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Regional projektplan 

Bäckenrehabilitering vid cancer 
Kontaktuppgifter 
Jessica Nordlander, koordinator vid Regionalt Cancercentrum Uppsala Örebro 
jessica.nordlander@akademiska.se 

Syfte 

Att utveckla och främja kunskapsuppbyggnad och omhändertagande av bäckenkomplikationer samt 
bäckenrehabilitering vid cancersjukdom i Uppsala-Örebro Sjukvårdsregion. 

Bakgrund 

I den av regeringen godkända överenskommelse som slutits mellan staten och Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) gällande insatser för kvinnors hälsa 2015-2016 (1) ges särskilt stöd för vissa 
insatser, bland annat finns medel avsatt för bidrag till de sjukvårdsregioner som utvecklar och främjar 
kunskapsuppbyggnad och omhändertagande av bäckenkomplikationer samt bäckenrehabilitering. 
Det initiala arbetet under 2016 ska utgå från omhändertagande av cancersjukdomarnas 
komplikationer, men modellen som arbetas fram ska gå att applicera på bäckenkomplikationer till 
följd av förlossningsskador och även komplikationer till följd av trauman och andra sjukdomars 
behandlingar. 

Cancerrehabilitering i dag 
I En nationell Cancerstrategi för framtiden (2) från 2009 lyfts cancerrehabilitering fram som ett 
prioriterat områden inom cancervården. Ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering (3) 
arbetades därefter fram och offentliggjordes 2014. Vårdprogrammet ska ge en samlad kunskapsbas 
för framtida utvecklingsarbete inom cancerrehabiliteringen, men ska även fungera som en 
vägledning till vårdgivare så att alla patienter kan erbjudas en jämlik och god cancerrehabilitering 
utifrån behov. 

I vårdprogrammet finns en rad nationella mål uppsatta, varav ett lyder ”Alla patienter som bedöms 
ha mer än grundläggande behov ska erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession för vidare 
utredning och åtgärder”. I dagsläget finns stora variationer i hur cancerrehabilitering organiseras och 
bedrivs i Sverige. (3) Utifrån diskussioner som förts i vår regionala vårdprocessgrupp för 
cancerrehabilitering framkommer det att skillnaderna är stora även inom Uppsala-Örebro 
sjukvårdsregion och att vi inte når upp till den nationellt framtagna målsättningen inom 
bäckenrehabilitering vid cancersjukdom. 

Alla patienter med en cancerdiagnos kan sägas ha grundläggande rehabiliteringsbehov, bland annat i 
form av tillgång till information, rådgivning kring egenvård eller stöd vid normal krisreaktion. Dessa 
behov skall tillgodoses av vårdpersonal, eventuellt kan konsultation med rehabiliteringsprofession 
behövas enligt den nivåbeskrivning av rehabiliteringsbehov som finns beskrivet i det nationella 
vårdprogrammet för cancerrehabilitering. (3) 

Utöver detta kan patienter under hela eller delar av sjukdomsprocessen ha mera avancerade 
rehabiliteringsbehov. I vissa fall är dessa behov så avancerade att särskilda åtgärder i samarbete med 
andra samhällsinsatser eller vårdgivare kan krävas (3). Vid avancerade behov som uppkommer mer 
sällan kan det vara en utmaning för en vårdgivare att upprätthålla kunskap och möjlighet till 
omhändertagande inom området, samtidigt som patienten ska erbjudas en jämlik och god 
cancerrehabilitering utifrån sina behov. För att sjukvårdsregionen ska klara av att leva upp till den 
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nationella målsättningen måste vi samverka i arbetet kring och strukturera omhändertagandet av 
patienter med behov av bäckenrehabilitering på mycket avancerad nivå. 

Regional nulägesrapport 
I Uppsala-Örebro sjukvårdsregion insjuknar årligen ca 4800 personer i de cancerdiagnoser som oftast 
genererar i bäckenrelaterade besvär och kan komma att behöva någon form av bäckenrehabilitering. 

Det finns insatser tillgängliga för dessa patienter, men den påbörjade regionala kartläggningen tyder 
på att tillgången skiljer sig åt beroende på var man bor i regionen och vilken diagnos man insjuknar i. 
Vid vissa bäckenrelaterade besvär saknas idag helt rehabiliteringsinsatser i några landsting. 

Cancerrehabilitering i framtiden 
Målet är att cancerrehabilitering på olika nivåer skall ingå som en naturlig del i de standardiserade 
vårdförloppen och övriga vårdprocesser, så att alla patienter och deras närstående oavsett var de bor 
i regionen får tillgång till likvärdig och jämlik cancerrehabilitering utifrån behov. 

Nivåstrukturering av cancervården är ett omfattande arbete som genomförs just nu, såväl regionalt 
som nationellt (4). En av nycklarna till framgång i detta arbete är att samarbeta kring patientgrupper 
där volymerna är små, för att kunna erbjuda patienterna bästa tillgängliga vård. 

Ett viktigt steg i detta är kunskapsöverföring vid regionala multidisciplinära konferenser (MDK). I ett 
ramverk gällande MDK (5) beskriver man att deltagande i MDK förbättrar vårdens kvalitet ur fler 
synvinklar. Dagens regionala MDKer tar upp frågor gällande diagnosticering, behandling och 
uppföljning. Representanter från rehabiliteringsprofessionen är inte närvarande på regionala MDK 
och frågor gällande avancerade rehabiliteringsbehov lyfts således inte. 

Utifrån vår sjukvårdsregions geografiska storlek, med potentiellt många och långa resor för regionens 
patienter, är det inte rimligt att samla alla rehabiliteringsresurser vid ett gemensamt 
bäckenrehabcenter liknande de som startas upp i Stockholm eller Göteborg. Sjukvårdsregionen bör 
istället utgå från de befintliga resurser som finns och samordna sig utifrån regionens förutsättningar. 
Insatser på grundläggande, specifik och i viss utsträckning avancerad nivå bör sjukvårdsregionens alla 
landsting kunna tillhandahålla på egen hand inom bäckenområdet. Däremot behöver 
sjukvårdsregionen ett gemensamt arbetssätt för att möta upp rehabiliteringsbehov på mycket 
avancerad nivå, för att följa nationellt uppsatta mål och därmed erbjuda regionens patienter en 
jämlik vård genom hela vårdkedjan. 

Den regionala vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering anser att den nationella satsningen med 
fokus på bäckenrehabilitering gör det till ett lämpligt område att påbörja det gemensamma 
rehabiliteringsarbetet kring. Faller modellen väl ut kan den komma att användas inom andra 
områden inom rehabiliteringen i regionen. 

Metod och genomförande 
Regional referensgrupp med patienter och närstående 
En viktig aspekt i uppdraget är att det ska utgå från patientens perspektiv. En regional referensgrupp 
av patienter och närstående med erfarenhet från olika diagnoser är sammansatt och ska fungera som 
bollplank i arbetet under hela projektet. En stor del av gruppens arbete är tänkt att genomföras via 
mailkorrespondens, men enstaka möten vid RCC Uppsala Örebro kan komma att bli aktuella. Det 
kommer även att anordnas en nationell workshop på SKL i Stockholm i höst då projektledaren 
tillsammans med en eller två person ut gruppen får möjlighet att delta. 

Nationellt arbete 
Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC) har tagit fram en nationell uppdragsbeskrivning för 
projektet, se Bilaga 1. 
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Regionalt arbete 
För att möjliggöra utveckling och främjande av kunskapsuppbyggnad och omhändertagande av 
bäckenkomplikationer samt bäckenrehabilitering vid cancersjukdom inom Uppsala-Örebro 
sjukvårdsregion har en modell arbetats fram, där befintliga resurser används över klinik- och 
landstingsgränser, utan att resurserna fysiskt styrs om till en central plats i regionen. Modellen 
medför även att patienten i så stor utsträckning som möjligt kan delta i planeringen av sin egen 
rehabilitering, utan att behöva resa långa sträckor för att tillgodogöra sig kunskapen hos experterna i 
vår sjukvårdsregion. Se Bilaga 2 för tänkt samverkansmodell samt implementeringsplan för denna. 

Plan för redovisning och uppföljning 

I den regionala projektplan som nu har tagits fram tydliggörs det hur alla patienter som är i behov av 
bäckenrehabilitering i regionen, oavsett diagnos, får tillgång till detta utifrån sina behov. Staten och 
SKL avser att i kommande överenskommelser följa hur arbetet utvecklas samt återkomma vad avser 
användning av modellen på andra områden inom sjukvården. 

För att projektet ska tilldelas projektmedel (1,5 mkr för regionen) krävs: 

 att en regional projektledare är utsedd, 
 att ett beslut är taget i regionen om att under 2016 utveckla och främja 

kunskapsuppbyggnad och omhändertagande av bäckenkomplikationer och 
bäckenrehabilitering vid cancer  

 samt att en regional projektplan för arbetet 2016 är färdigställd. 

Genomfört: 
Utsedd projektledare är Jessica Nordlander, koordinator vid RCC Uppsala Örebro. 

Ett beslut är taget i Samverkansnämnden om att regionen gemensamt ska utveckla och främja 
kunskapsuppbyggnad och omhändertagande av bäckenkomplikationer och bäckenrehabilitering vid 
cancer under 2016. 

Pågående: 
Projektplanen överlämnas till Samverkansnämnden för godkännande i juni 2016. 

Projektet ska delredovisas av SKL till regeringskansliet 30 juni 2016 och slutrapporteras av SKL till 
regeringskansliet 31 december 2016. 

Projektet redovisas genom skriftlig rapport till Samverkansnämnden i Uppsala-Örebros 
sjukvårdsregion i februari 2017. 

Tidsplan för 2016 
Mars – juni 2016: Ta fram regional projektplan för 2016 
Juli 2016: Rekvirera pengar för projektet 
Juli – december 2016: Påbörja implementering av modellen enligt projektplan 
Januari 2017: Ta fram regional rapport för 2016 
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Bilaga 2 

Regional samverkansmodell 
Nedan beskrivna modell är diskuterad vid möte med representanter ur den regionala 
vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering. 

Nivåstrukturering av cancerrehabilitering 
I modellen nedan symboliseras patienten och dess närstående av det vita fältet. Oavsett vilken 
cancerdiagnos som patienten insjuknar i ska alltid en kartläggning av rehabiliteringsbehoven utföras 
av patientens kontaktsjuksköterska (KSSK) tillsammans med patienten själv samt närstående vid 
behov. Beroende på vad kartläggningen visar kan behoven bedömas landa på olika nivåer, här 
beskrivna som grundläggande behov, särskilda behov, avancerade behov samt mycket avancerade 
behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 1. Grundläggande behov 
Rehabiliteringsbehov på grundläggande nivå anses alla patienter med cancer ha. Detta kan röra sig 
om information eller råd gällande egenvård till exempel och ska kunna erbjudas av läkare, 
kontaktsjuksköterska, sjuksköterska eller undersköterska som deltar i vården närmast patienten. Om 
det vid kartläggning av rehabiliteringsbehov eller vid rond framkommer att patient och/eller 
närstående har behov som inte kan tillgodoses direkt av teamet närmast patienten anses de vara 
behov på nivå 2, särskilda behov. 

Nivå 2. Särskilda behov 
Om behoven överskrider nivå 1 ska patienten tas upp på en lokal rehabiliterings-MDK eller liknande. I 
respektive landsting ska det inrättas forum för rehabiliteringsfrågor på lokal nivå. Där ska behov som 
handlar om ett specifikt problem eller behov som teamet av läkare, KSSK, sjuksköterska eller 
undersköterska inte kan tillgodose direkt utan behöver råd från rehabiliteringsprofession för att 
bemöta lyftas. Vid detta forum eller MDK ska KSSK samt det rehabiliteringsteam som är knutet till 
kliniken närvara. Om man vid MDK konstaterar att behovet bäst tas om hand av 
rehabiliteringsprofessionen själv remitteras patienten vidare till rätt instans. 

Om man trots rehabiliteringsprofessionens kunskap inte heller på denna nivå klarar av att bemöta 
patientens behov utifrån brist på erfarenhet, tid eller beroende på komplexitet i behovet ska man 

Figur 1. Nivåstrukturering av en patient- och 
närståendecentrerad cancerrehabilitering 

Nivå 1. Grundläggande behov 

Nivå 2. Särskilda behov 

Nivå 3. Avancerade behov 

Nivå 4. Mycket avancerade behov 

Patient och närstående 

Kartläggning av rehabiliteringsbehov 

Rond 

Lokal rehabiliterings-MDK 

Samverkans-MDK 

Regional rehabiliterings-MDK 



  160610 
 

7 
 

kalla till en samverkans-MDK, detta görs lämpligen av en rehabiliteringskoordinator eller liknande vid 
kliniken. 

Nivå 3. Avancerade behov 
Då det egna rehabiliteringsteamet inte klarar av att bemöta patientens behov ska 
rehabiliteringskoordinatorn kalla till en samverkans-MDK med aktuella kompetenser. Det kan vara 
annan rehabiliteringspersonal i det egna landstinget som har större erfarenhet inom området, som 
då antigen kan fungera rådgivande till det lokala rehabiliteringsteamet eller kan ta över 
rehabiliteringsinsatsen. Det kan också vara aktuellt att samverka med andra instanser lokalt såsom 
primärvård, psykiatri, socialtjänst, Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Vid dessa samverkans-
MDKer kan utöver den rehabiliteringsplan som alltid ska följa Min vårdplan även en samordnad 
individuell plan (SIP) upprättas för att alla som är inblandade i vården runt patienten ska samordna 
sina insatser utifrån patientens behov. Vid denna typ av MDK ska patient och närstående erbjudas 
möjlighet att delta. 

Nivå 4. Mycket avancerade behov 
Om behovet ligger utanför den kompetensram som ryms inom det egna landstinget anses behovet 
som mycket avancerat och ska då tas upp vid en regional rehabiliterings-MDK där sjukvårdsregionens 
samlade expertis på området hjälps åt att bedöma och bemöta patientens behov. Den lokala 
rehabiliteringskoordinatorn eller av landstinget utvald resurs anmäler patienten till denna konferens. 

Regional rehabiliterings-MDK 
Representanter från de kliniker som i regionen har extra goda kunskaper inom det avsedda området, 
här kallade excellenta enheter, samt representant från den anmälande kliniken deltar vid den 
regionala MDKn. Även patient och/eller närstående ska erbjudas möjlighet att delta för att på bästa 
sätt tillmötesgå behovet. 

Det primära målet vid MDKn är kunskapsöverföring gällande bäckenrehabilitering kopplat till det 
specifika behovet hos den anmälda patienten samt diskussion om lämpligt rehabiliteringsupplägg. 
Vid behov kan en remiss skrivas till den excellenta enheten för bedömning och framtagande av 
rehabiliteringsupplägg. 

I första hand bör sedan rehabiliteringsinsatserna utföras på lokal nivå utifrån det framtagna 
upplägget, men i vissa specifika fall kan även rehabiliteringsinsatserna komma att utföras på den 
excellenta enheten. 

En lokal rehabiliteringskoordinator bör tillsättas i respektive landsting, som tillsammans med KSSK 
ansvarar för att patientens behov av rehabilitering tillgodoses. Koordinatorn ansvarar för de 
administrativa insatserna lokalt som att kalla aktuella kompetenser till samverkans-MDK, samordna 
insatser som sker över klinikgränser etc. Den lokala koordinatorn anmäler även patienter till den 
regionala rehabiliterings-MDKn samt tar emot återkopplingen från denna. 

En regional rehabiliteringskoordinator tar emot anmälan till den regionala rehabiliterings-MDKn, 
ansvarar för teknik såsom uppkoppling mot respektive sjukhus samt bjuder in aktuella kompetenser 
utöver de som anmält patienten. Koordinatorn ska verka som ordförande under MDK samt göra en 
kort dokumentation av det rekommenderade behandlingsupplägget som återförs till den lokala 
rehabiliteringskoordinatorn. Ordförande/koordinator ska inte verka som expert i sakfrågor, utan 
ansvarar för de praktiska aspekterna kring och vid MDK. Denna funktion upprätthålls av en person i 
regionen och bör därför efter projektets avslut samfinansieras av Uppsala-Örebro sjukvårdsregion för 
att möjliggöra jämlik vård för regionens patienter. 

Representanter från excellenta enheter med bred kunskap och erfarenhet av rehabilitering inom de 

områden som slutgiltigt ska ingå in projektet kommer verka som experter vid MDKn. 
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Anmälningsförfarande: Möjlighet till anmälan bör göras elektroniskt. Uppgifterna i anmälan kommer 

följa en tydlig mall som ska finnas tillgänglig på respektive landstings intranät eller hemsida. 

Landstingen får själva välja vem som ska anmäla patienter till den regionala rehabiliterings-MDKn. 

Lämpligen bör det ligga på en rehabiliteringskoordinator. 

Återkoppling: Diskussionen vid regional rehabiliterings-MDK ska resultera i ett rehabiliteringsupplägg 
så att patienten tydligt vet vilket som blir nästa steg i rehabiliteringsplanen. Lokala 
rehabiliteringskoordinatorn ansvarar för återkoppling till patienten. Utifrån den skriftliga 
rekommendationen ska patientens vårdplan uppdateras. 

Teknik: Initialt ska det göras möjligt att delta i regional MDK från ett fysiskt ställe per landsting. I 
första hand bör redan befintliga tekniska lösningar användas. 

Frekvens: I startskedet ska det finnas möjlighet att anmäla patienter till MDK en gång per månad, två 
timmar per gång. Utifrån komplexiteten i rehabiliteringsbehovet planerar den regionala 
rehabiliteringskoordinatorn in tidsåtgång per patient och kallar de som ska involveras till rätt tid.  

Information: En video eller ett flödesschema över hur MDKn går till ska tillsammans med en 
kommunikationsplan tas fram. Den regionala rehabiliteringskoordinatorn ansvarar för att uppdatera 
innehållet i de dokument som tas fram gällande den regionala rehabiliterings-MDKn medan de lokala 
koordinatorerna ser till att de senaste versionerna av dessa finns tillgängliga på respektive landstings 
intranät eller hemsida. 

Implementering 
Den aktivitetsbeskrivning som återfinns nedan visar när i tid möten med representanter från 
respektive landsting kommer genomföras, när en pilot av modellen planeras och när det slutgiltigt är 
tänkt att den ska vara implementerad. 

Den regionala kartläggningen kommer fortsätta under hösten och kommer att resultera i val av 
excellenta enheter inom de områden som prioriteras nationellt. Den regionala kartläggningen 
kommer även ge förutsättningar att starta upp ett regionalt professionsnätverk med fokus på 
omhändertagande av bäckenkomplikationer samt bäckenrehabilitering vid cancersjukdom i Uppsala-
Örebro sjukvårdsregion. 

Dialog med referensgruppen bestående av patienter och närstående pågår under projektets gång. 
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Aktivitetsbeskrivning 2016-17 
Aktivitet Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar 

Val av regional processledare                 

Preliminär regional projektplan                 

Beslut i Samverkansnämnden                 

Regional kartläggning                          

Arbete med nationellt uppdrag                          

Regional projektplan                    

Sätta samman referensgrupp                    

Val av samverkansmodell i regionen                 

Delrapportering till SKL                 

Avstämning med referensgrupp                         

Rekvirera pengar för projektet                 

Framtagande av teknisk lösning                  

Framtagande av dokument                  

Framtagande av information                  

Dialogmöten i respektive landsting                   

Pilot av modellen                  

Utvärdering av piloten                 

Slutrapportering till SKL                 

Beslut av rehabiliteringsbehov               

Beslut av kompetenskrav                

Regional rapport                 

Val av regionala excellenta enheter                 

Start av regional rehabiliterings-MDK                 

Utvärdering/uppföljning av modellen                 

Planering för nästa införandeområde                 

 

 = Viktig händelse  = Regionalt arbete  = Nationellt arbete 

 

Ekonomi 
Omkostnader: 

 Implementeringsansvarig motsvarande lön för 20 % arbetstid under augusti-mars 

 Regional rehabiliteringskoordinator under projektet, motsvarande lön för 10 % arbetstid 
under augusti-mars 

 Dialogmöten i respektive landsting 

 Teknisk lösning 

 Framtagande av informationsfilm eller annat informationsmaterial 

 Ersättning till referensgrupp vid fysiska möten 

 


