
Nätverk för bäckencancerrehabilitering i Region Stockholm och Region Gotland - möte 

2021-04-19  

Deltagare: Johanna Tammilehto KSSK, Petra Malmros uroterapeut, Daniel Asklid kolo/rektalkirurg, 

Charlotta Bergström uro/tarmterapeut, Lenita Lundin ssk, Lillemor Nygren uro-onkolog 

Minnesanteckningar 

1. Presentation av projektet-uppdrag från RCC för att förbättra omhändertagandet av 

bäckencancerpatienter och erbjuda jämlik rehabilitering i regionen.  

2. Presentation om hur de olika sjukhusen arbetar med rehabilitering kring bäckencancer 

patienter.  

-På Gotland finns ett omhändertagande av patienterna, närhet till varandra underlättar, men 

det saknas en samordning så att man vet vem som gör vad och vad som finns på sjukhuset.  

-På Danderyds kirurgmottagning för patienter med tarmcancer är det framför allt uro- och 

tarmterapeut samt kontaktsjuksköterskor som tar hand om tarmcancerpatienters 

rehabiliteringsbehov. De har ett upparbetat arbetssätt kring dessa patienter så att patienter 

får hjälp med tarm- och urinbesvär samt sexuell hälsa. Använder regelbundet hälsoskattning. 

Kvinnliga patienter får vaginal stav innan strålbehandling. I nu läget inget nära samarbete 

kring rehab med andra enheter på sjukhuset. 

3. Fråga till gruppen: 

- Är nätverksträff en gång per termin något som ni skulle önska? För att kunna utbyta 

erfarenheter och få ny kunskap? Olika teman per gång med föreläsare?  

-Gruppen enas om att det skulle vara bra med olika teman för att få ny kunskap och kunna 

ställa frågor till varandra och projektledare/koordinator.  

4. Projektledare och koordinator önskar fortsatt information om vilka frågor som vi kan driva, 

utbildningsbehov etc.  Går bra att ringa maila oss mellan mötena! 

5. Information om kurs 14-15/10 för gastroenterologer, tarmkirurger samt onkologer inom 

bäckencancerområdet,  som gärna får spridas på sjukhusen: 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/funktionella-

besvar-efter-cancer-i-backenet/gastrointestinala-problem-efter-behandling-av-

backencancer/ 

6. Önskemål från gruppen: 

Dietråd till patienter med tarmbesvär-gärna broschyr 

Mer kunskap om vad gastroenterologer kan göra 

Info om hur man hjälper patienter anslutna till ASIH med bäckencancerrehab 

Möjlighet till förskrivning av vaginalstav för att slippa kostnad på kliniken 

7. Nästa möte planeras efter sommaren. Då kommer även representanter från SöS, StG, NKS 

samt CCR-bäckencancerteam att bjudas in. Fler enheter från respektive sjukhus får också 

gärna ansluta för att sprida och driva arbetet tillsammans. 
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