
Hur blir det möjligt?

- Att skapa förutsättningar för patienten, 
dig själv och din organisation.

- Att implementera,  vad är det?
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Förutsättningar för 

Organisation

 Samverka med kontaktsjuksköterskorna för att de skall 
kunna möjliggöra rehabilitering via Min Vårdplan. 

 När? Hur? Vad? Var?

 Uppmärksamma ledningen i organisationen på 
uppdraget och perspektivet - Jämlik vård oavsett 
diagnos. Informera, för dialog och förankra.

 Inventera våra resurser, kompetenser och möjligheter 
just nu, vad kan vi erbjuda och inte?
Var finns vår verksamhet i kedjan?
Vem gör vad?
Vad vill och kan vi i en framtid?
Hur tar vi oss dit?



Förutsättningar för din 

patient

 Kontaktsjuksköterska. Identifiera behov, bedöma.

 Basinformation genom Min vårdplan.

 Vad behöver patienten just nu? Hänsyn tagen: 

- till vem patienten är ?

- till situationen? 

- till patientens mål? 

 Starta i det lilla och enkla för att hitta rätt nivå. 

Delmål!

Följ upp och se att det fungerar, utvärdera.

Gör dig tillgänglig.



Som att byta karta



Känsla av Sammanhang
De hälsobringande faktorernas ursprung

Salutogenesen

Begriplighet

Hanterbarhet

Meningsfullhet – det viktigaste!



Fysioterapeutens unika roll och 

därmed möjlighet!

VÄGAR



Delaktighet

 Genom att bidra till att patienten kan skapa sin 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan vi 
öka förutsättningen för patienten att vara Delaktig i sin 
vård och i sitt Liv!

 Vår unika ingång är kroppen.

 Tid och utrymme för att lyssna. 
Samtala om vad som händer i kroppen.
Sätta händelserna i ett sammanhang.
Visa engagemang och tilltro.



Kan man påverka sitt Kasam?

 Ge patienten förståelse för sitt tillstånd.

 Tidig insats.

 Vara lösningsfokuserad.

 Visa på möjligheter.

 Fokusera på det som fungerar.

 Givetvis få känna stödet att få vara där jag 
är!



Självtillit, självförmåga, 

självkompetens

 En persons värdering av sin egen kapacitet.

 Det finns starka argument för att självtillit är en 

hälsofrämjande resurs som minskar upplevelsen av 

stress och stärker förmågan till återhämtning vid olika 

påfrestande livshändelser och sjukdomstillstånd.

 4 olika påverkansvägar för att stärka självtillit.

Lyckas med uppgiften

Förebilder

Verbal uppmuntran

Förbättra sin fysiska hälsa, minska stress och

nedstämdhet.



Förutsättningar för dig

 Även vi - KASAM!

 Vilket betyder:
Struktur – Hur ser den ut?  Var finns jag?
Uppdrag – mandat, verktyg.
Tydlighet – vad skall vi göra? (vårdprogram)
Möjligheter – begränsningar (vårdprogram)
Jobba med andra – nätverk, samverkan, grupper.
Följ upp med ledningen.

 Minskar stress och ökar Engagemang Delaktighet Lust 
och Glädje.



Så har vi gjort hittills

 Projektmedel via cancerrådet 2015 ger avsatt tid!

 Informerat om cancerrehabilitering och 
vårdprogrammet; i cancerrådet, i vårdprocesser, för 
rehabiliteringspersonal och dess chefer.

 Delaktighet i processarbete enskilda diagnoser.

 Kontaktsjuksköterskegruppen och Min vårdplan.

 Förändrat arbetssätt utifrån perspektivet jämlik vård.

 Utökat utbud för fysisk träning i grupp.

 Genomfört en kartläggning om cancerrehabilitering.

 Enkät till kontaktsjuksköterskor. Vad behövs?

 Samarbetat med projekt för levnadsvanor.



Så ser vår plan ut

 Kartläggning visar behov av fortsatt arbete!

 Utbildning av kontaktsjuksköterskor. (7,5 hp pågår)

 Rehabiliteringsguide.

 Gap-analys av vårdprogram.

 Arbetsgrupp för cancerrehabilitering, cancerrådet?

 Följa upp och samverka med sjuksköterskor utifrån Min 

vårdplan.

 Hur gör läkare? Förutsättningar för rätt rehabilitering?

 Får patienten det bättre? Hur mäter vi?



TACK!

För din tid och 

uppmärksamhet!


