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Välkomna!
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Program

10.10-12.00 Nuläge och framtid för projektet
-Hur ligger vi till nationellt och regionalt? Vart vill vi under 2018?

Jessica Nordlander, projektledare och Erika Häggström, 
processkoordinator

-Hur ligger vi till lokalt? Vart vill ni under 2018?

Landstingen rapporterar

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.45 Sexuell hälsa vid cancer
Else-Marie Rasmusson och Eva Mossberg,

Regionala koordinatorer för bäckencancerrehabilitering, RCC Syd

Sexolog Cancerrehabilitering Helsingborg 

14.45-15.05 Kaffe

15.05-15.35 Goda exempel: Bäckenrehabiliteringscentrum i Skåne
Else-Marie Rasmusson och Eva Mossberg,

Regionala koordinatorer för bäckencancerrehabilitering, RCC Syd

Sexolog Cancerrehabilitering Helsingborg 

15.35-16.00 Avslutning
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Bakgrund
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• Överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och landsting 

(SKL) gällande insatser för kvinnors hälsa 2015–2016

– Särskilt stöd för vissa insatser under 2016, bland annat avsatta medel för bidrag 

till de sjukvårdsregioner som utvecklar och främjar kunskapsuppbyggnad och 

omhändertagande av bäckenkomplikationer samt bäckenrehabilitering vid 

cancersjukdom. 

• Regionalt beslut utifrån projektplan för 2016

– Frågor till berörda processledare

– RCC Styrgrupp

– Referensgrupp

– Workshop, bland annat med fokus på vad vi bör göra i vår region:

• Kartlägga; behov/resurser

– Ta vara på patienters/närståendes erfarenheter

• Öppna upp länsgränserna på riktigt ☺

• Göra Min vårdplan med rehabplan känd. Ska vara ett naturligt verktyg i rehabarbetet i vår 

region

– Modell



Beslutad modell 2016
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Figur 1. Nivåstrukturering av en patient- och 
närståendecentrerad cancerrehabilitering 

Regional samverkan!

Utifrån lokala 
förutsättningar



Bakgrund
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• Nationell rapport i början av 2017

– Behov av fortsatt arbete

– Ny överenskommelse mellan staten och SKL för 2017-2019 ”Ökad tillgänglighet 

och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa”, 

beskrivs det i att arbetet ska fortsätta under 2017 med eventuell förläning under 

2018-19

• Ny projektplan för 2017

– Sammanställning av nuläge

– Dialogmöten med uppföljning

– Nätverksträffar

– Referensgrupp in i nätverket

– Regional MDK enligt modell när man byggt den basala strukturen för 

cancerrehabilitering



Hur ligger vi till nationellt?
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• Vad är gjort?

– Utbyte av tankar och erfarenheter utifrån regionernas utgångslägen

– Framtagande av ”kliniska riktlinjer”

– Texter till nationella vårdprogram

– Struktur för uppföljning av seneffekter

• Vad ska göras?

– Skicka ut riktlinjerna på remissrunda

– Sammanställa nationell rapport

– Nationell konferens i Malmö i januari

– Workshop för koordinatorer



Hur ligger vi till regionalt?
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• Vad är gjort?
• Sammanställning av enkäter
• Dialogmöten och telefonuppföljningar
• Nätverksträffar
• Avvakta med införande av MDK

• Vad ska göras? 
• Anställa extern resurs
• Arbeta vidare med projektet inom ramen 
satsningen, enligt nationella direktiv och 
regionala förutsättningar!
• Omvärdera modellen eller vänta in?



Inspiration från andra regioner
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• RCC Stockholm Gotland och RCC Väst
• Center

• RCC Syd
• Utvecklad modell för cancerrehabilitering

• RCC Norr och RCC Sydöst
• MDK, primärvård, lokala riktlinjer etc. 



Hur ligger vi till lokalt?
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Vad har vi arbetat med det sista året - Dalarna

• Bäckenrehabilitering finns med i handlingsplanen för 

landstingets cancerrehabiliteringsgrupp

• I Cancerrådet diskutera vi hur vi kan identifiera vad vi 

behöver göra för att förbättra för ca 7500 personer i Dalarna 

som har diagnoser som kan påverka bäckenet. 

• Hur tillgängliga rehabiliterings resurser ska nå de som har 

behov av dom.
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Vad är på gång framåt - Dalarna

NYSTART

• Fundera över vilka rehabiliterings resurser som finns och vad 

som saknas.

• Hur gör vi bäckenrehabilitering mer känt och tillgängligt.

• Hur ser vi till att det vi saknar i länet tillgodoses nån 

annanstans och vart ligger annanstans? 
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Vad har vi arbetat med det sista året - Gävleborg

• Projektledaren för Bäckenrehabiliteringsprojektet har slutat.

• Försökt rekrytera ny projektledare.

• Fortsatt att genomföra planerade aktiviteter utifrån 

handlingsplan.
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Vad är på gång framåt - Gävleborg

• NYSTART! 
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Vad har vi arbetat med det sista året - Sörmland

• Satsar på hela området Cancerrehabilitering.

• Har genomfört en stor kartläggning av resurser och 

genomför GAP-analyser r/t vårdprogrammet.

• Hittade stor avsaknad av traditionellt rehabiliterande resurser 

som fysioterapeuter och arbetsterapeuter.
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Vad är på gång framåt - Sörmland

• Skapa ett Cancerrehabteam.

• Teamet ska ta emot cancerpatienter oavsett diagnos och 

kliniktillhörighet.

• Ambition att få in även bäckenrehabiliteringspatienter          

till teamet. 
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Vad har vi arbetat med det sista året - Uppsala

• Det finns en förankrad projektplan som berörda informerats 

om inom ramen för Akademiskas projekt för 

cancerrehabilitering rent generellt.

• Särskilt har VO Samlad Rehabilitering, Kvinnohälsa och 
Urologen involverats och visat ett stort intresse och en 
beredskap att arbeta med området under våren. 

• Ett Screeningformulär har tagits fram och finns i patienternas 
pärmar. Här finns frågor inför varje återbesök. Fokus är 
nytillkomna besvär: urinläckage, sexuella besvär tarmbesvär, 
blåstömningssvårigheter, lymfödem och önskemål om stöd 
eller rehabilitering.
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Vad har vi arbetat med det sista året - Uppsala

• Screeningsvaren ligger till grund för remittering/hänvisning till 
sjukgymnast eller fysioterapeut, uroterapeut, tarmterapeut, 
lymfterapeut med flera specialister.

• Alla berörda terapeuter och sjukgymnaster har haft möten med 
projektledaren för all cancerrehabilitering. En inventering visar 
på två större behov av insatser:

Prioriterade medicinska och psykologiska/psykriatiska områden

– Särskilt besvärliga och prioriterade området är tarm, slida/penis och 
urinvägar

– Vilka behandlingsmetoder som tillämpas respektive borde kunna 
erbjudas ska inventeras

Prioriterade kompetens- och organisationfrågor

– Patienternas tillhörighet ska inte avgöra om de får hjälp och i så fall 
vilken

– Problem av olika slag: t ex dubbelarbete, bristande samarbete, 
handledning, närhet och tillgänglighet måste elimineras

– Vilka resurser/professioner finns respektive borde finnas måste 
inventeras
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Vad är på gång framåt - Uppsala

• Budget är befintliga ramar men en inventering av behandlings- och 

kompetensbehoven ska ge underlag för att pröva dessa ramar.

• Hemsida och pedagogiskt informationsmaterial – både internt och 

externt är under utveckling.

• Generellt fokus på diagnostik, förebyggande vård och egenvård.

• Starta upp arbetet med olika behandlingsteam och arbetsgrupper 

kring en rad identifierade delprojekt.

• Initiera ett antal identifierade FoUU-aktiviteter som strategi för att 

ständigt förbättra och utveckla arbetet med bäckenrehabilitering.
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Vad är på gång framåt - Uppsala

• Synkroniseras bäckenbensrehabiliteringen med motsvarande 

arbete kring sexuell hälsa och lymfödem.

• Utveckla vårdkedjor runt behandlings- och rehabiliteringsmetoder 

(inkl. patientinformation, samarbetsaspekter, multidisciplinära 

bedömningar och utnyttjandet av diverse tillgängliga tekniker).

• Göra en översyn över organisering och tillhörighet för att hitta de 

bästa lösningarna för enskilda patienter och deras närstående.

• Insatser för kompetensutveckling men – framförallt – bred 

allmänbildning så att alla vet vad som finns att tillgå och vad som 

skulle kunna göras.
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Vad har vi arbetat med det sista året - Värmland
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Aktiviteter 

sedan sist…

Samtal med: 

Kontaktsjuksköterska

Lymfödemterapeut

Uroterapeut

Behandlings-sjuksköterska 

strål

…



Vad har vi arbetat med det sista året - Värmland

Kontaktsjuksköterska
Gemensamt är att man ännu ej använder Hälsoskattning vid cancerrehabilitering men startar 2018

Prostata: Få urologer, skk telefonuppföljer utan att träffa pat, startat pat
utbildnigsgrupper, får god info men uppmärksammar nog inte lymfödem så mycket, 
ickeop får ej bäckenbottenträning eller uppföljning gällande sexualitet, saknar ej 
rehabprofessioner.

Kolorektal: Använder Liv:s rehabplan, bra med rehabprof, Dietistresursen är knapp, 
behov komplement till sexolog med medicinsk kunskap, även gynekolog för kvinnor, 
önskar mer utbildning i sex & samlevnad, vad kan At göra mer än sittkomfort? BB-
träning vid analinkontinens där stomi/tarmssk börjat i liten skala.

Gyn: Mycket aktiva med info, tex om levnadsvanor och lymfödemrisk, 
utvecklingstjänst 25 % Kssk, väntetid till dietist, CIPN ett stort problem, bör 
uppmärksamma unga med cervixcancer mer.

Strål: Mycket info om biverkan, mindre aktiva med alkohol och tobak nu. Projekt med 
vaginalstavar startar. Bra tillgång rehabprof.

2017-12-06 Projekt Bäckenrehabilitering | Nätverksträff för Bäckenrehabilitering 4 december 2017



Vad har vi arbetat med det sista året - Värmland

Uroterapeut:

Finns Karlstad Arvika Torsby, för gyn- och urologpatienter. Resursen är mycket 
ansträngd. Saknar utbildning i smärta varför behov finns av Ft med kunskap kring 
smärta och bäckenbotten (mest ickemalignitet). Detta finns bara i projektform på 
kvinnokliniken idag.

Kurator: Utökad resurs inom kirurgi SVF kolorektal och prostata.

Lymfödemterapeut: Finns på 5 orter, resurs 2.0-2.5 tjänst, 

gemensamt nätverk, träffar mest bröstcancer men bäckencancer ökar. Flera är 
metastaserade och i palliativt skede. Karlstad: av 164 patienter 2016 var 43 
bäckencancer, 26 %.
Vi träffar patienter ur alla diagnosgrupper vars vårdprogram rekommenderar kontakt 
med lymfödemterapeut. De enda som får information om risk för lymfödem är 
gynpatienter. 
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Vad har vi arbetat med det sista året - Västmanland

• Tillsatta en psykolog  som ska arbeta med alla cancerpatienter på 
Västmanlandssjukhus.

• Annonserat ut en sexologtjänst men inte hittat någon lämplig kandidat.

• Fortsatt med teamronden på onkologkliniken som nu innefattar alla patienter 
under och efter polikliniskbehandling ( Inneliggande patienter har storrond
på avdelningen).

• Kontaktsjuksköterskorna arbetar aktivt med min vårdplan och håller nu även 
på att arbeta mer systematisk med rehabplanen.

• GAP analys avseende rehabilitering för cancerpatienter i Västmanland 
pågår och ska presenteras före jul.

• Uppvaktat sjukhusdirektören och presenterat det Nationella 
vårdprogrammet.
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Vad är på gång framåt - Västmanland

• Inväntar resultatet av GAP analysen.

• Hoppas på att detta leder till en implementeringsplan för vår region.

• Fortsatta arbeta för att vårdprogrammet blir känt och implementeras.

• Förankrad samarbete mellan Arbetsterapeut och Psykolog.

• Ökat och utökat samverkan för Cancerrehabilitering i grupper.

Startas fem grupper per år.

• Har utbildas en Lymfterapeut till.
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Vad har vi arbetat med det sista året - Örebro

• Kontaktsjuksköterskeuppföljning

– Skriftligt uppdrag?

– MDK?

– Min vårdplan? 

– Aktiva överlämningar? 

– Bedömning av cancerrehabiliteringsbehov (Hälsoskattning)?

• Cancerrehabilitering kurs  

– Del I. Information om cancer

– Del II. Stöd i livssituationen

• Informationsträffar efter bröstcanceroperation ( Fysioterapeuter).

• Studie: Behov av cancerrehabilitering i Region Örebro län 2017.

• Fortsatt samverkan med patientföreträdare, kuratorsnätverk, ”Nära 
cancer”
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Vad är på gång framåt - Örebro

• Arbetet med att främja ökad andel utbildade kontaktsjuksköterskor.

• Öppna informationskvällar om egenvård vid cancer i Örebro, 

Lindesberg och Karlskoga.

• Implementera resultatet från cancerrehabiliteringsstudien.

• Utveckla regional information på 1177.
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Fråga
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Vad behöver ni för stöd under 2018 för att komma vidare i ert arbete med 

bäckenrehabilitering?



Program

10.10-12.00 Nuläge och framtid för projektet
-Hur ligger vi till nationellt och regionalt? Vart vill vi under 2018?

Jessica Nordlander, projektledare och Erika Häggström, 
processkoordinator

-Hur ligger vi till lokalt? Vart vill ni under 2018?

Landstingen rapporterar

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.45 Sexuell hälsa vid cancer
Else-Marie Rasmusson och Eva Mossberg,

Regionala koordinatorer för bäckencancerrehabilitering, RCC Syd

Sexolog Cancerrehabilitering Helsingborg 

14.45-15.05 Kaffe

15.05-15.35 Goda exempel: Bäckenrehabiliteringscentrum i Skåne
Else-Marie Rasmusson och Eva Mossberg,

Regionala koordinatorer för bäckencancerrehabilitering, RCC Syd

Sexolog Cancerrehabilitering Helsingborg 

15.35-16.00 Avslutning
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Redovisning
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Vad behöver ni för stöd under 2018 för att komma vidare i ert arbete med 

bäckenrehabilitering?



Vart vill vi under 2018?
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• Regional projektledare och representant i nationell arbetsgrupp.

• 50% tjänst under 2018, gärna i kombination med klinisk tjänst.

• Ta fram en projektplan 2018.

• Samarbete med lokala nätverk.

• Nätverket för Bäckenrehabilitering.



Avslutning
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• Kontakta oss och få mer information om ni är intresserade av 

projektledaruppdraget!

• Utvärdering kommer skickas ut efter nätverksträffen

• Vad händer innan nästa nätverksträff?

• Datum för nästa nätverksträff

– 22/3 2018

– Vill ni ta upp då?

God jul
&

Gott Nytt År!




