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UPPHANDLING AV VÅRDVAL CANCER- OCH LYMFÖDEMREHABILITERING 
SAMT LÄKARMOTTAGNING 

 
RCC Stockholm Gotlands Patient- och närståenderåd har diskuterat den förändrade 
situationen i Stockholm för de som söker rehabilitering för cancer och lymfödem samt för 
utredning av kroniska ödem.  
 
Bräcke Diakoni har genom Bräcke Sfären har under flera år haft uppdraget att svara för 
planerade specialiserade rehabiliteringsveckor. Bräcke har nu beslutat att lägga ner sin 
läkarmottagning och rehabiliteringsverksamhet i Bergshamra den1 april.  
 
När det gäller lymfödem har Bräcke Sfären tagit emot ca 250 patienter i dag- och veckovård 
varje år varav ca 25 % är veckovård på grund av komplex medicinsk orsak. Bräcke Sfären har 
tagit emot de mest komplicerade och avancerade lymfödem patienterna, t ex de med 
genitala ödem, ödem i båda benen eller de multisjuka med komplex medicinsk bild.  
 
Bräcke Sfären har tagit emot grupper i veckovård 5 eller 10 dagar via remisser och 
CancerRehabFonden från hela landet. Sfären har erbjudit rehab i olika temagrupper mag-
tarm cancer, gyncancer, män, kronisk cancer till exempel.  
 
  Antalet patienter i veckovård 

• 2016: 107  

• 2017: 137  

• 2018; 126 

• 2019:   94 t.o.m. oktober  
 
Utvärdering visar att deltagarna har varit nöjda.  
 
Det har således under åren varit ett relativt stort antal patienter trots att det varit bristfällig 
information. Personalen inom cancervården har inte haft rutiner för att informera 
patienterna.  
 
I regionen finns i dag endast två andra rehabiliteringsmottagningar för sluten och/eller 
veckovård som har avtal med Region Stockholm. Båda är relativt små aktörer som inte klarar 
av att ta över den stora grupp som rehabiliterats på Bräcke Sfären.  
 
Den nu planerade upphandlingen av läkarmottagningen har brister. Undersköterska saknas 
och därmed får inte patienterna hjälp med bandagering. Sjuksköterska ska enbart användas 
för telefonrådgivning. Den verksamhet som nu ska upphandlas svarar inte mot patienternas 
behov. Bräcke Sfären tar årligen emot ca 5 - 600 patienter på läkarmottagningen för nybesök 
och återbesök med läkarkontakt.  
 
Vi rekommenderar att Region Stockholm ändrar upphandlingens riktlinjer så att de bättre 
överensstämmer med patienternas nuvarande behov. Behoven kommer att öka. Det är allt 



fler antal patienter som överlever sin cancerbehandling men som får komplikationer och 
sena biverkningar. Patienter som kräver kvalificerad rehabilitering såväl fysiskt som psykiskt.  
 
Tacksam för ett positivt svar på vår vädjan,  
 
På uppdrag av Patient- och närståenderådet  
 
 
Margareta Haag 
 
 
Stockholm, 2020-02-18 


