
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verksamhetsbeskrivning 
bäckenrehab SUS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

     
Bäckenrehabilitering i södra sjukvårdsregionen 
Bäckencancerrehab SUS har ett regionalt uppdrag att skapa förutsättningar för en jämlik uppföljning 
av patienter i Södra sjukvårdsregionen som behandlats onkologiskt och/eller kirurgiskt för cancer i 
bäckenet samt att skapa samsyn kring behandling av dessa besvär. Sedan 2018 finns en vägledning för 
bäckencancerrehabilitering framtagen av en nationell arbetsgrupp. Resurser har anslagits nationellt för 
bäckencancerrehabilitering och som ett led i detta har RCC Syd avsatt resurser för regionala 
samordnare bäckencancerrehabilitering samt för RPPL (regional patientprocessledare) 
bäckencancerrehabilitering inklusive FoU inom området bäckencancerrehabilitering.  
 
Det är väl dokumenterat att patienter som genomgått onkologisk och/eller kirurgisk behandling för 
cancer i bäckenet i stor utsträckning drabbas av olika typer av symtom som påtagligt kan försämra 
deras livskvalitet. Besvären är ofta likartade mellan patientgrupperna oavsett diagnos. Historiskt har 
dock samma symptom behandlats i olika hög grad beroende på grunddiagnosen. I syfte att skapa en 
jämlik utredning och behandling, oavsett diagnos och bostadsort för patienten, har Bäckencancerrehab 
SUS bildats som ett nav för omhändertagande av patienterna, för utbildning och FoU.  
 
Många av de besvär patienterna har kan behandlas på enheter nära patienten medan vissa besvär är 
komplexa och behöver omhändertas på specialistenheter. Nedan redogörs för uppdrag och resurser 
som finns inom Bäckencancerrehab SUS. 
 
Arbetsform 
Bäckencancerrehab SUS är en central resurs med uppgiften att vara remissinstans för patienter med 
komplexa behov som behöver bedömning på specialistenheter och i vissa fall ett multidisciplinärt 
omhändertagande. Till Bäckencancerrehab SUS välkomnas remisser på patienter med terapiresistent 
komplex problematik efter genomgången kirurgisk och/eller onkologisk behandling för någon form av 
cancer i bäckenet (analcancer, blåscancer, cervixcancer, corpuscancer, kolorektalcancer, ovarialcancer, 
prostatacancer, vulvacancer). Remisser bedöms en gång per vecka. Majoriteten av patienter hanteras 
genom att remissen skickas till korrekt resurs som antingen kan finnas inom eller utom SUS. För vissa 
patienter kan förslag om åtgärder på hemorten ges. En liten grupp av patienter behöver en 
multidisciplinär bedömning enligt MDK. Någon regelrätt mottagning sker således inte på enheten. 
Förutom att fungera som remissinstans har Bäckencancerrehab SUS ett uppdrag att utveckla 
omhändertagandet avseende bäckencancerrehab för patienter i södra sjukvårdsregionen. 

 

Personer centralt knutna till Bäckencancerrehab SUS  
Marie-Louise Lydrup RPPL Bäckencancerrehab.  
Marie-Louise Lydrup är specialist i kolorektalkirurgi och gynekologi och docent, arbetar som 
överläkare på kolorektalteamet på SUS med inriktning på lokalt avancerad kolorektalcancer och 
specifikt med patienter som kräver multivisceralt ingrepp, dvs borttagande av flera organ i bäckenet 
samt synkron rekonstruktiv kirurgi. Samarbete med gynekologer och urologer är en del av denna 
verksamhet. Sedan 1 januari 2020 arbetar Marie-Louise 10% som Regional patientprocessledare för 
bäckencancerrehabilitering.  

Louis Banka Johnson RPPL FoU Bäckencancerehab 
Louis Banka Johnson är docent i kirurgi och ackrediterad kolorektalkirurg, arbetar inom 
Bäckenbotttencentrum Kirurgen på SUS med funktionella bäckenbottenbesvär, avancerad proktologi 
inklusive transanal minimal invasiv endoskopisk kirurgi samt avancerade förlossningsskador. 
Samarbete med gynekologer, urologer samt hudspecialister ingår. Louis Johnson arbetar sedan 1 juni 
2020 38%  som regional patientprocessledare FoU inom bäckencancerrehabilitering.  

Mari Dahlberg och Sara Strandberg, Regionala samordnare Bäckencancerehab 
Mari Dahlberg och Sara Strandberg är specialistsjuksköterskor och uroterapeuter och arbetar på 
Bäckenbottencentrum Kirurgen på SUS. De tar emot remisser på patienter med tarmdysfunktion, 



 

 

kartlägger och undersöker hela bäckenbotten, självständigt eller tillsammans med teamets kirurger 
samt ger enkla till avancerade individuella behandlingsförslag. Samarbete med Bäckenbottencentrum 
på Urologen och Kvinnokliniken samt uroterapeuter och sjukgymnaster i södra sjukvårdsregionen är 
en naturlig del i detta arbete. Sedan 1 februari 2020 arbetar Mari och Sara 50% vardera som regionala 
samordnare för bäckencancerrehabilitering. Sara och Mari har genomgått GCP utbildning och är redan 
engagerade i flera kliniska studier. 

 

Vårt uppdrag 
1. STRUKTURERAD UPPFÖLJNING 

• Arbeta för en strukturerad och lika uppföljning i regionen av alla patienter med bäckencancer 
oavsett diagnos. 

• Inventera hur uppföljningen ser ut i de olika enheterna i regionen. 
• Ta fram utvärderingsinstrument som säkerställer att vårdgivare ställer rätt frågor för att ringa 

in patientens besvär. 
• Tillse att det finns kompetens att remittera till på olika nivåer. 

2. REGIONAL REMISSINSTANS 
• Bäckencancerrehab SUS, se bilaga 1, fungerar som remissinstans för södra sjukvårdsregionen 

och tar emot remisser på patienter med avancerade besvär efter behandling mot cancer i 
bäckenet i form av mag-tarmbesvär, sexuella besvär, besvär från urinvägarna, smärta och 
lymfödem. Remissgenomgång sker en gång per vecka. Remisserna fördelas till lämplig 
instans, se bilaga 2, alternativt rekommenderas behandlingsalternativ i remissvaret. Vid behov 
samordnas en multidisciplinär grupp för diskussion av patient med mycket komplicerad 
problematik. 

• Produktion och flöde redovisas på årsbasis.  
• Kvalitetssäkra att remissen kommer till rätt kompetens på rätt nivå. 
• Dokumentet om kompetens i regionen inom områden mag-tarmbesvär, sexuella besvär, besvär 

från urinvägarna, smärta och lymfödem revideras årligen. 

3. UTBILDNINGS- OCH KOMPETENSUTVECKLING 
• Årliga utbildningsaktiviteter, workshop och webbinarium inom bäckencancerrehabilitering för 

all personal som kommer i kontakt med aktuell patientgrupp. 
Riktade utbildningar inom områden mag-tarmbesvär, sexuella besvär, besvär från urinvägarna, 
smärta och lymfödem. 

• Studiebesök för att öka kompetensen. 

4. FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT 
• RPPL FoU inom bäckencancerrehabilitering, RPPL inom bäckencancerrehabilitering samt 

regionala samordnare för bäckencancerrehabilitering vid SUS samarbetar för att initiera och 
driva forsknings-och utvecklingsprojekt inom områden med anknytning till seneffekter av 
bäckencancerbehandling. Särskild vikt läggs på omvårdnadsforskning. 

• RPPL FoU utgör kontaktperson och expert inom RCC Syd i frågor som rör forskning inom 
bäckencancerrehabilitering. 

• RPPL FoU verkar för att underlätta igångsättning av och inklusion av patienter i studier 
initierade både inom och utanför södra sjukvårdsregionen samt verkar för att förankra 
igångsatta projekt vid övriga sjukhus inom södra sjukvårdsregionen.  

• RPPL FoU samverkar med andra RPPL och andra vårdgivare för att utveckla 
omhändertagande av patienter med besvär efter bäckencancerbehandling samt deltar i 
utbildningsaktiviteter inom bäckencancerrehabilitering. 

 
 



 

 

 
Bilaga 1 
REMITTERING AV PATIENTER MED AVANCERADE BESVÄR EFTER 
BEHANDLING AV CANCER I BÄCKENET 
Patienter som genomgått onkologisk och/eller kirurgisk behandling för cancer i bäckenet drabbas ofta 
av olika typer av symtom som påtagligt kan försämra deras livskvalitet. Ibland krävs viss utredning i 
syfte att hitta orsaken till symtomen. Många besvär kan behandlas på närmsta sjukhus men är 
symtomen mer komplexa kan remiss skickas till specialistenhet för bedömning. 
 
SUS tar emot remisser på patienter med omfattande symtom efter behandling mot cancer i lilla 
bäckenet. Mag-tarmbesvär, sexuella besvär, besvär från urinvägarna, smärta och lymfödem är exempel 
på problem som kan remitteras till oss.  
 
Du som är läkare, kontaktsjuksköterska eller annan vårdprofession är välkommen att remittera 
cancerbehandlade patienter till oss. Vi tar emot vuxna från 18 år. 
 
Vi är ett multiprofessionellt team som är specialiserade på olika symtom efter 
bäckencancerbehandling. Vi erbjuder patienter bedömning, behandlingsalternativ, planering och 
åtgärder från flera professioner i samråd. 
För att patienterna ska få en så jämlik vård som möjligt så har vi skapat en remissadress för vårdgivare 
i södra sjukvårdsregionen.  
 
Remissadress 
Bäckencancerrehab SUS 
Kirurgmottagningen 
Jan Waldenströmsgata 11A 
205 02  MALMÖ  
 
Remisserna kommer att bedömas av  
Marie-Louise Lydrup, docent öl  
Louis Banka Johnson, docent öl 
Mari Dahlberg, leg ssk/uroterapeut 
Sara Strandberg, leg ssk/uroterapeut 
 
Vi fördelar remisserna till lämplig instans alternativt rekommenderar behandlingsalternativ i 
remissvaret. Vissa patienter med mycket komplicerad problematik kommer att diskuteras i 
multidisciplinär grupp. 
 
Vi är tacksamma om remissen innehåller beskrivning av följande: 

• Cancerdiagnos, given behandling och när den avslutades 
• Beskrivning av patientens symtom/besvär och vilken utredning/behandling som genomförts 

och med vilken effekt. För ytterligare information se bilaga 3. Patienternas besvär ska ha 
kartlagts på ett strukturerat sätt med allmänna (hälsoskattning eller motsvarande) och specifika 
skattingsinstrument (t ex LARS score). Rehabplan ska ha upprättats och insatta 
rehabiliteringsåtgärder utvärderats.  

• Pågående vårdkontakter inklusive stöd och rehabiliteringsinsatser 
• Eventuell samsjuklighet 
• Recidiv ska vara uteslutet  
• Uppgifter om hur vi når dig som remitterar patienten 

  



 

 

Bilaga 2 

RESURSER KNUTNA TILL BÄCKENCANCERREHAB SUS  
 
Kolorektalsektionen Kirurgen SUS Malmö 
Marie-Louise Lydrup 
 
Bäckenbottencentrum VO Kirurgi och gastroenterologi SUS Malmö 
Kolorektalkirurger: 
Louis Banka Johnson, Ursula Aho Fält, Antoni Zawadzki,  
Sjuksköterska/Uroterapeut: 
Mari Dahlberg 
Sara Strandberg 
 
Stomiterapeut:  
Linda Fogelberg 
 
Bäckenbottencentrum VO Urologi SUS Malmö 
Urolog:  
Lena Ljungkvist 
 
Fysioterapeut/Uroterapeut: 
Carina Siller 
Johanna Sjögren 
 
 
Bäckenbottencentrum VO Kvinnosjukvård SUS Malmö 
Gynekolog: 
Maria Andrada Hamer  
 
Fysioterapeut/Uroterapeut: 
Karin Holen 
Elin Werius 
Malin Dankel 
 
Barnmorska/Uroterapeut: 
Susanne Janlöv 
 
 
Mag- och tarmmottagning VO kirurgi och gastroenterologi SUS Malmö 
Gastroenterolog: 
Rita Gustafsson 
 
Sexologer  
Else-Marie Rasmusson och Maria Kronvall, VO hematologi, onkologi och strålningsfysik SUS Lund 
 
Lymfödemmottagningar 
Remiss för konsultation i avancerade fall skickas till: 
Onkologimott Lymfödem Cancerrehabiliteringsmottagningen 
VO hematologi, onkologi och strålningsfysik 
SUS Lund 
 
Smärtrehab 
Psykiater/smärtläkare: 



 

 

Åsa Ringqvist 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
Bilaga 3 
BESVÄR SOM OMHÄNDERTAS INOM BÄCKENCANCERREHAB SUS 
Inför remittering bör patienten ha genomgått allmän radiologi och kvinnor kompletterande 
gynekologisk undersökning för att utesluta tumörrecidiv. Basal utredning och 
behandlingsförsök ska ha gjorts enligt riktlinjer i den nationella kunskapsöversikten 
”Vägledning i bäkencancerrehabilitering”. 
 

TARMDYSFUNKTION 
Diarré 
Illamående 
Blödning per rektum 
Smärta  
Analinkontinens 
Tömningsbesvär 
LARS 
 
Följande tillstånd bör ha uteslutits efter konsultation av medicinsk gastroenterolog 

• Anastomosstriktur 
• Pancreasinsufficiens 
• Laktosintolerans 
• Glutenintolerans 
• Mikroskopisk kolit 

 
Följande utredning bör ha utförts 

• Gastro- och koloskopi 
• Värdering av tillståndet med LARS-score om pat är opererad med främre resektion 

 
Följande behandlingar bör ha prövats 

• Loperamid och bulkmedel 
 

SEXUELL DYSFUNKTION HOS KVINNA 
Följande utredning bör ha utförts  

• Gynekologisk undersökning inkl vaginalt ultraljud 
• Värdering av tillståndet med FSFI-6 
• Sexologisk bedömning om detta finns på hemorten 

Följande behandlingar bör ha prövats 
• Lokal östrogenbehandling och om lämpligt systemisk hormonsubstitution 
• Glidmedel  

 
  
  



 

 

SEXUELL DYSFUNKTION HOS MAN 
Följande tillstånd bör ha uteslutits 

• Diabetes 
Följande utredning bör ha utförts 

• Värdering av tillståndet med IIEF-5 
• Om samtidig libidostörning, uteblivna nattliga och spontana erektioner – kontroll av 

testosteron 
• Bedömning av sexolog om detta finns på hemorten 
• Bedömning av urolog 

Följande behandlingar bör ha prövats 
• PDE5-hämmare 
• Intrauretral behandling 
• Injektionsbehandling 

 

URINVÄGSPROBLEMATIK 
Urininkontinens 
Blåstömningsbesvär 
Besvärande urinträngningar  
Smärta 
 
Följande tillstånd bör ha uteslutits 

• Urinvägsinfektion 
• Symptomgivande prostataförstoring 

Följande utredning bör ha utförts 
• Dryckes- och miktionslista över 2 dygn och blöjvägningstest 
• Residualurinmätning 
• Cystoskopi 
• Urologdömning 
• Uroterapeutbedömning om detta finns på hemorten 

Följande behandling bör ha prövats om de är tillämpliga 
• Uroterapi (blås- och bäckenbottenträning) 
• Antikolinergika 
• Beta-3-receptorstimulerare 

 

SMÄRTA 
Långvarig bäckensmärta 
Följande tillstånd bör ha uteslutits 

• Analfissur 
• Ryggbesvär 

Följande utredning bör ha utförts 
• Gynekologisk undersökning inkl vaginalt ultraljud 
• Cystoskopi 
• Rektoskopi 
• Bedömning av fysioterapeut 
• Smärtanalys 
• MR bäcken 

Följande behandlingar bör ha prövats 



 

 

• Paracetamol 
• NSAID 
• Fysioterapi 

 

LYMFÖDEM 
Följande tillstånd bör ha uteslutits 

• Djup ventrombos 
• Hjärt-kärlsjukdom, njursjukdom eller endokrin sjukdom som kan ge 

lymfödemliknande symtom 
Följande utredning bör ha utförts 

• Bedömning av lymfterapeut om detta finns 
Följande behandlingar bör ha prövats 

• Adekvat kompressionsbehandling 
• Patientundervisning som beskriver lymfsystemets anatomi, fysiologi och egenvård 

som råd kring fysisk aktivitet, viktbalans, hjälpmedel och hudvård 
• Hänvisning till dietist vid övervikt 
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