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Bakgrund 

• ”En nationell cancerstrategi för framtiden” 

SOU 2009:11 

• Viktiga förbättringsområden- psykosocialt 

stöd och rehabilitering 

• Sex regionala cancercentrum, RCC i 

samverkan 



Nationellt nätverk processledare 

cancerrehabilitering 

• Vakant    Norr 

• Chichi Malmström  Väst 

• Pia Mickols   Stockholm-Gotland 

• Maria Hellbom   Syd 

• Kerstin Törnkvist   Sydöst 

• Barbro Arvidsson   Uppsala-Örebro 

• Eva Eliasson   Uppsala-Örebro 



Regional vårdprocessgrupp 

Cancerrehabilitering 
Västmanland   Berit Werner-Erichsen, fysioterapeut 

   Helena Granstam-Björneklett, överläkare 

Sörmland  Susanne Spörk, sjuksköterska 

   Helena Jonson, arbetsterapeut 

Uppsala   Cecilia Arving, sjuksköterska 

Värmland  Eva Eliasson, fysioterapeut/lymfterapeut 

Gävleborg  Per Fessé, spec.sjuksköterska 

   Ulrika Ehn, arbetsterapeut 

Dalarna   Susanne Börjesson-Hellerstedt,vårdutvecklare  

   Marie-Louise Liljergren, Kurator 

Örebro   Linda Löfbom, fysioterapeut 

   Barbro Arvidsson, Kurator     



Nationellt vårdprogram för 

cancerrehabilitering 
Finns på www.cancercentrum.se 

 

http://www.cancercentrum.se/


Definition cancerrehabilitering 

”Cancerrehabilitering syftar 
till att förebygga och 
reducera de fysiska, 
psykiska, sociala och 
existentiella följderna av 
cancersjukdom och dess 
behandling.  
 
Rehabiliteringsinsatserna 
skall ge patient och 
närstående stöd och 
förutsättningar att leva ett 
så bra liv som möjligt.” 

 
 

(def: Nationella nätverket processledare cancerrehabilitering) 

 



Depression 

Ångest 

Koncentrationsproblem 

Sömnstörningar 

Aptitlöshet 

Trötthet 

Lymfödem 

Talsvårigheter 

Sexuella problem 

Relationsproblem 

Ekonomiska problem 

Utseendeförändring Nedsatt kondition 

Stress 

Nedsatt arbetsförmåga  

Sväljsvårigheter 



 

 

När är cancerrehabilitering aktuellt? 

Diagnos 

Under 
behandling 

Efter 
behandling 

Kronisk fas 

Palliativ fas 



Övergripande mål 

Alla patienter med cancer 

och deras närstående ska 

få möjlighet till 

rehabiliteringsinsatser 

utifrån sina individuella 

behov. 



 

Alla patienter med cancer samt 

deras närstående ska få 

information om 

cancerrehabilitering. 

 

 

  

 



 

Alla patienter med cancer ska  

återkommande bedömas av  

vårdgivare gällande behov av  

cancerrehabilitering. 
 

 

 

 



Tidig rehabilitering Rehabilitering efter behandling 

Diagnos                   start behandling                   avslut behandling                 efter behandling                     ev palliativ fas 

Bedömningar 



Distresstermometern - ett hjälpmedel  

vid bedömning 

2014-03-14 Namn | Sammanhang 

Hämtas via National Comprehensive Cancer Network 

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

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


 

Cancerrehabilitering ska 

ingå i patientens skriftliga 

individuella vårdplan. 

 

 



 



 

Alla patienter med cancer som 

bedöms ha mer än 

grundläggande behov erbjuds 

kontakt med 

rehabiliteringsprofession för 

vidare utredning och åtgärder.  

 



Rehabiliteringsbehov kan finnas  

på olika nivåer 

• Alla patienter är 

unika  

• Behoven skiftar 

över tid 

• Insatser sker utifrån 

behov 
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Grundläggande behov 

Särskilda behov 

Avancerade behov 

Mycket 

avancerade 

behov 



Grundläggande behov 

Kunskap / 
information 

Trygghet /tillit 

Bekräftelse 

Pat får hos kontaktsjuksköterskan kompletterande information om 
sjukdom och behandling, vilket stöd finns att tillgå och kontaktvägar 
dit. Patienten får också information om vad man kan göra själv för att 
må så bra som möjligt ( kost, fysisk aktivitet, sömn, rökning mm). 
Vidare får patienten hjälp att identifiera sina behov och får råd om 
insats. 



Särskilda behov 

Konsultation /rond 

Rehabiliteringsbedömning 

Kontaktsjuksköterskan har identifierat behov av rehabilitering 
och diskuterar med rehabiliteringsprofession om lämplig insats. 
Rehabiliteringsprofession bedömer insats. 



Avancerade behov 

Ätsvårigheter 
Oro/ångest 

Talsvårigheter 

Nedstämdhet 

Nedsatt rörlighet 



Mycket avancerade behov 

Samarbete med andra vårdgivare 

Psykiatri 

Socialtjänst 

Specialiserad 
rehabiliteringsenhet 



 

Alla minderåriga barn med 

en förälder som har cancer 

ska särskilt beaktas vad 

gäller behov av information, 

råd och stöd. Detta gäller 

även om barnet varaktigt bor 

tillsammans med annan 

vuxen som har cancer. 

 



Att lagen om stöd till barn som 

närstående efterlevs 
• Lagen: HSL 2 g § tillägg 

sedan 1/1 2010 

 

• Enligt lagen har 
sjukvården en särskild 
skyldighet att 
uppmärksamma 
minderårigas behov av 
information, råd och stöd. 
 

 

 



Cancerplanen 2014 -2015  

• Från 2015 ska alla patienter få sitt 

rehabiliteringsbehov bedömt. 

• Från 2015 ska individuellt anpassad 

cancerrehabilitering erbjudas alla patienter 

med behov av rehabiliterande åtgärder, 

under pågående behandling liksom under 

uppföljningen. 

 

 



• Psykosocialt stöd som en del av 

cancerrehabilitering ska erbjudas alla 

patienter och närstående vid behov, oavsett 

diagnos eller ålder.  

Kontaktsjuksköterskan ska kunna förmedla 

kontakt när ett utökat behov av psykosocialt 

stöd uppstår. 

 



• Respektive landsting ska säkra att både 

barn och vuxna som närstående till 

cancerpatienter får sina behov av råd, stöd 

och information tillgodosedda. 

 



För mer information  

 
 

• www.cancercentrum.se  
 

• www.1177.se/cancer 
 

• www.cancerfonden.se  
 
• www.naracancer.se 

 
• www.anhoriga.se 

 
 

      

http://www.cancercentrum.se/
http://www.1177.se/cancer
http://www.cancerfonden.se/
http://www.näracancer.se/
http://www.anhoriga.se/


Boktips 

• ”Den ofrivillige resenären” 

 

• ”Rehabilitering vid cancersjukdom” 

 

http://cancerresan.se/e-

bok/denofrivilligeresenaren/index.html 



Arbetsmaterial för 

vårdprocesser 



 
Vårdprogramgruppen 

Cancerrehabilitering Uppsala-Örebro 

RCC 

 

barbro.arvidsson@regionorebrolan.se 

 

eva.eliasson@liv.se 
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