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Wiréen

Regionala processledare cancerrehabilitering 

• Temadagar

• Nationell samverkan

• Nationellt vårdprogram

• Bäckencancerrehabilitering

• Min vårdplan

• Stödjer vårdprogram/diagnos

• Föreläsare på utbildningar 

• Kontaktsjukskötersketräffar

• Dialogmöten i verksamheter

• Fysisk aktivitet

• Mötesplatser

https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/cancerrehabilitering-i-sydost/

https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/cancerrehabilitering-i-sydost/
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Bäckencancerrehabilitering



Processer inom RCC

Cancerrehabilitering

Palliativ vård vid cancer



…Men man dör 

bara i slutet. 
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Fysiska

Trötthet, fatigue, svullnad, 

illamående, talsvårigheter, 

smärta, muskelsvaghet…
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Fysiska

Otrygghet, trygghet, rädsla, 

ångest, kognition, fysiska 

nedsättningar ger psykiska 

besvär, rädsla för att 

återinsjukna…

Trötthet, fatigue, svullnad, 

illamående, talsvårigheter, 

smärta, muskelsvaghet…
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minderåriga barn, 

ekonomi…
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Fysiska

Otrygghet, trygghet, rädsla, 

ångest, kognition, fysiska 

nedsättningar ger psykiska 

besvär, rädsla för att 

återinsjukna…

Trötthet, fatigue, svullnad, 

illamående, talsvårigheter, 

smärta, muskelsvaghet…

Tankar på liv och död, ny 

identitet, nytt perspektiv på 

livet, oro vid nya 

undersökningar…

Närstående, hemsituation, 

minderåriga barn, 

ekonomi…



Dimensioner

Faser
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Nivåer





Cancerrehabilitering är ett förhållningssätt

Vad skönt att Du ser 

hela mig och min 

familj. Inte bara min 

diagnos. 

Hur mår du?

Vad är viktigast för dig just nu?

Hur fungerar vardagen? 



Personcentrerat förhållningssätt inom palliativ vård

REHABILITERING



Cancerrehabilitering i olika palliativa faser

• Cancerrehabilitering är aktuellt i alla skeden av cancer och 

cancerbehandling

– Vid inledning och avslutning av behandling

– Vid förändringar i sjukdom och behandling

– Vid övergång från kurativ till palliativ fas

– Vid övergång från tidig till sen palliativ fas

• Patienter bör erbjudas att träffa kurator om  

– Det finns barn under 18 år

– De innefattas i palliativ vård

– Patienter eller närstående önskar kontakt med kurator

– Teamet bedömer att patienter eller närstående har ett behov av det 

Ur vårdprogrammet för cancerrehabilitering
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Säkerställa att det finns rutiner hur den paramedicinska kompetensen 

ingår och blir tillgänglig för personer i behov av palliativ vård

Teamsamverkan

Gemensam 

värdegrund

Definierat 

uppdrag

Hög 

kompetens

Regelbunden 

kontakt

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjlnMCGzJXgAhVEi8MKHXlKBgYQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/uppsala-orebro/brochyr-ksska/kssk-folder-rcc-uppsala_uppslag.pdf&psig=AOvVaw21x0HaH4SO-bAx-AENShBf&ust=1548940732896838


Bedömning av 

rehabiliteringsbehov/

hälsotillstånd

• Skattningsinstrument

• Rapporteringsstöd

• Beslutsstöd

Säkerställa patientsäkerhet 

genom:

• Rätt rapportering till 

legitimerad personal

• Bedömning av rätt vårdnivå

Patientkontrakt

MÅL



Forskning visar positiva effekter av fysisk 

aktivetet för alla, även i sent palliativt skede

Aktiv livshjälp
Förebygga och lindra plågsamma symtom

Optimera förutsättning för ökad livskvalitet

Komplement och alternativ till farmakologiska åtgärder

http://fysioterapi.se/wp-content/uploads/Forskning-Pagar_Fysioterapi_2-18.pdf

Palliativt kompetenscentrum
Gemensamt för sydöst

Cancerrehabilitering självklar del

http://fysioterapi.se/wp-content/uploads/Forskning-Pagar_Fysioterapi_2-18.pdf


”En dag ska vi dö, alla andra dagar ska vi leva”
Per Olov Enquist
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