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Frågor om rehabilitering 

Hur fungerar det med cancerrehabilitering i primärvården om även covid-patienter 
remitteras ut till dessa resurser? 

Det ser olika ut i regionerna vad gäller rehabilitering i primärvården. Om rehabilitering 
erbjuds finns ibland möjlighet att göra digitala besök. Det erbjuds till exempel i Stockholm 
där primärvården får ersättning för digitala besök, dock inte för planerad specialiserad 
rehabilitering som inte ingår i vårdvalet. Utöver det som regionerna erbjuder finns på en del 
håll andra möjligheter, som till exempel Kraftens hus i Borås och Hjärtats hus i Jönköping.  

Kraftens hus är ett stödcentrum för cancerberörda. De har ställt om till fler 
utomhusaktiviteter (t.ex. promenader) och digitala samtal. De erbjuder också stöd via 
telefon och kör livesändningar på Facebook med fikaträffar. De har även en sluten grupp på 
Facebook för stödsamtal. 

Hjärtats hus har också ställt om till utomhusaktiviteter och telefonkontakter. Hjärtats hus har 
ett partnerskap med Friskis och Svettis och de erbjuder on line-träning både inom- och 
utomhus, existentiella grupper liksom självhjälpsgrupper i digital form. De har även testat 
lymfskola digitalt. 

Rehabiliteringsmöjligheterna verkar drabbas i hela Sverige. Den avancerade 
rehabiliteringen permitterar personal och patienterna som remitterats till rehab kan inte 
delta på grund av att de är i riskgruppen. Hur kan man tillförsäkra rehabilitering till de som 
har de största behoven? 

Eftersom rehabiliteringen är olika organiserad och utformad i regionerna måste den 
diskussionen föras regionalt.  

Det behandlande teamet har lika stort ansvar för cancerrehabilitering nu under pandemin 
som annars. Risken för smitta kan dock medföra att rehabiliteringen kan behöva genomföras 
på ett annat sätt, och egenvård blir viktigare. Rehabilitering vid cancer är högprioriterat 
vilket innebär att ambitionerna får sänkas endast på grund av förändrad riskprofil för den 
enskilda patienten. 

 

Frågor om screening 

De som nu avstår från sin mammografiscreening på grund av risken för smittspridning – får 
de en ny kallelse eller får de vänta i två år på ny tid? 

Det kan vara olika i olika regioner men i Region Stockholm kommer de som inte kom till sin 
föreslagna screeningundersökning börja kallas succesivt efter regionledningens beslut den 7 
maj om att åter starta screeningen. Ett större antal kvinnor än normalt kommer att kallas 
under hösten för att komma ikapp. De som är över 70 år kommer dock inte att kallas 
eftersom de tillhör de grupper som löper risk att drabbas hårdare av coronaviruset. 

Screening för livmoderhalscancer kan leda till att sjukdomen utrotas. Hur hanterar man 
screeningmöjligheterna nu? 

Ett antal regioner har pausat screeningen för livmoderhalscancer. Socialstyrelsen utreder för 
närvarande förutsättningarna för att utfärda en tillfällig föreskrift för screeningen för 



livmoderhalscancer. En sådan föreskrift ska, om Socialstyrelsen beslutar att utfärda den, 
möjliggöra för regionerna att erbjuda kvinnor självprovtagning för HPV under tiden som 
verksamheten med gynekologisk cellprovtagning är pausad. 

Ett antal regioner har uppgett att de planerar att återuppta verksamheten med gynekologisk 
cellprovtagning redan nu i vår.  

Hur är det med screeningen för cancer i Stockholm, ska den starta igen och i så fall när? 

Ja, Region Stockholm beslutade den 7 maj att succesivt återuppta screeningen för 
bröstcancer, livmoderhalscancer samt tjock- och ändtarmscancer. Det sker utifrån en samlad 
bedömning av sjukvårdens kapacitet, tillgång till och behov av skyddsutrustning samt 
påverkan på folkhälsa och med beaktan av folkhälsomyndighetens rekommendationer för 
smittspridning av coronaviruset. 

Och hur tänker man runt lungcancerscreeningen som skulle startat i Stockholm? 

Den förstudie som planerades i samarbete med bröstcentrum vid Södersjukhuset har fått 
pausas i och med att screeningkallelserna till mammografi pausades.  

Via en enkät-undersökning skulle studien dels efterhöra intresset hos storrökare (som 
kommer till mammografiundersökning) av att genomgå en datortomografiundersökning av 
lungorna, dels undersöka deras intresse av att få hjälp med rökstopp och få denna hjälp på 
plats. Studien kommer troligen kunna återupptas till hösten.  

Socialstyrelsen har uppdrag att utreda om en förstudie är aktuell för generell lungcancer-
screening efter att den så kallade Nelsonstudiens resultat publicerades i februari 2020. 

 

Frågor om effekter av inställd eller ändrad vård 

I höst när man förhoppningsvis har släppt på gällande restriktioner inom vården blir det 
förmodligen en anhopning av sökande patienter med diverse sjukdomar. Hur ska vården 
klara av det, personalen är ju redan hårt pressad? 

Denna fråga brottas alla regioner och sjukhus med just nu. Några generella lösningar går 
ännu inte att peka på. Av det som gått att spåra i medierna verkar det som att det på många 
håll finns en insikt om att de som slitit hårt under pandemin först och främst måste erbjudas 
möjligheten att få semester i sommar. Och att arbetet med att betala tillbaka på vårdskulden 
måste få ta lång tid. 

Finns det avvikelser i MDK-tider och svarstider? Vad kan man förvänta sig i olika regioner? 

Den samlade bilden av läget i landet, bland annat förmedlad av de medverkande vid 
webbinariet, är att stora delar av den ordinarie verksamheten inom cancervården fungerar i 
stort sett som vanligt, även om det finns undantag för vissa verksamheter och i vissa 
regioner. 

Multidisciplinära konferenser (MDK) är fortsatt en högprioriterad del av cancervården och 
svarstiderna bedöms inte variera mer än vanligt. I södra sjukvårdsregionen har de dragit ner 
på antalet ”åskådare” som får vara med i konferensen men i övrigt fungerar det som vanligt. 

Hur ser det ut med pågående kliniska studier? 

Inklusionen av patienter i kliniska studier har av olika skäl minskat under pandemin. Det här 
är ett bekymmer som verksamheterna jobbar med att försöka åtgärda. Martin Höglund 
rapporterade under webbinariet att de på Akademiska sjukhuset i Uppsala nu delvis har 
börjat komma igång med en del studier igen. 

https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30059-X/fulltext


På Karolinska Universitetssjukhuset har de kliniska studierna till stor del kunnat fortsätta. 
Cirka 75 procent av studierna har rullat på som planerat. Fler videobesök och att buda hem 
prövningsläkemedel till sköra patienter har varit effektiva lösningar. 

Är vårdgarantin på 90 dagar fortfarande aktuell? 

Vårdgarantin gäller som tidigare. Däremot har regeringen och Sveriges Kommuner och 
Regioner träffat en tilläggsöverenskommelse som bland annat innebär att regionerna på 
grund av covid-19-pandemin inte behöver uppfylla flertalet prestationskrav för att få del av 
kömiljarderna 2020. Mer information på SKRs webbplats väntetider.se 

Hur gör man som enskild patient om man upplever att man fått sämre cancervård på grund 
av covid-19-pandemin och uppfattar att behandlande enhet inte agerat i enlighet med de 
tillfälliga riktlinjerna? Och vad kan vi som patientorganisation råda våra medlemmar till i 
ett sådant fall? 

Om man inte är nöjd med sin vård är det alltid bäst att först prata med den ansvariga 
läkaren/vårdgivaren. Om patienten är osäker på om man får rätt vård ska vårdgivaren också 
informera patienten om möjligheten att få en Ny medicinsk bedömning.  

Hur informeras patienterna om de tillfälliga riktlinjerna? Många patienter tror/upplever 
att beslut om ändringar/avvikelser fattas godtyckligt. 

Information om de tillfälliga avstegen från gällande vårdprogram går ut till regioner och 
vårdgivare på de sätt som RCC brukar använda för att sprida information om vårdprogram, 
vårdförlopp och andra kunskapsstöd inom cancervården. Det är regionernas ansvar att 
säkerställa att de nationella kunskapsstöden sprids och tillämpas inom regionen. Dessa 
återfinns i den särskilda covid-19-avdelningen på cancercentrum.se. 

Hur ser det att se ut för strålbehandlingar till höst i Stockholm? 

Det finns för närvarande inga signaler om att Karolinska inte har kapacitet. Under våren har 
strålbehandlingar med botande syfte kunnat prioriteras som vanligt trots viss strålpersonal 
arbetat inom covid-19-vården. För närvarande har vi inga uppgift från de övriga 
stockholmssjukhusen. 

Hur fungerar vården av prostatacancer i Uppsala nu? 

Situationen i de sju regioner som ingår i Sjukvårdsregion Uppsala-Örebro har sett tämligen 
olika ut beroende på hur drabbad respektive region har varit och är av Covid-19.  

I samklang med hur man gör på många andra svenska kliniker har vården i Region Uppsala 
förändrats så att det inte görs någon utredning av kliniskt symtomfria män med PSA-värde 
under 10. Deras remisser har gått tillbaka till remitterande läkare med råd om nytt återbesök 
och PSA-kontroll om 6 månader. 

Kirurgin har kunnat upprätthållas förvånansvärt väl, särskilt vad gäller patienter med 
högriskcancer. Operation av patienter med medelriskcancer, och som ingår i en riskgrupp, 
har i vissa fall skjutits fram i enlighet med regionens tillfälliga och kortfattade riktlinje som 
utfärdats under pandemin.  

På mottagningar har många återbesök/cancerkontroller skjutits på framtiden. Diagnostik av 
misstänkt högrisk cancer/lokalt avancerad cancer har kunnat bedrivas relativt opåverkat i de 
flesta fall. 

Det som på sikt kan misstänkas bli ett bekymmer är att antalet remisser gått ned väl kraftigt 
och man kan befara att det är ett större antal cancerfall som kommer att dyka upp till hösten 

https://www.vantetider.se/Nyheter/nyheter-2020/forandringar-i-kraven-for-komiljarden-2020/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/covid-19/avvikelser-i-behandlingsrekommendationer/


och möjligen då också i ett mer avancerat stadium. Det är tydligt att patienternas 
benägenhet att söka gått ned kraftigt. 

 

Frågor om smittrisker i samband med vård 

Hur tänker ni kring att patienter i cytostatikabehandling blir behandlade utan att personal 
bär något slags munskydd? 

Det är mycket viktigt att all personal inom hälso- och sjukvården och omsorgen följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om handhygien och skyddsutrustning samt att 
stanna hemma vid minsta symtom. Och det är arbetsledarens och arbetsgivarens ansvar att 
se till att personalen har tillräckliga förutsättningar och kunskaper att följa 
rekommendationerna.  

Hur gör man med de patienter som får ett positivt Covid-19 test? Med/utan symtom? Ger 
man planerad behandling? 

I Stockholm har covid-19-patienter utan eller med ringa symptom opererats som planerat 
men då med större beredskap vid sövning (ej mask) och har därefter kunnat vårdas på 
covidavdelning.  

Inför cytostatikabehandlingar har man screenat för covid-19 inför cyt inom SLV och om 
patient har symptom.  

Sköra patienter med pågående strålbehandling har kunnat erbjudas stråltid exempelvis 
kvällstid för att kunna separera flöden och glesa ut antalet bokningar under dagen. 

Träffar ni fortfarande patienten fysiskt om ni skall lämna ett negativ diagnosbesked? 

Det kan eventuellt skilja sig åt mellan olika regioner, men vi har fått information från olika 
håll att man fortsätter att träffa patienter då man har känsliga och ”tunga” besked att ge . 
Vid webbinariet berättade till exempel Bärbel Jung att de i Region Östergötland ger besked 
om cancerdiagnos vid ett fysiskt möte.  


