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Program för dagen
08.00 Välkommen

08.05 Aktuell information från RCC

Sjukvårdsregional Cancerplan – utvärdering och kommande cancerplan

RCC:s nationella arbete med cancerrehabilitering

Checklistan – ett stöd för implementering av vårdprogrammet

Vad händer i våra regioner?

09.10 Paus

09.40 Så här har vi använt checklistan

Helene Wendell, regional processledare cancerrehabilitering, Region Kalmar

Frida Karlsson Videhult, dietist Cancercentrum NUS, Region Västerbotten

10.50 Bensträckare

11.00 Implementering av det nationella vårdprogrammet (gruppdiskussioner i förbokade lokaler och Teams)

Anna Stecksén, Vårdutvecklare RCC Norr 

12.00 Lunch

13.00 Diskussioner i respektive region (gruppdiskussioner i förbokade lokaler och Teams) 

Vad tar vi med oss från dagens föreläsningar i vårt implementeringsarbete på region- och verksamhetsnivå?

Kan vi använda checklistan – i så fall hur?

Vad blir nästa steg för oss?

14.00 Återkoppling från respektive region

14.30 Dagen avslutas (utvärdering och presentationer från dagen kommer att skickas efter möte)
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Sjukvårdsregional cancerplan

2021-10-20

Strategisk
utvecklingsplan

Regionala cancercentrum ska 
utarbeta en strategisk
utvecklingsplan för cancervården
i sjukvårdsregionen.

Grunden för RCCs långsiktiga
utvecklingsarbete och utgår från
utmaningar i regionerna.

Sjukvårdsreginal cancerplan för
2019–2021 har fastställts av 
förbundsdirektionen för Norra
sjukvårdsregionförbundet.

Ny sjukvårdsregional cancerplan
för 2022-2024 är under 
framtagande.



Mål för cancerrehabilitering 

Mål för följande områden (följs upp i en enkät):

• Erbjuds patienter Min vårdplan (utifrån generiskt innehåll)

• Erbjuds patienter namngiven Kontaktsjuksköterska (utifrån den nationella 

uppdragsbeskrivningen)

• Erbjuds patienter skriftlig information om cancerrehabilitering

• Erbjudes patienter gruppinformation av rehabiliteringsprofessionen om 

cancerrehabilitering

• Bedöms rehabiliteringsbehov strukturerar (med validerat 

bedömningsinstrument)

• Erbjuds stöd och råd till patienter gällande fysisk aktivitet av fysioterapeut 

och/eller arbetsterapeut

Utöver målen ovan finns även dessa två mål:

• Har regionen skriftliga överenskommelser mellan sjukhusen och 

primärvården gällande rehabiliterande insatser för patienter med cancer.

• Har regionen tagit fram övergripande rutiner för kontakt med kompetens för 

sexuell hälsa för de patienter och närstående som är i behov av detta.
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https://cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/min-vardplan/
https://cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/


Utvärdering sjukvårdsregional cancerplan

Cancerrehabilitering organiseras och bedrivs olika i sjukvårdsregionen. 

”Plattformar” och struktur saknas för registrering och jämförbar vårdstatistik 

inom området.

Nuvarande cancerplan gäller 2019–2021 och är framtagen i samverkan 

med regionala processledare.

Målen för cancerrehabiliteringsområdet är kopplade till rekommendationer i 

vårdprogrammet för cancerrehabilitering.

Målen i nuvarande cancerplan för cancerrehabilitering följas upp i en 

webbenkät till verksamhetsnära chefer för verksamheter på respektive 

klinik där man i sitt uppdrag har att vårda patienter med cancersjukdom.
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https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/strategisk-utvecklingsplan/norr/cancerplan-2019-2021/bilaga-2e-cancerrehabilitering.pdf


Svar på enkäten

Region Jämtland Härjedalen

Utskick: 20

Antal svar: 8

Antal som svarat på alla frågor: 5

Region Västernorrland

Utskick: 14

Antal svar: 8

Antal som svarat på alla frågor: 6

Region Norrbotten

Utskick: 24

Antal svar: 11

Antal som svarat på alla frågor: 5

Region Västerbotten (skickat till verksamhetschefer)

Utskick: 10

Antal svar: 4

Antal som svarat på alla frågor: 4
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Min vårdplan
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Namngiven kontaktsjuksköterska 
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Skriftlig information om cancerrehabilitering 
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Grupp information av rehabiliteringsprofession 
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Strukturerade bedömningar av rehabiliteringsbehov
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Stöd och råd från fysioterapeut/arbetsterapeut 

gällande fysisk aktivitet  
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Nationella vårdprogrammet 

Publiceras i kunskapsbanken 

Vårdprogramgruppen har påbörjat revideringsarbetet.

Omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer 
oberoende av diagnos.

Cancerrehabilitering genom vårdprocessen.

Genomgående betonas vikten av väl genomtänkt 
struktur med fortlöpande behovsbedömningar. 

Områden som har giltighet för flera cancerdiagnoser

Särskild cancerrehabilitering – diagnosspecifika 
vårdprogram
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https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/cancerrehabilitering/


Nationella arbetsgruppen för cancerrehabilitering 

Samordna insatser som syftar till att stödja den regionala implementeringen 

och uppföljningen av vårdprogrammets rekommendationer, t ex utbildningar, 

informationsmaterial och stöddokument.

Har i uppdrag att ta fram 2 utbildningsfilmer 

• Primärvården

• Strukturerat arbetssätt vid bedömning av behov
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Nationella diagnosspecifika Min vårdplaner

Innehåller fördjupad och individanpassad information om patientens vård och 

behandling. Läs mer här 
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https://cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/min-vardplan/


Vad kan jag hitta på RCC`s hemsida?

Nyhetsbrev - Alla RCC:n ger ut nyhetsbrev ett antal gånger per år. Anmäl dig 
gärna som prenumerant.

RCC arrangerar webbinarier och webbsändningar som berör olika ämnen inom 
cancervård. Här kan du se sändningarna i efterhand.

Utbildningar som anordnas av RCC

Mer information om RCC och Cancerrehabilitering. Under respektive region kan 

ni hitta mer information. 
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Funktionsbesvär efter cancer i bäckenet

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyhetsbrev/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/webbsandningar/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/
https://cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/funktionella-besvar-efter-cancer-i-backenet/


Checklistan 

Vårdprogrammet innehåller rekommendationerna 
utifrån vetenskaplig evidens och samlad svensk 
erfarenhet. 

Vårdprogrammet tydliggör de aspekter som ska 
implementeras (lagstiftning) och de som bör bli 
implementerade. 

Ett fortsatt implementerings arbete behövs. 

Som ett komplement till det nationella 
vårdprogrammet för cancerrehabilitering har en 
checklista tagits fram. 

• Syftet är underlätta implementeringen, genom 
att tydliggöra vilka områden som behöver 
utvecklas för att verksamheter ska kunna leva 
upp till vårdprogrammets intentioner.

• Utgår från rekommendationer i 
vårdprogrammet

• Checklistan finns här.
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https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/cancerrehabilitering/checklista-cancerrehabilitering-2021.pdf


Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Regional processledare Region Jämtland Härjedalen

Lina Fredriksson, lina.Fredriksson@regionjh.se

Regional processtödjare Region Västernorrland

Maria Roos, Maria.Roos@rvn.se

Regional processledare Region Västerbotten

Vakant (Frida Karlsson Videhult)

Regional processledare Region Norrbotten

Vakant, kontaktperson Ines Nilsson, ines.nilsson@norrbotten.se

Funktionsbesvär efter cancer i bäckenet

Åsa Sandström, Asa.Sandstrom@regionvasterbotten.se

Patient och närståenderepresentanter  i sjukvårdsregionala arbetsgruppen

Charlotte BygdemoToytziarudis, charlotte.bygdemo@ilco.nu

Leif Näckholm, leif.nackholm@gmail.com

Sjukvårdsregional processledare

Katja Vuollet Carlsson, Katja.Vuollet@regionvasterbotten.se
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Tack!

Katja.Vuollet@regionvasterbotten.se
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