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Min föreläsning idag erbjuder 

• Kort bakgrund 

• ”Att börja se behov som individuella” 

• Rehabiliteringsbehov utifrån vårdens eller patientens 

perspektiv 

• Bedömningssamtalet 

• Egenvård/Kssk/Remittera vidare? 

• Screening av rehabiliteringsbehov och uppföljning 

 



Kort bakgrund 

 
Alla patienter med cancer och deras 

närstående ska få möjlighet till 

rehabiliteringsinsatser utifrån sina individuella 

behov med följande effektmål:  

 

Kvalitets och utvecklings-indikatorer för 
cancerrehabilitering 

1. En nationell cancerstrategi för framtiden (A national cancer strategy)(In Swedish). In., vol. SOU 2009:11: Socialdepartementet (Ministry of Health and 

Welfare); 2009: 307. 

2. Rehabiliteringsrådets slutbetänkande. In., vol. SOU 2011:15. Stockholm: Socialdepartementet; 2011. 

3. Onkologiskt Centrum Södra sjukvårdsregionens: Vårdprogram för psykosocial onkologi och cancerrehabilitering; Aug. 2012 

I nationellt vårdprogrammet för cancerrehabilitering finns effektmål uppsatta och som ska följas upp. 

 

 

 



Kort bakgrund 

 

1. Erhålla information om cancerrehabilitering 

 

2. Återkommande uppföljning av vårdgivare gällande behov 

av cancerrehabilitering 
 
3. I patientens skriftliga individuella vårdplan ska cancerrehabilitering ingå 

 

4. Patienter med mer än grundläggande behov ska erbjudas 

kontakt med rehabiliteringsprofession för vidare utredning 

och åtgärder 
 
5. Minderåriga barn med en förälder som har cancer ska särskilt beaktas vad gäller behov av 

information, råd och stöd 

 

Kvalitets och utvecklings-indikatorer för 
cancerrehabilitering forts. 



Kort bakgrund 

 

Kontaktsjuksköterskans roll och funktion: 

• ett tydligt skriftligt uppdrag, tydligt namngiven för patienten, speciell tillgänglighet, specifika kunskaper 

beroende på patientprocessen, bevakar aktivt ledtider, informerar om kommande steg, ansvar för aktiva 

överlämningar, deltar i multidisciplinära ronder/möten, säkerställer patientens delaktighet upprättande av 

individuell skriftlig vårdplan 

• ger stöd vid normal krisreaktion  

• förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper 

• vägleder till psykosocialt stöd 



Att börja se behov som individuella 

 

Riskfaktorer: 

Kliniska faktorer: sjukdomens/traumats förlopp, medicinsk/kirurgisk 

behandling 

Sociala faktorer: missbruk, tidigare psykiatrisk sjukdom, social isolering, 

dålig socioekonomisk situation 

Patientrelaterade faktorer: utvecklingsstadium, intrapersonlig stil och 

interpersonella resurser 

För de flesta räcker det med god medicinsk/kirurgisk vård och 

professionellt omhändertagande 

 

Hellbom, M. & Thomé, B. (red.) (2013). Rehabilitering vid cancersjukdom: att möta framtiden. (1. utg.) Stockholm: Natur & Kultur. 



Att börja se behov som individuella 

• Olika hur vi hanterar problem/svårigheter 

• Hantering av svårigheter: konfrontation, söka information, 

problemlösning, humor, distraktion, förnekelse, resignation 

• Kan inte ”prata bort” sjukdomen/traumat 

• Hjälpa patienten/anhöriga hantera de problem 

sjukdomen/traumat orsakar och när de inträffar 

Hantering av svårigheter: 



 

 

 

N=3439, overall, 60.1% expressed an unmet need of rehabilitation in at 

least one area, physical and emotional problems being the most frequent. 

Significant adjusted mean differences were observed between patients with 

unmet needs in at least one area and patients with no unmet needs (p-

values < 0.001).  

  

Discussion. We confirmed the hypothesis that patient-perceived unmet 

needs of rehabilitation during the cancer trajectory are associated with 

decreased quality of life. 

 

Association between unmet needs and quality of life of cancer patients: A population-based study (2013). Hansen, 

DG., Larsen PV., Vilstrup Holm L., et al. Acta Oncologica 

 
 

Unmet needs of rehabilitation are related to 
decreased quality of life among cancer patients 



Rehabiliteringsbehov utifrån vårdens eller 

patientens perspektiv 

 
Aktuell för alla patienter med cancer i hela processen, från 

diagnos, under och efter behandling samt i kronisk och palliativ fas 

När rehabilitering? 



Rehabiliteringsbehov utifrån vårdens eller 

patientens perspektiv 

 Distresstermometern - ett hjälpmedel  
vid bedömning 

Hämtas via National Comprehensive Cancer Network 

http://www.nccn.org/international/international_adaptations.aspx 



Of health professionals working in cancer care (n= 226) 

approximately two-thirds always or regularly attempted to detect 

mood disorder during consultations but a substantial minority 

relied on patients spontaneously mentioning an emotional issue.  

 

The highest rate of routine questioning was performed by 

clinicians working in palliative medicine (76.3%) as well as nurse 

specialists working in all areas (72%).  

 

Despite these relatively high rates of enquiry, 10% or less of all 

specialists used a validated questionnaire 
 
Acceptability of common screening methods used to detect distress and related mood disorders-preferences of cancer specialists and non-

specialists. Mitchell, A.J., et al., Psychooncology, 2008. 17(3): p. 226-36. 

Acceptability of common screening methods used to 
detect distress and related mood disorders-
preferences of cancer specialists and non-specialists 



The main barrier to successful screening was lack of time but 

insufficient training and low confidence were also influential.  

 

Once distress was detected, 90% of nurses but only 40% of 

doctors were prepared to give distressed patients as much time 

as they needed.  

 

Predictors of clinicians' willingness to use more advanced 

screening methods were length of follow-up appointments and 

time clinicians were prepared to spend detecting distress.  
 

 

Acceptability of common screening methods used to detect distress and related mood disorders-preferences of cancer specialists and non-

specialists. Mitchell, A.J., et al., Psychooncology, 2008. 17(3): p. 226-36. 

Acceptability of common screening methods used to detect distress and related mood disorders-preferences of cancer specialists and non-

specialists. Mitchell, A.J., et al., Psychooncology, 2008. 17(3): p. 226-36. 

Acceptability of common screening methods used to 
detect distress and related mood disorders-
preferences of cancer specialists and non-specialists 



Diskutera  

 

Svarsalternativen är: 

 

• Fördel= räcker upp vänster arm 

•   

• Nackdel = räcker upp höger arm 

 

• Vet inte = ställ er upp 

Mini undersökning 

Fördelar och nackdelar med att använda 
Distress-termomentern? 

 



Clinicians are increasingly seeking efficient methods to identify 

distress in cancer settings, using short screening tools that take 

less than 5 minutes to complete. This article examines the value of 

these tools for identifying cancer-related distress, defined by semi-

structured interview.  

 

For identifying distress, no method seems to be entirely 

satisfactory, but best evidence supports use of the DT or 2 verbal 

questions. All short methods may be augmented by repeated 

application, an assessment of unmet needs (problem list), and 

clarification regarding the need for professional help. No screening 

tool should be seen as an alternative to careful clinical assessment 

and management.  
 
Short screening tools for cancer-related distress: a review and diagnostic validity meta-analysis. Mitchell, A.J., J Natl Compr Canc Netw, 2010. 8(4): 

p. 487-94. 

Short screening tools for cancer-related distress: 
a review and diagnostic validity meta-analysis 
 



Bedömningssamtalet 

16 

Hur kan vi upptäcka rehabiliteringsbehov? 

Skapa kontinuitet Ställ specifika  

frågor 

Följ upp föregående samtal 

Skapa handlingsberedskap 

Använd  

1:a samtalet 



Bedömningssamtalet 
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Handlingsberedskap 

Omvårdnadsåtgärder? 

Specialistresurser? 

Behov av rehabilitering? 

 

Vad kan vi erbjuda? 

Medicin? 



Bedömningssamtalet 
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Samtalsmetodik 

1. Skapa kontakt 

2. Informera:  Praktiskt, Ramar, Sekretess, Kostnad 

3. Skaffa information 

4. Besluta om åtgärder 

Tänk på! 

Verbal Kommunikation och Kroppsspråk 

Hellbom, M. & Thomé, B. (red.) (2013). Rehabilitering vid cancersjukdom: att möta framtiden. (1. utg.) Stockholm: Natur & Kultur. 



Bedömningssamtalet 

19 19 

Ramar 

Tid:   Hur lång tid har vi på oss? 

   När ska vi prata nästa gång  

    

Säg hur lång tid  

 

Bestäm nytt möte 



Bedömningssamtalet 

20 20 

Rum- plats: 
Platsen för samtalet är viktig! 

• Avskildhet? 

• Möblemang? 

• Stängd dörr? 

• Någons hem? 

• Anhörig lyssnar/vill vara med? 

 

• Försök att skapa den avskildhet som situationen 

tillåter, men bestäm innehållet i samtalet utifrån 

situationen 



Bedömningssamtalet 

21 21 

Verbal kommunikation 

Öppna frågor: Fördel; ger patienten möjlighet att uttrycka sig fritt.    

                       Nackdel; samtalet kan ta vägar som man inte tänkt sig från början. Det tar tid. 

Specifika frågor: Fördel; Specifika svar. Kan spara tid.  

           Nackdel; man har begränsat svarsutrymmet och kanske missar en del info.  

Ledande frågor: Fördel; spar tid. Kan användas för att bekräfta tidigare info.  

           Nackdel; ”som man frågar får man svar”. 

”Spegling” Att göra en kort sammanfattning av det patienten berättat (gäller både fakta och känslor): 

      Fördel; Stämmer av att man fattat rätt.                         

          Nackdel; Det kan bli helt fel! 



Bedömningssamtalet 

22 22 

Samtalsteknik -att fråga: 

• Hur sover du? 

 

• Vad innebär det? 

 

• Hur många gånger 

vaknar du per natt? 

 

• Hur länge är du vaken? 

• ”Ganska dåligt” 

 

• ”Vaknar ofta, svårt att 

somna om” 

 

• ”Två, tre gånger” 

 

• ”Olika, tjugo minuter 

ibland. Ibland flera 

timmar” 



Bedömningssamtalet 

23 23 

Samtalsteknik -att fråga 

• Hur sover du? 

• Vad innebär det? 

• Känner du dig utvilad på 

morgonen? 

• Hur många timmar/natt sover 

du? 

• När går du och lägger dig? 

• När vaknar du? 

• Vaknar du på natten? 

• ”Bra” 

• ”Sover bra” 

• ”Nej, jag är rätt trött” 

 

• ”Fyra, fem timmar” 

 

• ”Lägger mig vid elva 

tiden, sover bra sedan, 

vaknar vid tre fyra tiden 

och kan inte somna om” 



Bedömningssamtalet 

24 24 

1:a samtalet 
Före och efter sjukdomsdiagnos/behandling, hur var /är: 

• Patientens sociala nätverk? 

• Aktivitetsnivå? 

• Relationerna? 

• Sömn? 

• Hantering av svårigheter? 

Hellbom, M. & Thomé, B. (red.) (2013). Rehabilitering vid cancersjukdom: att möta framtiden. (1. utg.) Stockholm: Natur & Kultur. 



Bedömningssamtalet 
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1:a samtalet:  
Hur känner patienten nu? 

• Oro för sjukdom, utredning, behandling? 

• Oro för prognos/framtid? 

• Sömnsvårigheter? 

• Nedstämdhet/depression? 



Bedömningssamtalet 
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Specifika problem: 

• Ångest, oro, rädsla, osäkerhet, spänd… 

• Depression, nedstämdhet, motivationsförlust, ledsen… 

• Vrede, skuld… 

• Informationsproblem… 

• Praktiska problem… 

• Fysiska problem… 

• Problem i kontakten med anhöriga, vänner, arbetskamrater, 

arbetsledning... 



 

Many patients who experience distress do not seek help. Of 311 

patients with significant distress (> 4 on the DT), 221 (71%) 

declined help. The most common reasons were 'I prefer to manage 

myself' (n = 99, 46%); 'already receiving help' (n = 52, 24%) and 

'my distress is not severe enough' (n = 50, 23%). Younger patients 

and women were more likely to decline help and were more likely 

to already be receiving help.  

 

CONCLUSIONS:  

Two common patient barriers to help with distress are a preference 

for self-help and a belief that distress is not sufficiently severe to 

warrant intervention. These beliefs were held by a sizeable 

proportion of individuals who reported very high levels of distress.  
 
Why do oncology outpatients who report emotional distress decline help? Clover, K.A., et al., Psychooncology, E-pub. Dec. 2014. 

Why do oncology outpatients who report emotional 
distress decline help? 



Diskutera  

 

Svarsalternativen är: 

 

• Ja = räcker upp vänster arm 

•   

• Nej = räcker upp höger arm 

 

• Vet inte = ställ er upp 

Mini undersökning 

Vill patienten/anhörig ha rehabiliterings 
åtgärder? 



Egenvård/Kssk/Remittera vidare? 

Hellbom M, Bergelt C, Bergenmar M, Gijsen B, Loge JH, Rautalahti M, Smaradottir A, Johansen C: Cancer rehabilitation: A Nordic and European perspective. 

Acta oncologica 2011, 50(2):179-186. 

Mishra SI, Scherer RW, Geigle PM, Berlanstein DR, Topaloglu O, Gotay CC, Snyder C: Exercise interventions on health-related quality of life for cancer 

survivors. Cochrane database of systematic reviews 2012, 8:CD007566 

Fors EA, Bertheussen GF, Thune I et al. Psychosocial interventions as part of breast cancer rehabilitation programs? Results from a systematic review. 

Psychooncology 2011; 20(9): 909-18. 10.1002/pon.1844. 

Buffart LM, van Uffelen JG, Riphagen, II, Brug J, van Mechelen W, Brown WJ, Chinapaw MJ: 

Physical and psychosocial benefits of yoga in cancer patients and survivors, a systematic review 

and meta-analysis of randomized controlled trials. BMC cancer 2012, 12(1):559. 

Baldwin, C., et al., Oral nutritional interventions in malnourished patients with cancer: a systematic review and meta-analysis. J Natl Cancer Inst, 2012. 104(5): 

p. 371-85. 



Screening av rehabiliteringsbehov och 

uppföljning 

30 

Uppföljning/kontinuitet 

• Distresstermometern 

• Rehabiliterade behandling 

• Viktigt att känna sig sedd 

• Inbjuder till förtroende 

• Skapa kontinuitet 

Hellbom, M. & Thomé, B. (red.) (2013). Rehabilitering vid cancersjukdom: att möta framtiden. (1. utg.) Stockholm: Natur & Kultur. 



Screening av rehabiliteringsbehov och 

uppföljning 

  
På rätt nivå 

Särskilda behov 

 

 

 

 

 

 

Avancerade 

behov 

Mkt 

Avancerade 

behov 

Grundläggande behov 

Särskilda behov 



Sammanfattning 

• Kort bakgrund 

• ”Att börja se behov som individuella” 

• Bedömningssamtalet 

• Rehabiliteringsbehov utifrån vårdens eller patientens 

perspektiv 

• Egenvård/Kssk/Remittera vidare? 

• Screening av rehabiliteringsbehov och uppföljning 

 



Tack för er uppmärksamhet! 
 

Cecilia Arving 
2015-04-15 


