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UPPDRAGSBESKRIVNING- 
UTREDNING AV SPECIALISERAD REHABILITERING INOM CANCERVÅRDEN I 
UPPSALA-ÖREBROREGIONEN 

Leg sjuksköterskan och forskaren Cecilia Arving har av RCC Uppsala Örebro fått i uppdrag att utreda 
behovet av avancerad rehabilitering inom cancervården i Uppsala-Örebroregionen, samt om det 
finns vinster för cancervården i regionen med en nivåstrukturering kring vissa rehabiliteringsåtgärder.  

Redan i den Nationella Cancerstrategin som kom 2009 lyftes cancerrehabilitering fram som ett 
område att prioritera. Ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering arbetades därefter fram 
och offentliggjordes 2014. I detta vårdprogram finns en rad nationella mål uppsatta, ett av dessa 
lyder ”Alla patienter som bedöms ha mer än grundläggande behov ska erbjuds kontakt med 
rehabiliteringsprofession för vidare utredning och åtgärder.” 

Alla patienter med en cancerdiagnos kan sägas ha grundläggande (normala, nivå 1) rehabiliterings-
behov i form av tillgång till information och rådgivning kring egenvård samt stöd vid normal krisreak-
tion. Dessa behov skall tillgodoses av vårdpersonal, eventuellt kan konsultation med rehabiliterings-
profession (nivå 2) behövas enligt den nivåbeskrivning av rehabiliteringsbehov som finns beskrivet i 
det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, se figur 1. Utöver detta kan patienter under 
hela eller delar av sjukdomsprocessen ha mera avancerade rehabiliteringsbehov (nivå 3). I vissa fall 
är detta behov så avancerat att särskilda åtgärder i samarbete med andra samhällsinsatser eller 
vårdgivare kan krävas, vilket brukar klassas som mycket avancerade behov (nivå 4). 

  

 

 

 

 

Figur 1: Nivåstrukturering av cancerrehabiliteringsbehov från grundläggande till mycket avancerade behov. 

Cancerrehabiliteringen är olika organiserad i vår region. I vissa fall finns klinikansluten rehabiliterings-
personal, i andra fall finns möjlighet till konsultation eller remittering till rehabiliteringsprofession. I 
en del fall saknas möjlighet till rehabilitering på avancerad nivå helt. Detta gör att alla patienter med 
cancersjukdom i dagsläget inte får samma möjlighet till rehabilitering utifrån det uppsatta målet i 
vårdprogrammet. 

Som ett led i att förbättra cancerrehabiliteringen i sjukvårdsregionen Uppsala Örebro föreslås en 
utredning kring behovet av avancerad rehabilitering för patienter, som till följd av cancersjukdom 
bedöms ha mer än grundläggande behov av rehabilitering. 

MÅL 
Målet är att cancerrehabiliteringen på olika nivåer skall ingå som en naturlig del i de standardiserade 
vårdförloppen och övriga vårdprocesser, så att alla patienter och deras anhöriga oavsett var de bor i 
regionen får tillgång till likvärdig och jämlik cancerrehabilitering.  
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MÅLGRUPP  
Patienter som till följd av cancersjukdom, utifrån den nivåbeskrivning som beskrivs i det nationella 
vårdprogrammet för cancerrehabilitering, bedöms ha avancerade till mycket avancerade behov av 
cancerrehabilitering  

FRÅGESTÄLLNINGAR 
1. Vilken typ av rehabiliteringsbehov finns på avancerad och mycket avancerad nivå?   
2. Hur stora uppskattas vara grupperna som är i behov av avancerad till mycket avancerad 

cancerrehabilitering?  
3. Hur tillgodoses behovet av rehabilitering för dessa patienter idag i vår sjukvårdsregion? 
4. Skiljer det sig, och i så fall hur, från omhändertagandet i övriga regioner i Sverige?  
5. Finns det underlag för regional samverkan kring rehabilitering avseende den patientgrupp som 

har avancerad till mycket avancerade rehabiliteringsbehov (se figur 2)?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Nivåstrukturering av en patient- och anhörigcentrerad cancerrehabilitering  

TILLVÄGAGÅNGSÄTT 

Frågeställning 1 och 2 besvaras med hjälp av litteratursökning, intervjuer/frågeformulär riktade till 
respektive processledare och de olika representanterna i vårdprocessgruppen för cancerrehabi-
litering vid RCC Uppsala Örebro. Storlek på patientgrupperna kan uppskattas genom statistiskt 
underlag framtagen av RCC Uppsala Örebro.  

Frågeställning 3 och 5 besvaras med hjälp av intervjuer/frågeformulär riktade till de olika 
processledarna vid RCC och respektive cancerråd i vår sjukvårdsregion, samt företrädare för 
respektive landsting i vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering. 

Frågeställning 4 besvaras genom analys av data insamlad för att besvara frågeställning 3 och en mer 
översiktligt kartläggning av övriga regioner i Sverige via ansvariga för cancerrehabilitering från 
respektive RCC. 

RESULTAT 

Resultatet kommer att presenteras i form av en skriftlig rapport och delges muntligt vid olika möten i 
RCC regi. 

 

 

Grundläggande 
behov: vårdpersonal 
läkare m fl. (Nivå 1 och 2) 

Specialiserad cancerrehabilitering: på 
vissa excellenta enheter i regionen (Nivå 4) 

Samverkan med andra instanser lokalt: social 
tjänst, försäkringskassan m fl. (Nivå 4) 

Lokal cancerrehabilitering: kurator, 
sjukgymnast, dietist m fl. (Nivå 3) 

Patient/Anhörig 
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