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Cancerrehabiliteringsmottagningen

Öppenvårdsmottagning för patienter 
som har eller har haft cancer samt närstående



Upptagningsområde Skånevård-Kryh
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Samverkansmodell 

 DISA-processen maj 2012 – april 2014

 Försäkringskassan i Kristianstad och 
Cancerrehabiliteringsmottagningen

 Finansierades av Samordningsförbundet Skåne Nordost

 Syftade till att ge sjukskrivna cancerpatienter bästa möjliga stöd 
genom samverkan

 Nu permanentat arbetssätt genom samarbetsavtal



Implementering nationellt vårdprogram

 Strukturerade bedömningar av rehabiliteringsbehov -
kontaktsjuksköterskor i samarbete med 
rehabiliteringskoordinator

 Cancerrehabilitering som en naturlig del av ”Min 
vårdplan” alternativt utökad rehabiliteringsplan

 Alla rehabiliteringsprofessioner integrerad i all 
cancervård från och med diagnos

 Möjligheter till fysisk träning i grupp med 
specialutbildad instruktör

 Basal kunskap om cancerrehabilitering till all personal 
involverad i cancerprocesserna

 Involvera närstående i cancerrehabilitering



Bedömning av 
rehabiliteringsbehov

Riskfaktorer:

•barn < 18 år

• pågående eller tidigare psykiatriska problem

• pågående eller tidigare missbruksproblem

• socialt isolerad (faktisk eller upplevd)

• många ansvarsområden i livet

• förlust av kroppsfunktioner eller fysiska 
begränsningar

• sociala problem eller begränsningar 
(
•människo-vårdande/bemötande arbete (sjuk-
socialvård, skola, etc
•samsjuklighet

https://www.nccn.org/store/login/login.aspx?ReturnURL=http://www.nccn.org/p
rofessionals/physician_gls/PDF/distress_tool_swedish.pdf 



Rehabiliteringssamtal

”Syftet med ett rehabiliteringssamtal är att få en 
bred och överskådlig bild av patientens situation så 
som den ser ut nu. Det ska visa vilka inre och yttre 
resurser patienten har för att hantera problem, och 
vilka hinder som kan finnas. Bedömningssamtalet 
utgår från patientens perspektiv: Om patienten 
säger att något är ett problem ska detta tas på 
allvar.” 

Nationellt vårdprogram i cancerrehabilitering, 2014



Distress-termometer

https://www.nccn.org/store/login/login.aspx?ReturnURL
=http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/PDF/d
istress_tool_swedish.pdf 



Patienter

• Patient med bröstcancer – riskfaktor 
samsjuklighet

• Patient med bröstcancer – riskfaktor tidigare 
psykiatrisk sjukdom, ”mycket i livet” 

• Patient med kronisk colorektalcancer – riskfaktor 
fysiska begränsningar, sociala begränsningar

• Patient med myelom – riskfaktor tidigare 
psykiatrisk sjukdom, fysiska begränsningar                       


