen följas 
upp långsiktigt?

Hur ska kommunikationen med 
kontaksjuksköterskorna/sjukhusen 

optimeras?



Nästa steg
• Rekrytering av fler sekundärvårdsenheter? Hittills 2

• Chans för deltagande enheter att påverka den kommande 

implementeringen av detta eller liknande arbetssätt

• Rekrytering höst 2021, fortbildning januari 2021

• Rekrytering av vårdcentraler, hittills 3

Förberedelser 
(utformning av 
interventionen, 

rekrytering)

2020-
2021

Genomförande 
(utbildning, aktiv 

överlämning,hälso-
samtal).

Fortsatt rekrytering

2022
-

2023

Uppföljning 
med enkäter 

och 
intervjuer

2023
Databearbetning 
och rapportering

2023




