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Kartläggning av Cancerrehabilitering
UPPMÄRKSAMMADE SKILLNADER

Tillgång till rehabprofessionerna skiljer sig mellan och inom kliniker.

Tillgång till rehabprofessionerna skiljer sig mellan cancerdiagnoser.

Arbetsterapeut- och fysioterapeutresurser är förlagda främst till sluten-, inte öppenvård.

Saknas psykolog inom somatisk vård.

Saknas arbetsterapeut, dietist, logoped i primärvård.

Har inte tillgång till Remonthagen eller fysioterapeuter i primärvården utifrån gällande kriterier och prioriteringar.



Införande av Cancerrehabteamet

Omfördela resurser för professioner som redan idag arbetar inom
både öppen- och sluten specialiserad cancervård: dietist, kurator,
läkare, psykolog, sexologisk kompetens.

Tillsätta resurser för professioner som idag inte arbetar inom öppen
specialiserad cancervård: arbetsterapeut, fysioterapeut.



Cancerrehabteamet
För patienter, som har eller har haft

cancer, med bedömt behov av

rehabilitering över grundläggande nivå.

Verksamhets- och

diagnosöverskridande.



Kriterier

 Bedömt behov av rehabilitering över grundläggande nivå

 Ifylld Hälsoskattning för cancerrehabilitering

Om patienten bedöms ha behov av kontakt med enbart en profession kontaktas i

första hand den som är knuten till patientens hemklinik, om professionen finns

tillgänglig där.



Resurser

 20% Arbetsterapeut

 20% Dietist

 25% Fysioterapeut (inklusive gruppverksamhet för fysisk träning)

 20% Kurator

 10% Läkare

 10% Uroterapeut/sexologisk kompetens.

 Stöd av medicinsk sekreterare

(20% Psykolog- vakant)
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Flödesbeskrivning



Arbetssätt

 Teamrond varannan vecka. Deltagare utifrån patientens behov.

 Bedömning och rehabilitering individuellt och/eller i grupp.

 Slussa patienten vidare till rätt nivå av rehabilitering ex. primärvård, kommun.

 Resurs och stöd för kollegor i andra verksamheter vid komplexa ärenden.

 Ansvara för att kontinuerligt utbilda andra berörda i cancerrehabilitering.



Lokalisering

Varje profession använder sina
ordinarie lokaler.

På sjukhuset för närhet till
berörda verksamheter



Patientdata

 59 remisser (varav 3 privat vårdbegäran)

 44 kvinnor, 15 män

 <50år: 18st, >50år: 41st

 Bred kliniktillhörighet

 Bröst- och Hematologisk cancer framträdande

 Kontakt med två eller flera av professionerna i teamet. Ett fåtal har enbart träffat en profession.

 24 besök/samtal som mest
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Utvärdering
HELHETSUPPLEVELSE: 8/10

”Större förståelse för mitt
mående. Att det inte går att
skynda på läkningsprocessen.
Läka tar tid för både kropp och
knopp. Vikten av återhämtning!” ”Stödet skulle ha behövts

i anslutning till att jag
blev sjuk första gången
för 7-8 år sedan”

”Verktyg för hantering av hjärntrötthet. Hjälp
och stöd för att klara av dagen samt förstå hur
hjärntröttheten fungerar. Trygghet och känsla
att man inte är lämnad för sig själv med alla
problem och frågor som dyker upp efter
avslutad behandling. För mig var det fantastiskt
viktigt och bra med allt stöd jag fått.”

”Hjälp att hitta en struktur i arbetet
av arbetsterapeut, superbra!
Dialog med läkare om min värk,
hjärntrötthet, neuropatier. Mkt bra
information om ej kul.””Fick hjälp att komma igång med träning med sjukgymnast

Hade definitivt inte tänkt tanken på att jag kan ju! 
Tränar bla löpning regelbundet och har en starkare kropp 
nu än efter operationen och cytostatikabehandling.
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