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Cancerrehabilitering i Region Kalmar län

- Så här har vi använt checklistan

Helene Wendell

Processledare cancerrehabilitering, RCC sydöst 
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Vad tänker jag ta upp idag?

• RCC sydöst och checklistan

• Kartläggning med checklistan

• Vad blev bra och vad kan vi kan göra bättre

• Resultatet i Region Kalmar län utifrån kartläggningen

• Det fortsatta arbetet utifrån kartläggningen
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Linda Bergström

Region Jönköping län

20% 

Helene Wendell

Region Kalmar län

20%

Annica Thomasson

RCC kansli

20% 

Ulrika Odelram Wiréen

Region Östergötland

20%

RCC Sydöst - Processledare för cancerrehabilitering

RCC sydöst och checklistan
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Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering

• Checklistan för vårdprogrammet 2019 är 

framtagen av processledare inom RCC Sydöst 

tillsammans med patientrepresentant. 

• Ett försök att förenkla implementeringen av det 

nationella vårdprogrammet för 

cancerrehabilitering för de kliniska  

verksamheterna. 

• Region Kalmar län har en styrgrupp för 

cancerrehabilitering. Denna styrgrupp tog ett 

beslut om att kartlägga nuläget med hjälp av 

checklistan. 

Helene Wendell

RCC sydöst och checklistan
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Jessica Eriksson – cancersamordnare Region Kalmar län

Helene Wendell – regional processledare Region Kalmar län

• Strukturerat experiment för att 

kartlägga nuläge - Pilot

• Region Kalmar län är avlångt, 

med tre sjukhus som alla har 

verksamheter med cancervård

Kartläggning med checklistan
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Inbjudan:

• Fysiska och digital möten, 1,5 timme

• Inbjudan till diagnosområden som matchar vår 

organisation

• Länsgemensamma möten där medarbetare inom 

samma verksamhetsområde möttes samtidigt

• Bifogade vårdprogram och checklista och en önskan 

om genomgång av checklistan innan mötet

• Uppmaning att bjuda in nyckelpersoner inkl. rehab 

• Information om kartläggning och att identifiera ev. 

förbättringsområden

Kartläggning med checklistan
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• Ordet ”cancerrehabilitering” hade inte 

satt sig ännu → ibland svårt att veta vad 

vi pratade om. 

• ”Teamet” uppfattades som närmsta 

kollegor. Inte rehab, läkare mm. 

• Vissa enheter kom inte på mötena, 

ibland enbart representation från en 

länsdel

• Vissa enheter skickade enbart chefer

• Dialogen i rummet. Speciellt när enheter 
från flera delar av länet var med på 
samma möte. 

• Vi pratar om ordet ”cancerrehabilitering” 
och vad det är

• Vi pratar om vikten av teamet. 

• Vi gör ”cancerrehabilitering” synlig – vi 
jobbar med frågan och släpper den inte

Vad blev bra och vad kan vi göra bättre
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Kartläggningen visade i stora drag

• Många och bra cancerrehabiliterande insatser gjordes för våra 
cancerpatienter och deras närstående

• Vi har engagerade medarbetare med stark vilja att göra patientens 
resa genom vården så smidig, patientsäker och bra som möjligt. 

Resultatet i region Kalmar län
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Resultatet i region Kalmar län

Förbättringspotential inom fanns områdena 

• Min vårdplan 

• Aktiva överlämningar mellan vårdgivare

• Egenvårdsråd

• Individuell och upprepad bedömning av patientens rehabiliteringsbehov

• Kontakten med fysioterapeut och arbetsterapeut

• Barn som anhöriga

• Hantera frågor kring sexuell hälsa

• Rådgivande samtal kring hälsovanor 

• Bristande kunskap om komplementär- och alternativmedicin
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Förbättringspotential inom fanns områdena 

• Min vårdplan 

• Aktiva överlämningar mellan vårdgivare

• Egenvårdsråd

• Individuell och upprepad bedömning av patientens rehabiliteringsbehov

• Kontakten med fysioterapeut och arbetsterapeut

• Barn som anhöriga

• Hantera frågor kring sexuell hälsa

• Rådgivande samtal kring hälsovanor 

• Bristande kunskap om komplementär- och alternativmedicin

Det fortsatt arbetet efter kartläggningen

Nationell Min vårdplan

Hälsoskattning för 

cancerrehabilitering 

→ Rehabguide

→ Informationsmaterial + Träning vid cancer

→ Planerad utbildning
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• Styrgruppen för cancerrehabilitering gjorde en handlingsplan utifrån kartläggningen.

• Regelbundna nätverksträffar 

• Arbetet med implementering av Nationell min vårdplan påbörjas

• Rehabiliteringsverksamheterna skapade ett bedömarteam med utsedd samordnare

- Implementering av Hälsoskattning för cancerrehabilitering 

- Hälsoskattningen för cancerrehabilitering → Rehabguide 

- Individer med mer komplexa behov → Rehabiliterings-MDK

- Bedömarteamet/Samordnare ansvar

- Värna om gott samarbete 

- Sprida kunskap om cancerrehabilitering

Det fortsatt arbetet efter kartläggningen
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Är detta kostsamt?

Behövs mer personal?
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Kartläggning med checklistan?

• Bara gör det!

• Dialogerna är lika värdefulla som kartläggningen

• Det ligger rätt i tiden med implementeringen av nationella Min vårdplan

• Poängtera att de ska samla teamet, och förklara vilka teamet är

• Prata med medarbetarna i den direkta vården – de vet vad de gör och inte 
gör. Kan de få med sin chef är det värdefullt - Framförallt för att chefen ska 
se vad de gör som är bra och hjälpa dem komma vidare med det som ska 
utvecklas. 

Tips från Helene och Jessica
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- Tack för att ni lyssnat!

Helene Wendell

Regional processledare för cancerrehabilitering

Regionalt CancerCentrum Sydöst

__________________________________

Samordning hälso- och sjukvård, Regionstab. Region Kalmar län

Tel: 0480-845 64, helene.wendell@regionkalmar.se

mailto:helene.wendell@regionkalmar.se
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