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Bäckencancerrehabilitering

- för vem?

Mer än 2000 patienter i södra 

sjukvårdsregionen 

drabbas årligen av cancer i bäckenet

• Tarmcancer

• Analcancer

• Urologisk cancer

• Gynekologisk cancer

• Sarkom



Bäckencancerrehabilitering

- för vem?
• Stora framsteg i behandlingsutvecklingen

• Kombination kirurgi-strålbehandling -cytostatika 

får konsekvenser som påverkar livskvalité på 

kort och lång sikt

• Strålbehandling kan ge progredierande besvär 

över lång tid



Överenskommelsen mellan staten och SKL

…”10 miljoner kronor att utbetalas som bidrag till de

sjukvårdsregioner som utvecklar och främjar 

kunskapsuppbyggnad och omhändertagande av 

bäckenbottenkomplikationer samt 

bäckenbottenrehabilitering.”

…”utgå från omhändertagande av cancersjukdomarnas 

komplikationer, men den modell för omhändertagande 

som arbetas fram ska gå att applicera på 

bäckenkomplikationer till följd av förlossningsskador 

och även komplikationer till följd av trauman

och andra sjukdomars behandlingar.”



Biverkningar av 

bäckencancerbehandling

• Urin- och avföringsinkontinens

• Blås- och 

tarmtömningssvårigheter

• Smärtor

• Sexuell dysfunktion

• Lymfödem

• Infertilitet

• För tidigt klimakterium



Avföringsinkontinens



Vattenkastningsproblem

• 50% av kvinnor strålbehandlade mot bäckenet 

uppger urininkontinens

• Efter rektalcanceroperation 

– 33% med normal urinkontinens preop

rapporterade urininkontinens 5 år postop

• Efter prostataop (robot)

– 25% inkontinenta även om lågrisktumör

• Frekvensen av vattenkastingsproblem efter 

gynekologisk och kolorektal kirurgi är dåligt 

kartlagd. 



Sexuell dysfunktion

• 60% av kvinnor med strålbehandlad 

cervixcancer har svår sexuell dysfunktion

• 50% av män robotprostataop män drabbas av 

erektil dysfunktion

• 80% av män och 62% av kvinnorna sexuell 

dysfunktion efter operation för ändtarmscancer



Bäckensmärta

• 25% av rektumamputerade rapporterar smärta i 

op området 1 år efter operationen

• 20% av kvinnor strålbehandlade i bäckenet har 

minst 1 g/vecka buksmärtor

• Partiella intermittenta tarmvred

• Microfrakturer efter strålbehandling



Lymfödem

• Svullnad ben ensidigt el 

bilateralt, blygd

• Nedsatt rörlighet, infektionsrisk

tyngdkänsla, begränsar klädval

• Sekundär påverkan på sexualitet 



Nuläge bäckencancerrehabilitering

• Ojämlikhet beträffande patienters möjligheter att 

få hjälp och rehabiliteringsstöd

• Specifikt vårdprogram för bäckencancerrehab

saknas, men problemen berörs i olika 

tumörspecifika vårdprogram 

• Olika kompetenser finns inom regionen

• Behov av samordning och kunskapsspridning



Ex på verifierade kompetenser Syd
• Bäckenbottencentrum med spetskompetens, SUS

• Spetskompetens inom lymfologi, SUS

• Seneffektsmottagning, Gynokologen, SUS

• Särskilda rehabteam finns på vissa sjukhus / är under 

uppbyggnad på andra i regionen

• Sexologisk kompetens på flera kliniker /sjukhus

• Uroterapeuter på flera kliniker/ sjukhus / VC

• Stomiterapeuter på flera kliniker/ sjukhus

• Lymfterapeuter ojämlikt fördelat i regionen

• Dietister 

• Gastroenterologer



I uppdraget ingår
• En koordinatorsfunktion för hela regionen

• Stödja och säkra multidisciplinär samverkan i regionen

• Tillsammans med lokala och regionala processgrupper/processledare 

med inriktning på cancer i bäckenet arbeta för en processorienterad 

bäckenrehablitering med patientens perspektiv i fokus. Samt säkra 

utveckling av strukturerade bedömningar av rehabiliteringsbehov. 

• Agera rådgivare i frågor som rör bäckencancerrehabilitering och dess 

utveckling för en jämlik rehabilitering i regionen. 

• Delta i RCC:s regionala arbetsgrupper inom rehabiliteringsområdet 

med särskilt fokus på bäckencancerrehabilitering.

• Delta i nationellt arbete med framtagande av riktlinjer för 

bäckencancerrehabilitering

• Stimulera och koordinera regional implementering av nationella 

riktlinjer, rekommendationer från RCC:s arbetsgrupper samt statliga 

satsningar bäckencancerrehabilitering. 
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Arbetsmodellen
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Var är vi nu?
• Inventering av resurser för 

bäckencancerrehabilitering inom södra 
sjukvårdsregionen

• Sprida information och nätverka

– Nätverksmötet för sexologer inom 
cancerrehabiliteringen i södra 
sjukvårdsregionen den 19/9-17

– RCC, syd möte den 4/10-17, Karlshamn

– RCC, syd möte den 23/11-17, Hässleholm

• Nationellt möte den 12/9 -17 där vi bl.a
diskuterade och tog fram riktlinjer för fortsatt 
arbete med ett nationellt kunskapsunderlag

• Konferens i Malmö januari 2018
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Detta behövs utvecklas!
•  Efterfråga patientens problem och kartlägga

rehabiliteringsbehov

• Distress thermometer : enkelt hjälpmedel för bedömning 

av cancerpatienters rehabiliteringsbehov. En svensk 

version av Distresstermometern kan hämtas kostnadsfritt 

på 

National Comprehensive Cancer Centers sida

• Öka vår kunskap i våra lokala 

processteam

• Strukturera omhändertagandet efter 

avslutad cancerbehandling

– jämlik vård

http://www.nccn.org/


• www.eftercancern.se

• ett forskningsprojekt vid Göteborgs 
universitet i samarbete med Jubileumskliniken 
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

• Syftet - förbättra och utveckla vården för 
canceröverlevare som fått onkologisk 
behandling mot bäckenområdet

• ge stöd och bidra till förbättrad livskvalitet 
genom att stärka egenvården

http://www.eftercancern.se/


Regionala koordinatorer för 

bäckencancerrehabilitering 

i södra sjukvårdsregionen
Eva Mossberg, 

barnmorska och sexolog

eva.mossberg@skane.se 

Else-Marie Rasmusson

onkologisjuksköterska och sexolog:

else-marie.rasmusson@med.lu.se 

samt else-Marie.Rasmusson@skane.se
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