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Sammanfattning av slutrapporten 

Under 2016 – 2019 pågick ett nationellt projekt där uppdraget var att utveckla och främja 
kunskapsuppbyggnad och omhändertagande av bäckenkomplikationer och bäckenrehabilitering 
vid cancer. De diagnoser som omfattats är gynekologisk, urologisk, kolorektal och anal cancer 
samt viss hematologisk cancer. En nationell arbetsgrupp bestående av representanter från 
respektive RCC utsågs. En nationell och sjukvårdsregional modell för att säkerställa jämlik 
bäckencancerrehabilitering utformades. 

En del i det nationella arbetet har varit att ta fram en klinisk vägledning för 
bäckencancerrehabilitering. Vägledningen riktar sig till vårdpersonal och syftar till att ge konkret 
stöd i handläggning av de symtom och besvär som kan uppstå vid eller efter behandling av cancer 
i bäckenområdet. 

I norra sjukvårdsregionen har ett flertal utbildningsinsatser genomförts på såväl grundläggande 
som avancerad nivå och ett dialogmöte har genomförts årligen i respektive region. Planering har 
påbörjats för att kunna genomföra en bas-utbildning inom området sexuell hälsa för samtliga 
professioner i cancervården inom norra sjukvårdsregionen. 

En sjukvårdsregional multidisciplinär konferens för bäckencancerrehabilitering (MDK-rehab) har 
byggts upp. Efter ett inledande förarbete i samråd med diagnosspecifika processledare startade 
konferensen under hösten 2017. Konferensen samordnas av sjukvårdsregional koordinator i 
samråd med remittenten. Medverkande professioner väljs utifrån det enskilda ärendet och aktuell 
frågeställning. MDK-rehab medför utökat samarbete, delaktighet och kunskapsöverföring mellan 
olika medicinska discipliner och rehabiliteringsprofessioner samt i förekommande fall mellan 
sjukhusvård och primärvård. Fram till och med januari 2020 har 20 ärenden tagits upp. Det finns 
kapacitet att ta emot fler remisser än vad som inkommer. 

Under åren har samverkan med lokala processteam inom respektive diagnos skett i syfte att skapa 
nätverk, klargöra rehabiliteringsflöden och att implementera arbetssätt och strukturerade 
behovsbedömningar. Det finns en del hinder både beträffande organisation och resurstilldelning 
när det gäller kontaktsjuksköterskor och rehabiliteringsprofessioner. Hindren medför att 
verksamheterna inte till fullo kan möta behoven av cancerrehabilitering. 

Under projekttiden har det i norra sjukvårdsregionen skett en mycket positiv utveckling med 
ökad medvetenhet och kunskap om besvär relaterade till bäckencancerbehandling, patienternas 
behov av rehabilitering samt ökad delaktighet kring regional modell och arbetssätt. 

  



  

 

Bakgrund 

Uppdraget var att utveckla och främja kunskapsuppbyggnad och omhändertagande av 
bäckenkomplikationer och bäckenrehabilitering vid cancer. En nationell och sjukvårdsregional 
modell för att säkerställa jämlik bäckencancerrehabilitering utformades, se nedan. Lokala 
processtödjare samt sjukvårdsregional koordinator rekryterades för att bland annat samordna 
befintliga resurser och utgöra en länk mellan det sjukvårdsregionala och de lokala processteamen. 

 

 

 

Inför sammanfattande och avslutning av bäckencancerrehabiliteringsprojektet genomfördes 
dialogträffar inom respektive diagnosprocess – gynekologisk cancer, urologisk cancer, 
hematologisk cancer och kolorektalcancer.  

Alla professioner som träffar cancerpatienter samt chefer inbjöds att delta. Syftet var att stämma 
av läget, klargöra rehab-flöden inom den egna diagnosprocessen och regionen samt över 
sjukvårdsregionen. Besöken syftade också till att förtydliga alla professioners betydelse i rehab-
kedjan samt att framhålla att samarbete och dialog inom och över diagnosgränserna är 
förutsättningar för att alla patienter ska kunna erbjudas jämlik rehabilitering.  

Användandet av bedömningsinstrument och ”Vägledningen” i det kliniska arbetet diskuterades 
med intention att varje process skulle reflektera över hur de lämpligast kan strukturera upp 
införandet av behovsbedömningar, när i tid och hur genomförandet kan ske. Det fördes även ett 
resonemang kring den nivåstrukturering av rehabiliteringsåtgärder som utarbetades under 
projektets början. Avdelningschefer och medicinska chefer medverkade vid några träffar och 
deltog i diskussionen enligt ovan. 
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Bedömningsinstrument 

I region Jämtland/Härjedalen finns ett generellt beslut att det är Hälsoskattningen som ska 
användas. I övriga regioner finns inte motsvarande beslut. Flera enskilda verksamheter har aktivt 
valt Hälsoskattningen som bedömningsinstrument, exempelvis Kirurgklinikerna i Västerbotten 
och Sundsvall samt Cancercentrum vid NUS.  

I region Norrbotten har Distresstermometern använts vid enstaka verksamheter. 

Vid många verksamheter finns en uttalad idé om när och hur bedömningsinstrumentet ska 
användas. Några använder det sporadiskt och vissa är i starten av ett införande men ingen 
verksamhet har ännu fullt ut genomfört ett strukturerat användande.  

Min vårdplan 

I dagsläget upprättas Min vårdplan (MVP), i vissa fall en förenklad variant, inom urologin vid 
sjukhusen i Östersund, Sundsvall och Umeå samt vid onkologmottagningen i Sundsvall.  

Vid Cancercentrum, NUS har det arbetats fram en modell av MVP som utgår ifrån 
journaldokumentationen. Patienten kan ta del av innehållet genom att läsa sin journal via 1177 
eller erbjudas en utskrift av aktuell journaltext. Ett mer strukturerat införande har inletts under 
hösten 2019.  

I region Jämtland/Härjedalen ligger MVP som en bilaga i journalsystemet och skrivs ut till 
patienten när den har fyllts i. 

Vid kirurgen Sunderby sjukhus erbjuds patienter med kolorektalcancer elektronisk MVP. 

I övriga verksamheter är användningen av min vårdplan ännu så länge fragmentarisk.  

Kontaktsjuksköterskor 

I vissa verksamheter finns hinder både beträffande organisation och resurstilldelning för att 
kontaktsjuksköterskan ska kunna arbeta fullt ut med behovsbedömningar och 
cancerrehabilitering. Resurserna varierar mellan de olika diagnoserna och verksamheterna. Ofta 
saknas en tydlig och aktuell uppdragsbeskrivning.  

Många kontaktsjuksköterskor har också andra arbetsuppgifter som sedvanligt mottagningsarbete, 
operationsplanering, telefonrådgivning eller att ge cytostatikabehandling. En del sjuksköterskor 
arbetar i praktiken med kontaktsjuksköterskeuppgifter men är inte anställda som 
kontaktsjuksköterskor. 

Vid onkologmottagningen, NUS finns minst två kontaktsjuksköterskor per diagnosgrupp. 
Skriftligt uppdrag finns och arbetet är schemalagt där man alternerar veckovis mellan 
kontaktsjuksköterskefunktionen och andra arbetsuppgifter (enligt ovan). 

Samtliga sjuksköterskor vid onkologmottagningarna i Sundsvall och Östersund är anställda 
som kontaktsjuksköterskor och har ett skriftligt uppdrag. 

Inom urologin finns vid Östersunds sjukhus fyra kontaktsjuksköterskor, två för prostata och två 
för urinblåsecancer med uppdragsbeskrivning. I tjänsterna för urinblåsecancer ingår även andra 
arbetsuppgifter, ungefär halva tjänsteutrymmet ägnas åt kontaktsjuksköterskearbetet.  



  

 

Vid Sundsvalls sjukhus finns uppskattningsvis en heltid med kontaktsjuksköterskefunktion men 
ingen av sjuksköterskorna vid urologmottagningen är anställd som kontaktsjuksköterska.  

De fyra kontaktsjuksköterskorna vid urologen NUS saknar skriftligt uppdrag. Även de två 
kontaktsjuksköterskorna inom urologin vid Sunderby sjukhus saknar skriftligt uppdrag. 
Resurserna är knappa och andra arbetsuppgifter ingår i tjänsterna.                                                                                                                    

Inom kolorektal-kirurgi vid Sundsvalls sjukhus är tjänsteutrymmet 0.25, uppdragsbeskrivning 
saknas och insatserna begränsas till tillgänglighet på telefon samt postoperativ telefonuppföljning.  

Vid kirurgen i Östersund är tjänsteutrymmet 1.0 varav 0.20 är vakant. Även andra arbetsuppgifter 
ingår och skriftligt uppdrag saknas. Vid kirurgen NUS finns 1.5 kontaktsjukskötersketjänst. Vid 
Sunderby sjukhus finns två sjuksköterskor som inte är anställda som kontaktsjuksköterskor men 
till viss del arbetar med kontaktsjuksköterskeuppgifter. 

Inom gynekologisk cancer finns vid Sundsvalls sjukhus 1.3 tjänst som kontaktsjuksköterska. 
Vid Östersunds sjukhus 0.8 tjänst fördelat på 0.6 och 0.2. Vid båda sjukhusen saknar 
kontaktsjuksköterskorna ett skriftligt uppdrag.  

Vid Sunderby sjukhus finns en kontaktsjuksköterska som arbetar med både 
kontaktsjuksköterskeuppgifter och att ge cytostatikabehandling. Vid kvinnokliniken NUS finns 
0.5 kontaktsjukskötersketjänst, uppdragsbeskrivning saknas. 

Rehabiliteringsplan 

Ingen strukturerad användning förekommer. 

I region Jämtland/Härjedalen finns ”rehabiliteringsplan” som journalmall. 

Cancercentrum vid NUS har i arbetet med Min Vårdplan under hösten 2019 (se ovan) även tagit 
med sökordet ”rehabiliteringsplan”. 

Olika rehabiliteringsbehov 

Professioner för att möta grundläggande rehabiliteringsbehov 

Professionerna och kompetenserna finns men ofta saknas resurser och/eller organisation för ett 
strukturerat arbete med behovsbedömning och cancerrehabilitering på grundläggande nivå (se 
kontaktsjuksköterskor). 

I region Jämtland/Härjedalen erbjuds alla cancerpatienter möjlighet att delta i allmänna 
informationsträffar om cancerrehabilitering. ”Cancerskola” med olika tematräffar där 
rehabilitering ingår erbjuds alla cancerpatienter i region Västernorrland. Vid Sunderby sjukhus 
planerar kuratorer att starta informationsträffar i café-form riktade till cancerpatienter. 

Professioner för att möta särskilda och avancerade rehabiliteringsbehov 

Flertalet av enheterna/diagnosprocesserna har tillgång till merparten av de professioner som 
behövs för att möta rehabiliteringsbehov på särskild eller avancerad nivå.  

I de flesta verksamheter finns det upparbetade, enkla kontaktvägar till de professioner som 
nyttjas ofta. Däremot begränsar organisationsformerna möjligheterna till multimodalt teamarbete 
och bedömningar/åtgärder i öppenvård. 
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Organisationstillhörigheten för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister och kuratorer 
varierar vid de olika sjukhusen i sjukvårdsregionen. Vid NUS är samtliga professioner 
klinikanslutna. Vid övriga sjukhus är arbetsterapeuter och fysioterapeuter organiserade i egna 
enheter eller anknutna till rehab-kliniker.  

Kuratorerna är klinikanslutna vid vissa sjukhus och ingår i gemensam rehab-enhet vid andra. För 
dietisternas del varierar det på liknande sätt. I synnerhet vad gäller arbetsterapi och fysioterapi har 
resurserna varit kopplade till slutenvården. Över tid har det skett en positiv utveckling och 
anpassning till den ökande andelen cancerbehandling i öppenvård.  

Vid flera större sjukhus i regionen finns nu möjlighet till bedömning och åtgärd i öppenvård och 
professionsspecifik aktiv överlämning till exempelvis primärvård eller kommunal hemsjukvård.  

Vid länsdelssjukhusen i Norrbotten har det hittills varit begränsat med möjlighet till 
öppenvårdskontakt men en förändring uppfattas vara på gång. Vid Skellefteå lasarett, finns i 
dagsläget inte den möjligheten. Endast patienter med lymfödem tas emot, cancerpatienter med 
andra symtom/besvär medges inte bedömning i öppenvård på lasarettet.  

Vid kvinnokliniken NUS finns sedan årsskiftet inte längre tillgång till fysioterapeut i öppenvård. 
Sedan tidigare saknas såväl arbetsterapeut som dietist. 

Lymfterapeuter (fysioterapeuter med tilläggsutbildning för lymfödembehandling) finns 
tillgängliga vid sjukhusen i regionerna. I Norrbotten är resursen förlagd till Sunderby sjukhus. 
Fler behöver utbildas inom ett par år med tanke på kommande pensionsavgångar. 

Brist på kompetens inom området sexuell hälsa: sexualrådgivare, såväl på grundläggande som 
mer avancerad nivå, beskrivs i flera verksamheter som ett problem. Detta trots flertalet 
utbildningsinsatser under projekttiden, såväl utbildningsdagar sjukvårdsregionalt som inom 
respektive region. Två sexual-rådgivare per region har utbildats med medel från projektet. 
Dessutom finns ytterligare personer med likvärdig kompetens. Verksamheterna har ett ansvar att 
nyttja den kompetens som finns på rätt sätt och ge förutsättningar för att kompetensen erbjuds 
cancerpatienterna vilket inte görs fullt ut idag. 

Tillgång till uroterapeut saknas i några verksamheter, exempelvis Cancercentrum NUS, 
hematologen Sundsvalls sjukhus och Kirurgsektionen vid Kirurgcentrum NUS. Vid enheter där 
kompetensen finns beskrivs ibland resursen otillräcklig med långa väntetider som följd och en 
selektion av vilka patientgrupper som kan erbjudas behandling, exempelvis urologen NUS. 

Uroterapeuterna har en hög kompetens inom sexuell hälsa. 

Stomiterapeuter/sköterskor är anställda vid de kirurgiska enheterna. Stomiterapeuterna fyller 
till stor del kontaktsjuksköterskans funktion för den aktuella patientgruppen. Inom professionen 
finns också god kompetens inom området sexuell hälsa. I dagsläget rapporteras ingen uppenbar 
resursbrist. 

Utveckling sedan projektets start 

Under projekttiden har det skett en mycket positiv utveckling rent generellt med ökad 
medvetenhet och kunskap om besvär relaterade till bäckencancerbehandling, patienternas behov 
av rehabilitering samt delaktighet kring regional modell och arbetssätt. Nedan följer exempel på 
utveckling inom området, vissa även inkluderande för all cancerrehabilitering. 



  

 

I region Norrbotten bedrivs sedan hösten 2017 sexologisk mottagning vid gynekologiska 
mottagningen, Sunderby sjukhus. Mottagningen är öppen för alla patienter i region Norrbotten, 
oavsett kliniktillhörighet, kön eller besvär. Utprovning av vaginalstavar har systematiserats över 
hela regionen och omfattar nu även kvinnor som behandlats för analcancer och kolorektalcancer.  

Vid Östersunds sjukhus finns numera en fysioterapeut med inriktning mot 
bäckenbottenproblematik tillgänglig i bäckenbottenteamet. 

Vid kirurgen Sunderby sjukhus planeras att samla kontaktsjuksköterska, stomiterapeut, 
fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och dietist till ett rehabteam varannan vecka. Gemensam 
konferens för urologi och gynekologi har byggts upp. 

Uppbyggnad av cancerrehabiliteringsteam 

Uppbyggnad av cancerrehabiliteringsteam pågår inom flera verksamheter: 

Vid Östersunds sjukhus kommer ett regionövergripande cancerrehabteam att starta under våren 
2020. I teamet ingår arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, läkare och psykolog. Till teamet 
ska också logoped och kompetens inom sexologi knytas. 

Inom region Västernorrland pågår ett liknade arbete med målsättning att få till stånd ett 
regionövergripande specialistteam för cancerrehabilitering bestående av arbetsterapeut, dietist, 
fysioterapeut, kurator och psykolog samt möjlighet att vid behov adjungera ytterligare 
professioner. Vid kvinnokliniken Sundsvalls sjukhus träffas ett multidisciplinärt team varje månad 
för en cancerrehab-rond. Inom region Västernorrland finns ambitionen att bygga upp liknande 
team vid varje klinik där cancerpatienter behandlas. 

Cancercentrum vid NUS har under hösten startat en rehab-rond vid onkologmottagningen. 
Ronden hålls en ggr/vecka. Kontaktsjuksköterska/behandlingssjuksköterska, arbetsterapeut, 
dietist, fysioterapeut och kurator deltar samt vid behov även läkare. 

Vägledning för bäckencancerrehabilitering 

Att ta fram den kliniska vägledningen har varit en del i det nationella arbetet. Den riktar sig till 
vårdpersonal som möter patienter som behandlats för cancer i bäckenområdet. Den syftar till att 
konkret ge stöd för handläggning av symtom och besvär som kan uppstå vid eller efter 
behandling mot cancer i lilla bäckenet.  

Den första versionen fastställdes i augusti 2018, reviderad upplaga kommer att presenteras inom 
kort. Vägledningen har kommunicerats med vården via e-postutskick samt vid dialogmöten och 
workshops. Dokumentet används vid vissa enheter och av enstaka medarbetare men ett ökat 
nyttjande bedöms vara av värde. Sjukvårdsregional koordinator har bidragit med kunskap och 
skrivande av lymfödem-avsnittet. 

MDK-rehab 

Ett inledande förarbete avseende rutiner, logistik, remissförfarande, inventering av 
kontaktuppgifter samt nivåstrukturering av rehabiliteringsinsatser utfördes. Plan för spridning av 
information och implementering gjordes i samråd med diagnosspecifika processledare.  
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Konferensen startade hösten 2017 och samordnas av koordinator i samråd med remittenten. 
Diagnosspecifik processledare alternativt koordinator agerar ordförande vid konferensen. 
Medverkande professioner väljs utifrån det enskilda ärendet och aktuell frågeställning. Antalet 
medverkande vid konferenserna har varierat mellan 4 och 13. 

Fram till och med januari 2020 har 20 ärenden tagits upp. Utöver det har några förfrågningar 
lösts med direkt hänvisning till adekvat profession utan att ärendet diskuterats vid MDK-rehab. 
Det finns kapacitet att ta emot flera remisser än vad som inkommer i dagsläget. 

Frågeställningarna har i de flesta fall innefattat en kombination av flera besvär. Ibland har olika 
rehabiliteringsinsatser redan initierats. Gemensamt för samtliga ärenden är att man inte tidigare 
diskuterat eller arbetat i ett samlat team över klinik- och professionsgränser på det sätt som 
MDK-rehab erbjuder. 

Samarbete med Smärtcentrum vid NUS har etablerats för ärenden inom region Västerbotten. 
Motsvarande samarbete har inletts vid Sunderby sjukhus. Primärvården har medverkat vid några 
ärenden. 

MDK medför utökat samarbete, delaktighet och kunskapsöverföring mellan olika medicinska 
discipliner och rehabiliteringsprofessioner samt i förekommande fall mellan sjukhusvård och 
primärvård. Detta upplevs värdefullt av deltagarna. För att öka inflödet bedöms en ökning av 
strukturerade behovsbedömningar behövas, att Vägledningen används i större utsträckning samt 
ett fortsatt kontinuerligt implementeringsarbete inom sjukvårdsregionen. 
 

Sammanställning av diagnos och besvär 2017–2019: 

Diagnos  2019 2017–2018 Totalt 2017–2019 

Kolorektal/anal 4 5 9 

Gynekologisk  1 5 6 

Urologisk  2 - 2 

Övrigt*  2 - 2 

*leiomyosarkom, GIST. 

 

Diagnos  2019 2017–2018 Totalt 2017–2019 

Smärta  4 7 11 

Tarm/avföring 3 5 8 

Urinvägar  4 3 7 

Sexuella  1 2 3 

Lymfödem/svullnad 1 1 2 

Psykosociala/kognitiva 2 4 6 

Sår  1 - 1 

 



  

 

Det flesta patienterna har en kombination av flera besvär. Smärta kan omfatta såväl skelettsmärtor 
som lokala smärtor analt/rektalt eller från urinvägar/underliv samt smärtor vid specifika 
situationer. Tarm/avföringsbesvär innefattar läckage, trängningar, diarré, tenesmer mm.  

Urinvägsbesvär med inkontinens, återkommande infektioner mm. Sexuella besvär i form av erektil 
dysfunktion, stramhet i vagina, urinläckage eller blödning vid samlag. I gruppen 
psykosociala/kognitiva besvär finns oro, ångest, depression, koncentrationssvårigheter, 
sömnstörningar och fatigue. 

Remisserna har i huvudsak kommit från Region Västerbotten, totalt 14 varav 11 från 
Cancercentrum. 3 av remisserna från Cancercentrum har gällt patienter från övriga regioner. 
Region Norrbotten har remitterat 3 patienter, Region Västernorrland och Region 
Jämtland/Härjedalen en vardera. 

Aktiviteter och utbildningar under projekttiden 

Ett flertal utbildningsinsatser har genomförts under projekttiden, både på grundläggande såväl 
som avancerad nivå, workshops, dialogmöten med erfarenhetsutbyte och föreläsningar. 

2017 anordnades en två dagar lång sjukvårdsregional basutbildning, Bäckenrehabilitering efter 
cancerbehandling.  Patient- och närståendeföreträdare deltog aktivt i planeringen och vid 
utbildningsdagarna. 

Sexologi och hälsa, en distansutbildning under tre terminer har genomförts. Paula Taube, 
auktoriserad sexolog och sexualterapeut vid Sexologiskt Centrum NUS ansvarade för 
utbildningen. RCC Norr bekostade utbildning för två personer per region.  

En två dagar lång utbildning, ultraljud av bäckenbotten, har bekostats för två personer, en från 
region Västernorrland och en från region Västerbotten. 

De utbildningsdagar som har anordnats har varit sjukvårdsregionala eller lokala. 

Sexuell hälsa vid cancer 2018  

Psykosocial hälsa vid cancer 2018  

Sexuell hälsa vid cancer 2019  

Sexuell hälsa och psykosocial hälsa 2019. 

Workshop om Percutan Nervstimulering 2017. 

 

Dialogmöten har genomförts årligen i de respektive regionerna. Programmen har bland annat 
innehållit workshops om strukturerat arbetssätt och behovsbedömning, beskrivning av lokalt 
rehabiliteringsarbete, presentation av Vägledningen med efterföljande falldiskussioner samt 
föreläsningar av lokala rehabiliteringsprofessioner. Ämnen som har varit aktuella är nutrition vid 
cancer, kronisk diarré, fysioterapi vid cancer i bäckenet, olika aspekter på smärta, min vårdplan 
och strukturerad bedömning av rehabiliteringsbehov samt utredning och behandling vid blås-och 
tarmfunktionsstörningar. 
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Under åren har samverkan med lokala processteam inom respektive diagnos skett i syfte att skapa 
nätverk, klargöra rehabiliteringsflöden och implementering av arbetssätt och strukturerade 
behovsbedömningar. Medverkan vid regionmöten för respektive diagnosprocess med 
presentation av MDK-rehab och diskussion om strukturerade behovsbedömningar har skett 
årligen. 

Artikel om multidisciplinärt arbetssätt har publicerats i tidskriften Onkologi i Sverige. 

RCC Norrs arbetssätt vid MDK-rehab har presenterats för RCC Uppsala-Örebro vid två 
tillfällen. Poster kring multidisciplinärt omhändertagande har presenterats vid ECRS konferensen 
i Köpenhamn september 2018. 

Planerade utbildningsaktiviteter 

RCC Norr har avsatt medel för att finansiera utbildning av en uroterapeut i varje region. Region 
Västerbotten och Region Västernorrland har tackat ja till erbjudandet. 

Planering har påbörjats för genomförande av en bas-utbildning inom området sexuell hälsa för 
samtliga professioner verksamma i cancervården i sjukvårdsregionen. 

Samverkan med primärvården 

Ett sjukvårdsregionalt dokument för samverkan mellan specialistsjukvård och primärvård 
gällande cancerrehabilitering har tagits fram under 2019. Projektledare och koordinator för 
bäckencancerrehabilitering deltog. Dokumentet avser att utgöra ett stöd vid framtagande av 
regionala/lokala rutiner samt att säkerställa god och jämlik vård vad gäller rehabiliterande insatser 
till alla patienter med cancersjukdom i norra sjukvårdsregionen. 


