
Projekt bäckenrehabilitering 2019-05-02 

Skrivet av Malin Hedlundh 

 1(2) 

 

 

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro    
Akademiska sjukhuset | 751 85 Uppsala 

Besök: Dag Hammarskjölds väg 54 A | Telefon: 018-15 19 10  
E-post: info@rccuppsalaorebro.se | www.rccuppsalaorebro.se 

Projektplan 2019: sjukvårdsregion Uppsala-Örebro 

Bäckenrehabilitering vid cancer 

Nedan presenteras projektplanen för Uppsala-Örebro (U Ö) sjukvårdsregion för projekt 

”Bäckenrehabilitering vid cancer” 2019. Projektet är en direkt förlängning av den satsning 

som startades under 2016 och nuvarande projektplan bygger på tidigare års arbete. 

Projektet bedrivs inom ramen för den överenskommelse som slutits mellan staten och SKL för 

2017–2019, ”Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors 

hälsa”.  

Sjukvårdsregionalt arbete 2019 

Under 2019 kommer projekt bäckenrehabilitering främst att fokusera på regionala 

implementering av den vägledning som publicerades 2018. Utsedda projektledare för detta finns 

i respektive region och arbetet löper på. 

Arbetsgruppgrupp 

RCC U-Ö har en arbetsgrupp som samordnar insatserna i projektet från nationell till 

sjukvårdsregional och regional nivå. Den består av verksamhetschef, verksamhetsutvecklare och 

vårdprocesskoordinator vid RCC samt representant i nationella projektgruppen för 

bäckencancerrehabilitering, processledare i vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering och 

patientrepresentanter. 

Regionala projekt 

Samtliga regioner i Uppsala Örebro sjukvårdsregion har möjlighet att äska om ekonomiska 

medel för att bedriva arbete enligt nedanstående kriterier: 

• Arbetet ska generera verksamhet för alla regionens patienter med bäckenbesvär till följd 

av cancersjukdom eller behandling, oavsett cancerdiagnos, inte enkom patienter 

tillhörande en specifik klinik eller diagnos. 

• Arbetet ska synkroniseras med regionens egna riktlinjer inom området. 

• Arbetet ska integreras med sjukvårdsregionens gemensamma arbete avseende 

multidisciplinär konferens (MDK) inom området. 

• Arbetet ska involvera patientsamverkan i alla faser. 

Regionerna skriver separata projektplaner utifrån nuvarande läge. Arbetet kommer redovisas i 

slutet av 2019. 

Planerade aktiviteter under 2019 

För att säkerställa implementering av vägledningen är nedanstående aktiviteter planerade i 

sjukvårdsregionen under 2019. Utöver dessa kommer varje region som deltar i projektet ansvara 

för egna behovsinventeringar, utbildningsinsatser och klinikövergripande samarbeten. 
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Deltagande i nationell projektgrupp 

Sjukvårdsregionen deltar även under 2019 i den nationella projektgruppen för 

bäckencancerrehabilitering och dess arbete.  

Stödfunktion för sjukvårdsregionen 

Den nationella representanten finns tillgänglig som stöd och kunskapsbärare för hela 

sjukvårdsregionen genom projektet. Sjukvårdsregionen har ingen utsedd person för 

koordinatorsrollen utan det arbetet fördelas inom arbetsgruppen samt på regionala 

projektledare.  

Implementering av vägledning 

Arbetet drivs av respektive region och anpassas efter nuvarande riktlinjer och verksamhet med 

finansiellt stöd av RCC. 

Sjukvårdsregional workshop 

För att regionerna ska kunna ta del av varandras erfarenheter inom projektet, identifiera 

gemensamma svårigheter och möjligheter samt arbeta vidare med sjukvårdsregional MDK 

kommer arbetsgruppen att arrangera en sjukvårdsregional workshop under hösten 2019. 

Regionala projektledare och representanter i VPG för cancerrehabilitering kommer att bjudas 

in. 

Planering av regiondag 

En regiondag för våren 2020 med tema bäckenrehabilitering kommer att planeras under 2019. 

En arbetsgrupp, inklusive patientrepresentanter, är utsedd för detta. 

Återrapportering 

Återrapportering av projektets aktiviteter kommer ske i början av 2020 på såväl nationell som 

regional nivå. 

Kommunikation 

Fortlöpande information om projektet kommuniceras ut via RCC:s nyhetsbrev, sociala medier 

samt inom RCC:s organisation. 

Ekonomi 

I projektets budget ryms lön för ovan beskrivna nationella representant samt ekonomisk 

täckning för ovan beskriva aktiviteter.   

 


