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Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att cancervården 

stärks genom en ökning med 100 Mkr/år 2021–2023 → 600 Mkr/år 

2021–2023 (S, MP, C, L).

Ur pressmeddelandet:

”… Tillgängligheten, kvaliteten och jämlikheten i cancervården ska öka, 

och de regionala skillnaderna minska. Områden som särskilt ska 

prioriteras under 2021 är tidig upptäckt av cancer, exempelvis 

screening av livmoderhalscancer, tjock- och ändtarmscancer, 

barncancer samt rehabilitering. Vidare ska verksamheterna vid 

regionala cancercentrum och den statliga uppföljningen av 

cancervården prioriteras.”
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Regionala cancercentrum

• Nationella Cancerstrategin (2009)

Alla patienter som vårdas för cancer har rätt till cancerrehabiliteringar

Bedömningar av individuella rehabiliteringsbehov

• Långsiktig avsiktsförklaring (2018) 

Regeringens långsiktiga mål är bland annat att cancerrehabilitering ska inledas tidigt, 
finnas med under hela vårdförloppet  och utgå från patientens individuella behov. 
Rehabiliteringsplan ska skrivas och kunna följas upp i kvalitetsregister.

• Förordning (2019:7) om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum

§ 4 b, bättre rehabilitering, uppföljning och palliativ vård

• Vägen framåt (2020-2022)

För att tydliggöra och stärka det nationella samarbetet har RCC i samverkan tagit 
fram en gemensam, nationell inriktning som samlar RCCs ståndpunkter, mål och 
aktiviteter

• Överenskommelse mellan regeringen och SKR

Årliga överenskommelser 

Särskilda satsningar inom området
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Nationellt inom RCC 

• Vårdprogrammet för cancerrehabilitering 

Remissrunda avslutas den 16 november

• Nationell arbetsgrupp Cancerrehabilitering

Under uppstart med uppdrag från 

Regionalt cancercentrum i Samverkan
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• Variabler för cancerrehabilitering i kvalitetsregister 

Kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer (NREV), först ut

Samma variabler i 2 formulär, ett på fokus på prehabilitering (formulär för operativ 
behandling) och ett på rehabilitering (formulär för postoperativt förlopp)

Ligger till grund för införande av rehabiliteringsvariabler i andra kvalitetsregister



Vårdprogrammet cancerrehabilitering

• Det nationella vårdprogrammet innehåller en rad aspekter som behöver 

anpassas och förankras regionalt och lokalt. Rekommendationerna utgör 

vårdprogramgruppens uppfattning mot bakgrund av vetenskaplig evidens och 

samlad svensk erfarenhet.

• Vårdprogrammet tydliggör de aspekter som ska implementeras (lagstiftning 

m.m.) och de som bör bli föremål för lokal/regional tillämpning och 

implementering.

• Vårdprogrammet lyfter cancerrehabilitering genom vårdprocessen. Områden som 

har giltighet för de flesta cancerdiagnoser. Finns ett kapitel om prehabilitering.

• Diagnosspecifik cancerrehabilitering – diagnosspecifika vårdprogram

• Genomgående betonas vikten av väl genomtänkt struktur med fortlöpande 

behovsbedömningar. 

• Cancerrehabiliteringen måste utformas i samråd med patienten.
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Prehablitering

Definition enligt nationella vårdprogrammet: 

• Prehabilitering kan definieras som en sammanhängande vårdprocess 

mellan diagnos och behandlingsstart som omfattar fysiska och psykologiska 

bedömningar för att fastställa funktionellt utgångsstatus, identifiera 

funktionsnedsättningar och erbjuda målinriktade åtgärder för att förbättra 

patientens hälsa samt minska förekomst och svårighetsgrad av 

komplikationer.  (Remissversionen, Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering  2020)
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Rekommendation 

Inför cancerbehandling (kirurgi, strålbehandling eller medicinsk 

cancerbehandling) bör patientens behov av prehabiliteringsinsatser bedömas 

avseende: 

• fysisk förmåga 

• nutrition 

• psykosociala aspekter 

• levnadsvanor: tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor 

Syftet är att informera och planera i samråd med patienten för att därmed 

optimera effekten av behandling och minska risken för komplikationer

(Remissversionen, Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering  2020)
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Införa prehablitering

Vinsterna är många för patienten och vården, borde innebära:

• minskade kostnader i form av färre komplikationer 

• minskade besvär om behov uppmärksams tidigt och åtgärder kan 

sättas in, 

• ökad och bättre livskvalitet för en enskilde individen.

Men det behövs organisatoriska förutsättningar, strukturerat införande 

av arbetssätt, kompetens och resurser.

”Arbetet bör kopplas ihop med arbetsprocessen för standardiserade 

vårdförlopp”. 
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Sjukvårdsregionalt inom RCC

• Cancerplan 2019-2021 
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Cancerplan - Sjukvårdsregional

o Cancerrehabilitering har en egen del, utgår från 

nationella vårdprogrammet

o Mål och målnivåer, Framtagen tillsammans med 

lokala projektledare för cancerrehabilitering

o Struktur för fastställande och årlig uppföljning

Cancerplan - Regional

o En lokal plan för varje region tas fram med mål, aktiviteter och 

ansvariga personer

o Förankring i lokala cancerråd och vårdprofessionen

o Arbete genomförs utifrån lokala mål och förutsättningar med 

stöd från RCC

o Uppföljning

• Cancerrehabilitering är ett prioriterat område inom RCC norr

• Sjukvårdsregional MDK-rehab 

• Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

RJH: Lina Fredriksson

RVN: Maria Ross

RVB: Frida Karlsson Videhult, Åsa Sandström koordinator för MDK-Rehab

RNB: arbete pågår med att utse nya regionala processledare

Patientrepresetanter: Charlotte Bygdemo Toytziaridis och Leif Näckholm



Länkar

• Funktionella besvär i bäckenet: www.cancercentrum.se/norr/vara-

uppdrag/cancerrehabilitering/funktionella-besvar-efter-cancer-i-backenet/

• Cancerplan 2019-2021 – Cancerrehabilitering 

www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/

• Vårdprogrammet (remissrunda) www.cancercentrum.se/globalassets/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-

vardprogram/2020/200915/nvp-cancerrehabilitering-2020-09-15.pdf

• Vägen framåt www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/mal-och-inriktning/

• Information om cancerrehabilitering på RCC hemsida med kontaktuppgifter 

till regionala procesledare www.cancercentrum.se/norr/vara-

uppdrag/cancerrehabilitering/
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