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Årsrapport bäckenrehabprojekt RCC syd 2017 

I och med ny tilldelning av medel för arbete med rehabilitering efter cancer i bäckenet har den 

projektgrupp som bildades i RCC syd 2016 bestående av Heléne Öberg RPPL cancerrehab, 

Jessica Wihl, gynonkolog, medicinsk rådgivare och undertecknad, fortsatt sitt arbete, men i 

förhållande till våra planer i förra årsrapporten har några strategiska förändringar gjorts. 

 Det fortsatta uppdraget för den nationella arbetsgruppen, med att bland annat med att ta fram 

en nationell kunskapsöversikt om bäckencancerrehabilitering, gjorde att den planerade regionala 

utbildningssatsningen för 2017 med workshops på samtliga enheter i regionen sköts på 

framtiden. I stället har vi engagerat oss i framtagandet av den nationella kunskapsöversikten 

genom deltagande i workshop 12 sept, i själva skrivandet och i förankring gentemot 

professionen. 

Nu när kunskapsöversikten i det närmast är klar börjar vi planera lokala workshops under 

hösten 2018. 

Regional koordinatorsfunktion och styrgrupp 

Under sommaren genomfördes rekrytering av två regionala koordinatorer för 

bäckencancerrehabilitering, Else-Marie Rasmusson och Eva Mossberg, som genom tjänsteköp 

på vardera 20 % knyts till RCC syd med uppgift att  

• verka som regional koordinator och expertfunktion för patienter med specifika och 
avancerade rehabiliteringsbehov efter behandling av cancer i bäckenet 

• stödja och säkra multidisciplinär samverkan i regionen kring bäckencancerrehabilitering 

• i samverkan med lokala och regionala processgrupper och processledare med inriktning 
på cancersjukdomar i bäckenet arbeta för en processorienterad bäckenrehabilitering 
med patientens perspektiv i fokus samt säkra utveckling strukturerade bedömningar av 
rehabiliteringsbehov 

• agera rådgivare och expertfunktion i frågor som rör bäckencancerrehabilitering och dess 
utveckling för en jämlik rehabilitering i regionen 

• delta i RCCs regionala arbetsgrupper inom rehabiliteringsområdet med särskilt fokus på 
bäckencancerrehabilitering 

• delta i nationellt arbete med framtagande av riktlinjer för bäckencancerrehabilitering 

• stimulera och koordinera regional implementering av nationella riktlinjer, 
rekommendationer från RCCs arbetsgrupper och statliga satsningar inom 
bäckencancerrehabilitering 
 

Till stöd för koordinatorerna har en styrgrupp bildats bestående av Lars Malmberg, urolog, 

Marie-Louise Lydrup, kolorektalkirurg, Heléne Öberg, RPPL cancerrehabilitering, Madalina 

Ohrberg, patientföreträdare, Didrik von Porat, patientföreträdare, Jessica Wihl gynonkolog och 

undertecknad. Styrgruppen har haft ett möte 20 november. 
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Aktiviteter - Regionala koordinatorer för bäckencancerrehabilitering – ht 2017 

Inventering: 

Fokus har lagts på att komma så långt det är möjligt med en stor inventering av 

bäckencancerrehabilitering i södra sjukvårdsregionen. Kontakt har etablerats med viktiga 

nyckelpersoner på alla rehabiliteringsenheter. 

Två informationsmöten med regionala patientprocessgrupper är planerade, för 

prostataprocessen och blodcancerprocessen, utifrån genital GvHD. 

Koordinatorerna har deltagit i följande möten: 

12/9 Nationellt RCC-möte för bäckencancerrehabilitering i Stockholm. 

18/9 Nätverk för sexologer/sexualrådgivare inom cancerrehabilitering i södra 

sjukvårdsregionen. 

4/10 Nätverksmöte RCC syd i Karlshamn 

25/10 Cancerrådet Sund. 

9/11 Seminarium Cancerrehab.fonden i Stockholm. 

30/11 ProLiv, RCC väst i Göteborg. 

4/12 RCC öst, i Uppsala. 

6/12 Cancerrådet Sund. 

Massutskick till primärvården inom Sund. 

Man har även i samband med interna föreläsningar inom respektive förvaltning presenterat även 

den nya koordinatorsfunktionen. 

 

Utbildningsaktiviteter 

Workshop om perkutan tibialis nervstimulering (PTNS) 

Den 4 april anordnades i samarbete med bäckenbottencentrum i Malmö en workshop om 

PTNS för uroterapeuter och sjukgymnaster verksamma inom bäckencancerområdet. Tanken 

var att sprida kunskapen om tekniken i regionen och att skapa ett regionalt nätverk. 

Workshopen innehöll både praktiska och teoretiska moment. En uppföljande workshop 

kommet att hållas i april 2018 och tanken är att man i detta nätverk ska stödja varandra i 

utvecklingen av PTNS, ha gemensamma riktlinjer för behandling och utvärdering och i 

framtiden kunna driva gemensamma forskningsprojekt. 

Planering för nationellt möte om funktionella besvär efter bäckencancer 

I oktober 2016 hölls i Malmö det första nationella mötet om funktionella besvär efter cancer i 

bäckenet. I förra årets delrapport ”Rehabilitering vid cancer i bäckenet” konstateras att det finns 

ett behov av ett ”nationellt initiativ för kunskapsutbyte och – spridning om funktionella besvär 

efter cancer i bäckenet. Nationella möten så som det tvärprofessionella och multidisciplinära 

möte som hölls i Malmö i oktober 2016 kan vara en modell för detta.” 
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Med utgångspunkt från detta har den arbetsgrupp som anordnade det nationella mötet i Malmö 

2016 tagit på sig att anordna ett nytt möte 25-26 januari 2018. Projektgruppen för 

bäckencancerrehabilitering inom RCC har engagerat sig i planeringen av detta möte. 

Patientmedverkan 

Två patientrepresentanter ingår den regionala styrgruppen för bäckencancerrehabilitering. 

Förankringsarbete 

Representanter för arbetsgruppen har deltagit i och informerat om bäckenrehabsatsningen vid 

Skånes Universitetssjukhus (SUS) cancerråd, möte med styrgruppen för bäckenbottencentrum 

vid SUS, vid möte med Södra regionvårdsnämnden samt i möte med cancersamordnarna inom 

södra sjukvårdsregionen och fortlöpande vid de regionala processmötena för 

cancerrehabilitering i syd. 

 

Björn Ohlsson 

Projektledare, medicinsk rådgivare 

 

 


