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Bakgrund  

Vi är två kontaktsjuksköterskor som arbetar inom cancervården på Skaraborgs Sjukhus. Där 
möter vi personer som drabbats av cancer, främst bröstcancer och hjärntumör eftersom en av 
oss arbetar på Bröstmottagning och den andra arbetar på Neurologmottagning. Många av de 
cancerdrabbade personer, (kommer i efterföljande text benämnas patienter) vi möter har 
problem orsakade av sjukdom och behandling, vilket innebär att de är/ eller har varit i behov 
av cancerrehabilitering.  

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och minska fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella följder av cancersjukdom och dess behandling. Insatserna ska ge patient och 
närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt. Målet är att alla patienter 
med cancer ska få möjlighet till rehabiliteringsinsatser utifrån sin unika situation, sina behov 
och egna resurser, vilka kan skifta under och efter sjukdomstiden. Cancerrehabilitering är 
aktuellt från misstanke om cancer och framåt (Regionala Cancercentrum i samverkan, 2014). 

Utvecklingen inom cancervården har gått från att i huvudsak se medicinska aspekter på 
sjukdom till att se hela människan som har sjukdomen. Den nationella cancerstrategin betonar 
betydelsen av psykosocialt stöd och rehabiliteringsinsatser (SOU 2009:11). Synen på 
cancerrehabilitering har också förändrats. Här har utvecklingen gått från att 
rehabiliteringsinsatser tidigare främst sattes in efter avslutad behandling eller vid etablerad 
skada till att nu sträva mot att redan från diagnos och framåt förebygga problem (SOU 2011:15). 
Oavsett definition av cancerrehabilitering är den praktiska tillämpningen vanligtvis utifrån ett 
professionsperspektiv, det vill säga som läkare ser man det medicinska, som sjukgymnast det 
fysiska och så vidare. Det självklara borde istället vara patientens perspektiv, ett 
helhetsperspektiv som bygger på individuella behov (Västra Sjukvårdsregionen, 2013). Modern 
sjukvård kräver samarbete i välfungerande team för att säkerställa en god patientsäkerhet 
(Haddleton, 2016).  Cancerpatienters vårdbehov är många gånger utmanande såväl medicinskt, 
etiskt, psykologiskt, socialt, existentiellt som emotionellt, vilket stärker behovet av att olika 
professioner är involverade. Samarbete och teamsamverkan bör därför utvecklas. 

Cancerrehabilitering finns i viss utsträckning på Skaraborgs Sjukhus redan idag, men 
rehabiliteringsinsatser sätts oftast in först när problem redan har uppstått. Vilka 
rehabiliteringsinsatser som sätts in är ofta beroende av enskilda medarbetares åtgärder samt av 
de krav patient och närstående själva ställer. Rehabiliteringsinsatserna begränsas också av att 
cancervården inte självklart har tillgång till rehabprofessionernas kompetens. Det finns behov 
av en förbättrad cancerrehabilitering. Då det saknas en cancerrehabiliteringsprocess på 
Skaraborgs Sjukhus, har vi valt att göra detta förbättringsarbete som ett designprojekt. 

 

DEFINE  

Syfte  

Att utifrån behov hos patienter som drabbats av bröstcancer och hjärntumör ta fram en bör-
process (prototyp) för cancerrehabilitering på Skaraborgs Sjukhus i enlighet med nationella- 
och regionala riktlinjer. 

 



Mål  

Att samtliga patienter som drabbats av bröstcancer och hjärntumör utifrån individuella behov 
ska få kunskap om och tillgång till cancerrehabilitering.  

Möjligheter 

Med en cancerrehabiliteringsprocess som utgår från patienternas behov och nationella 
(Regionala cancercentrum i samverkan, 2017) och regionala riktlinjer (Regionalt 
cancercentrum väst, 2015) förväntas det tydliggöras att rehabprofessionerna behöver involveras 
i cancervården och att deras kompetens är viktig och måste finnas tillgänglig. Det ger ökade 
möjligheter för att patienterna faktiskt ska kunna få kunskap och tillgång till den 
cancerrehabilitering de behöver. Det ger också ökad möjlighet till samverkan mellan vårdens 
professioner som tillsammans måste verka för att öka teamsamarbetet. Med ett ökat fokus på 
att förebygga problem förväntas patienterna få minskat lidande och ökade förutsättningar att 
leva ett så bra liv som möjligt, dessutom förväntas vården spara resurser. 

Grov tidsplan 

Maj-Juni: Engagera ledning och medarbetare i projektet. Samla in data för att kunna kartlägga 
behov som den nya processen ska tillfredsställa. Juli-September: Analys av data. Göra en 
nulägesbeskrivning samt identifiera behov som den nya processen ska tillfredsställa. Oktober: 
Framtagning av pilot november-december: Test av pilot  

 

MEASURE 

Fler engagerade medarbetare ansågs behövas för att driva projektet, varför en projektgrupp 
skapades. I projektgruppen ingår förutom vi, även en kontaktsjuksköterska från en 
Onkologimottagning, en rehabkoordinator och en verksamhetsutvecklare. 

Det var också tydligt att ledningens stöd behövdes för att ge tyngd åt projektet samt mandat att 
agera då arbetet berörde fler verksamheter än våra egna. En styrgrupp skapades. Där ingår 
kvalitetschef, verksamhetschefer för respektive område samt enhetschefer för berörda 
mottagningar och rehabprofessioner. 

För att involvera medarbetare och rehabprofessioner i projektet så skapades en referensgrupp 
med representanter från alla berörda mottagningar och professioner (sjuksköterskor, kuratorer, 
arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister, neuropsykolog och sexolog, läkare är inbjudna men 
har ännu inte deltagit). 

Patienter och även närstående har involverats i projektet på lite olika sätt. Dels har både 
bröstcancer- och hjärntumörpatienter deltagit i intervjuer eller svarat på enkäter (bilaga nr 1, 2) 
i syfte att kartlägga hur cancerrehabiliteringen (inklusive hälsofrämjande cancervård) fungerat, 
men också för att försöka få fram hur de önskar det ska vara. De har också tillsammans med 
sina närstående suttit med i referensgrupper där de via samtal fått framföra hur de ser att deras 
behov av cancerrehabilitering ser ut och vad de tycker är viktigast att starta med.  

 



Medarbetare och rehabprofession har svarat på enkäter (bilaga nr 3, 4). Syftet var att få fram 
hur de uppmärksammar behov hos patient och närstående idag samt vilka rehabprofessioner de 
ansåg skulle behöva involveras i cancervården utifrån patienternas behov och hur det fungerar 
i dagsläget. 

 

ANALYZE  

Kartläggningen av krav på den nya processen har presenterats för referensgruppen 
medarbetare/rehabprofession samt för referensgrupperna för patient och närstående. För att få 
hjälp att prioritera vad som var mest angeläget att starta med gjordes ett släktskapsdiagram i 
referensgruppen med medarbetare/rehabprofession. Patient och närstående fick möjlighet att i 
gruppsamtal framföra behov och önskemål om vad de tyckte var viktigast. 

Efter att ha sammanställt krav på den nya processen utifrån riktlinjer, patient/närstående och 
rehabprofessionernas åsikter kom följande behov fram (skrivna utan inbördes ordning): Tid för 
samtal med patienten, Utbildning/Information till personal, Strukturerad bedömning av 
patienternas behov, Tillgänglighet till olika professioner, Kurator i teamen, Teamarbete, 
Gruppverksamhet, Gruppinformation och Stöd till närstående och barn. 

Sammanställningen presenterades för styrgruppen som fick uppdraget att prioritera vad som 
var viktigast att börja arbeta med. De behov, områden som då blev prioriterade var teamarbete 
gruppinformation och gruppverksamhet. 

Under arbetes gång har det framkommit att medarbetare och rehabprofession saknar kännedom 
om varandras olika kompetensområden inom cancerrehabilitering. Även patient och närstående 
har uttalat att de inte riktigt vet vilken kompetens de olika yrkeskategorierna har och vilken 
hjälp de skulle kunna få utav de olika professionerna.  

 

DESIGN  

Det har bedömts viktigt att engagera och involvera alla även i designarbetet, varför detta arbete 
pågår. Referensgruppen med medarbetare/rehabprofession har samlats för diskussion kring 
teamarbete,  gruppinformation och gruppverksamhet. Fortsatt diskussion är planerad i januari 
då tiden inte riktigt räckte till. Det planeras också samtal med en av verksamhetscheferna i 
januari för att diskutera hur vi ska få läkarna engagerade i projektet. Vilket hittills har varit svårt 
men bedöms vara av största vikt för att kunna nå bra resultat.  

Det som planeras är regelbundet återkommande teamträffar där olika yrkeskategorier får 
möjlighet att träffas och utveckla samarbete kring patienters cancerrehabilitering. 
Gruppinformation om olika ämnen som har betydelse för patienter och närstående samt någon 
form eller i bästa fall flera olika former av gruppverksamhet för patienter. Då möjlighet att 
starta en träningsgrupp för ett begränsat antal patienter fanns redan i inledningen av projektet 
så gjordes det! Patienter med bröstcancer och planerad eller pågående adjuvant 
cytostatikabehandling inbjöds att delta. Träningsgruppen betraktas som ett pilottest, och 
lärdomar förväntas kunna inhämtas inför start av kommande gruppverksamhet. 



För att tydliggöra vilken kompetens som medarbetare/rehabprofession har vad gäller 
cancerrehabilitering så gjorde de olika yrkeskategorierna en kompetensbeskrivning utifrån 
Distresstermometern (Regionalt cancercentrum väst, 2017). En sammanställning av 
kompetensbeskrivningarna är gjord (bilaga nr 5). 

 

CONTROL  

Vid utvärdering med patienter och ledare har det framkommit positiva erfarenheter av en 
träningsgrupp på sjukhuset. Aspekter som att de känt sig trygga i gruppen med andra i samma 
situation som de själva har lyfts. Enstaka person har rest cirka sex mil för att delta, andra 
uttrycker att ”-Jag kan kasta peruken och se ut som jag vill”. Då det finns förutsättningar för 
fortsättning så kommer träningsgruppen fortgå ytterligare en tid och dessutom kommer 
ytterligare en grupp att starta som vänder sig till patienter med kronisk bröstcancer. 

 

LEARN  

I början av projektet upplevdes visst motstånd från rehabprofession och enhetschefer. Under 
arbetets gång upplevs detta ha förändrats. Det tros ha förändrats för att projektet har fått tid att 
mogna. Att det varit en fördel att det har fått ta tid och var och en har hunnit reflektera. Arbetet 
tros också ligga rätt i tiden vilket har gynnat projektet. Det har alldeles nyligen kommit nya 
reviderade nationella riktlinjer och de regionala är också på gång vilket innebär ökade krav på 
verksamheterna att faktiskt arbeta utifrån dessa riktlinjer.  

En svårighet inom projektet har varit att vi är fem personer i projektgruppen som jobbar inom 
olika verksamheter, på olika sjukhusorter. Detta har inneburit att det har varit svårigheter att få 
till gemensam tid för att kunna arbeta med projektet. Men det har också varit en stor fördel då 
vi har lite olika perspektiv med oss in i projektet. Det har också varit en del tekniska svårigheter 
som t.ex. videokonferensbokning som gjort att bokade tider inte kunnat utnyttjas maximalt.  

Att ha ledningens stöd och engagemang har varit och är oerhört viktigt i detta projekt. Det ger 
tyngd och vikt åt projekt som vi aldrig hade kunnat åstadkomma utan deras stöd. Det känns att 
de är angelägna om att vi faktiskt ska lyckas, vilket säkerligen delvis beror på att de har krav 
på sig att faktiskt implementera cancerrehabilitering. Genom regelbunden återkoppling till 
styrgrupp och referensgrupper så känns det verkligen som att vi driver projektet tillsammans 
och det blir en gemensam angelägenhet.  

Allt eftersom projektet pågått så känns det som att kunskapen om vad cancerrehabilitering är 
sprids. Att fler faktiskt inser precis som vi och som Gunnar Eckerdal (personlig 
kommunikation, 2017) säger - ”Det är uppenbart oetiskt att skyndsamt möta patientens behov 
av cancerbehandling utan att samtidigt tillmötesgå behoven av cancerrehabilitering”.  

Vi hoppas och tror att detta att detta projekt faktiskt kan göra skillnad för de cancerdrabbade 
och vårt arbete har bara börjat!  
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Bilaga nr 1 
 
Hej! 
Jag läser just nu en utbildning till kontaktsjuksköterska och ska göra ett förbättringsarbete med 
fokus på patienter inom cancervården. Jag har valt att göra ett förbättringsarbete inom 
cancerrehabilitering. Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella följderna av en cancersjukdom och dess behandling. 
Insatserna ska ge patienter och de närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som 
möjligt. Behov av cancerrehabilitering varierar från patient till patient. Behovet kan även 
variera över tid för en och samma patient. Min tanke är att fokusera på dig som patient och dina 
behov till en början och bygga upp bra rutiner för dig och sedan bygga upp rutiner som även 
involverar de närstående.  
 
Din åsikt som patient är viktigt! 
Jag hoppas att du vill svara på följande frågor och skicka tillbaka dina svar i bifogat kuvert 
senast den 170324. 
 
Har du några frågor eller funderingar så får du gärna kontakta mig! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Malin Andersson 
Kontaktsjuksköterska  
Neurologmottagningen Skaraborgs sjukhus Skövde 
0500-431890 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Från diagnosbesked fram tills idag, hur ofta har du fått frågan om du har behov av 
cancerrehabilitering? 
Mycket ofta Ofta Ganska ofta Varken ofta 

eller sällan 
Ganska 
sällan 

Sällan Aldrig 

 
2. I vilken utsträckning har du eller har du haft behov av cancerrehabilitering inom följande 

områden? Fyll i även om du haft behov men inte har fått någon cancerrehabilitering. 
 
Aktiviteter i det dagliga livet t.ex. hygien, studier, jobb, fritid 

Mycket ofta Ofta Ganska ofta Varken ofta 
eller sällan 

Ganska 
sällan 

Sällan Aldrig 

 
Barn som anhöriga (barn under 18 år som varit i behov av stöd) 

Mycket ofta Ofta Ganska ofta Varken ofta 
eller sällan 

Ganska 
sällan 

Sällan Aldrig 

 
Existentiella frågor 

Mycket ofta Ofta Ganska ofta Varken ofta 
eller sällan 

Ganska 
sällan 

Sällan Aldrig 

 
Fysisk aktivitet 

Mycket ofta Ofta Ganska ofta Varken ofta 
eller sällan 

Ganska 
sällan 

Sällan Aldrig 

 
Kost 

Mycket ofta Ofta Ganska ofta Varken ofta 
eller sällan 

Ganska 
sällan 

Sällan Aldrig 

 
Närstående 

Mycket ofta Ofta Ganska ofta Varken ofta 
eller sällan 

Ganska 
sällan 

Sällan Aldrig 

 
Psykisk hälsa 

Mycket ofta Ofta Ganska ofta Varken ofta 
eller sällan 

Ganska 
sällan 

Sällan Aldrig 

 
Rehabiliteringsbehov av fysisk karaktär t.ex. trötthet, nedsatt rörlighet, smärta 

Mycket ofta Ofta Ganska ofta Varken ofta 
eller sällan 

Ganska 
sällan 

Sällan Aldrig 

 
Sexuell hälsa 

Mycket ofta Ofta Ganska ofta Varken ofta 
eller sällan 

Ganska 
sällan 

Sällan Aldrig 

 
Socialt stöd och samhällets resurser 

Mycket ofta Ofta Ganska ofta Varken ofta 
eller sällan 

Ganska 
sällan 

Sällan Aldrig 

 
 
 
 
 
 



3. Om du har fått någon form av cancerrehabilitering beskriv vad du har fått. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 

4. Om du har tagit del av någon cancerrehabilitering, vem har tagit upp frågan om att 
behov eller möjlighet finns för detta? 

 
 

5. Har du förslag på hur cancerrehabiliteringen på neurolog- och rehabmottagningen kan 
förbättras? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 
 
Tack för din medverkan!     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jag själv En närstående Sjukvården 
 



Bilaga nr 2 

Inbjudan till att delta i förbättringsarbete  

Du har värdefulla erfarenheter! Kan du tänka dig att bidra med dina tankar och åsikter så att vi 
kan förbättra vården utifrån ditt perspektiv?  

Vårt syfte är att ta reda på vilket stöd du behöver så att vi kan ge dig och andra patienter bästa 
möjliga förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt trots din sjukdom.  

Utifrån dina kunskaper om och erfarenheter av vilket stöd du som patient tycker behövs vill vi 
se över och förbättra vårt sätt att arbeta.   

Tanken är att fokusera mer på att förebygga och minska problem orsakade av sjukdom och 
behandling istället för att ta hand om dem först när de väl uppkommit.  

Hur går det till?  

Du läser bifogade frågor och funderar lite kring dessa innan du sedan (om du har möjlighet) 
skriver ner dina tankar och åsikter som stöd inför vårt samtal. Vi träffas för samtal alternativt 
hörs via telefonen för att samtala om dina tankar och åsikter.  

Alla tankar och idéer om eventuella förbättringar är välkomna och tillåtna!   

Arbetet ingår som en del i ett förbättringsarbete inom cancerrehabilitering som utförs inom 
bröstcancervården på SkaS. Det är så klart helt frivilligt att delta och du kan avböja att delta 
eller när som helst avbryta ditt deltagande utan att det påverkar ditt fortsatta omhändertagande, 
fortsatta vård eller övriga rättigheter. Du behöver inte heller förklara varför du inte vill 
medverka.  

 

Med vänlig hälsning  

Pernilla Fagerlind  

Leg. Sjuksköterska, Bröstmottagningen SKAS Lidköping 

 

 

 

 

 

 



Hur skulle det kunna se ut? 

En bröstcancerdiagnos och dess behandling påverkar hela livet. 

Nedan ges exempel på problem som kan uppstå: 

 

Oro, ångest   Värmevallningar 

 

Stress   Viktpåverkan 

 

Nedstämdhet   Minnessvårigheter 

 

Ekonomiska svårigheter  Koncentrationssvårigheter 

 

Minskad arbetsförmåga  Trötthet 

 

Relationsproblem  Sexuella problem 

 

Utseendeförändring  Existentiella funderingar 

 

Sömnsvårigheter  Smärta                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vilket stöd behövs för att du som patient ska kunna leva ett så bra liv som möjligt trots 
sjukdom och behandling? 

 Tänk från diagnos och framåt!  
 Tänk fritt! Låt dig inte begränsas av hur det ser ut idag! 
 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Är det något områden som du ser är mer viktigt än något annat att uppmärksamma? Iså fall 
vilket/vilka? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 



Hur ser det ut idag?  

 

Är det något stöd du erhållit som du tyckt varit extra värdefullt? Iså fall vad? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

Hur har det fungerat för dig när det gäller arbete/sjukskrivning? Har du fått det stöd du 
önskat? Tänk från diagnos, under och efter behandling. 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 



Den som redan är sjuk kan göra hälsovinster med förbättrade levnadsvanor. Har 
vården samtalat med dig om områden som fysisk aktivitet och viktpåverkan?  

 

FYSISK AKTIVITET 

Fysisk aktivitet förbättrar livskvaliteten hos cancerpatienter och reducerar 
behandlingsbiverkningar. Är detta något vården informerat dig om?  

Ringa in det alternativ som stämmer. 

 

Ja Nej 

 

Om ja: Hur har denna information givits och när?  

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

Om nej: Hur hade du önskat få information om detta och när?  

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 



Hade du önskat/behövt stöd för att själv kunna vara mer fysiskt aktiv/träna?  

Ringa in det alternativ som stämmer. 

 

Ja Nej 

 

Om ja: Hur hade du iså fall önskat stödet skulle se ut? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

VIKTUPPGÅNG 

Det är vanligt att kvinnor med bröstcancer går upp i vikt vid cytostatikabehandlingen och det 
är ogynnsamt. Man bör därför försöka undvika viktuppgång. Är detta något vården informerat 
dig om? 

Ringa in det alternativ som stämmer. 

 

Ja Nej 

 

Om ja: Hur och när har denna information givits? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 



Om nej: Hur hade du önskat få information om detta och när? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Hade du önskat/behövt stöd för att undvika viktuppgång?  

Ringa in det alternativ som stämmer. 

 

Ja Nej 

 

Om ja: Hur hade du iså fall önskat att hjälpen skulle se ut? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Om du skulle förändrat dina levnadsvanor, hade du då orkat arbeta i samma utsträckning som 
du gjort nu tror du? 

Ringa in det alternativ som stämmer. 

 

Ja Nej 

 

 



TID TILL KURATOR 

Alla patienter som bor tillsammans med minderåriga barn bör ha fått en tid för ett personligt 
besök hos kurator.  

 

Har du minderåriga barn och erhöll du en tid för personligt besök hos kurator? 

Ringa in det alternativ som stämmer. 

 

Ja Nej Nej, frågan ej aktuell  

 

BEDÖMNING AV BEHOV 

Hur har vården uppmärksammat behov/problem som du har haft från tiden vid 
bröstcancerdiagnos och framåt? 

Ringa in det eller de alternativ som stämmer. 

 

Jag eller närstående till mig har själva påtalat när det funnits behov/problem 

 

Vården har frågat om det vid samtal 

 

Jag har fått fylla i skattnings/bedömningsformulär 

 

Det har inte uppmärksammats 

 

 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 

 

 
   



Bilaga 3 
 
FRÅGOR TILL DIG SOM ARBETAR I VÅRDEN ANGÅENDE 
CANCERREHABILITERING  
 
Som medarbetare är du viktig och dina åsikter är värdefulla! Vi hoppas därför om du kan tänka 
dig att bidra med dina tankar och åsikter angående cancerrehabilitering så att vi tillsammans 
kan göra den bättre. Alla tankar och idéer är välkomna! 

När man har cancer står ofta den tumörriktade behandlingen i fokus. Men det är också av största 
vikt att få stöd och hjälp så att man kan leva ett så bra liv som möjligt. Cancerdiagnos och 
cancerbehandling påverkar många delar av livet. De åtgärder som syftar till att förebygga och 
minska fysiska, psykiska, sociala och existentiella följder av cancersjukdom kallas för 
cancerrehabilitering. Behoven av cancerrehabilitering varierar från person till person och kan 
även skifta för en och samma person över tid. Cancerrehabilitering är aktuellt från 
cancerdiagnosen och framåt. 

Syftet med denna enkät är att ta reda på vad du som medarbetare behöver för att kunna erbjuda 
patienter en sammanhållen cancerrehabilitering redan från diagnos och framåt. Målsättningen 
är också att i större utsträckning försöka förebygga och minska problem orsakade av sjukdom 
och behandling. 

Svaren kommer användas helt avidentifierade som en del i ett förbättringsarbete, vars syfte är 
att ta fram hur cancerrehabilitering på SkaS för utvalda patientgrupper kan utvecklas än mer i 
enlighet med nationella och regionala riktlinjer.  

Tillsammans kommer vi senare att testa den nya rehabiliteringsprocessen. 

 

Med vänlig hälsning 

Svante Lifvergren, kvalitetschef  

Annette Trenge Jarlshammar, verksamhetschef M1 

Magnus Olsson, verksamhetschef K2 

Malin Andersson, kssk M1 

Pernilla Fagerlind, kssk M2 

Karin Jannesson, kssk K2 

Chichi Malmström, rehab.koordinator M1 

Vid frågor är du välkommen att kontakta någon av oss i projektgruppen 

<malin.e.andersson@vgregion.se> <pernilla.fagerlind@vgregion.se> 
<karin.janneson@vgregion.se> <chichi.malmstrom@vgregion.se> 

 



En cancerdiagnos och dess behandling påverkar många delar av livet för våra patienter och 
deras närstående.  

Nedan ser du några exempel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag som fyller i enkäten är: 

 Läkare 
 Sjuksköterska 

 Annan profession:______________________________________ 
 

         Jag är framförallt verksam inom: 

 Bröstcancerprocessen 
 Hjärntumörprocessen 

 

           Jag arbetar inom: 

 Sluten vård 
 Öppen vård 

 

Använd gärna baksidan om utrymmet inte räcker till vid respektive fråga – kom ihåg att ange 
vilken fråga svaret gäller. 

 

 

Stress 

 Oro, 
ångest    

Vikt 

Koncentration 

Nedstämdhet 

Utseende 

Arbetsförmåga 

Värme-
vallningar 

Sexualitet 

Smärta 

Trötthet 

Minne 

Ekonomi      Existentiella 
funderingar 

Relationer 

Sömn 



BEDÖMNING AV BEHOV OCH PLANERING 

 

1. Hur uppmärksammar du behov/problem som patienter har för tiden från diagnos och 
framåt? (Flera alternativ möjliga) 

 

 Patient/närstående får själva tala om när det finns behov/problem  
 Jag frågar om det vid samtal 
 Patienten får fylla i skattnings/bedömningsformulär 
 Annat:________________________________________________ 

 
 

2. Om du efterfrågar behov/problem alternativt låter patienten fylla i skattnings/-
bedömningsformulär, när görs detta? 
 

_____________________________________________________________ 

 

3. En plan upprättas för patientens cancerrehabilitering 

 Alltid 
 Ofta 
 Sällan 
 Aldrig 
 Annat:________________________________________________ 

 
 
4. Patienten är delaktig i upprättandet av planen 
 Alltid 
 Ofta 
 Sällan  
 Aldrig 
 Annat:________________________________________________ 

 
5. Utifrån de behov/problem som vanligen drabbar de patienter du möter - vilka 

rehabprofessioner borde involveras i cancerrehabiliteringen? (flera alternativ möjliga) 

 Arbetsterapeut 
 Dietist 
 Fysioterapeut 
 Kurator 
 Logoped 
 Psykolog 
 Andra professioner:_________________________________________ 



6. Vilka professioner bidrar i nuläget med rehabiliteringsstöd till dina patienter? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

7. Vad fungerar bra vad gäller tillgången till olika rehabprofessioner idag? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

8. Vad behöver förbättras/saknas vad gäller tillgången till rehabprofessioner? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

9. Vilka frågor anser du är viktiga att ställa för att få fram vilka rehabiliterings-behov 
patienten har?  

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 



LEVNADSVANOR 

Den som redan är sjuk kan göra hälsovinster med förbättrade eller bibehållna goda 
levnadsvanor. Nedan följer några frågor/påståenden inom detta område 

 

Fysisk aktivitet 

10. Våra patienter får information om att fysisk aktivitet kan förbättra livskvaliteten och 
reducera behandlingsbiverkningar 

 

 Alltid       
 Oftast 
 Sällan 
 Aldrig 
 Vet ej 

 

10a Om patienten får information om fysisk aktivitet, hur, när och av vem ges den?  

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

10b. Om patienten inte får information om fysisk aktivitet, hur kommer det sig? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 



11. Vilket stöd kan du erbjuda för att motivera patienterna att öka eller komma igång med sin 
fysiska aktivitet? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

12. Vilket stöd önskar du att du kunde erbjuda patienterna för att motivera till och underlätta 
fysisk aktivitet? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Trötthet 

13. Patienterna informeras om att fysisk aktivitet är en effektiv metod för att motverka fatigue 

 Alltid     
 Oftast 
 Sällan 
 Aldrig 
 Vet ej 

 

13a. Hur och när ges denna information?  

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 



13b. Om inte hur kommer det sig att denna information inte ges? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Tid till kurator 

Det finns vissa patienter som ska erbjudas en tid till kurator, d.v.s. erbjudas en bokad tid för 
personligt besök hos kurator.  

 

14. Erbjuder ni några av era patienter tid till kurator? 

 Ja           
 Nej 
 Vet ej         

 

14a. Om ja, vilka patienter erbjuds kuratorskontakt? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Rökning 

Det finns mycket evidens för att rökning påverkar behandlingen negativt.  

15. Patienterna tillfrågas om sina rökvanor  

 Alltid 
 Oftast 
 Sällan 
 Aldrig 
 Vet ej 



15a. Om inte hur kommer det sig att patienten inte tillfrågas? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

16. Finns rutin för att erbjuda rökavvänjning för de patienter som röker?  

 Ja  
 Nej 
 Vet ej 

 

Viktuppgång 

Det är vanligt att kvinnor med bröstcancer går upp i vikt vid cancerbehandling, detta bör 
undvikas.  

 

17. Patienter informeras om riskerna för viktuppgång i samband med behandling 

 Alltid 
 Oftast 
 Sällan 
 Aldrig   
 Vet ej 
 Ej aktuellt 

 

17a. Hur och när ges information om riskerna för viktuppgång? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 



17b. Om inte information om viktuppgång ges, hur kommer det sig? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Försäkringsmedicin 

18. Vilka olika ersättningar inom försäkringsmedicin har du kunskap om: 

 Sjukpenning 
 Flexibel sjukskrivning 
 Förebyggande sjukpenning 
 Särskilt högriskskydd 
 Rehabiliteringsersättning 
 Sjukersättning 
 Aktivitetsersättning 
 Andra ersättningar:_________________________________________ 

 

18a. Jag anser att jag har tillräcklig kunskap inom området försäkringsmedicin. 

 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Instämmer inte alls 
 Jag har behov av ytterligare kunskap särskilt vad 

gäller:_______________________________________________ 
 

19. Övrigt 

Här nedan finns möjlighet för dig att mer allmänt skriva ner dina tankar kring 
cancerrehabilitering, till exempel vad som fungerar bra och eller vad som behöver förbättras. 
Du får gärna använda baksidan om utrymmet inte räcker till. 

_____________________________________________________________________ 

Ifylld enkät läggs i bifogat kuvert och skickas med internpost till: 

SkaS Skövde, rehabkoordinator, Chichi Malmström, enhet AT/FT  

 

Tack för din tid och din medverkan! 



Bilaga nr 4 
FRÅGOR TILL DIG SOM ARBETAR INOM REHABPROFESSION  
ANGÅENDE CANCERREHABILITERING 
 
Som medarbetare är du viktig och dina åsikter är värdefulla! Vi hoppas där-för att du kan tänka 
dig att bidra med dina åsikter och tankar angående cancerrehabilitering så att vi tillsammans 
kan göra den bättre. Alla tankar och åsikter är välkomna! 
 
När man har cancer så är ofta den medicinska behandlingen i fokus. Men det är också av största 
vikt att få stöd och hjälp så att man kan ha ett så bra liv som möjligt. Cancerdiagnos och 
cancerbehandling påverkar många de-lar av livet. De åtgärder som syftar till att förebygga och 
minska fysiska, psykiska, sociala och existentiella följder av cancersjukdom kallas för 
cancerrehabilitering. Behoven av cancerrehabilitering varierar från person till person och kan 
också skifta för en och samma person över tid. Cancerrehabilitering är aktuell från 
cancerdiagnos och framåt. 
 
Syftet med denna enkät att ta reda på hur nuläget ser ut samt vad du som medarbetare behöver 
för att kunna erbjuda patienter cancerrehabilitering från diagnos och framåt. Målsättningen är 
att i större utsträckning försöka förebygga och minska problem orsakade av sjukdom och 
behandling. Du svarar på de frågor som är aktuella för din profession. 
 
Svaren kommer användas som en del i ett förbättringsarbete var syfte är att ta fram hur 
cancerrehabiliteringen för patienter med bröstcancer och hjärntumör på SkaS bör utvecklas i 
enlighet med nationella och regionala riktlinjer. 
 
Tillsammans kommer vi senare att testa den nya cancerrehabiliteringsprocessen. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Svante Lifvergren kvalitetschef SKAS 
Anette Trenge Jarlshammar verksamhetschef M1 
Magnus Olsson verksamhetschef K2 
Malin Andersson kontaktsjuksköterska 
Pernilla Fagerlind kontaktsjuksköterska 
Karin Jannesson kontaktsjuksköterska 
Chichi Malmström rehabkoordinator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hur ser det ut idag?  
 
En cancerdiagnos och dess behandling påverkar många delar av livet för våra patienter och 
deras närstående. Nedan ser du några exempel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Instruktion till enkäten: 
Enkäten är uppbyggd så att varje profession (fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator samt dietist) 
har varsin sida med frågor. Du svarar bara på den sida som är aktuell för din profession. De 
sista sidorna vänder sig till flera och alla professioner. Om du undrar över något är du 
välkommen att kontakta Chichi Malmström, 0500-43 27 73 eller 
chichi.malmstrom@vgregion.se  
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Sömn 



Frågor till fysioterapeut 
 
Vilket stöd och hjälp ger du som fysioterapeut idag till patienter som har bröstcancer eller 
hjärntumör för att förebygga och minska problem orsakade av sjukdom eller behandling? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Är det idag någon skillnad på omfattningen och typen av insatser du som fysioterapeut bidrar 
med beroende på om patienten vårdas i öppen vård eller slutenvård? (ringa in aktuellt 
alternativ) 
 
Ja        Nej 
 
Om ja, beskriv skillnaderna: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Hur får du som fysioterapeut kännedom om patienternas behov idag? 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 



 
Frågor till arbetsterapeut 
 
Vilket stöd och hjälp ger du som arbetsterapeut idag till patienter som har bröstcancer eller 
hjärntumör för att förebygga och minska problem orsakade av sjukdom eller behandling? 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Är det idag någon skillnad på omfattningen och typen av insatser du som arbetsterapeut bidrar 
med beroende på om patienten vårdas i öppen vård eller slutenvård? (ringa in aktuellt 
alternativ) 
 
Ja        Nej 
 
Om ja, beskriv skillnaderna: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Hur får du som arbetsterapeut kännedom om patienternas behov idag? 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 



 
Frågor till kurator 
Är det några patienter med bröstcancer eller hjärntumör som aktivt erbjuds ett personligt 
besök hos dig som kurator? Med aktivt erbjudande menas att patienten rutinmässigt får en 
bokad tid till dig som kurator. 
(ringa in aktuellt alternativ) 
 
Ja  Nej  Vet ej 
 
Om ja, vilka patienter får detta erbjudande? 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Är det idag någon skillnad på omfattningen och typen av insatser du som kurator bidrar med 
beroende på om patienten vårdas i öppen vård eller slutenvård? (ringa in aktuellt alternativ) 
 
Ja  Nej 
 
 
Om ja, beskriv skillnaderna: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Hur får du som kurator kännedom om patienternas behov idag? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 



Frågor till dietist 
 
Vilket stöd ger du som dietist idag till patienter som har bröstcancer eller hjärntumör för att 
förebygga och minska problem orsakade av sjukdom eller behandling? 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Är det idag någon skillnad på omfattningen och typen av insatser du som dietist kan bidra 
med beroende på om patienten vårdas i öppen vård eller slutenvård? (ringa in aktuellt 
alternativ) 
 
Ja  Nej 
 
Om ja, beskriv skillnaderna: 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Hur får du som dietist kännedom om patienternas behov idag? 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 



Levnadsvanor 
Den som redan är sjuk kan göra hälsovinster genom att förbättra eller bi-behålla goda 
levnadsvanor.  
Under rubriken fysisk aktivitet finns frågor till dig som är fysioterapeut.  
Under rubriken viktökning finns en fråga till dig om är fysioterapeut eller dietist. 
 
 
Fysisk aktivitet 
Det finns idag evidens för att fysisk aktivitet kan förbättra livskvalitet och reducera 
behandlingsbiverkningar. Det är också visat att fysisk aktivitet är effektivt för att motverka 
fatigue, vilket är ett vanligt problem för många patienter. 
 
Vilket stöd ger du som fysioterapeut idag patienter med bröstcancer eller hjärntumör för att 
öka deras fysiska aktivitet? 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Finns tillgång till träningslokal för patienterna på sjukhuset (orten) där du arbetar som 
fysioterapeut? (ringa in aktuellt alternativ) 
 
Ja   Nej 
 
 
Hur ser möjligheter till enskild träning/gruppträning på sjukhuset ut idag för patienter med 
bröstcancer eller hjärntumör? 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 



Viktuppgång 
Det är vanligt att kvinnor med bröstcancer går upp i vikt av cancerbehandlingen. Detta är 
ogynnsamt och bör försöka undvikas. 
 
Vilket stöd ger du som fysioterapeut/dietist idag för att hjälpa patienterna förebygga detta? 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Allmänna synpunkter på levnadsvanor och stöd till patient – alla svarar: 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resterande frågor besvaras av samtliga, oavsett profession 
 
Hur skulle det kunna se ut?  
 
Om du bortser från hur det ser ut idag, där resurser och gränsdragningar (till ex. primärvård) 
kanske begränsar det du kan göra.  
 
Vad skulle du och din profession kunna bidra med för att hjälpa till att före-bygga och minska 
problem hos patienter utifrån er kompetens? 
(använd gärna baksidan) 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 

Patienternas vårdbehov är många gånger utmanande så väl medicinskt, etiskt, psykologiskt, 
socialt, existentiellt och emotionellt, vilket stärker behovet av att olika professioner är 
involverade i cancerrehabiliteringen. Det är patienternas behov som ska vara utgångspunkt 
när teamets sammansättning planeras. Vi ser att Er kompetens behövs.  
 
Vad tycker du behövs för att vi bättre ska kunna samverka som ett team kring patienter med 
bröstcancer eller hjärntumör? 
(använd gärna baksidan) 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 



Vilken rehabprofession tillhör du?  
 
� Arbetsterapeut 
� Dietist 
� Fysioterapeut 
� Kurator 
 
 
Vilken process arbetar du inom?  
 
� Bröst                              
� Hjärntumör 
 
 
Vilken ort arbetar du på?  
 
� Lidköping                        
� Skövde 
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
Ifylld enkät skickas med internpost till: 
Chichi Malmström  
Rehabkoordinator/Enheten för arbetsterapi/fysioterapi 
  



Bilaga nr 5 
 

 

 
 

Sammanställning av läxa utifrån distresstermometern

Praktiska problem 

Arbetsterapeut Fysioterapeut Dietist Kurator Neuropsykolog Sjuksköterska

Barnomsorg X

Bostad X X X

Ekonomi/försäkringar X

Transport X X X

Arbete/Studier X X X

Beslut om behandling X X

Övrigt X X

Anpassning Hjälpmedel Samtal Sjukreseintyg

Hjälpmedel Hembesök Orosanmälan

Hembesök Fallprevention Ge info om behandl

Framkomlighet Bostadsbidrag och biverkningar

Fallprevention Hyrevärdar

Hänvisa till annan

Rullstol Fonder

Information

Överrapportering Ergonomi Godman

Information

Färdtjänst

Parkeringstillstånd

Sjukresor

Kontakt med

FK

Arbetsförmedling

CSN

Psykiskt

Socialt

Hänvisa till annan

Familjerelaterade problem

Arbetsterapeut Fysioterapeut Dietist Kurator Neuropsykolog Sjuksköterska

Relation till barn X X X

Relation till partner X X X

Möjlighet att kunna få barn X

Hälsoproblem inom familjen X X

Övrigt X X

Vanor/Roller Våld i nära Lyssna, samtal Lyssna, samtal

Planering/Struktur relationer Information Infomration

i vardagen  Familjesamtal

Lyssna, samtal Lyssna, samtal

Våld i nära  Information Information

relationer

Parsamtal Information

Anhörigsamtal Kontakt med

läkare

Hälsoprevention fertilitetsbevarande

alkohol, rökning åtgärder eller

mat, sömn, rörelse onkogenetisk

utredning

Lyssna, ge inform

och råd

Hänvisa till sexolog,

uroterapeut, 

kurator mm



 
 

 
  

Känslomässiga problem

Arbetsterapeut Fysioterapeut Dietist Kurator Neuropsykolog Sjuksköterska

Depression X X X X X

Rädsla X X X X

Nervositet X X X X

Nedstämdhet X X X X

Oro X X X X X

Förlust av intresse X X X X X

Övrigt X X

Kartläggnin av Träning och Prata om att detta Samtal som är Mycket vanligt vid Lyssna, ge lugn

aktiviteter aktivitet kan ge ändrade stödjande hjärnskada.  stödjande samtal, 

Motivation kostvanor. Ge tips krisbearbetande Bedömning görs Kontinuitet

Aktivitet Tips, råd och råd.  motiverande Information om Ge trygghet

och aktivitet rådgivande förebyggande Ställa följfrågor

behandlande åtgärder

KBT Lyssna, ge info om

uppmuntra till 

Remiss till VåC eller fysisk aktivitet och

psykistrin vid  utevistelse

svårare fall

Förmedla kontakt

till tex kurator eller

diakon. 

Diskutera med 

läkare om ev

medicinering

Existenitella/Religiösa problem

Arbetsterapeut Fysioterapeut Dietist Kurator Neuropsykolog Sjuksköterska

X X X

Samtal om döden, Samtal Lyssna

hopp och rädsla mm Erbjuda kontakt med

tex kurator



 

Fysiska problem 

Arbetsterapeut Fysioterapeut Dietist Kurator Neuropsykolog Sjuksköterska

Utseende X X

Hygien/Påklädning X X

Andning X X X X

Förändrad urinering X X

Förstoppning X X

Diarré X

Ätsvårigheter X X X X

Trötthet X X X X X X

Känner mig svullen X X

Feber X

Rörlighet X X X X

Matsmältning X

Minne/Koncentraion X X X X X

Munsår X

Illamående X X X

Torr/tilltäppt näsa X

Smärta X X X X X

Sexuella problem X X X

Torr hud/klåda X

Sömn X X X X X

Missbruk X X

Stickningar i händer/fötter  X X X

Övrigt X X



 

 

Strategier Motståndsandning Kostråd och  Samtal, ge tips Lyssna, kylmössa, 

Hjälpmedel Slemmobilisering förskrivning av  och råd rekvisition peruk,

Minska dyspné kosttillägg,  Ge tips om övriga

Energisparande  Positioner sondnäring och Samtal, ge tips hjälpmedel vid

åtgärder Hjälpmedel förtjockningsmedel Samtal kring och råd hårförlust

Andningsteknik i Aktivitet/Träning dessa ämnen ögonbrynsfärgning

aktivitet Inhalation Kostråd om lättlagad Samtal, ge tips remiss bröstprotes

Hjälpmedel = mat och  och råd bröstrekvisition

elryggstöd Bäckenbotten‐ förskrivning av

träning kosttillägg Samtal, ge tips Utreda, bedöma

Energisparande och råd medicinsk orsak,

åtgärder Aktivitet/Träning Kostråd och ev ge råd, kontakta

Balans i aktivitet  förskrivning av  Samtal, ge tips, info arbetsterapeut

och vila Sittposition kosttillägg psykoedukation,

Struktur i vardagen strategier och råd Utreda, bedöma

Hjälpmedel Fatigue ‐  medicinsk orsak,

Aktivitet/Träning Bedömning av ge råd om egenvård,

Träning i aktivitet Information andra kognitiva förmedla kontakt

Hjälpmedel Hjälpmedel besvär som tex  med uroterapeut,

logik, visouspatial förskriv inkontinens

Aktivitetsbedömn Kompressions‐ och språklig förmåga hjälpmedel

Kognitiv bedömn behandling exekutiva förmågor

Struktur i vardagen Aktivitet snabbhet mm Råd om egenvård,

Minneshjälpmedel Position NPU och info samt Utreda, bedöma

Spisvakt psykoedukation medicinsk orsak,

Övningar Rekommendation förskriva stomi‐

Hjälpmedel Ärrmobilisering av arbetsuppgifter material, undervisa

Smärthantering Töjningar och arbetsmiljö om stomivård och

Strategier följa upp

Ergonomi Fysiskt aktivitet

och träning Råd om egenvård,

Kartläggning Utreda, bedöma

Hjälpmedel tex TENS medicinsk orsak,

tyngdtäcke, elryggst förskriva stomi‐

Vilopositioner/ material, undervisa

Bedömningar och hållning om stomivård och

åtgärd TENS följa upp

Fallprevention Värme/kyla

Hjälpmedel Akupunktur Råd om egenvård,

Ortos, slynga Utreda, bedöma

Hjälpmedel medicinsk orsak,

Aktivitet/träning dietistkontakt 

kontra vila

Råd om egenvård,

Aktivitet/träning Utreda, bedöma

medicinsk orsak,

Kompression information om

Aktivitet/träning fatigue

Rörelseträning

Råd om egenvård,

kontakta fysioterap

Utreda, bedöma

medicinsk orsak

Råd om egenvård,

utreda, bedöma

medicinsk orsak,

kontakta fysioterap

Råd om egenvård,

kontakta dietist

Information om

"kemo‐brain", 

kontakta arbetstera

Råd om egenvård,

bedöma medicinsk

orsak

Råd om egenvård,

bedöma och

utesluta medicinsk

orsak, kostråd, 

antiemetika

Råd om egenvård

Skattning, VAS, 

läkemedel, remiss

smärtenheten

Lyssna, läkemedel,

erbjuda sexolog

Råd om egenvård, 

bedöma och

utesluta medicinsk

orsak, läkemedel

Råd om egenvård,

tips och råd

läkemedel 

Lyssna, remiss till

läkare, VåC, kurator

Råd om egenvård, 

bedöma och 

utesluta medicinsk 

orsak

Remiss till annan

vårdgivare



 

Övriga problem/Förslag på rutiner

Arbetsterapeut Fysioterapeut Dietist Kurator Neuropsykolog Sjuksköterska

X X X X

Hur mår du i  Screening  Socialstyrelse‐ Neuropsykologisk

kroppen och hur inledningsvis och  aborter utedningar och 

fungerar din kropp? 1‐2 gånger/månad Donatorutredning uppföljningar 

Är det något som du * Vikt Smittspårning av före och efter op

vill göra fysiskt som * Ofrivillig vikt‐ könssjukdomar

du inte orkar/kan? förlust Patientundervisning

* Ätsvårigheter * Hjärtskola

* BMI * KOL‐skola

*Diabetesskola

Föreläsning för

vårdpersonal

* Bemötande

* Empatisk 

kommunikation


