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Program

08.30 Välkommen och praktisk information

08.40 Aktuell information från RCC norr och introduktion till dagen Katja Vuollet Carlsson, 
sjukvårdsregional processledare cancerrehabilitering

09.00 Vad händer i våra regioner? Regionala processledare/processtödjare ger information om det 
regionala cancerrehabiliteringsarbetet

09.30 Fikapaus

10.00 Hur tillgodoser vi patientens rehabiliteringsbehov? Olika professioner beskriver sin roll och 
uppdrag i teamet. 

Uppdrag och åtgärder på grundläggande nivå och på avanceradnivå inom professionen.

Hur samverkar man med övriga professioner.

12.00-13.00 Lunchpaus

13.00 Två exempel på Regionala rehabiliteringsteam

Maria Roos – regional processtödjare för cancerrehabilitering Region Västernorrland

Lina Fredriksson – regional processledare för cancerrehabilitering i Region Jämtland Härjedalen

13.45 Gruppdiskussioner i förbokade lokaler och i Breake-out-rooms (13.45-14.45)

Förslag på frågeställningar som gruppdiskussioner kan utgå ifrån:

Hur ser våra team ut och hur arbetar vi i team på verksamhets, regional- och sjukvårdsregionalnivå?

Vad tar jag med mig från dagens föreläsningar och hur/vad kan utvecklas i teamarbetet?

15.00 Dagen avslutas
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Praktisk information 

Frågor via:

• Teams genom att räcka upp handen symbolen eller via chatten 

• Förbokade lokaler genom att räcka upp en fysisk hand 

Om det blir problem med uppkoppling, kontakta IT-enheten i den egna regionen.

Gruppdiskussioner 13.45-14.45:
I förbokade lokaler

I breake-out-rooms Teams 

Enkla anteckningar som skickas till Katja.Vuollet@regionvasterbotten.se

Utvärdering skickas via mejl till anmälda
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Syftet med dagen

• Öka kunskapen om cancerrehabilitering och den vänder sig till profession 
inom cancerrehabilitering i Norra sjukvårdsregionen. 

• Fokusområden varje år och årets område är: Roller och uppdrag i teamet 
runt patienten.
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Regional cancercentrum uppdrag inom 

cancerrehabilitering 

Nationella Cancerstrategin (2009)
Alla patienter som vårdas för cancer har rätt till cancerrehabiliteringar
Bedömningar av individuella rehabiliteringsbehov

Långsiktig avsiktsförklaring (2018) 
Regeringens långsiktiga mål är att cancerrehabilitering ska inledas tidigt och finnas med 
under hela vårdförloppet utifrån patientens individuella behov. Rehabiliteringsplan ska 
skrivas och kunna följas upp i kvalitetsregister.

Förordning (2019:7) om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum
Ansökan om statsbidrag till Socialstyrelsen med uppgifter hur verksamheten är inriktad på att 
skapa: § 4 b, bättre rehabilitering, uppföljning och palliativ vård

Vägen framåt (2020) Revidering pågår
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 under 
2020-2022. Målområde 2 rehabilitering, uppföljning och palliativ vård

Överenskommelse mellan regeringen och SKR
Årliga överenskommelser. Överenskommelsen för 2022 ”fortsatt” fokus på 
cancerrehabilitering. 



Vad händer nationellt?

• Nationella vårdprogrammet – revidering är påbörjad och kommer att gå på remissrunda 15/4 2023

• Nationella arbetsgruppen för cancerrehabilitering har i uppdrag att ta fram 2 webbutbildningar
– Cancerrehabilitering i primärvården, klar hösten 2022

– Bedömning av rehabiliteringsbehov, planeras vara klar vid publicering av nya vårdprogrammet

• Socialstyrelsens uppdrag för genomlysning cancerrehabilitering 
– Slutrapporten länk: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/ovrigt/2022-5-7936.pdf

– Identifierat 13 utvecklingsområden 

• Hälsoskattning för cancerrehabilitering genomgår revidering. 

• Nationell utvärdering av Min vårdplan.

• Nationell samverkan inom arbetsgrupperna cancerrehabilitering, prevention, patientsamverkan, 
palliativ vård och kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan (och primärvård).
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Nationella versioner av Min vårdplan

Fastställda och publicerade:

Bröstcancer 

Peniscancer 

Tjock- och ändtarmscancer 

Prostatacancer  

Äggstockscancer

Tumörer i hjärna och ryggmärg 

Urinblåsecancer

Huvud- och halscancer 

Barncancer, akut lymfatisk leukemi

Skelett- och mjukdelssarkom 

Lungcancer

Livmoderhals- och vaginalcancer

ALL (Barn)

Myelom

CUP

Arbete pågår:

Hudcancer

Matstrupe och magsäcks

Bukspottkörtelcancer

Buksarkom

Analcancer

KLL 

Generell Min vårdplan för barn
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Alla publicerade under respektive diagnos eller här i rullisten: https://cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/min-vardplan/nationell-min-vardplan/
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Cancerplanen fastställd

Den 15 juni fastställde Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) 
en ny cancerplan för 2022–2024. Samtidigt fastställdes de handlingsplaner där 
regionerna beskriver hur de utifrån sina egna förutsättningar ska arbeta för att nå 
målen i sjukvårdsregionens gemensamma cancerplan. Underlag till målen i 
Cancerplanen finns i Processplan för cancerrehabilitering.

Läs mer här: 

Protokoll från  Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) 

https://www.norrasjukvardsregionforbundet.se/sammantrade/forbundsdirektion-
2022-06-14-2022-06-15/

Nyhet på RCC hemsida https://cancercentrum.se/norr/om-oss/nyheter/2022/juni/ny-
cancerplan-for-norra-sjukvardsregionen/
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Mål i cancerplanen som berör cancerrehabilitering 

• Alla ska erbjudas kontaktsjuksköterska, med ett väldefinierat uppdrag utifrån den nationella 
uppdragsbeskrivningen och vara resurssatt så att uppdraget kan uppfyllas.

• Strukturerad bedömning av rehabiliteringsbehov ska genomföras för samtliga cancerpatienter 
och åtgärder ska erbjudas baserat på behov.

• Digital Min vårdplan ska erbjudas vid samtliga berörda kliniker för de diagnoser där sådan 
finns. 

• Rehabilitering efter barncancer ska förbättras på läns- och länsdelssjukhus. 

• Kompetensen om cancer ska öka i primärvården, samarbete mellan primärvård och 
specialiserad cancervård. Prevention, tidig upptäckt och rehabilitering av cancer behöver 
konkretiseras som delar av primärvårdens uppdrag. 

• Stödfunktion för unga cancerdrabbade (18–30 år) i hela sjukvårdsregionen, etableras inom 
RCC Norr, regionen kan i sin handlingsplan beskriva hur regionen avser att förmedla 
information om denna stödfunktion till aktuell målgrupp.

Regioner beskriver hur man ska uppnå målen i sina 
handlingsplaner.
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Processplan för cancerrehabilitering

• Regionala cancercentrum ska utarbeta utvecklingsplaner för cancervården i sjukvårdsregionen.

• Processplan för cancerrehabilitering: https://cancercentrum.se/globalassets/vara-
uppdrag/strategisk-utvecklingsplan/norr/cancerplan-2022-2024/processplan-
cancerrehabilitering-2022-2024.pdf

• Mål: För att möjliggör ett strukturerat införande av minsta gemensamma nämnare för en god 
cancerrehabilitering (enligt NVP), ska regionerna utarbetar en regionspecifik definierad process 
för cancerrehabilitering som möjliggör införande och uppföljning. Samt ett mål att regioner har 
överenskommelser mellan sjukhusen och primärvården gällande rehabiliterande insatser för 
cancerpatienter.

Minsta gemensam nämnaren:

• patienten har erbjudits en namngiven kontaktsjuksköterska

• patienten har erbjudits Min vårdplan som ett stöd i vård- och rehabiliteringsprocessen

• inledningsvis och kontinuerligt bedöma patientens rehabiliteringsbehov

• en rehabiliteringsplan upprättas i samråd med patienten om det finns rehabiliteringsbehov

• aktiva överlämningar tillämpas
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Årets fokusområde – teamet runt patienten
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Definition på cancerrehabilitering 
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”Cancerrehabilitering är ett samlingsman och syftar till att 
förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. 
Rehabiliteringsinsatserna ska ge patient och närstående stöd och 
förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt”, se Nationellt 
vårdprogram cancer rehabilitering 

Rehabilitering definieras av Socialstyrelsen (SOSFS 2007:10): 
”Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad 
funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, 
återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt 
skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt 
deltagande i samhällslivet.”

https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/cancerrehabilitering/vardprogram/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/200710-om-samordning-av-insatser-for-habilitering-och-rehabilitering/
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• Läkare

• Medicinisk behandlingsplan

• Medicinsk rehabilitering

• Sjukskrivning ev. med andra 
professioner 

• KSSK och SSK – omvårdnad 
är deras specifika 
kompetens

• Symtom, biverkningar, 
omvårdnadsbehov

• Omvårdnadsplan

• Hälsofrämjande arbetssätt  

• Egenvård

• NAVP ohälsosamma 
levnadsvanor 

• Rehabiliterings profession 
med fördjupad kunskap sitt 
kompetens område

• Rehabiliteringsplan

Rehabilitering Prevention

Medicinskvård 
och behandling

Omvårdnad

Individen och ev. närstående 

Min vårdplan 

• Externa aktörer
• Arbetsinriktad 

rehabilitering 



Teamet - Kap 7

• Verksamhetschefen ansvarar för att teamarbetet har de förutsättningar som behövs för 
att möta patientens behov av rehabilitering.

• Alla patienter med cancer har grundläggande rehabiliteringsbehov som tillgodoses av 
läkare och kontaktsjuksköterska/SSK (stöd av kurator och eventuellt annan teammedlem). 

• De professioner som ingår i teamet bör vara tillgängliga varje vecka hela året.

• Dokumentation av rehabiliteringsplan i journalen är en kvalitetssäkring för god och säker 
vård, även en möjlighet för verksamhetsuppföljning och utveckling. 

• För att kontaktsjuksköterskan ska kunna ansvara för behovsbedömningar och hänvisa 
patienten vidare till övriga teammedlemmar/team förutsätts att:

- Cancerrehabiliteringsprocessen och roller tydliggörs, 

- Rutiner finns för hur samarbete ska ske i teammedlemmar/team , 

- Tydlig organisation i regionen (rehabilitering på olika vårdnivåer).



Olika Professioners uppdrag och roller –

en återkommande fråga

• För att skapa välfungerande fungerade team så behövs kunskap och förståelse för 
varandras roller och uppdrag. 

• I teamet ingår olika kompetenser som kompletterar varandra. För att det ska fungera krävs 
samverkan och kommunikation.

• Det finns flera delar som påverkar teamarbete, ex organisation,  kommunikation, praktiska 
förutsättning och kultur. 

• Tydliggöra vad ett team är, finns flera olika team.

Ha med er under dagen:

Hur arbetar jag i och med teamet i min verksamhet

Har vi tydliga roller och kunskap om varandras kompetensområde i min verksamhet

Finns det något som jag kan göra när jag kommer hem? 
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Tack för er uppmärksamhet!

Prenumerera på nyhetsbrev, ta del av tidigare nyhetsbrev och anmälan:  
https://cancercentrum.se/norr/om-oss/nyhetsbrev/
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Existentiella (andliga och religiösa) aspekter 

Rekommendation: Eftersom cancer ofta aktualiserar existentiella frågor bör all vårdpersonal ha 
den kompentens som fordras för att patienten ska kunna erbjudas det stöd som behövs.

• Rutiner för hur existentiella behov bedöms och hanteras. 

• Hänvisa vidare till professioner med fördjupa komplettes att hantera existentiell kris.

• Uppmärksamma olika kulturer betydelse och vid behov hänvisas till företrädare för olika 
samfund. 

Existentiellt orienterat samtal kan innefatta:

• Utrymme för personens berättelse (personcentreradvård), för att kunna möta, kunna stödja 
och förstå personen behövs kunskap om vem personen är. Respekt för patientens egen 
upplevelse av sin livssituation, även om den inte är begriplig för någon annan.

• Modet att stanna kvar i mötet och vara närvarande utan lösningar eller svar.

• Tid och utrymme i den kliniska miljön som bjuder in och möjliggör ”svåra samtal”

• Att utgå från en samtalsmodell 

• Gott bemötande och tillåtande inställning

• Att inte döma eller värdera i dialogen kring existentiella frågor

• Professionellt lyssnade kräver reflektion och träning och är en vårdande handling 
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Tips på fördjupningar och utbildning 
Utbildningar som RCC genomför enskilt eller i samarbete med andra aktörer. Utbildningsfilmer hittar du 
under våra ämnessidor: https://cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/

Informationsfilmer om goda levnadsvanor som primär cancerprevention:

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/prevention/stod-till-
levnadsvanor/

Nationellt vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor, läs mer här: 
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/publiceradekunskapsstod/levnadsva
nor.56318.html

Film och strukturerat arbetssätt Cancerrehabilitering: https://cancercentrum.se/samverkan/om-
oss/nyheter/2022/mars/ny-film-visar-ett-framgangsrikt-exempel-pa-strukturerad-cancerrehabilitering/

14/10 Hur hjälper vi patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär efter bäckencancer?

Information och anmälan: https://cancercentrum.se/samverkan/om-
oss/kalender/2022/oktober/backenrehab-14-oktober/

18/10 kl. 13.00-15.30 Nationellt webbinarie som fokuserar på digitala möjligheter för cancerrehabilitering, 
mer information och anmälan: https://cancercentrum.se/samverkan/om-
oss/kalender/2022/oktober/digitala-mojligheter-for-cancerrehabilitering--goda-exempel/
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Kontaktsjuksköterskans roll i patientens
cancerbehandlande team

Eva Greus
221005



RCC i samverkan har fastställt en nationell beskrivning av
kontaktsjuksköterskans uppdrag.
Enligt denna uppdragsbeskrivning ska kontaktsjuksköterskan:

• vara tydligt namngiven för patienten.

• vara speciellt tillgänglig för patienten eller kunna hänvisa till annan kontakt.

• informera om kommande steg i vårdprocessen.

• göra evidensbaserade bedömningar av patientens behov och vidta åtgärder, antingen
själv eller förmedla kontakt med andra yrkesgrupper, samt följa upp insatta åtgärder.

• ansvara för att en individuell skriftlig vårdplan, Min vårdplan, upprättas.

• ge stöd till patient och närstående vid normal krisreaktion.

• säkerställa patientens delaktighet och inflytande i sin egen vård.

• aktivt bevaka ledtider i samverkan med SVF-koordinator.

• genomföra aktiva överlämningar vid byte av ansvarig vårdgivare.

• delta i multidisciplinära ronder/möten.



• Strukturerade
behovsbedömningar
med hjälp av
hälsoskattning för
cancerrehabilitering



Cancerbehandlande team

Sammansättning av teamet för cancerrehabilitering kan variera utifrån cancerdiagnos och
patientens behov.

Det team som ansvarar för patientens cancerbehandling utgör samtidigt vanligen det team
som ansvarar för att patientens behov av cancerrehabilitering tillgodoses.

Cancervård och cancerrehabilitering förutsätter ett multiprofessionellt teamarbete.

I litteratur och nationella vårdprogram föreslås att kontaktsjuksköterskan ansvarar för
återkommande screening av rehabiliteringsbehov.



Teambyggande och stöd i kssk funktionen

• Genomgångar av vårdprocess och kartläggningar av flöden har genomförts inom varje diagnosgrupp med syfte
att finna och optimera kssk funktion och stöd för patienten.

• Klinikgemensamt projekt inom bäckencancerrehabilitering vid Skellefteå lasarett. Projektet gav en ytterligare
kartläggning av kompetenser, förståelse av arbetssätt och synliggörande av befintliga resurser.

Projektet har varit till hjälp för att bilda team och förbättra samarbete.

• Veckovisa, diagnosspecifika teamträffar/ronder där alla kan ta upp behandlingsrelaterade frågor.

• Kssk möten 1-2 ggr/termin tillsammans med Palliativa konsultteamet och Cytostatikaenheten.

• Samarbeten via diagnosspecifika kssk nätverk inom länet.

• Min vårdplan



Så här arbetar vi på Kirurgmottagningen i Skellefteå

• Kontaktsjuksköterskor finns för diagnosgrupperna tjock- och ändtarmscancer, bröstcancer,
prostatacancer, urinblåsecancer och övre gastrointestinal cancer.

Gemensamma resurser:

• Specialistläkare

• Dietist

• Kurator

• Stomiterapeut

• Uroterapeut



Team/resurser för cancerrehabilitering

MDK

Remiss

Läkare
Kssk

Dietist
Kurator

Uroterapeut
Fys terapeut
Arb terapeut

Män: KM
Kvinnor: KK

PTNS

TAI?

Stomiterapeut



Kontaktsjuksköterska/stomiterapeut

Problem efter kolorektalcancer

• Nutrition

• Avföring

• Sexualitet

• Urin

• Smärtor

• Psykosociala problem

• Oro, otrygghet

• Förändrad kropp/kroppsuppfattning

• Fysisk aktivitet

• Neuropatier



Utredning

Välgrundad
misstanke

Behovsbedömning/cancerrehabilitering, tjock- och ändtarmscancer

Prehabilitering
Symptom
Hälsoskattning
Information
Stöd
Led tider

Multidisciplinär
konferens

Kssk medverkar
Kunskapsstöd
inför
patientkontakt
och planering

Diagnos

MVP startas
Hälsoskattning
Uppföljning av
symptom och
åtgärder
Information
Stöd

Behandling

Operation
Onkologisk
behandling
Uppdatering av
MVP
Led tider

Uppföljning

Återbesök enligt
uppföljningsprogram
Hälsoskattning
Fysiska besök
Strukturerade
telefonkontakter

Hälsoskattning efter
avslutad onkologisk
behandling.
LARS 3,6,12 mån



Grundläggande, särskilda och avancerade behov

Information/undervisning kring anatomi och de behandlingar patienten genomgått.
En förutsättning för att kunna hantera symptom är att förstå vad som är gjort, varför symptom uppstår och
hur de kan avhjälpas. Upprepa information och råd. Kombinera muntligt, skriftligt. Min vårdplan är ett stöd.

Nutrition: Screeninginstrument används och vid risk för undernäring eller snabb viktnedgång kontaktas
dietist. Näringsdrycker kan lämnas av kssk vid mottagningsbesök.

Psykosociala behov: Alla patienter erbjuds kuratorkontakt. Bedömning görs av kssk som samordnar med
kurator. Kssk följer upp behov av stöd.

Tarm/avföring: Problem kan finnas både tidigt i utredning och efter behandling. Följs strukturerat av kssk.

Urin: Grundläggande behov och inventering av besvär via kssk. Vid särskilda och avancerade behov kontaktas
uroterapeut.

Sexualitet: Vid särskilda och avancerade behov kontaktas uroterapeut.

Fysisk aktivitet: Grundläggande behov via kssk. Remiss till primärvård för kontakt med fysioterapeut och
arbetsterapeut . Kan vara behov av träning, energibesparande aktivitet, bedömningar



Mycket avancerade behov

• Diskussion och utvärdering av tidigare åtgärder i teamet
• Regional MDK bäckenrehabilitering
• Remiss till specialistenhet



Tips!
Vilka är de vanligaste besvären/symptom?
Vilka behov är vanliga?

Vilka professioner finns i ditt team och hur
kommer du i kontakt med dem?

Gör en genomgång av flöde/process – hitta
tillfällen för kontakt/bedömningar

Tack!

Frågor?



Vad läkaren kan bidra med

PÄR BODÉN

ONKOLOG OCH ALLMÄNLÄKARE

CANCERREHABTEAMET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN 



Läkaren – Teamet

▪ Bakgrundskunskap:

– Om respektive cancersjukdom

– Om genomgången behandling och dess biverkningar på kort och lång sikt

– Betydelse av komorbiditeter, läkemedelslista

▪ Prognos!

▪ Bidra till helhetssyn och ökad trygghet för övriga teammedlemmar



Läkaren – Patienten 

▪ Patientens egna föreställningar om sin sjukdom

– Vad är cancer?

– Vad beror på sjukdom – vad beror på behandling – vad beror på annat…?

▪ Patientens farhågor/oro

▪ Patientens förväntningar/önskningar

– …och vad är realistiskt?

▪ Om bättre hälsa är målet – vad ’räntar’ för dig – vad vill du med ditt liv?

▪ Underlätta för patienten att bli aktör i sitt eget liv

▪ (Coping/empowerment – medikalisering – samhället som rehab…)

▪ Anhörigas föreställningar, farhågor, förväntningar



Läkarens verktyg

▪ Samtal – konsultationskonst! 

▪ Mediciner

▪ Intyg av olika slag

▪ Remisser





Arbetsterapeutens roll inom cancerrehabilitering

LINA FREDRIKSSON

LEG. ARBETSTERAPEUT



Vad gör en arbetsterapeut?

▪ Lika många svar som det finns arbetsterapeuter – och människor som behöver 

arbetsterapi.

▪ Utgår från individen: Vem är du, vilka är dina förutsättningar och vad vill du uppnå?

▪ Därifrån utformas strategier, som får vardagen att funka och livet att kännas 

meningsfullt.

Sveriges arbetsterapeuter



Arbetsterapeutiska åtgärder

• Bedöma aktivitetsförmåga : Vill, förväntas, behöver, måste göra

• Anpassning av aktivitetsutförande:

återställande, undervisande, kompensatorisk

• Aktivitetsbalans : aktivitet/vila, energibesparande, strategier i vardagen

• Aktiva överlämningar



Problematik där arbetsterapi är (extra) hjälpsamt

▪ Nedsatt förmåga att utföra dagliga aktiviteter

▪ Nedsatt kognitiv förmåga

▪ Fatigue

▪ Smärta

▪ Neurotoxiska biverkningar

▪ Dyspné
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▪ Kan patienten utföra sina dagliga

aktiviteter?

▪ Uppvisar patient nedsatt kognitiv

förmåga?

▪ Strukturerad behovsbedömning

▪ Grundläggande information om 

aktivitetsbegränsande symtom

(muntligt, skriftligt, Min vårdplan).

Åtgärder vid grundläggande behov
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▪ Bedömning av aktivitetsförmåga

▪ Anpassning av aktivitetsutförande

▪ Information om ex. aktivitetsbalans

▪ Aktiv överlämning

Åtgärder vid särskilda behov
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▪ Anpassning av aktivitetsutförande

▪ Bedömning av fatigue och kognitiv

förmåga

▪ Strategier för hantering av fatigue och

nedsatt kognitiv funktion

▪ Stöd vid arbetsåtergång

▪ Story telling

Åtgärder vid avancerade/ mycket avancerade behov
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Sofie Backman, dietist Onkologmottagningen Sundsvall

Dietistens roll i teamet
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RISKBEDÖMNING/SCREENING UNDERNÄRING:
• Ofrivillig viktförlust

• Ätsvårigheter

• Lågt BMI
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Officiella/inofficiella team
Rehabteam + specialistteam cancerrehabilitering

Samarbetspartners – kontaktsjuksköterska, ”spindel”/vårdplaneringsköterska 
på avdelningen, PAL osv. 
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”Framgångsfaktorer”
Finnas fysiskt på plats

Korta kontaktvägar
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Nutritionsbehandling – cancerrehabilitering – cancerbehandling –
understödjande vård?

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess 
behandling. Rehabiliteringsinsatserna ska ge patient och närstående 
stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt

Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering - RCC Kunskapsbanken 
(cancercentrum.se) Kapitel 11 - Nutrition

https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/cancerrehabilitering/vardprogram/
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Ylva Widgren, leg fysioterapeut
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

FT:s roll och uppdrag i
cancerrehabiliteringsteamet
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Vad är fysisk aktivitet?
• ”All kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver

viloförbrukning” (FYSS 2021)
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Fysisk aktivitet under cancer-
behandlingen

• Minskar biverkningar/komplikationer

• Bättre rustad att klara av behandlingen
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Profession Besvär Åtgärd

Kontaktsjuksköterska Kontaktsjuksköterskan är namngiven och nåbar för cancerpatient och/eller anhörig. Innehar

specialistkunskaper i onkologi och dess behandlingar, har ett specifikt diagnosansvar. Kan fungera som stöd

vid krisreaktioner, utgöra en länk mellan olika vårdkedjor och professioner, ansvara för att upprättandet av

Min vårdplan. Ansvarar för att en rehabiliteringsplan upprättas vid behov.

Ta kontakt med klinik som ansvarar för

patientens vård, för vidare hänvisning.

Arbetsterapeut Fatigue, smärta, nedsatta kroppsfunktioner som ger nedsatt förmåga att klara dagliga aktiviteter. Nedsatt

kognitiv funktion. Behov av hjälpmedel och bostadsanpassning.

Remiss till Arbetsterapimottagningen vid

respektive sjukhus.

Dietist Ofrivillig viktnedgång/uppgång

Svårigheter att äta (tugga/svälja/smak/aptit/illamående)

Undervikt (BMI <20 upp till 70 år och BMI <22 över 70 år)

I första hand, ta kontakt med dietist vid

respektive klinik. Vid ev. oklarheter,

kontakta dietist vid Onkologkliniken, tel

82087, mobil 0730-68 32 18.

Fysioterapeut Fysiska besvär, t.ex. svaghet, nedsatt rörlighet. Yrsel/balansproblem.

Fysisk inaktivitet/fatigue. Andningsbesvär/slemproblematik. Lymfödem.

Kontakt med/remiss till

fysioterapeutmottagningen vid respektive

sjukhus.
Kurator Kris och sorgereaktioner kring sjukdom i såväl den akuta fasen som i den fortsatta vårdprocessen. Behov av

samtal kring familj, barn som närstående, relationer och samliv. Stöd för både patient och närstående.
Information och rådgivning i kontakt med myndigheter

Remiss till Kuratorsmottagningen vid

respektive sjukhus.

Logoped Svårigheter att svälja eller bearbeta maten i munnen. Röstbesvär. Tal-, språk eller

kommunikationssvårigheter. Behov av kommunikationshjälpmedel, t.ex. bildstöd, röstförstärkare.

Remiss till Logopedmottagningen vid

respektive sjukhus.

Psykolog Nedstämdhet, depression, ångest och/eller minnes- och koncentrationssvårigheter eller mental trötthet.

Behov av psykologisk behandling eller neuropsykologisk utredning (avser inte kris- och stödsamtal).

Remiss från läkare för behandling eller

neuropsykologisk utredning skickas till

Psykologmottaningen på Sundsvalls sjukhus.

Sjukhuskyrkan Behov av stödsamtal för patient och/eller närstående kring den förändrade livssituation som allvarlig

sjukdom innebär. Existentiella frågor kring relationer, självuppfattning, självbild, tro, hopp, livsberättelse,

glädje och sorg.

Kontakta Sjukhuskyrkan tel. 181859

Cancerrehabteamet – vem gör vad? 211216
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Åtgärder/uppdrag på grundläggande
nivå

• Cancerskolan

• 1177

• Broschyrer/informationsmaterial (t ex rörlighetsövningar efter
tårtbitsoperation som delas ut av bröstsjuksköterskan, skriftlig
information om cancerrehabilitering som delas ut av
kontaktsjuksköterskan)
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Åtgärder/uppdrag på särskild nivå
• Behov av att träffa FT (t ex tappat styrka, blivit begränsad pga

neuropatier, rörligheten minskat pga op/strålning, vill bibehålla
kondition under behandling, etc)

• Remiss eller sökt själva

• Mottagning men även ”enklare” fall på avdelning

• Åtgärder: individuellt anpassad träning på land eller bassäng,
gruppträning, medicinsk yoga.
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Åtgärder/uppdrag på avancerad nivå
• Behov av att träffa multiprofessionellt team, t ex dagrehab,

smärtrehab, inneliggande rehabilitering

• Avdelningspatienter som är i för dåligt skick för att gå hem som de
är.

• Mottagningspatienter som har fler problem än styrka/rörlighet, t ex
uttrycker depressiva tankar, har svårt att behålla mat, har uttalad
fatigue, etc

• Bedömningar tillsammans eller var för sig på avdelning/mottagning

• Behov av upprepade insatser av FT inom specialistvården, t ex
hjärnskador, amputerade, FT-övervakad träning.
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Samverkan med övriga professioner
Onkologen:

• Mottagningen har teamrond var 14:e dag (FT, AT, dietist, kurator,
kontaktsjuksköterskor).

- Ärenden från kontaktsjuksköterskorna till rehabprofessionerna eller
tvärtom, eller från en rehabprofession till en annan.

- Återkoppling kring tidigare ärenden ”hur går det?”

• Det kan också komma skriftliga remisser från läkare, ssk.

• Muntlig rapport från ssk på avdelningen varje morgon. FT nås också
på telefon under dagen.

• Avdelningen har rehabrond en gång/v (FT, AT, dietist, kurator, ssk,
läk, Hospice, SSIH)
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forts. Samverkan med övriga
professioner

Kvinnokliniken:

• Mottagningen skickar remiss. Inga teamronder.

• Avdelningen ringer FT-mottagningens röstbrevlåda eller skickar
ärenden i funktionsbrevlådan. Inga teamronder.

Kirurgkliniken:

• Mottagningen skickar remiss? Inga teamronder. Postopinfo av FT till
mastektomerade och axillutrymda – pat. hittas av FT själv i Orbit
(op-planeringen), ibland sökningar via mobil.

• Muntlig rapport från ssk/läk på avdelningen. Teamronder 3 ggr/v.
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forts. Samverkan med övriga
professioner

Lungkliniken:

• Muntlig rapport från ssk eller läkare på avdelningen. FT nås också
på telefon under dagen.

• Muntlig kontakt med ssk på mottagningen.

Hematologen:

• Mottagningen skickar remiss/bevakning. Ej kommit igång med
teamronder efter sommaren.

• Avdelningen skickar remisser. Ej kommit igång med teamronder
efter sommaren.
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Tack för uppmärksamheten!



Psykosocial 
cancerrehabilitering



Skillnad mellan 
patientcentrerad vård och 

personcentrerad vård?





•Kris

Diagnos

•Stödjande

•Hanteringssätt

•Andra problem 

Behandling
•Bearbetning

•Omorientering

•Andra problem

Återuppta 
vardag

•Kris

•Hanteringssätt

Återfall
•Kris

•Hanteringssätt

•Andra problem

Palliation

•Kris

•Bearbetning 

Död

Att 
överleva

Hur leva/leva 
vidare?

Att leva 
vidare



TACK
mirjam.bergknut@regionvasterbotten.se
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