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• Kan kännas diffust, omfattande och komplext! - Men det finns tydliga 
insatser som kan behövas och ges. 

• Kräver flera professioners insatser integrerat med övrig cancervård 
(utredning, behandling och uppföljning).  

• Behövs under hela cancerprocessen 

• Knappa resurser – allas insatser behöver prioriteras utifrån 
patienternas behov men också under cancerprocessens faser

• Olika förutsättningar och resurser på olika enheter

• Behovet behöver kartläggas och omhändertas personcenetrerat!

Cancerrehabilitering – lite 
utmaningar 
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• Kräver ett annorlunda förhållningssätt än vård och 
omvårdnad. 

• Mindset hos oss i Hälso- och sjukvården – avgörande för 
hur patienten tolkar betydelsen av sin egen roll i 
rehabiliteringsprocessen. 

• Rehabilitering bygger ofta på patientens egen insats men 
patienten måste få rätt information, råd och ibland stöd i 
form av insatser.  

Rehabilitering – annorlunda  
förhållningssätt 
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• Tråkigt begrepp. 

• Vad betyder det i praktiken?

• Hur ser det kronologiska förloppet ut för en patient med 
cancer och vilka insatser behövs. 

• Fokus att få ihop ett team med olika professioner runt 
patienten – vem gör vad, hur och när?

Processkartläggning 
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• ”Skräddarsytt” processarbetet på olika kliniker utifrån 
organisatorisk struktur, resurser och behov på enheterna 
samt utifrån patienternas förväntade rehabiliteringsbehov.

• Hjärntumörteamet på Neurokirurgen

• Övre GI-sektionen på Kirurgiska kliniken

• Huvud-halscancerteamet på ÖNH-kliniken 

• Lungcancer(rehab)teamet på Lungmedicinska kliniken 

Få ihop team och teamarbetet 
i cancersjukvården i RÖ
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Vilka finns runt patienten?
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Fysioterapeut 

Läkare 

Arbetsterapeut

Kontakt-ssk

SVF-koordinator

Vänteliste-
samordnare

Bokande personal

Vårdavdelnings-
personal i övr. 

Dietist Kurator 

Mottagnings-
personal i övr.

Vilka ingår i teamet?

Patient



• Alla i teamet bör veta vad de andra professionerna kan och ska 
göra!

• Vem gör vad under respektive del av processen?

• Hur kommunicerar vi?

• Hur lämnar vi över till varandra?

• Vem eller vilka lämnar över aktivt till nästa instans?

Team – flera professioner runt 
samma patient 
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Vilka aktiviteter görs under patientens cancerresa?

Utgå från Vårdprogrammet.

Vilka behov kan uppstå för patienterna? 

Vad är enhetens resurser?

Vid vilka tidpunkter bör insatserna göras?

Vilken profession/funktion behövs vid respektive aktivitet?

Hur prioriterar vi insatserna (mellan patienterna och under 
förloppet?)

Hur arbetar vi tillsammans kring 
patienten och dennes behov?
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Utredningsförloppet –
symtom – start behandling 
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Symtom Bedömning Fortsatt 

Utredning

Besked Behandlingsstart 

Levnadsvanor –
kssk och läk?
Rökning, alkohol, 
Fysisk aktivitet
Kost

Läkare
Information!
Stöd
Sjukskrivning 
Smärta 
Övrig 
symtomlindring 

SVF

Kontakt-ssk
Information!!
Stöd i krisen!
Social anamnes?
Min Vårdplan
Inventera rehabbehov?
Koppla in annan prof.?
Råd! Vilka?

Rehabprofession 
Vilken?
När koppla in?
Vilka patienter?
Hur prioritera?
Standard!



Behandlingsförloppet – vem gör 
vad? Rehabiliteringsbehov?
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Kirurgisk 

åtgärd/operation

Utskrivning Aktiv överlämning? 

Onkologisk Behandling Avslut Behandling 

Läkarbesök under pågående behandling – när?
Kssk-uppföljning under pågående behandling – när, hur? 
Lindring av biverkningar! 
Rehabiliteringsbehov och Hälsoskattning – när bedöma?
Koppla in andra professioner vid behov?

Vårdtid 

Rehabiliteringsbehov?  Vilka professioner när och hur?

Aktiv överlämning?

Vilka enheter?

Vilka enheter?



Tidpunkter för bedömning 
rehabbehov under cancerprocessen  
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Läkare och kssk tillsammans eller vid olika tillfällen? (vem gör vad?)
• Vad har gjorts – gå igenom behandlingen och summera.
• Vad kan man förvänta sig framåt
• Vad ska man vara observant på – recidiv och senkomplikationer av behandlingen!
• Vad är viktigt att tänka på – restriktioner tex. 

• Hur hantera recidivoro? - TIPS
• Rehabbehov – Hälsoskattning! (kssk) 

Stärk patientens empowerment!!
• Levnadsvanorna – vad kan patienten göra själv?
• Egenvårdsråd – vad kan patienten göra själv?
• Rehabilitering – vad kan patienten göra själv? Vem kan stötta i vården?
• Vart vänder man sig?
Peppa att resan nu är mer på egen hand men att vi finns här vid behov!

Besök efter avslutad behandling 
– övergång till uppföljning

12



Uppföljningsförloppet – var, 
vem, hur, hur ofta?
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Uppföljning Fortsatt Uppföljning Avslut uppföljning Aktiv överlämning

Vid start uppföljning
Information om hur uppföljningen 
kommer att se ut:
• Vilken instans? - Vad gör 

universitetsjukhuset vs vad gör 
hemortssjukhuset?

• Vad gör primärvården? Rehab 
nära?

• Vem följer upp?
• Hur ofta?
• Vilka undersökningar?
• Besked hur?
• Vart vända sig? 

Recidiv? Vilka tidpunkter? Hur? 

Fånga upp rehabbehov! Strukturerat! När? Av vem?

Vid start uppföljning:
Informera om vad pat. kan göra själv:
• Egenvård 
• Levnadsvanorna
• Fysisk aktivitet 
• Observans på senkomplikationer
• Observans på recidivsymtom
• Hantering av recidivoro



• Rehabbehov kan uppstå när patienten hamnar ”mellan stolarna”. 

• Ytterst chefernas ansvar att överenskomma vilken enhet som gör 
vad utifrån enheternas uppdrag. 

• Måste skapa förutsättningar 

• Vilka instanser är inblandade i gränssnitten?

• Hur ska vi arbeta för att överbrygga gapen i gränssnittet?

Finns det behov hos patienterna som inte ingår i någon enhets 
uppdrag bör man överenskomma ansvarsfördelningen kring det.  

Gränssnitt mellan enheter  
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frida.forsberg@regionostergotland.se

Frågor och funderingar?
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