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Bakgrund 

2016 fick Sveriges kommuner och regioner (SKR) medel för att förbättra omhändertagande och 
rehabilitering av patienter efter behandling av cancer i bäckenområdet. De diagnoser som 
omfattades var tjock- och ändtarmscancer, analcancer, urologisk och gynekologisk cancer samt 
allogent transplanterade inom hematologin. En nationell arbetsgrupp tillsattes bestående av 
sjukvårdsregionala projektledare.  

Verksamhetschefer och diagnosspecifika processledare i norra sjukvårdsregionen förespråkade 
tidigt i projektet en uppbyggnad av en virtuell multidisciplinär konferens för patienter med 
särskilda eller avancerade rehabiliteringsbehov – MDK-rehab. Ett fysiskt rehabiliteringscentrum 
bedömdes inte som realistiskt med tanke på norra sjukvårdsregionens geografiska förutsättningar 
med långa avstånd och en stor del glesbygd. 

Ett förarbete i samråd med diagnosspecifika processledare genomfördes. Antal patienter med 
rehabiliteringsbehov aktuella för MDK-rehab skattades. För prostatacancer uppskattades behovet 
till ca 60 patienter årligen. För övriga diagnoser gjordes ingen liknande beräkning. 

Grundläggande rehabilitering bör erbjudas i respektive region, i första hand på den egna kliniken 
eller sjukhuset. Vid särskilda eller avancerade behov som inte kunnat tillgodoses ska patienten 
remitteras till sjukvårdsregional MDK-rehab. Remissmall och rutindokument (se bilaga) 
utformades och har reviderats efterhand (Bäckenrehabilitering (cancercentrum.se) Rutinerna 
följer grundmallen för MDK i norra sjukvårdsregionen. Nivåstrukturering avseende rehabili-
teringsåtgärder gjordes, Rehabiliteringsinsatser bäckenområdet - RCC Norr (cancercentrum.se) 

Rehabiliteringskompetenser som bedömdes nödvändiga för patientgruppen kartlades regionvis. 
Arbetssätt och dokument kommunicerades vid regionala dialogmöten och via mailutskick. 
Remissmall och nivåstrukturering finns tillgängliga på cancercentrum.se/norr.  

Läkare, kontaktsjuksköterska eller annan vårdprofession inom sjukhusvård kan remittera direkt 
till MDK-rehab. Primärvården får i förekommande fall remittera till den klinik där patienten 
ursprungligen fått sin cancerbehandling för utredning och bedömning om remiss till MDK-rehab 
är aktuell.  

Genomförande av MDK-rehab 

MDK-rehab startade under hösten 2017 och samtidigt anställdes en sjukvårdsregional 
koordinator. 

MDK-rehab utgår från Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus, Nus och genomförs 
via videouppkoppling mot sjukvårdsregionen. Tidpunkten är fastställd till torsdagar kl.15.30 och 
hålls när det finns ett aktuellt ärende. Konferensen samordnas av sjukvårdsregional koordinator 
efter samråd med remitterande enhet.  

Patientens besvär och symtom utgör utgångspunkten, inte diagnosen i sig. Medverkande 
professioner och kompetenser väljs utifrån aktuell frågeställning i det enskilda ärendet. 
Teamsammansättningen är alltså unik för varje konferens. Samordningen av flera olika 
kompetenser till MDK-rehab medför att tiden mellan att remissen skrivs och att konferens 
genomförs kan bli lång, ibland flera månader.  

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/norr/backenrehabilitering/remissmall-mdk-backenrehab.pdf
https://cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/funktionella-besvar-efter-cancer-i-backenet/backenrehabilitering/rehabiliteringsinsatser/
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Målet är att patienterna ska få rehabiliteringsinsatser vid närmsta sjukhus i den mån adekvat 
kompetens finns att tillgå. I första hand medverkar därför professioner från patientens 
hemortssjukhus.  

Initialt alternerade de dåvarande processledarna för gynekologisk cancer respektive tjock- och 
ändtarmscancer i rollen som ordförande vid konferenserna. Efterhand förändrades den 
möjligheten, i första hand relaterat till byte av processledare, varför koordinator numera agerar 
ordförande.  

Remittenten är föredragande och ansvarar också för dokumentation i patientens journal. Vid 
konferensen görs en samlad bedömning av den aktuella patientens besvär och behov. Tänkbara 
åtgärder diskuteras och förslag på en rehabiliteringsplan tas fram som efter konferensen 
kommuniceras med patienten. Patienten medverkar alltså inte vid konferensen men ska vara 
informerad om och ha gett medgivande till diskussion vid MDK-rehab. 

Från starten och fram till och med november 2021 har totalt 27 ärenden tagits upp. Utöver dessa 
har ett 10-tal förfrågningar lösts med direkt hänvisning till adekvat profession utan att ärendet 
diskuterats vid MDK-rehab.  

Remisserna till MDK-rehab har i huvudsak kommit från Region Västerbotten; totalt 20, varav 15 
från Cancercentrum, Nus. Fem av remisserna från Cancercentrum har gällt patienter från andra 
regioner än Västerbotten. Region Norrbotten har remitterat fyra patienter, Region Västernorrland 
två och Region Jämtland/Härjedalen en. 13 av remisserna har rört patienter med tjock- och 
ändtarmscancer och analcancer, åtta patienter med gynekologisk cancer, fyra med urologisk 
cancer, en med leiomyosarkom och en med diagnosen GIST. 

Tiden från diagnos till remiss till MDK-rehab varierar mellan mindre än ett år till 13 år med ett 
genomsnitt på 3,7 år. Vid flera av ärendena har olika rehabiliteringsåtgärder genomförts innan 
remiss till MDK-rehab men patientens rehabiliteringsbehov har inte till fullo kunnat tillgodoses.  

I medeltal har åtta personer, koordinator inräknad, medverkat vid konferenserna (mellan 4–14 
deltagare). Ett flertal medicinska specialiteter har varit representerade, se nedan. 
Onkolog/gynonkolog, kontaktsjuksköterska, stomiterapeut och uroterapeut är de kategorier som 
medverkat vid flest konferenser.  

Radiolog medverkar inte vid MDK-rehab. Om remittenten bedömer att befintliga röntgensvar 
behöver kompletteras eller eftergranskas åligger det remitterande klinik att i god tid innan 
konferensen skicka granskningsremiss till aktuell röntgenavdelning. 

Primärvården har medverkat vid tio av konferenserna med en eller flera professioner; 
fysioterapeut, läkare, arbetsterapeut, dietist, kurator, rehab-koordinator och sjuksköterska. Ibland 
har primärvården redan varit inkopplad med anledning av de aktuella besvären. Vid några 
ärenden har kontakt etablerats i och med konferensen. 

Samarbete med Smärtcentrum (smärtrehab), Nus har etablerats. Ett team bestående av läkare och 
sjukgymnast eller sjuksköterska har deltagit vid åtta av konferenserna gällande patienter från 
Region Västerbotten. Smärtläkare från Sunderby sjukhus har deltagit vid två tillfällen för patienter 
hemmahörande i Region Norrbotten. 

Vid en konferens har ett palliativt öppenvårdsteam medverkat. 
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Medverkande professioner och specialiteter  

I vissa fall har flera av samma profession medverkat vid en och samma konferens, exempelvis 
kontaktsjuksköterskor vid olika kliniker, specialistsjukgymnast vid smärtrehab och 
distriktssjukgymnast. 

 

(Antal konferenser inom parentes) 

• Kontaktsjuksköterska (17)     

• Onkolog (15)  

• Gynekolog (14) 

• Stomiterapeut (14)                  

• Uroterapeut (13) 

• Kirurg (kolorektal) (13) 

• Sjukgymnast/fysioterapeut (11)  

• Gynonkolog (10) 

• Smärtläkare (10)  

• Dietist (8) 

• Arbetsterapeut (8)      

• Urolog (5) 

• Kurator (5)   

• Gastroenterolog (3) 

• Distriktsläkare (3) 

• Sexolog/sexualrådgivare (3)  

• Lymfterapeut (2)  

• Plastikkirurg (2) 

• Smärtsjuksköterska (2) 

• Infektionsläkare (2) 

• Rehabkoordinator primärvård (2) 

• Hudläkare (1) 

• Läkare palliativt team (1) 

• Sjuksköterska palliativt team (1) 

• Distriktssköterska (1) 

• Psykolog (1) 

• Onkolog, Örebro (1) 

Besvär och symtom 

Frågeställningarna till konferensen innefattar i de flesta fall mer än ett besvär, se nedan. Smärta är 
det vanligast förekommande besväret och kan vara 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, infektioner mm. Sexuella besvär i form av erektil dysfunktion, stramhet i vagina, 
urinläckage eller blödning vid samlag. I gruppen psykosociala/kognitiva besvär återfinns symtom som 
oro, ångest, depression, koncentrationssvårigheter, sömnstörningar och fatigue. 
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• Smärta  17    

• Tarm/avföring  13   

• Urinvägar  8   

• Sexuella  5 

• Psykosociala/kognitiva 8   

• Lymfödem/svullnad 2 

• Infektion/feber  2 

• Sår   1 

Fördelar och vinster 

MDK-rehab utgör en arena för multidisciplinär bedömning och dialog vilket ger förutsättningar 
för utökat samarbete, delaktighet och kunskapsöverföring mellan olika medicinska discipliner och 
rehabiliteringsprofessioner samt i förekommande fall mellan sjukhusvård och primärvård. 
Arbetssättet får betraktas som nytt, inom cancerrehabilitering har det inte funnits någon tradition 
att arbeta multidisciplinärt på detta sätt i sjukvårdsregionen. 

• Patienten erbjuds rehabilitering så nära hemmet som möjligt. 

• Teamet skräddarsys för varje ärende vilket innebär en unik möjlighet till multidisciplinär 
bedömning av den enskilda patientens behov av rehabilitering.  

• Kontakten mellan specialistsjukvård och primärvård stärks i det enskilda fallet.  

• Samarbete med Smärtcentrum, Nus har etablerats för patienter hemmahörande i region 
Västerbotten. Team med läkare och fysioterapeut eller sjuksköterska har deltagit vid 
konferenserna. 

Svårigheter och svagheter 

• Få inkommande remisser.  

• Det kan vara tidskrävande att samordna en MDK-rehab. Det är svårt att samla de 
önskade kompetenserna vid ett och samma tillfälle och det kan därför ta lång tid från 
remiss till konferens.  

• För att nå de önskade deltagarna används ett flertal olika kontaktvägar; e-post, telefon, 
personsökning, lämna meddelande via annan profession samt via bevakning i 
journalsystem (det sistnämnda gäller region Västerbotten). 

• Brist på vissa professioner/specialiteter (ex urolog Nus) medför svårigheter att samla ett 
komplett team vid vissa frågeställningar. 

• De diagnosspecifika processledare som initialt axlade rollen som ordförande vid MDK-
rehab har slutat sina uppdrag. 

• Ingen specifik utvärdering av MDK-rehab är gjord förutom projektets slutrapport, 
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-
vard/backenrehabilitering/rapport-projekt-backencancerrehabilitering-rcc-norr-
200826.pdf  och det som redovisas i denna rapport. 

  

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/backenrehabilitering/rapport-projekt-backencancerrehabilitering-rcc-norr-200826.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/backenrehabilitering/rapport-projekt-backencancerrehabilitering-rcc-norr-200826.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/backenrehabilitering/rapport-projekt-backencancerrehabilitering-rcc-norr-200826.pdf
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Utveckling inom cancerrehabilitering sedan 2016 

En allmän uppfattning är att den grundläggande cancerrehabiliteringen generellt har förbättrats 
sedan projektets start 2016. Strukturerade behovsbedömningar utförs i större utsträckning än 
tidigare och antalet patienter som får Min Vårdplan ökar. Tyvärr saknas statistik för detta. 
Nationell digital Min vårdplan finns idag tillgänglig för bröstcancer, prostatacancer, peniscancer, 
tjock- och ändtarmscancer, tumörer i centrala nervsystemet samt äggstockscancer.  

Inom kort publiceras Min vårdplan för ytterligare diagnoser, däribland urinblåsecancer och liv-
moderhalscancer. Införande av nationell digital Min vårdplan sker allt eftersom i regionerna. Vid 
Cancercentrum, Nus har man valt att utarbeta en egen modell av Min vårdplan. Modellen utgår 
från journaldokumentationen och görs tillgänglig för patienten via 1177 med tillägg av informa-
tion i pappersform samlat i en pärm. För patienter som så önskar erbjuds utskrift från journal. 

Uppbyggnad av cancerrehabiliteringsteam på kliniknivå sker inom flera verksamheter. Som exempel 
kan nämnas att team har etablerats på onkologmottagningen, kvinnoklinikens mottagning och 
hematologen vid Sundsvalls sjukhus I teamen ingår kontaktsjuksköterska, arbetsterapeut, dietist, 
fysioterapeut, kurator och ibland läkare. Ett annat exempel är att det vid onkologmottagningen 
Cancercentrum, Nus finns möjlighet att diskutera ärenden vid en rehab-rond en gång/vecka. Vid 
rehab-ronden medverkar kontaktsjuksköterska, arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator samt 
i vissa fall läkare. 

Regionala cancerrehabiliteringsteam har byggts upp i region Jämtland-Härjedalen och region Väster-
norrland. De regionala teamen omfattar alla cancerdiagnoser. I Region Jämtland-Härjedalen 
startade Cancerrehabteamet inom den öppna specialiserade cancervården i oktober 2020. I 
teamet ingår arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, läkare samt uroterapeut med kompetens inom 
sexuell hälsa. Tjänsteutrymme för kurator och psykolog är i dagsläget inte tillsatta. Teamet träffas 
varannan vecka för remissgenomgång. Under första året inkom ca 50 remisser till teamet. Detta 
indikerar att det finns ett behov av rehabiliteringsåtgärder på avancerad nivå. Medlemmarna i 
teamet tar emot patienter för bedömning och behandling.  

I region Västernorrland har man satt samman ett specialistteam för cancerrehabilitering. I teamet 
ingår arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator och psykolog. Kompetens inom sexuell hälsa 
är under uppbyggnad. Teamet har möjlighet att adjungera ytterligare professioner vid behov. 
Teamet är konsultativt, och erbjuder bedömning i komplexa ärenden samt även konsultation och 
handledning till vårdpersonal inom sjukhusvård och primärvård. 

I region Norrbotten finns sedan flera år ett regionalt, konsultativt cancerrehabiliteringsteam som 
utgår från Sunderby sjukhus och med en kontaktperson vid varje länsdelssjukhus. I teamet ingår 
arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, dietist och logoped. Teamets funktion är att bygga upp 
kompetens inom cancerrehabilitering samt att stötta verksamheterna men teamet nyttjas 
sparsamt. 

I region Norrbotten finns sedan hösten 2017 en sexologisk mottagning förlagd till gynekologiska 
mottagningen vid Sunderby sjukhus. Mottagningen är öppen för alla patienter i region 
Norrbotten oavsett kliniktillhörighet eller kön. 

Utprovning av vaginalstavar har systematiserats över hela sjukvårdsregionen och omfattar 
kvinnor som behandlats för gynekologisk cancer och kvinnor som behandlats för analcancer och 
tjock- och ändtarmscancer. 

I vissa fall har diagnosprocesserna etablerat direkta remissvägar för en del svåra besvär (ex 
prostatacancer). 
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Kompetens inom bäckencancerrehabilitering har stärkts genom olika utbildningsinsatser 
finansierade av RCC Norr: 

• 2017 genomfördes en två dagar lång sjukvårdsregional basutbildning, Bäckenrehabilitering efter 
cancerbehandling 

• Två personer har genomgått utbildning Ultraljud av bäckenbotten 

• Två personer per region har genomgått utbildning i Sexologi och hälsa. Paula Taube, sexual-
terapeut vid Sexologiskt Centrum, Nus, ansvarade för utbildningen. 

• Utbildningsdag Psykosocial hälsa vid cancer har genomförts. 

• Utbildningsdagar i Umeå, Östersund och Sundsvall har genomförts för att öka grundläggande 
kompetens inom sexuell hälsa. En basutbildning inom sexuell hälsa för all personal i 
cancervård har diskuterats men skjutits på framtiden pga. pandemin. 

• Fem fysioterapeuter har genomgått vidareutbildning i lymfödembehandling 7.5 hp. Den 
ökade kompetensen ska nyttjas i huvudsak till cancerpatienter och kunna användas över 
klinikgränserna i den egna regionen för kliniker som saknar denna kompetens. 

• Två personer har i januari 2022 påbörjat utbildning till uroterapeut. Efter avslutad utbildning 
förväntas kompetensen användas inom cancervården och för att stärka verksamheter där 
uroterapeut saknas. 

Verksamheter inom bäckenbottenbesvär 

Här beskrivs några exempel på befintliga verksamheter/specialistteam inom bäckenbottenbesvär. 
Vid Östersunds sjukhus finns ett Bäckenbottenteam inom Område Kirurgi. I teamet finns 
uroterapeuter, kirurg och fysioterapeut. Teamet är ett samarbete mellan den sjuksköterskeledda 
Uroterapi- och bäckenbottenmottagningen och Kirurgmottagningen. Bäckenbottenteamet tar 
emot patienter med besvär relaterade till maligna och benigna sjukdomar. 

Vid kirurgen Nus hålls en bäckenbottenkonferens en gång i månaden. Målgruppen är patienter 
med analinkontinens och förstoppning med benign orsak. 

Vid Neuro-Huvud-Hals-Centrum, Nus finns metoden SNM (Sakral nervmodulering) som en 
möjlig behandling vid avföringsinkontinens att tillgå. Verksamheten önskar att remiss går via 
bäckenbottenteamet vid kirurgen, Nus. 

Reflektioner  

Inflöde av remisser 

Det kommer få remisser i förhållande till det inledningsvis skattade behovet. Detta kan till viss 
del bero på att behovet överskattades initialt. Andra tänkbara orsaker kan vara att generella 
förbättringar av cancerrehabilitering medfört att behovet minskat över tid. Ökad kompetens 
inom bäckencancerrehabilitering har troligtvis stärkt det lokala och regionala rehabiliterings-
arbetet på särskild och avancerad nivå. Samtidigt har rehabiliteringsresurser identifierats och 
kontaktvägar etablerats. Direkta remissvägar för specifika besvär kan ha etablerats i flera av 
diagnosprocesserna. 

Det går dock inte att utesluta att det fortfarande finns rehabiliteringsbehov som inte identifieras 
och patienter som därmed inte erbjuds adekvat rehabilitering. Vikten av att göra strukturerade 
behovsbedömningar och att upprätta en rehabiliteringsplan kan inte nog betonas.  
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En annan förklaring till det låga inflödet av remisser kan vara att implementeringsprocessen 
brustit och att möjligheten att remittera till MDK-rehab inte är tillräckligt känd i verksamheterna. 
Remisskriterierna kan behöva ses över och kommuniceras på nytt. Remissförfarandet i sig borde 
rimligtvis inte utgöra ett hinder.  

I och med att teamet i första hand sätts samman av lokala/regionala kompetenser kan möjligen 
värdet av MDK-rehab ifrågasättas. Det kan finnas önskemål om att i komplexa ärenden kunna 
remittera patienten till någon form av specialistenhet för bedömning och behandling. 

För primärvårdens del kan kunskap om sena biverkningar efter bäckencancerbehandling behöva 
stärkas för att rehabiliteringsbehov i större utsträckning ska uppmärksammas och åtgärder sättas 
in. Det finns även ett behov av att utarbeta rutiner gällande cancerrehabilitering mellan 
specialistsjukvård och primärvård på regional nivå. Ett dokument som stöd för detta har tagits 
fram, Samverkan mellan specialistsjukvård och primärvård gällande cancerrehabilitering 
(cancercentrum.se) 

I dagsläget finns inte möjlighet till egen vårdbegäran till MDK-rehab. Om det skulle göras möjligt 
skulle i så fall, i likhet med remissrutin för primärvården, vårdbegäran ställas till den klinik där 
patienten ursprungligen fått sin cancerbehandling.  

Remissbedömning 

Bedömning av inkommande remisser görs idag av sjukvårdsregional koordinator som är 
sjukgymnast till professionen. Genom journalgenomgång och i samråd med i första hand 
remitterande enhet, bedömer koordinator vilka kompetenser som ska kallas till MDK-rehab. 
Även professioner från andra enheter än den remitterande kan rådfrågas för en säkrare 
bedömning. När det gäller koordinatorfunktionen kan det var fördelaktigt att dela uppdraget på 
två eller flera personer. Detta skulle medföra både en minskad sårbarhet och en bredare 
kompetens. Processen kring remissbedömning behöver ses över och ett alternativ skulle kunna 
vara ett fast remissbedömningsteam där lämplig teamsammansättning i så fall måste diskuteras. 
Ett exempel på detta arbetssätt är verksamheten vid Bäckencancerrehab SUS, se 
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-
vard/backenrehabilitering/verksamhetsbeskrivning-backenrehab-sus.pdf   

Teamsammansättning och genomförande av MDK-rehab 

Att identifiera och synkronisera önskade kompetenser från ett flertal kliniker till en MDK-rehab 
kan vara en utmaning och kräver lång framförhållning. Tidpunkten för MDK-rehab är fastställd 
till torsdagar 15.30. Eftersom konferensen inte har ett fast team är tidpunkten inte reserverad i 
bokningssystem och agendor på samma sätt som för de medicinska, diagnosspecifika MDK. 
Trots detta är det är det över lag en positiv respons från de som tillfrågas att medverka men 
svårigheterna att synkronisera teamet kvarstår. Vid ett ökat inflöde av remisser bedöms 
nuvarande arbetssätt vara onödigt tidskrävande. 

Målsättningen är att rätt kompetenser medverkar vid konferensen och att teamet är så komplett 
som möjligt. Samtidigt har det, med tanke på tidsåtgång i relation till begränsade resurser i 
sjukvården, bedömts angeläget att undvika slentrianmässig medverkan. Således en balansgång 
mellan att få med de professioner som behövs och att inte kalla i onödan. 

MDK-rehab i dess nuvarande form och diagnosspecifik MDK skiljer sig åt på flera sätt vilket 
belysts tidigare i denna rapport. 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/norr/samverkan-cancerrehabilitering-mellan-specialistsjukvard-o-primarvard-2020.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/norr/samverkan-cancerrehabilitering-mellan-specialistsjukvard-o-primarvard-2020.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/backenrehabilitering/verksamhetsbeskrivning-backenrehab-sus.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/backenrehabilitering/verksamhetsbeskrivning-backenrehab-sus.pdf
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Syftet med MDK-rehab är rehabilitering, vilket kan innefatta såväl medicinska utredningar och 
insatser som omvårdnadsåtgärder och rehabiliterande insatser. Vid MDK-rehab deltar olika 
medicinska specialiteter och rehabiliterings- och omvårdnadsprofessioner. Målet är att utifrån en 
samlad bedömning ge förslag på åtgärder som sammanfattas i en rehabiliteringsplan efter 
samråd/diskussion med patienten. 

Inom cancerrehabilitering finns inte någon tradition att arbeta multidisciplinärt på det här sättet. 
Fördelar med modellen har beskrivits tidigare, som värdet av en samlad bedömning i det enskilda 
ärendet och att patienten erbjuds rehabilitering så nära hemmet som möjligt. Responsen från 
konferensdeltagarna har varit övervägande positiv. När det gäller kunskaps- och erfarenhets-
utbyte kan de diskussioner som förs vid en konferens på sikt komma att gagna andra patienter. 
Olika behandlingsmöjligheter lyfts och remissvägar tydliggörs. 

Ordförandeskapet vid MDK-rehab behöver belysas. Publikationer från RCC Syd har undersökt 
aspekterna kring ledarskap, teamets samlade bidrag och patientperspektivet vid medicinsk, 
diagnosspecifik MDK. (bilaga?). Även om konferenstyperna skiljer sig åt bör frågor kring 
förberedelser, förmåga att fördjupa och föra diskussionen framåt, att ge alla deltagare möjlighet 
att komma till tals och att göra en avslutande sammanfattning lyftas.  

Vilka professioner som medverkat vid de genomförda konferenserna har tidigare presenterats. 
Behovet av stomi- och uroterapeut i teamet är inte överraskande men måste betonas. Även 
behovet av kompetens inom smärtbehandling/rehabilitering behöver lyftas. Av tradition har 
cancerpatienter ofta varit exkluderade från den här typen av rehabilitering. Samarbetet som 
etablerats med Smärtcentrum, Nus och smärtläkare i Norrbotten är därför av stor betydelse. 
Liknande samarbete i de andra regionerna vore av värde.  

När MDK-rehab startade var ambitionen att radiolog skulle medverka vid behov. Bild- och 
funktionsmedicin Nus har dock inte möjlighet att prioritera denna konferens. Därför har en rutin 
med granskningsremiss utarbetats. I de allra flesta fall har det varit tillräckligt men vid ett enstaka 
tillfälle har ärendet i efterhand fått tas upp för bedömning vid diagnosspecifik MDK. 

Patientmedverkan 

Patientmedverkan vid konferensen har diskuterats i olika sammanhang. De fördelar med detta 
som förts fram är, i linje med personcentrerad vård, betydelsen av patientens och närståendes 
kunskap om hur det är leva med sjukdomen. Patienten skulle ges möjlighet att delta i 
diskussionen och kunna ställa och få svar på frågor. Förslag till rehabiliteringsplan skulle kunna 
förankras och fastställas vid konferensen vilket kan underlätta även för remittenten. Skälet till att 
man valt att patienten inte deltar är farhågor om att det skulle begränsa diskussionen, medföra att 
det blev grannlaga att ta upp hypoteser, öka tidsåtgången och ytterligare komplicera 
samordningen i synnerhet om flera ärenden tas upp vid samma konferens. 

MDK-rehab i relation till de regionala cancerrehabteamen 

I alla regioner förutom Västerbotten finns numera någon form av regionalt cancerrehabiliterings-
team. Teamet i Jämtland Härjedalen har resurser att ta emot patienter. I Västernorrland arbetar 
teamet konsultativt men där finns som tidigare nämnts flera team på kliniknivå. I Norrbotten 
finns ett konsultativt regionalt team som hittills inte använts för teambedömningar utan remisser 
har gått till enstaka professioner. 
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I de regioner där regionala team finns verkar det rimligt att patienten först remitteras dit för 
bedömning. Om patientens behov inte kan tillgodoses kan det regionala teamet remittera till 
MDK-rehab. Ett annat alternativ kan vara att i förekommande fall addera specialister till de 
regionala teamen. Hur detta skulle kunna organiseras måste i så fall diskuteras. 

Att ha separata rutiner för de respektive regionerna kräver tydliga riktlinjer och förankring i 
verksamheterna. Det kan också behöva förtydligas vad som gäller för diagnoser som är nivå-
strukturerade och när patienter rör sig mellan Universitetssjukhuset och sina hemregioner. 

Fortsatt utveckling 

Utgångspunkt för resonemang om fortsatt utveckling av bäckencancerrehabilitering är att vissa 
avancerade och mycket avancerade rehabiliteringsbehov bör bedömas sjukvårdsregionalt samt att 
enstaka specifika rehabiliteringsåtgärder endast finns att tillgå nationellt. 

Utifrån gjorda erfarenheter kan följande behöva beaktas: 

• Patienterna bör fortsättningsvis i största möjliga utsträckning få sina rehabiliteringsbehov 
tillgodosedda inom den egna regionen. 

• Förnyad kartläggning av kompetens och resurser i regionerna kan behövas för att tydlig-
göra vilka besvär och symtom man har möjlighet att hantera i respektive region och vad 
som behöver diskuteras sjukvårdsregionalt. 

• Regionala team bör, beroende på teamets uppbyggnad, utgöra första instans.  

• Överväga att utse ett sjukvårdsregionalt remissbedömningsteam. Utifrån frågeställning 
skulle remissen kunna hänvisas direkt till rätt instans och i förekommande fall en MDK-
rehab arrangeras. 

• Remisskriterierna kan behöva ses över och kommuniceras. 

• Dela koordinatorsuppdraget på två eller flera personer. Uppdraget kan fördelas mellan 
olika sjukhus och regioner. 

• Överväga om det finns behov av att stärka primärvårdens kunskap om sena biverkningar. 

Vilka kompetenser behövs? 

För patientgruppen behövs fördjupad kunskap inom ett flertal områden. Erfarenheterna från 
genomförda konferenser är att det, som tidigare presenterats, finns behov av olika medicinska 
specialiteter och rehabiliterings- och omvårdnadsprofessioner för att bedöma patientens 
rehabiliteringsbehov och föreslå adekvata åtgärder. Förutom kontaktsjuksköterska bedöms 
följande kompetenser nödvändiga: 

• Onkolog/gynonkolog  

• Kolorektalkirurg 

• Gynekolog 

• Urolog 

• Specialist inom smärta och smärtrehabilitering 

• Stomiterapeut 

• Uroterapeut 

• Fysioterapeut med lymfödemkompetens 

• Dietist 
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• Arbetsterapeut 

• Kurator 

• Kompetens inom sexologi 
  

Teamet kan i förekommande fall behöva kompletteras med: 

• Gastroenterolog 

• Infektionsläkare 

• Plastikkirurg 

• Hudläkare 

• Ortoped 

 

 

Bilaga 

 

MDK-rutin 

bäckencancerrehabilitering 2020.pdf
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Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården. 
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se/norr 


