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Vad tänker du på när du hör ordet 
cancerrehabilitering?



2017-05-19 Namn | Sammanhang

Dimensioner

Nivåer

Faser
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Nivåer



Utredning Tidig/akut rehabilitering Rehabilitering efter behandling

bedömningar

start             diagnos    start        behandling        avslut           eventuell           eventuell

Utredning                   behandling                      behandling    kronisk fas        palliativ fas

Faser



Övergripande mål

Alla patienter med cancer och deras närstående ska få 

möjlighet till rehabiliteringsinsatser utifrån sina 

individuella behov

• i rätt tid

• på rätt nivå

• rätt insats

• av rätt profession
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• På vilket sätt, av vem och när kan teamet närmast patienten 
ta reda på patientens grundläggande rehabiliteringsbehov?

• Patienten har rätt att få en vårdplan upprättad tillsammans 
med sin kontaktsjuksköterska där rehabiliteringsbehoven ska 
finnas med. Hur gör vi detta på bästa sätt? Hur gör vi nu och 
hur skulle vi kunna göra?

• Hur säkerställs att patientens behov av cancerrehabilitering 
utvärderas kontinuerligt under processen och vid byte av 
vårdgivare?
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NVP Cancerrehabilitering 2017



Ärlighet varar längst!

• Säger vi ingenting om rehabilitering utgår patienten från att vården ansvarar.

• Om vi inte har en plan för rehabilitering måste vi säga det: 

• Det vore rimligare att vi säger:

”När det gäller 
rehabilitering är det du 
själv som har ansvaret” 

”Rehabilitering är viktigt! 
Vi har ett delat ansvar. 

Låt oss sitta ner och lägga 
upp en plan”. 



Så fångar vi patientens behov av rehabilitering

• Patientens behov måste uppmärksammas på ett ordnat sätt. 

• Varje verksamhetsområde måste ha fungerande rutiner. 

• Kontaktsjuksköterskan är en nyckelperson men alla i teamet 
runt patienten ansvarar för att fånga patientens och 
närståendes behov här och nu.

• Bedömningsinstrument är ett bra hjälpmedel.



SYDÖST BÄST
I SVERIGE ATT FÅNGA 

PATIENTENS

BEHOV
2018 fångas patientens behov 
av cancerrehabilitering på ett 

strukturerat sätt inom all 
cancervård  i Sydöst




