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FÖRORD 
Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Region 
Halland och är i dag en välintegrerad del av Västra sjukvårdsregionens cancervård. Sedan starten för åtta 
år sedan har RCC Väst vuxit och verksamheten omfattar nu ett femtiotal fastanställda och nästan lika 
många regionala processägare. Tillsammans med Patient- och närståenderådet har vi fortsatt vårt 
omfattande arbete för att stärka patientens ställning i vården, ett arbete som på många sätt har varit 
framgångsrikt. 

För att leva upp till målen i den nationella cancerstrategin (SOU 2009:11) och de tio kriterierna samt mål 
som beskrivs i den långsiktiga inriktningen för det nationella arbetet med cancervården (S2018/03084FS) 
krävs välfungerande samarbeten och en stark samverkan mellan olika aktörer inom cancervården. Målen 
inkluderar bland annat förebyggande och tidig upptäckt av cancer, vård under behandling, uppföljning 
efter behandling, palliativ vård och vård i livets slutskede allt under kontinuerlig tillgång till psykosocialt 
stöd och cancerrehabilitering. 

Rehabilitering är ett begrepp som används inom sjukvård, socialvård och kriminalvård. Syftet med 
rehabilitering är att hitta ett optimalt sätt för en person att kunna återvända till dagliga livet och återfå en 
rimlig hälsa efter, till exempel, fysiologisk eller mental sjukdom som lett till funktionsnedsättning. I de fall 
skadan inte läker eller resulterar i långvarig funktionsnedsättning krävs rehabiliterande insatser för att 
underlätta ett normalt fungerande liv. Rehabilitering kan delas in tre kategorier: medicinsk rehabilitering, 
social rehabilitering och arbetslivsinriktad rehabilitering. Medicinsk rehabilitering består av en 
behandlingsplan som fokuserar på återhämtning efter en sjukdom eller skada. I hälso- och sjukvårdslagen 
anges att var och en med behov av rehabilitering har rätt till en individuell plan. 

Den nordiska cancerunionen har definierat cancerrehabilitering som aktiviteter som syftar till att 
förebygga och reducera fysiska, psykiska, sociala och existentiella följder av cancerbehandling. 
Rehabilitering ska ge patienter och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt. 
Cancerrehabilitering skiljer sig från övriga former av rehabilitering inom hälso- och sjukvården. 
Cancerdiagnosen påverkar ofta livet mer drastiskt än många andra sjukdomstillstånd. Cancerbehandling är 
vanligtvis långvarig och mycket intensiv behandling med frekventa biverkningar. Dagens 
cancerbehandling har lett till förbättrad överlevnad och stigande krav på livskvalitet. Cancerbehandling 
med kirurgi, strålbehandling och medicinsk behandling påverkar ofta den friska vävnaden på ett negativt 
sätt. Detta motiverar kontinuerlig och individanpassad tillgång till cancerrehabilitering för att motverka 
permanenta funktionsbortfall. Behovet av väl fungerande cancerrehabilitering finns beskrivet i nationella 
vårdprogram (NVP) från 2014 och 2017. Det senare uppdaterat under innevarande år. Målet med dessa 
NVP är att alla landsting och regioner ska använda dem som underlag för beslut om konkreta 
tillämpningar på sjukhus, mottagningar och vårdcentraler för en jämlik tillgång till cancerrehabilitering. 
Målsättningen är också att ge en gemensam kunskapsbas för fortsatt forskning och utvecklingsarbete. 

Ett insats som finansierar samverkansinsatser, som hjälper till att förkorta rehabiliteringsprocesser och 
underlätta återgången till arbete efter exempelvis en cancersjukdom, är Samordningsförbundet, som 
samordnas lokalt med representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och 
landsting/region. 

Denna utredning tagit fasta på sjukvårdsregionala förhållanden, upplevelser hos patienter, närstående och 
medarbetare inom cancervården i Västra sjukvårdsregionen som dagligen arbetar för en ännu bättre 
cancerrehabilitering. RCC Väst har fått i uppdrag av Västra samverkansnämnden att redogöra för hur 
cancerrehabiliteringen fungerar i Västra sjukvårdsregionen och hur den kan utvecklas samt beskriva 
ansvarsfördelningen mellan olika aktörer. Utredningen ”En ännu bättre cancerrehabilitering i Västra 
sjukvårdsregionen” är en kartläggning av cancerrehabilitering i Västra Götalandsregionen och Region Halland 
med en nulägesbeskrivning, ett antal utvecklingsområden och förslag på åtgärder med en tydlig 
ansvarsfördelning allt i syfte att skapa ökad jämlikhet, god vård och ett gott liv! 

 
Göteborg 2019-08-16 
Thomas Björk-Eriksson 
Universitetssjukhusöverläkare, adjungerad professor 
Verksamhetschef RCC Väst, projektansvarig 
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FOREWORD 
The Regional Cancer Center West (RCC West) works on behalf of Region Västra Götaland and Region 
Halland, which together make up the Western Healthcare Region of Sweden. RCC West is a well- 
integrated part of cancer care in the Region. Since it was established eight years ago, RCC West has grown 
and its operations are currently undertaken by approximately fifty permanent employees and almost as 
many regional process owners (specialists representing different cancer diagnoses). Together with the 
Patients and Relatives Council, RCC West works extensively to strengthen patients’ rights, an effort that 
has been successful in many ways. 

Well-functioning, close collaboration between different cancer care providers is necessary in order to live 
up to the goals stipulated in the A National Cancer Strategy for the Future report, published by the 
Swedish National Board of Health and Welfare, as well as the ten criteria described in the Long-Term 
Focus for National Cancer Care Efforts document, published by the Swedish Ministry of Health and 
Social Affairs. The criteria include prevention and early detection of cancer, care during treatment, follow- 
up after treatment, palliative care and end of life care, as well as continuous access to psychosocial support 
and cancer rehabilitation. 

Rehabilitation is a term used in healthcare, social care and criminal justice. The purpose of rehabilitation in 
healthcare is to find the optimal way for a person to return to daily life and regain a reasonable degree of 
health, following physical or mental illness that has led to disability. In cases where the illness or injury 
fails to heal or results in long-term disability, rehabilitation efforts are required to facilitate a normally 
functioning life. Healthcare rehabilitation can be divided into three categories: medical rehabilitation, 
social rehabilitation and work-oriented rehabilitation. Medical rehabilitation consists the implementation 
of a treatment plan, focusing on recovery from an illness or injury. The Health Care Act states that 
everyone in need of rehabilitation is entitled to an individualized rehabilitation plan. 

The Nordic Cancer Union has defined cancer rehabilitation as activities aimed at preventing and limiting 
the physical, psychological, social and existential effects of cancer treatment. Rehabilitation should provide 
patients and their relatives with the support and the conditions to live the best possible life. Cancer 
rehabilitation differs from other forms of healthcare rehabilitation, since cancer often affects life more 
drastically than other diseases. Cancer treatment is usually prolonged and intensive and side effects are 
common. Current cancer treatment has led to improved survival and increased demands for high quality 
of life. However, surgery, radiotherapy and drugs in cancer treatment often have adverse effects on 
healthy tissues. This means that continuous and individualized access to cancer rehabilitation is warranted, 
in order to counteract the permanent loss of functions. Well-functioning cancer rehabilitation is also a 
requirement in the National Care Program guidelines, published in 2014 and 2017 (updated 2019). The 
goal is for all Swedish healthcare authorities to implement these guidelines in hospitals, clinics and health 
care centers, in order to provide equal access to cancer rehabilitation and create a common knowledge 
base for continued research and development. 

This investigation has focused on regional healthcare conditions and the experiences of patients, relatives 
and cancer healthcare staff who work daily to achieve even better cancer rehabilitation in the Western 
Healthcare Region. 

RCC West has been commissioned by the Western Healthcare Region Collaboration Board to report on 
how cancer rehabilitation works in the Region and how it can be developed further, including the division 
of responsibilities between different care providers. "Even Better Cancer Rehabilitation in the Western 
Healthcare Region" is a survey of cancer rehabilitation in the Region. In addition to describing the current 
situation (including lead times), it identifies a number of development areas and presents proposals 
including a clear-cut division of responsibilities, with the overall aim of increasing equality, improving care 
and enabling a good life. 

 

Gothenburg 2019-08-16 
Thomas Björk-Eriksson 
Senior consultant in oncology and professor 
Manager, Regional Cancer Centre West Sweden 
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SAMMANFATTNING 
Den här rapporten riktar sig till patienter, närstående, medarbetare inom cancervården, politiker och 
tjänstemän i Västra sjukvårdsregionen. Utredningen är gjord på uppdrag av Samverkansnämnden för 
Västra sjukvårdsregionen, där Västra Götalandsregionen och Region Halland ingår. Uppdraget innefattar 
att redogöra för hur cancerrehabiliteringen fungerar (inklusive ledtider), att redogöra för hur 
cancerrehabiliteringen kan utvecklas och att återrapportera i ansvarsfördelade åtgärder. 

Målet är att resultatet av denna kartläggning i framtiden kan leda till en förbättrad och evidensbaserad 
cancerrehabilitering. Målet är också att kartläggningen i framtiden kan tjäna som en plattform för 
forskning och utveckling inom området och därigenom leda till en mer jämlik cancerrehabilitering som 
bidrar till en god vård och ett gott liv i Västra sjukvårdsregionen. 

Utredningen har pågått mellan oktober 2018 och augusti 2019 och genomförts i två faser, där den första 
fasen utgjordes av en förstudie och den andra fasen av en informationsinsamling och analys. 
Kartläggningen har en hög komplexitet av flera faktorer och då intressenterna är många, har tre metoder 
kombinerats för att få en så effektiv informationsinsamling som möjligt. Valda metoder är djupintervjuer, 
enkäter och fokusgrupper. Sammanlagt har 198 personer deltagit med information. 

Informationsinsamlingen har framförallt utgått från de prioriterade områdena: Arbetssätt, Ansvarsfördelning, 
Tillgänglighet och Kompetensutveckling. Dessutom har patienters och närståendes behov och upplevelser lyfts ut 
som ett eget prioriterat område, då dessa ligger som grund för att kunna driva en personcentrerad vård. 

Utifrån de prioriterade områdena har tio utvecklingsområden identifierats. 

Utvecklingsområdena baseras på behov och upplevelser som framkommit i nulägesanalysen. Under varje 
utvecklingsområde beskrivs nuläget och förslag ges på vad som skulle kunna göras samt var ansvaret 
skulle kunna ligga. (Se figur på nästa sida.) 

Utöver detta ges förslag för att arbeta vidare med en förstudie för en gemensam plattform för 
cancerrehabilitering. 

Vad det gäller ansvarsfördelade åtgärder föreslås en fördjupad undersökning av primärvårdens behov för 
att kunna erbjuda mer cancerrehabilitering. 

Utredningen har tagit fasta på sjukvårdsregionala förhållanden, upplevelse hos patienter, närstående och 
medarbetare inom cancervården som dagligen är engagerade och arbetar med att få till en optimal 
cancerrehabilitering. 

Slutligen har arbetet genomsyrats av en positiv feedback då mycket är under förändring; många människor 
är engagerade och vill arbeta med att utveckla cancerrehabiliteringen med patienten i centrum. 

I bilageform redovisas beskrivningar av hälsoekonomiska aspekter på cancerrehabilitering, effektanalys, 
intressentkartläggning, omvärldsbevakning samt hur ett möjligt centrum för cancerrehabilitering skulle 
kunna fungera. 
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Utredningens föreslagna utvecklingsområden 

 

 

 
 

 

 

 

Sammanställning av de utvecklingsområden som utredningen föreslår. 
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SUMMARY 
This report was commissioned by the Western Healthcare Region Collaboration Board and was written 
for patients, relatives, cancer care staff, politicians and officials. It includes a survey of the current state of 
cancer rehabilitation (including lead times) in Region Västra Götaland and Region Halland, that together 
constitute the Western Healthcare Region of Sweden. Proposals for how cancer rehabilitation can be 
further developed and feedback on the division of responsibilities between different care providers are 
also included in the report. 

The goals are that the results of the survey will lead to improved and evidence-based cancer rehabilitation, 
and that this report will serve as a platform for future research and development. The overarching goal is 
thus to create more equality in cancer rehabilitation, that will in turn contribute to good care and good 
quality of life in the Western Healthcare Region. 

The survey took place between October 2018 and August 2019 and was carried out in two phases: a 
preliminary study and a second phase comprising gathering of more data and analysis. Due to the high 
level of complexity and the numerous stakeholders involved, and in order to be as effective and thorough 
as possible, in-depth interviews, questionnaires and focus groups were combined to gather data. A total of 
198 people provided data during the survey. 

The information collected in this investigation was based on four prioritized areas: working methods, 
division of responsibilities, accessibility and competence development. In addition, the needs and experiences 
of patients and their relatives has been highlighted as a specific prioritized topic, as it is the basis for being able 
to provide patient-centered care. 

Ten development areas have been identified, based on needs discovered in the analysis of the current 
situation and related to the prioritized topics. The current situation in each development area is described, 
and suggestions for improvement are given, including allocation of responsibility (see figure on next page.) 
In addition, a pilot feasibility study concerning a common platform for cancer rehabilitation is proposed. 

Regarding the division of responsibilities in cancer rehabilitation, the report contains a recommendation 
for an in-depth study of what primary care requires in order to offer more cancer rehabilitation. 

This investigation has focused on regional healthcare conditions and on the experiences of patients, their 
relatives and cancer care staff, who are involved daily in working to achieve optimal cancer rehabilitation. 

Finally, it must be stated that the investigation has been permeated with positive feedback from the 
participants; many people are very dedicated and want to contribute to developing patient-centered cancer 
rehabilitation. 

The appendices contain descriptions of health economic aspects on cancer rehabilitation, impact analysis, 
stakeholder mapping, external monitoring and a proposal for how a center for cancer rehabilitation might 
work. 
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The investigation has suggested the following development areas 

 

 

 

 

 

 
Summary of the development areas proposed by the investigation 
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SYFTE, MÅL OCH UPPDRAG 
Syftet med kartläggningen är att inventera hur cancerrehabiliteringen fungerar i Västra sjukvårdsregionen 
och att redogöra för hur den kan utvecklas för att i framtiden tillgodose en utökad efterfrågan på 
cancerrehabilitering. Idén är att kartläggningen ska leda till att Västra sjukvårdsregionen kan vidta åtgärder 
för att utveckla cancerrehabiliteringen på samtliga vårdnivåer. 

 
Målet är att resultatet av denna kartläggning i framtiden kan leda till en förbättrad och evidensbaserad 
cancerrehabilitering. Målet är också att kartläggningen i framtiden kan tjäna som en plattform för 
forskning och utveckling inom området och därigenom leda till en mer jämlik cancerrehabilitering som 
bidrar till en god vård och ett gott liv i Västra sjukvårdsregionen. Vidare är målet en tydligare samverkan 
och ansvarsfördelning mellan cancerrehabiliteringens intressenter, vilket i sin tur genererar en bättre 
cancerrehabilitering för patienter i regionen. 

 
Regionalt cancercentrum i Väst (RCC Väst) har fått i uppdrag av Samverksamnämnden för Västra 
sjukvårdsregionen, innefattande Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Halland (RH):1 

- Att redogöra för hur cancerrehabiliteringen fungerar (inklusive ledtider) 
- Att redogöra för hur cancerrehabilitering kan utvecklas 
- Att ge en återrapportering i ansvarsfördelande åtgärder 

Uppdraget påbörjades i oktober 2018 och har pågått till och med augusti 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 Förkortningarna VGR och RH används genomgående, undantaget i rubrikform. 
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BAKGRUND 
I dagens Sverige ökar antalet personer som insjuknar i cancer och allt fler behandlas framgångsrikt, vilket 
innebär en ökad andel patienter i behov av cancerrehabilitering. Idag är fokus inte bara på att överleva sin 
cancer, utan på att leva ett meningsfullt liv med en hög livskvalité efter avslutad behandling. Detta ställer 
höga krav på cancerrehabiliteringen som behöver kunna tillgodose såväl fysiska som psykiska 
påfrestningar, och i en del fall trauman som en cancerdrabbad individ och dess närstående går igenom. 

Den här rapporten riktar sig till patienter, närstående, medarbetare inom cancervården, politiker och 
tjänstemän i Västra sjukvårdsregionen.2 

 
Cancerrehabilitering 

I det Nationella vårdprogrammet (NVP) från 2019 förklaras syftet med cancerrehabilitering utifrån Nordic 
Cancer Unions benämning som också används av samtliga Regionala cancercentrum (RCC) i Sverige: 
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.3 

RCC:s målsättning är att alla patienter med cancer och deras närstående ska få möjlighet till rehabiliteringsinsatser 
utifrån sina unika situationer, behov och egna resurser, vilka kan skifta under processen. Cancerrehabilitering innebär att se 
hela människan i sitt livssammanhang.4 

I arbetet med denna rapport och under informationsinsamlingen har det visat sig att begreppet 
cancerrehabilitering innehåller en komplexitet i tolkningen, varför en genomlysning av begreppet behövs. 

De olika definitionerna som används i denna rapport är: ”rehabilitering i samband med cancersjukdom”, 
”cancerrehabilitering” och ”sena biverkningar/följdsjukdomar” till följd av cancer och 
cancerbehandlingar.5 

 
 

 

 
 
 
 
 

2 För optimal läsbarhet för samtliga läsarkategorier infogas kontinuerligt begreppsförklaringar i rapporten. 
3 Definition från Nordic Cancer Union (NCU). NCU är en sammanslutning av internationella organisationer och 
definitionen togs fram 2004. Definitionen används i NVP 2019 och även av RCC, där RCC Väst ingår. 
4 Källa: RCC. 
5 Medicinsk behandling som patienten har behov av idag, beror på följdsjukdomar efter cancerbehandling. 
Benämningen följdsjukdomar används i regionen framförallt som ett begrepp inom forskningen kring bäckencancer. 
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I samband med en cancerbehandling sker en påverkan på den friska vävnaden genom att kroppen 
påverkats av kirurgiska ingrepp, cytostatika och/eller strålning. Specifikt innebär dessa ingrepp att 
patienten efter behandlingen på grund av cancer, har fått ”normalvävnadspåverkan” av varierande grad 
som en fysisk påverkan. 

Cancerrehabilitering är det begrepp som framförallt används inom specialistsjukvården och som handlar 
om rehabilitering kopplat till biverkningar till följd av cancer och cancerbehandling. Cancerrehabiliteringen 
omfattar såväl generella rehabiliteringsbehov såsom fysisk aktivitet, men även specifika insatser mer unika 
för just cancerpatienter och besvär efter behandlingar. I flera fall tillkommer också specifika psykologiska 
behov till följd av traumatiska psykiska upplevelser kring bl.a. existentiella frågor och/eller psykiska följder 
av att leva med ärr för livet eller amputation. Det kan därför vara problematiskt att enbart använda den 
vidare benämningen ”rehabilitering”. 

 

Problematiken med att enbart använda begreppet ”rehabilitering” är att det är ett vidare begrepp och 
cancerrehabilitering handlar även om följder efter normalvävnadspåverkan i kroppen. 
Cancerrehabiliteringen bör starta direkt vid diagnosbesked, genom att det dels kan behövas inledande 
rehabiliterande insatser, dels kan finnas behov av psykosocialt stöd som en viktig insats. 
Rehabiliteringsbehovet är inte att likställa med ett benbrott. I och med att fler cancerpatienter överlever 
idag (65%) är detta en benämning som kommer att växa och behöva särskiljas från andra former av 
rehabilitering.6 Inom den övriga hälso- och sjukvården är rehabilitering redan sedan tidigare relativt väl 
definierad. 

Inom primärvården används ordet rehabilitering, då varje patient bemöts utifrån vad de söker för. Detta 
begrepp syftar här framförallt på att patienten i första hand inte söker sig till primärvården för specifik 
cancerrehabilitering, utan för ett symptom som primärvården möter och försöker tillgodose. 

 
Rehabilitering 

Ordet ”re” betyder ”åter” och innebär att patienten (eller en närstående) ska kunna få det stöd som 
behövs för att just kunna återgå till det liv som personen levt innan sin olycka eller sjukdom, såsom en 

 

 
 
 
 
 

6 Statistik hämtad från Cancerfonden. 
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cancerdiagnos. En cancerdiagnos innebär att livet förändras ur flera synvinklar och innebär att den 
drabbade själv och berörda i personens närhet, utsätts för stora påfrestningar åtminstone på fyra olika 
plan: fysiskt, psykologiskt, existentiellt och socialt.7 

Fysisk rehabilitering är flerdimensionell och innefattar möjlighet att upprätthålla, återuppbygga eller 
optimera fysisk funktion såsom muskelstyrka, rörlighet och/eller kondition. Fysisk rehabilitering kan 
också handla om att få hjälp med nutrition, tal- och sväljsvårigheter, inkontinens, smärta etc. 

Psykologisk eller psykosocial rehabilitering innebär att möta individen och behandla frågor kring den 
livskris som ett cancerbesked kan innebära för en cancerdrabbad eller närstående, med frågor om ångest, 
oro för framtiden eller för återfall samt sorg efter förlorade kroppsfunktioner eller kroppsdelar. Det kan 
också innebära samtalsstöd för en acceptans av en ny kropp och att våga visa upp den. Här kommer även 
existentiell rehabilitering in, som innebär att bearbeta sin livssituation och lägga vikt vid 
livsåskådningsfrågor såsom vad som är viktigt i livet och hur en patient i ett palliativt skede vill möta sin 
förestående död etc.8 

Social rehabilitering handlar om att återgå till sitt ordinarie sociala sammanhang med arbete och andra 
sociala kringaktiviteter. I den sociala rehabiliteringen kan stöd ges för hjälp med vardagssysslor eller 
anpassningar på arbetsplatsen. 

 
Prehabilitering 

I en del fall av cancer och för en del cancerdiagnoser behövs rehabiliteringsinsatser sättas in före 
behandling, så kallad prehabilitering, som i NVP 2019 benämns som: Inför cancerbehandling 
(kirurgi/strålbehandling/medicinsk cancerbehandling) bör patientens behov av prehabiliteringsinsatser bedömas avseende 
fysisk förmåga, nutrition, sociala och psykologiska aspekter samt levnadsvanor i syfte att optimera effekten av behandling och 
minska risken för komplikationer.9 Prehabilitering kan handla om att ge hjälp till rökstopp innan behandling 
för att bättre kunna tillgodogöra sig behandlingen, eller att patienten får hjälp med nutrition vid en risk för 
undernäring efter behandling. Det är en process som sker mellan cancerbesked och behandlingsstart för 
att förbättra hälsa och minska komplikationer. 

 
Professioner knutna till cancerrehabilitering 

Cancerrehabilitering kan involvera stöd från många olika professioner, vilket är en av anledningarna till att 
cancerrehabilitering är svårt att kartlägga. Flera av professionerna ger egenvårdsråd och råd om träning 
m.m. Professioner kopplade till cancerrehabilitering idag är följande:10

 

- Arbetsterapeut – arbetar med strategier och/eller hjälpmedel för att kompensera en förlorad 
eller nedsatt funktion, t.ex. att kunna hjälpa till med hjälpmedel i hemmet eller vid återgång till 
arbetsplatsen. 

- Dietist – ger kostråd och hjälp med nutrition vid exempelvis viktnedgång, illamående, tugg- och 
sväljproblem, smärta samt dålig aptit. 

- Fysioterapeut – ger individuellt anpassad träning vid fysisk svaghet eller nedsatt rörlighet. Kan 
leda träning individuellt eller i grupp. 

- Kontaktsjuksköterska – sjuksköterska som är knuten till en cancerdiagnos och ska vara utsedd 
kontaktperson för patienten. Kontaktsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för 
cancerpatienten och dess närstående under hela cancerbehandlingen. I uppdraget ingår att ha 
särskild tillgänglighet, att informera om kommande steg i behandlingen, att ge stöd vid normala 
krisreaktioner och att förmedla kontakter med andra yrkesgrupper.11

 

 
 
 
 
 

7 Information och definition av begrepp och professioner är delvis hämtade från Cancerfonden. 
8 Palliativt skede innebär symptomlindrande behandling, när bot av patienten inte längre är möjlig. 
9 Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering 2019, kp. 9, s. 35. 
10 Samtliga benämningar från professioner knutna till cancerrehabilitering är hämtad från Cancerfonden i de fall där 
inget annat anges. 
11 Beskrivning av kontaktsjuksköterska är hämtad från RCC. 
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- Kurator – ger framförallt samtalsstöd till patienter eller närstående, men kan också ge ekonomisk 
och social rådgivning. 

- Logoped – ger råd och träning av funktion i mun och svalg samt talträning. 
- Lymfterapeut - ger råd och behandlar lymfödem12

 

- Olika typer av specialistläkare – har det övergripande medicinska ansvaret för en patient inom 
den specialitet patienten behandlas, t.ex. onkologi, hematologi, kirurgi etc. Ibland delas ansvaret 
mellan flera läkare då patienten behandlas på olika sätt (t.ex. kirurg och onkolog). Även läkare 
från olika specialiteter inom såväl somatik som psykiatri deltar i cancerrehabiliteringen, t.ex. 
psykiater, endokrinolog, kardiolog, rehabiliteringsspecialister m.fl.13 

- Psykolog – ger psykologisk behandling. 
- Rehabiliteringskoordinator – ger stöd till patienter i arbetsför ålder i försäkringsmedicinska 

frågor. 
- Sexolog – ger rekommendationer och behandling kopplat till sexuell hälsa. 
- Sjukhuspräst/diakon – ger samtalsstöd kring livsåskådningsfrågor. 
- Specialistsjuksköterska – sjuksköterska med specialisering och fördjupade kunskaper om 

evidens, forsknings- och utvecklingsmetoder samt utvärderingsinstrument inom cancervården.14 

- Stomiterapeut – ger instruktion och stöd för patienter med stomi.  
- Tandhygienist – har hand om mun- och tandhälsa, exempelvis för att undvika infektioner. 
- Tandläkare – har hand om mun- och tandhälsa, exempelvis i samband med operation i mun eller 

käke. 
- Uroterapeut – för hjälp med inkontinensträning. 

 
Hälsoekonomiska aspekter på cancerrehabilitering 

Då rehabilitering i sig är en ökande kostnad för vården är det viktigt att se på de hälsoekonomiska 
fördelarna. Samhället, vården och patienterna har mycket att vinna på en välfungerande prehabilitering, 
habilitering och cancerrehabilitering som kan ge stora vinster för vården och samhället. (Se bilaga 1) 

Information om incidens och prevalens vid de tio vanligaste cancersjukdomarna, återfinns i 
”Underlagsrapport för ‘En ännu bättre strålbehandling’ avseende incidens och prevalens av cancer i Västra 
Sjukvårdsregionen 2016-2030”. Erik Bülow, 2017-06-16.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

12 Uppgift från nationell generell patientinformation, framtagen av RCC. Lymfödem är en svullnad på kroppen. 
Svullnaden beror på att den vätska i kroppen som kallas för lymfan har svårt att transporteras och istället samlas upp 
på ett ställe. (Källa 1177.se) 
13 Somatik innebär kroppssjukvård. Beskrivningen här framtagen i dialog med specialistläkare inom cancervård. 
14 Beskrivning framtagen i dialog med specialistläkare inom cancervård. 
15 Med incidens avses antal maligna tumörer som diagnostiseras hos levande individer. Med prevalens avses antalet 
individer som vid en viss tidpunkt lever med en cancerdiagnos. Underlagsrapport för ‘En ännu bättre 
strålbehandling’ avseende incidens och prevalens av cancer i Västra Sjukvårdsregionen 2016-2030”. Erik Bülow, 
2017-06-16 
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Ansvarsfördelning 

I denna utredning används begreppet ”ansvarsfördelning” inom vården, dvs. vilket ansvar som ska ligga 
på respektive vårdnivå. Begreppet ”nivåstrukturering” används inte med risk för en sammanblandning 
med andra former av nivåstrukturering, såsom regional- eller nationell. De olika vårdnivåerna i svensk 
sjukvård är: nationell högspecialiserad vård, regionspecifik vård, länssjukvård, primärsjukvård och 
egenvård.16 

Västra sjukvårdsregionen innefattar VGR och RH. Regionsjukhus är Sahlgrenska universitetssjukhus, i 
rapporten benämnt som SU. Länssjukhusen utgörs av 12 sjukhus, 11 i VGR och ett sjukhus i RH med tre 
utbudspunkter. I RH finns Hallands Sjukhus med utbudspunkter: Kungsbacka, Varberg och Halmstad. 
Länssjukhus i VGR: Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus, Kungälvs sjukhus, 
NU-sjukvården (NÄL i Trollhättan och Uddevalla sjukhus), Skaraborgs sjukhus (SkaS i Skövde, 
Lidköping, Falköping och Mariestad), Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås. 

Primärvården är en del av den öppna hälso- och sjukvården i regionen. Inom VGR är primärvården 
indelad i offentligt driven vård under Närhälsan och i privat driven vård med flera olika leverantörer. Både 
Närhälsan och privata vårdgivare har enheter med vårdcentral, rehabiliteringsenheter och BVC. Vårdval 
finns för vårdcentral och rehabilitering där invånarna kan välja bland de vårdgivare som är godkända av 
VGR. Uppdraget för vårdgivarna regleras i en s.k. Krav- och kvalitetsbok. I RH bedrivs primärvården i 
både privat och offentlig regi. Rehabilitering och BVC ingår i vårdcentralernas uppdrag. 

 
 

Västra Götalandsregionen Region Halland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Källa: Socialstyrelsen. 
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Nationellt vårdprogram och Regionala medicinska riktlinjer 

2014 kom det första NVP för cancerrehabilitering. 2017 kom en ny version och i februari 2019 kom det 
senast reviderade NVP, som är en uppdatering från 2017.17 I programmen finns angivet 
kvalitetsindikatorer vars syfte är att följa upp hur väl NVP är implementerat i verksamheterna. 

Baserat på de nationella riktlinjerna bör respektive region ha regionala tillämpningsdokument. I VGR 
benämns dessa Regionala medicinska riktlinjer (RMR) som beskriver hur NVP tillämpas på regional nivå. 
I RMR anges eventuella avsteg från NVP och ett tydliggörande av vilken vårdnivå som ansvarar för 
respektive område. I VGR följs RMR från 2017.18 RH står bakom RMR, men tillämpar den utifrån den 
egna organisationens uppbyggnad. I RH finns fastställda vårdriktlinjer som motsvarar en regional 
tillämpning i ledningssystemet som styr verksamheten och denna finns även för cancerrehabilitering. 

I rapporten ligger NVP för cancerrehabilitering som en grund och hänvisas till utifrån programmets 
rekommendationer om cancerrehabilitering. 

Förändringarna i NVP mellan 2014 och 2017 är framförallt att NVP 2017 betonar värdet av fysisk 
aktivitet, omvårdnad, lymfödem och hela vårdprocessen genom att: 

• Betona vikten av att kartlägga behoven av cancerrehabilitering samt att formulera, följa upp och 
utveckla en cancerrehabiliteringsplan. 

• Lyfta fram kuratorns roll i teamet samt vikten av rutiner för kuratorskontakt. 
• Betona att smärta skall bedömas och eventuell behandling utvärderas och dokumenteras på ett 

strukturerat sätt. 
• För att minska biverkningar lyfts vikten av fysisk aktivitet, det skall vara lätt att få hjälp med 

träningsråd av fysioterapeut och arbetsterapeut. 
• Lymfödem måste uppmärksammas bättre och landstingen måste säkerställa likvärdig vård för 

patienter med lymfödem. 

Förändringar i NVP mellan 2017 och 2019 är framförallt att: 

• Prehabilitering har tillkommit. Det beskriver vikten av insatser under perioden från diagnos till 
behandlingsstart. 

• Vikten av väl genomtänkt struktur betonas. Patientens behov måste kartläggas och 
cancerbehandlingen samt cancerrehabiliteringen måste utformas i samråd med patienten. 

 

Översikt över utveckling av det Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. 
 
 
 
 

17 NVP för cancerrehabilitering finns på RCC:s hemsida. 
18 RMR 2017 för Västra sjukvårdsregionen. 
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GENOMFÖRANDE 
Uppdragets delar i genomförandet beskrivs i följande kapitel. 

 
Genomförande och metod 

Uppdraget har genomförts i två faser, där den första fasen utgjordes av en förstudie som pågick mellan 
oktober och december 2018 och den andra fasen en genomförande- och analysfas som pågått mellan 
januari och augusti 2019. Förstudien genomfördes för att lägga grunden inför kartläggningen. Under 
förstudien handlade uppdraget om att närma sig rätt parametrar för nulägesbeskrivningen, men även 
lagom detaljnivå utifrån ämnets komplexitet samt omfattning av involverade intressenter. Här lades också 
grunden för frågeställningar inför kartläggning och för att ta fram förslag på utveckling. 

De metoder som användes under förstudien är effektanalys och intressentkartläggning. Under den andra 
fasen med informationsinsamling, analys och rapportskrivande har uppdraget utgått från den information 
som inhämtades i förstudien. Effektanalys och intressentkarta har legat till grund för fortsatt arbete med 
djupintervjuer, enkäter och fokusgrupper. 

Utöver detta har de båda regionerna som ingår i Västra Sjukvårdsregionen, VGR och RH, ansetts så olika i 
sin karaktär att informationsinsamlingen genomförts i två parallella spår för respektive region. I 
resultatdelen redovisas svaren från respondenterna var för sig mellan regionerna i de fall där svaren inte 
varit helt eniga, vilket då framkommer. 

 

Genomförande av informationsinsamling Västra Sjukvårdsregionen. 
 

Effektanalys 

Som ett första steg i uppdraget genomfördes en så kallad effektanalys i workshopform med representanter 
från RCC Väst, RH, Patient- och närståenderådet (PNR) samt Primärvårdens vårdval för vårdcentral och 
rehabilitering i VGR. Effektanalysen resulterar i en visuell karta för att sätta fokus på vilka effekter som är 
viktiga att uppnå med cancerrehabiliteringen i Västra sjukvårdsregionen. (Se bilaga 3) 

 
Intressentkartläggning 

En intressentkartläggning utfördes i syfte att identifiera och kategorisera aktörer inom Västra 
sjukvårdsregionen som har betydelse för utvecklingen av cancerrehabiliteringen inom hela regionen. 
Intressenterna har klassificerats som kärnintressenter, primärintressenter och sekundärintressenter utifrån 
påverkningsgrad och roll för cancerrehabiliteringen. Denna analys har sedan varit utgångspunkt för att 
välja rätt instanser, professioner och intressenter för nulägesbeskrivningen. (Se bilaga 4) 
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Informationsinsamling 

Utifrån kartläggningens komplexitetsnivå och ett stort antal intressenter, har tre metoder kombinerats för 
att få en så effektiv informationsinsamling som möjligt inom den givna tiden. Valda metoder är 
djupintervjuer, enkäter samt fokusgrupper. Frågorna har baserats på samma frågebatteri även då enkäterna 
anpassats något efter de olika deltagande professionerna. Sammanlagt har 198 personer deltagit med 
information. 

 

Metodval informationsinsamling. 
 

Inom de båda regionerna har representanter från specialistsjukvård och primärvård bjudits in. 
Specialistsjukvården representerar i detta fall vårdpersonal både från SU och länssjukhusen. Inom 
primärvården har ett urval gjorts inom offentlig och privat regi. I RH ingår rehabilitering i 
vårdcentralernas uppdrag men i VGR finns en uppdelning mellan Vårdval Vårdcentral och Vårdval 
Rehabilitering. Båda grupper är representerade. Patienter och närstående med erfarenheter från regionerna 
har bjudits in att delta. 

Djupintervjuer 

För att samla in relevant information av berörda personer, valdes metoden djupintervjuer med utvalda 
individer. Verksamhetschefen på RCC Väst i dialog med sjukhuscheferna inom VGR gjorde ett 
gemensamt arbete i urval av intervjupersoner knutna till cancerrehabiliteringen i regionen. 

 
I RH har intervjupersoner tagits fram av kontaktpersoner på strategisk nivå för rehabilitering i regionen. 
Vårdpersonal valdes ut utifrån kunskap inom kartläggningens område och för att få en spridning mellan 
specialistsjukvård och primärvård. 

 

Fördelning av respondenter för djupintervjuer. 
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För att få in respondenter från primärvården i VGR tillfrågades enheten primärvård på koncernkontoret, 
som tog fram förslag med ett urval som representerade olika perspektiv; privat och offentlig, vårdcentral 
och rehabiliteringsenhet, stort och litet upptagningsområde samt landsbygd och stad. Under denna fas 
presenterades också uppdraget på Primärvårdsrådet som informerades om kartläggningen och fick 
möjlighet att addera kontaktpersoner. Av olika anledningar har de rekommenderade offentliga 
vårdcentralerna i VGR inte kunnat medverka i informationsinsamlingen. I RH finns både privata och 
offentliga vårdcentraler med i informationsinsamlingen. Inom VGR har både privata och offentliga 
rehabiliteringsenheter intervjuats. På strategisk nivå har en person i VGR och en person i RH intervjuats 
samt två personer från primärvårdens koncernkontor i VGR. 

Enkäter 

Då kartläggningen är genomförd med målet att få in uppskattningar och upplevelser av hur nuläget ser ut, 
samt att nå många individer med stor geografisk spridning, valdes enkäter som en kompletterande metod 
för informationsinsamling. 

 
I dialog med Institutionen för vårdvetenskap 
och hälsa vid Sahlgrenska Akademin, 
diskuterades vilken typ av frågor som kunde 
ställas, hur enkäterna skulle spridas samt hur 
de kunde valideras. För att kunna redogöra för 
antal personer som tagit emot enkäten, 
skapades en intresseförfrågan om att delta i 
enkäten. Efter intresseanmälan skickades en 
inbjudan om att delta i enkäten ut. 
Intresseanmälan spreds via RCC Västs 
professionsnätverk samt via enskilda 
kontakter. De professioner som mottog 
enkäter var kontaktsjuksköterskor, kuratorer, 
arbetsterapeuter, fysioterapeuter logopeder 
samt dietister, både i RH och i VGR. 
Enkäterna som riktades till varje profession 
validerades genom att en representant från 
respektive professionen granskade och 
kommenterade frågorna innan utskick. 
Enkäterna skickades ut till 89 personer varav 71 har svarat. Detta innebär en svarsfrekvens på 80%. 
I samråd med primärvårdens koncernkontor i VGR togs beslut om att inte genomföra enkäter med 
professioner inom primärvården. I samråd med Patient och närståenderådet (PNR) beslutades att inte 
genomföra enkäter med patienter och närstående.19 

Fokusgrupper 

Som tredje kompletterande metod för informationsinsamling användes fokusgrupper. Dessa genomfördes 
dels för gruppen regional processägare (RPÄ) inom RCC Väst, dels för patienter och närstående.20 

 
• Regionala processägare 

Denna grupp deltog i en workshop och i ett dialogmöte. Här medverkade cirka 40-50 personer 
från hela Västra Sjukvårdsregionen. 

 
 
 

 
 
 
 
 

19 RCC:s patient- och närståenderåd ingår som ett självständigt råd i respektive RCC:s organisation. Rådet ska bevaka 
patient- och närståendeperspektivet i cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC. (Källa: RCC) 
20 De regionala processägarna har ett uppdrag från RCC Väst och är kliniskt verksamma läkare med ansvar för att 
driva och samordna utvecklingsarbetet av cancervården för respektive vårdprocess. (Källa: RCC Väst) 
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• Patienter och närstående 

Den andra gruppen som bjöds in att delta i fokusgrupper var patienter och närstående, vilka bjöds 
in gemensamt. För att öppna upp möjligheten för så många deltagare som möjligt med olika 
erfarenheter, skickades inbjudan ut via PNR:s nätverk samt till patient- och intresseföreningar, 
t.ex. CancerRehabFonden, Ung Cancer, Bröstcancerföreningen, Prostataföreningen, 
Stödkompisarna m.fl. Inbjudan skickades även ut till sjukhus i VGR och RH i syfte att sättas upp 
i väntrum. För att få en spridning anordnades träffar i Borås, Göteborg och Varberg. 

För spårbarhet av svaren upprättades ett 
anonymiserat register med diagnos, kön, ålder, 
behandlingsår, behandlande sjukhus samt 
fördelning mellan patient och närstående. Totalt 
deltog 47 personer. 

Frågorna som diskuterades under fokusgrupperna 
var bland annat: 

• Vad upplever du fungerar bra med 
cancerrehabilitering idag? 

• Vad upplever du fungerar mindre bra med 
cancerrehabilitering idag? 

• Vad är din vision för cancerrehabiliteringen i 
framtiden (inga ekonomiska begränsningar)? 

Deltagarfördelning fokusgrupper 
 

Tjänstedesign – visualisering av patientupplevelse 

För att få en visuell förståelse och insikt i hur patienter upplever cancerrehabilitering valdes metoden 
visuell ”användarresa” som sammanställdes utifrån de resultat som framkommit i fokusgrupperna. 
Metoden har sitt ursprung i ”Tjänstedesign” (även kallad ”Service design”). Tjänstedesign utgår ifrån en 
vilja att på djupet förstå användarens beteenden och behov. 

Som utgångspunkt har en metodmall från SKL:s ”Innovationsguide” valts, den har reviderats för att passa 
frågenivån.21 Innovationsguiden är ett metodstöd som stödjer kommuner och regioner i att arbeta med 
tjänstedesign i egna utvecklingsprojekt. 

 
PREM-enkät 

Ytterligare informationsinsamling har gjorts genom att analysera PREM-enkätsvar med avseende på frågor 
inom emotionellt stöd.22. 

 
Avgränsningar 

Denna kartläggning innefattar cancerrehabilitering för vuxna från 18 år och uppåt. Den behandlar 
cancerrehabilitering som idag finns inom sjukvården och har inte fokus på externa alternativ, såsom 
patientföreningars- eller privata aktörers erbjudande och arbete med cancerrehabilitering. Kartläggningen 
har vidare begränsats till att omfatta VGR samt RH. Dock har RCC Väst och PNR genomfört 
studiebesök utanför Västra Sjukvårdsregionen. (Se bilaga 2) 

 
 
 
 
 
 

21 För mer information se innovationsguiden.se 
22 PREM står för Patient Reported Experience Measure. PREM-enkäten syftar till att mäta patienternas upplevelser 
av utredning via de standardiserade vårdförloppen inom cancervården. Varje månad får maximalt 50 utredda 
patienter per vårdförlopp och landsting en PREM-enkät. Enkäten skickas ut 6-10 veckor efter avslutad utredning. 
Enkäten bestod år 2018 av 34 frågor indelade i 7 dimensioner: Helhetsintryck, Emotionellt stöd, Delaktighet och 
involvering, Respekt och bemötande, Kontinuitet och koordinering, Information och kunskap samt Tillgänglighet. 
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Projektorganisation 

Styrgrupp 

Till uppdraget kopplades en styrgrupp med ansvariga personer på RCC Väst som har träffats månadsvis 
sedan uppdragets start i oktober 2018. Uppdragets riktning, avgränsningar och omfattning har löpande 
diskuterats för att hålla rätt kurs och tillgodose uppdragets delar på ett lämpligt sätt. Tillträdande regional 
processägare för cancerrehabilitering har deltagit i uppdragets senare analys och rapportfas. 

Arbetsgrupp 

Uppdragets arbetsgrupp har träffats veckovis under uppdragets gång från oktober 2018 till juni 2019. 
Arbetsgruppen har ingående bearbetat upplägg, direktiv från styrgruppen och informationsinsamlingens 
data m.m. för att hålla rätt kurs. Arbetsgruppen har växlat i omfång utifrån behov, men fasta medlemmar 
är projektteam och en utvecklingsledare från RCC Väst med fokus på bland annat cancerrehabilitering. 

Översikt av personer i styr-, arbets- och referensgrupper 

Arbetet har fördelats i olika grupperingar och funktioner. Beställare av uppdraget är Samverkansnämnden 
i Västra sjukvårdsregionen. Genomförare av uppdraget är RCC Väst. 

 

Styrgrupp Projektansvarig Arbetsgrupp 

• Thomas Björk-Eriksson, 
verksamhetschef RCC Väst 

• Anna Karevi Verdoes, 
enhetschef för avdelningen 
vårdutveckling RCC Väst 

• Sofie Grinneback, 
utvecklingsledare RCC Väst 

• Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef 
RCC Väst, projektansvarig 

• Camilla Tuneberg, Mia 
Leterius, Svenja Schuster, 
Prové AB 

• Sofie Grinneback, 
utvecklingsledare RCC Väst 

 
 

Referenspersoner 2019 
RH Specialistsjukvården/koncernkontoret VGR Patient och närståenderådet 
• Jeanette Törnkvist, hälso- 

och sjukvårdsstrateg, 
regionkontoret RH 

• Marie Sjödén, 
verksamhetschef 
rehabiliteringskliniken, 
Hallands sjukhus, RH 

• Martin Engström, hälso- 
och sjukvårdsdirektör RH 

• Ann-Sofi Isaksson, chef 
kvalitet regionkontoret, 
RH 

• Johanna Svensson, verksamhetschef Onkologi, 
SU 

• Gunnar Eckerdal, överläkare Onkologi, SU 
• Marianne Jarfelt, barnonkolog, ansvarig för 
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RESULTAT 
Resultatdelen innehåller resultat från utredningens olika delar med förstudie, nulägesbeskrivning och 
utvecklingsområden. 

 
Förstudie 

Förstudien presenteras utifrån genomförd effektanalys och intressentkartläggning som lagt grunden till 
utredningens informationsinsamling. 

I förstudien ingick en workshop med delar av SU:s ledningsgrupp, vilket redovisades för RCC Västs 
styrgrupp, inkluderande representanter för det större sjukvårdsförvaltningarna i Västra sjukvårdsregionen. 
SU:s ledning fick möjlighet att komma med åsikter och tankar kring de olika områden i effektanalysen. 

 
Effektanalys 

Effektanalysen är en del av resultatet i förstudien och svarar på frågan om vilka effekter som vill uppnå 
med cancerrehabiliteringen i Västra sjukvårdsregionen. Sluteffekterna är: Jämlik vård, God vård och Ett 
gott liv. Deleffekterna är: God resursanvändning, Att vi lever upp till NVP, Jämlik cancerrehabilitering 
oberoende av diagnos, Ökad vikt av cancerrehabilitering, Helhetsperspektiv på rehabiliteringsbehov för 
hela livets delar och Trygga patienter som vet vart de ska vända sig för frågor. 
En effektkarta läses från vänster till höger. Elipserna till vänster, under rubriken ”möjliggörare” ses som 
arbetsområden som ska bidra till att effekterna uppnås. 

 

Effektanalys över önskade effekter i två steg och möjliggörare för att kunna nå effekterna. Se bilaga 3 för 
större version. 

Effektanalysen gav 14 arbetsområden att utgå ifrån. Dessa arbetsområden ringar in vad som behöver vara 
på plats för att nå de önskade effekterna. De 14 områden är: 

Under respektive arbetsområde finns möjliggörare, sammanlagt 73 stycken, som ska bidra till att 
effekterna kan uppnås i framtiden. I samråd med uppdragets styrgrupp, utgick informationsinsamlingen i 
fas två utifrån fyra prioriterade områden (se markerade områden ovan), Arbetssätt Ansvarsfördelning, 
Tillgänglighet samt Kompetensutveckling. 
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Kategorin Tillgänglighet innefattar att patienten ska få det stöd den behöver, att alla som är i behov av 
rehabilitering efter cancer ska få det, att det finns en tillgång efter behov och att det ska vara korta 
väntetider. Vidare att det finns lymfödembehandlingsmottagning nära patienten och en jämlikhet mellan 
barn, unga och vuxna. 

Kategorin Ansvarsfördelning lyfter att det ska finnas en ansvarsfördelning mellan specialist- och primärvård, 
ett tydligt uppdrag för primärvården och en tydlighet för patienten samt en tydlighet i omhändertagande 
för patienter med sena biverkningar/följdsjukdomar. 

Kategorin Arbetssätt inbegriper framförallt att de verktyg som finns används samt att rutiner upprättas och 
följs, att det finns tydliga arbetssätt, en kontinuitet i kontakten med sjukvården för patienten, att Min 
vårdplan (MVP) används, att rehabiliteringen är en naturlig del av behandlingen och att 
cancerrehabiliteringen är anpassad för närstående utifrån ålder på den drabbade.23 

Kategorin Kompetensutveckling innefattar att professionen ska ha kännedom om vikten av 
rehabiliteringskunskap, att personal ska kunna möta upp de frågor som uppstår, att det finns forskning 
knuten till rehabilitering, att det finns kunskap om sexuell hälsa bland vårdpersonalen och att de kan 
initiera samtal, att de goda exemplen som finns kring cancerrehabilitering tas om hand, att det finns bättre 
kunskap om sena biverkningar, att det finns en god kompetens hos professionen och slutligen att det ska 
finnas ett kunskapscentrum för cancerrehabilitering. 

Frågorna i djupintervjuerna och enkäterna, har framförallt haft fokus på de prioriterade områdena. Övriga 
arbetsområden har på en övergripande nivå täckts in i informationsinsamlingen. Svaren för dessa 
arbetsområden finns under Övriga områden i resultatdelen. 

 
Intressentkartläggning 

En Intressentkartläggning har genomförts i syfte att identifiera och kategorisera aktörer inom Västra 
sjukvårdsregion som bedöms ha en avgörande betydelse för en optimal utveckling av 
cancerrehabiliteringen inom Västra sjukvårdsregionen. Bland kärnintressenterna finns patienter, 
närstående, professioner inom specialistsjukvården knutna till cancerdiagnoser och cancerrehabilitering, 
sjukhusledning, primärvården, primärvårdsledning, Regionalt cancercentrum i Väst, PNR, 
patientorganisationer, RPÄ och Samverkansnämnden för västra sjukvårdsregionen. 

 

Intressentkarta över intressenter som påverkar cancerrehabiliteringens utveckling i Västra sjukvårdsregionen. Se bilaga 4 
för större version. 

 
23 Alla patienter med cancer ska ha en skriftlig Min vårdplan (MVP) som ska vara skriven för och med patienten. 
Den ska innehålla tider för undersökningar och behandlingar, kontaktuppgifter, stöd, råd, information och plan för 
uppföljning mm. Tanken är att MVP på sikt skall uppgå i arbetet med patientkontrakt. Patientkontraktet syftar till att 
skapa förutsättningar för att relationen mellan patienten och vården bygger på samskapande och gemensamt ansvar. 
(Källa: RCC och SKL) 
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Nuläge i Västra sjukvårdsregionen 

I det här avsnittet beskrivs hur cancerrehabiliteringen upplevs utifrån informationsinsamlingen. 
Nulägesbeskrivningen utgår från de i förstudien prioriterade områdena: 

• Arbetssätt 
• Ansvarsfördelning 
• Tillgänglighet 
• Kompetensutveckling 
• Patient- och närståendebehov 
• Övriga områden 

 
De fyra utvecklingsområdena samt patient- och närståendebehov. 

 

Utöver detta beskrivs även övriga områden som framkommit i informationsinsamlingen; ledtider, 
jämlikhet, neurorehabilitering och digitalisering. 

De prioriterade områden är inte parallella utan de går in i varandra och flera av nulägesbeskrivningarna 
tangerar mer än ett område, även om de har sina hemvister under ett visst utvecklingsområde. 

Slutligen har patienters och närståendes behov och upplevelser lyfts ut som ett eget prioriterat område då 
dessa ligger som grund för att kunna driva en personcentrerad vård. 
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Arbetssätt 
Nulägesbeskrivningen inom området Arbetssätt berör frågor om det görs en strukturerad 
helhetsbedömning för patientens cancerrehabiliteringsbehov och om verktyg som MVP används samt hur 
rutinerna ser ut här. Vidare har respondenterna svarat på om stöd till närstående ges, hur sena 
biverkningar / följdsjukdomar av en cancerbehandling fångas upp och vilka förväntningar som finns på 
cancerrehabiliteringen. Slutligen ger respondenterna en bild av vilka förväntningar de upplever att 
patienterna har för cancerrehabilitering. 

 

Sammanfattningsvis visar nulägesbeskrivningen inom området att det ser mycket olika ut i Västra 
sjukvårdsregionen. Respondenterna upplever att det saknas en tydlig systematisering på flera håll, även om 
det finns verksamheter som arbetar tillsammans på ett bra sätt som de är nöjda med. Bland de områden 
som arbetar mer framgångsrikt och innovativt med cancerrehabilitering inom specialistsjukvården görs det 
till stor del med hjälp av projektmedel från forskningsanslag eller statliga extra bidrag. Genom beviljade 
anslag har de en möjlighet att prova fram nya arbetssätt och sprida positiva exempel. 

 
Strukturerad helhetsbedömning av cancerrehabiliteringsbehov 

Flera respondenter inom olika enheter i specialistsjukvården saknar idag rutiner och verktyg för att 
informera patienten i flera steg. Att återigen erbjuda en åtgärd som patienten en gång tackat nej till, finns 
det inte rutiner för. Däremot svarar respondenterna att det finns en möjlighet att få tillgång till 
psykologiskt stöd i ett senare skede om detta efterfrågas, trots att de initialt tackat nej. Information om 
rehabilitering sker oftast i början av behandling och återupprepas inte enligt rutin, men det kan variera. 

Västra Götalandsregionen 
Specialistsjukvårdens respondenter pekar på att det på flera håll saknas en systematisering kring 
bedömning av cancerrehabiliteringsbehov.24 I flera fall görs det inte alls och uppfattningen är att patienten 
får för lite information. På en del cancerdiagnosers mottagningar, sker kartläggning med hjälp av en 
distresstermometer eller skattningsdokumentet ”hälsoskattning” och på andra inte. 
Informationsinsamlingen har inte omfattat samtliga diagnoser, varför en mer detaljerad helhetsbild inte 
kan ges. Respondenterna anser att det är viktigt att se patienternas behov, men det är svårt att överblicka 
patientens hela förlopp, då patienter i flera fall flyttas mellan verksamheter och i en del fall mellan sjukhus. 
På mottagningen med benämningen BäckencancerRehabiliteringen vid SU, görs en omfattande 
helhetsbedömning, men den är en del av ett forskningsuppdrag och därför inte öppen för alla. Det är svårt 
för andra enheter som inte har samma resurser att göra en lika omfattande bedömning. Det framkommer i 

 

 
 
 
 
 

24 För bedömning av behov hos cancerpatienter finns två validerade instrument, distresstermometer och 
hälsoskattning. (Källa: RCC) 

Sammanfattning: 
• MVP och hälsoskattning finns, men rutiner och tydlig implementering saknas 
• MVP används inte strukturerat i alla diagnoser 
• Det är svårt att överblicka patientens hela förlopp pga. förflyttningar mellan vårdande 

verksamheter 
• Primärvården arbetar inte med helhetsbedömningar utifrån rehabiliteringsbehovet 
• Det har skett framsteg i stödet till närstående, men mycket kvarstår att göra 
• Yngre har större krav på, och i vissa fall behov av, cancerrehabilitering än äldre genom 

att de har en annan livssituation och förhoppningsvis ett långt liv framför sig 
• Stödsamtal och fysisk träning är brett efterfrågade rehabiliteringsfunktioner 
• Kunskapen om sena biverkningar/följdsjukdomar upplevs otillräcklig. Det finns ett stort 

behov av forskning och utveckling inom området 
• Kontaktsjuksköterskan fyller en viktig funktion 
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nulägesbeskrivningen att alla enheter inte har samtliga rehabiliteringsprofessioner kopplade till sig som 
NVP 2019 föreslår, varför de inte alltid kan erbjuda allting.25  Ingen följer hela NVP/RMR. 

 
Samtliga förvaltningar har under 2018-2020 fått extra medel tillsatta som möjliggör fysisk träning i en 
större utsträckning än vad som kunnat erbjudas inom ramen för den ordinarie vården. Ett förslag är att 
rehabiliteringen borde bokas in, inte erbjudas, då patienten på förhand ofta inte vet vilka behov de 
kommer att ha. 

 
Inom primärvården är uppfattningen att det görs en bedömning av alla patienters behov när de söker 
vård, men ingen enskild bedömning görs på grund av att patienten haft cancer. 

Region Halland 

Specialistsjukvårdens respondenter har en uppfattning om att det varierar mellan diagnoserna kring hur 
omfattande bedömning av rehabiliteringsbehovet en patient får. De har arbetat i regionen för att utveckla 
arbetet med MVP och hälsoskattning. 

Respondenter i primärvården svarar att de inte gör en helhetsbedömning utifrån rehabiliteringsbehovet 
och att de inte arbetar så. De anger att det finns några kliniker som gör helhetsbedömningar, men att de 
inte har rutiner för detta, utan gör en bedömning i samråd med patienten, utifrån vad patienten önskar.26 

 

Svarsfördelning av svar på enkätfråga ”Görs en strukturerad samlad helhetsbedömning av rehabiliteringsbehovet för patienten?”. Svaren 
omfattar både Region Halland och Västra Götalandsregionen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

25 För att möta patientens grundläggande rehabiliteringsbehov bör i teamet ingå läkare, kontaktsjuksköterska och kurator samt 
ytterligare professioner såsom arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, psykolog, sjuksköterska, logoped eller annan profession i den 
omfattning som verksamhetschefen eller tumörspecifika vårdprogram anger i regionala tillämpningar. De professioner som ingår i teamet 
bör vara tillgängliga minst en gång varje vecka hela året. NVP 2019, Kp 6, avsnitt 6.6, ”patientens cancerbehandlande team”, s. 17. 
26 Generellt i utredningen används både procentsatser och antal i redovisningen av statistik för olika svar. Detta för 
att följa en enhetlighet i jämförelse mellan t.ex. professioner och regioner även där det kan vara få svarande. 
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Min vårdplan 

Kommentarer från enkäten på frågorna ”Är din uppfattning att patienten har ”Min Vårdplan” samt ”Upplever du att Min Vårdplan 
används aktivt?” Svarsgrupp Västra Götalandsregionen och Region Halland, samtliga tillfrågade professioner. 

 

Västra Götalandsregionen 

Respondenterna inom specialistsjukvården upplever att det är få enheter som strukturerat arbetar med 
MVP. Bland kontaktsjuksköterskorna, både vid intervjuer och i enkäten, är det fler som använder MVP än 
bland totalen av respondenterna. 67% upplever att de använder MVP, medan 54% upplever att den 
används aktivt. Bland respondenterna finns åsikter om att det viktigaste är att det finns ett tydligt tänk 
kring patienten i planerings- och processarbetet, sedan är formen för MVP inte lika viktig. 

Respondenterna upplever att det finns verktyg för att fånga patienternas rehabiliteringsbehov, men att det 
inte används för att det inte finns en tydlig rutin om hur de ska användas. Det saknas tydliga rutiner för 
när i processen bedömningsverktyget hälsoskattning / distresstermometer ska användas. Bland annat finns 
ett tydligt formulär inför start av cytostatikabehandling, men motsvarande finns inte idag för 
cancerrehabilitering. Inom specialistsjukvården upplever respondenterna att de skulle behöva vara fler 
personer eller att det fanns fler kompletterande arbetssätt såsom mer instruktionsfilmer eller broschyrer 
att hänvisa till för att fånga behoven. Ibland är en operation/ett vårdförlopp över snabbt och rutiner för 
cancerrehabilitering hade förbättrat vården istället för att utebli. En kontaktsjuksköterska betonar att det 
viktigaste är att alltid ha en dialog med patienten. 

Distresstermometern, där den används, fylls i vid inskrivning på exempelvis onkologisk mottagning, men 
följer inte med patienterna därefter. Det finns idag inte team med olika rehabiliteringsprofessioner kring 
en patient (undantaget SÄS och delar av Jubileumskliniken (JK) vid SU, såsom 
BäckencancerRehabiliteringen, som börjat med detta), men kontaksjuksköterskan ringer i flera fall upp 
patienten efter avslutad cancerbehandling. Flera av respondenterna upplever att de arbetar i en stressig 
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Pa 

miljö där tiden inte räcker till. Inom den palliativa vården är det ibland så korta förlopp att det är svårt att 
hinna fånga behov eller att åtgärder nekas på grund av för kort uppskattad överlevnad. 

Patienter med mindre behov får höra av sig om komplikationer uppstår, medan de med svåra besvär hålls 
kvar längre. I enkätsvaren upplever 43% av kontaktsjuksköterskorna (28 svarande) att det finns rutiner för 
att ingen ska falla mellan stolarna, 29% har svarat nej på frågan och 14% uppger att de inte vet. Generellt 
sett upplever respondenterna att rutinerna blivit bättre sedan kontaktsjuksköterskorna införts. 

Region Halland 

I specialistsjukvården har ett utvecklingsarbete genomförts kring MVP kopplat till NVP. Detta har 
medfört att MVP har börjat tillämpas mer bland en del diagnoser. Respondenterna anger att patienterna 
erbjuds vårdplanen, men att det sedan från patienthåll är få som kommer tillbaka med den. 
Respondenterna upplever att de har en kontinuerlig kontakt med varandra inom ett team, fångar upp 
behoven och kommunicerar om vem som ska utföra åtgärden. 

Primärvården uppger att det är i undantagsfall som en patient har med sig MVP. 
 

Svarsfördelning från enkäter och intervjuer på frågan ”Är din uppfattning att patienten har ”Min Vårdplan”? 
 

Stöd till närstående 

Västra Götalandsregionen 

Inom specialistsjukvården är upplevelsen varierande i uppfattningen kring hur stödet till närstående 
fungerar, men upplevs ändå som ett område där det skett framsteg. Det är ett område med 
resursutmaningar vad det gäller antalet kuratorer. Det upplevs enklare att fånga anhöriga om patienten är 
inlagd eller när anhöriga av naturliga skäl är med vid besöken. I de fall där det finns barn under 18 år, 
fångas detta upp i flertalet fall, vilket också stärks av ett lagkrav sedan 2017. (Hälso- och sjukvårdslagen) 

Inom den palliativa vården finns en uppfattning att stödet fungerar bättre inom specialistsjukvården än 
inom primärvården/hemsjukvården. På cancerrehabiliteringsmottagningen vid JK på SU har de börjat 
med föreläsningar för patienter där även anhöriga kan delta. Såsom med en del andra frågor inom 
cancervården är uppfattningen att stödet till anhöriga kan skifta utifrån patienten och anhörigas egna driv. 

Inom primärvården finns ett stöd inom den palliativa vården, där t.ex. arbetsterapeuter kan hjälpa till 
med att visa hur vård ska gå till i hemmet för anhöriga och familjen. 
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Region Halland 

Bland respondenterna i specialistvården, upplever de att närståendestödet finns inom den palliativa 
vården. Respondenterna i primärvården anger att de inte har några närstående som har sökt stöd, men att 
det finns en uppföljning av föräldrar till barn med cancer. 

 
Patientens förväntningar 

Respondenterna inom specialistsjukvården i båda regionerna är eniga om att patienternas förväntningar 
skiljer sig mellan äldre och yngre personer som drabbas av cancer. De äldre har ofta lägre förväntningar 
och det finns ett stort antal personer som inte är medvetna om att rehabilitering finns att tillgå. De yngre 
har en större kunskap om att det finns rehabilitering. 

Västra Götalandsregionen 

Inom specialistsjukvården finns en tydlig uppfattning om att patienten vill känna sig trygg och 
omhändertagen i samtliga skeden av cancersjukdomen och att kontaktsjuksköterskan kan utgöra den 
tryggheten. De vanligaste behoven som lyfts fram är mentalt stöd och kroppsligt/fysiskt stöd. 

Respondenterna pekar på att kuratorns roll med att hantera den kris och det trauma som cancern 
innebär/inneburit är en viktig del, men att kuratorns roll i flera fall också kan vara stöd med praktiska 
saker som logistik och ekonomi etc. Fysioterapeutens roll är av stor vikt vid en cancersjukdom, vilket 
också fått understöd i forskning.27 Arbetsterapeutens roll är även den av stor vikt för att som individ 
kunna fungera i hemmet igen efter en cancerbehandling. För dietister och logopeder finns tydliga behov 
riktat till dem utifrån deras professioner. Dietisterna kan framförallt bistå i hjälp för patienter med en stor 
viktnedgång och logopedin är riktad till tal- och sväljproblematik etc. Dietisterna upplever att patienterna 
ofta vill ha mer stöd av dem och att stödet från dem borde sättas in tidigare i cancerförloppet. 

Även inom primärvården upplever respondenterna att patienterna ofta är ganska ovetandes av vad de 
kan ha för förväntningar på sin cancerrehabilitering. 

Region Halland 

Primärvårdens respondenter vittnar om att de förväntningar på cancerrehabilitering som deras patienter 
lyfter, främst handlar om hjälp med lymfödembehandling, stöd för att få tillbaka krafterna och hjälp med 
träning. Primärvården kan inte erbjuda lymfterapibehandling på varje enhet, på grund av att 
patientunderlaget är för litet. En önskan om en specialistenhet för lymfterapibehandling lyfts. 

 
Sena biverkningar / följdsjukdomar efter cancerbehandling 

Rekommendationen kring långvariga eller sena komplikationer kopplat till cancerbehandling i NVP 2019 
är att: Varje landsting bör utforma riktlinjer för hur långtidsuppföljning av patienter med cancer organiseras. Detta bör 
framgå av nationella vårdprogram och regionala tillämpningar för respektive cancerdiagnos. På motsvarande sätt bör 
långtidsuppföljning av patienter som behandlats för cancer i barnaåren belysas i regional tillämpning.28 

I maj 2018 utkom från Socialdepartementet ”Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med 
cancervården” vars syfte är att tydliggöra hur regeringen vill att det nationella arbetet med cancervården 
ska utvecklas inför framtiden.29 I kap 7.2 beskrivs hur regeringen anser att RCC ska arbeta med bland 
annat en stärkt cancervård för barn och unga. 

Västra Götalandsregionen 

På SU finns Uppföljningsmottagningen för vuxna efter barncancer. Mottagningen följer upp patienter i 
upptagningsområdet VGR, RH, Jönköping och Värmland, som haft cancer som barn. Den hanterar även 
eventuella sena biverkningar / följdsjukdomar som uppstått efter behandling. Utöver denna verksamhet 
finns idag på SU även BäckencancerRehabiliteringen som arbetar med sena biverkningar/följdsjukdomar 

 
 
 
 
 
 

27 I NVP 2019 finns flera referenser till forskning som visar på vikten av fysisk träning i samband med cancer. 
28 NVP 2019, kp 16, s. 52. 
29  ”Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården” Diarienummer: S2018/03084FS. Punkt 10 s 35 
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för vuxna som haft bäckenrelaterad cancer. De har inom ramen för ett forskningsprojekt tagit fram 
hemsidan eftercancern.se för att ge stöd kring sena biverkningar/följdsjukdomar efter bäckencancer. Det 
finns idag i övrigt ingen naturlig kontaktyta för patienter med sena biverkningar / följdsjukdomar efter 
cancersjukdom. I och med att fler överlever sin cancer och då behandlingsmetoderna blir mer 
framgångsrika, kommer detta behov sannolikt att öka trots förfinad och skräddarsydd cancerbehandling. 

 
Respondenterna inom specialistsjukvården upplever inte att det idag finns någon strukturerad regional 
kompetensutveckling gällande sena biverkningar/följdsjukdomar. Ett förslag som ges är att det skulle 
behövas ett kvalitetsregister för akuta nära- och sena biverkningar, möjligtvis ett register per diagnos. En 
fördel hade varit att detta kunnat möjliggöra en kombination av olika cancerdiagnoser och sena 
biverkningar/följdsjukdomar. Idag upplevs kunskapen om sena biverkningar / följdsjukdomar vara 
otillräcklig. Respondenter upplever att NVP har gett en bra effekt och en ökad kunskapsspridning har 
skett samt att det idag finns en större förståelse för problemet med kunskapsbrist. 

 
Primärvården arbetar för att möta de behov som kommer till dem och det finns en önskan om att bli 
bättre inom detta område. Ett viktigt synsätt för primärvården är att de möter de patienter som kommer 
utifrån det behov de söker för, inte den sjukdom de tidigare har behandlats för. Respondenterna kontaktar 
specialistsjukvården vid behov för att fråga om råd vid svårare frågor. Kring bröstcancer och lymfödem 
finns en större kunskap och tillgänglighet. Det går inte att ha riktlinjer för allt och det finns inte specifika 
riktlinjer för sena biverkningar/följdsjukdomar. Respondenter lyfter att sena biverkningar / 
följdsjukdomar är ett stort utvecklingsområde och att kompetensutveckling behövs. 

Region Halland 

Respondenterna inom specialistsjukvården upplever inte att de har rutiner för behandling eller 
omhändertagande av sena biverkningar/följdsjukdomar. Utvecklingen med nya framgångsrika 
cancerbehandlingar har bidragit till fler biverkningar. Patienter hänvisas till vårdcentraler, där 
kompetensen för att möta sena biverkningar / följdsjukdomar inte alltid finns idag. En lösning som lyfts 
fram är tydligare rutiner för hur sjukvården ska agera vid dessa situationer. Det finns patienter med 
neurologiska biverkningar som har stora behov av både cancerrehabilitering och neurorehabilitering samt 
patienter med fatigue (trötthet) som kan sitta i långt efteråt. 

Även inom primärvården upplever respondenterna att det inte finns rutiner för att hantera sena 
biverkningar/följdsjukdomar. En problematik är att det är för få patienter som söker vård för sena 
biverkningar / följdsjukdomar och en utmaning med ”sällansaker” är att vårdcentralen upplever att de inte 
fått kompetensutveckling eller kännedom om olika behandlingsmetoder för dessa behov. 

 
Patientens uttryckta behov av cancerrehabilitering 

 

De behov patienten uttrycker till vårdpersonal i utredningen sammanställt som ordmoln. Störst ord har nämnts flest gånger. 
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Ansvarsfördelning 
Nulägesbeskrivningen kopplat till området Ansvarsfördelning har fokuserat på två delar, dels att få en bild av 
tydligheten om när rehabiliteringsinsatserna ska vara förlagda i specialistsjukvården eller i primärvården, 
dels hur samspelet mellan specialistsjukvården och primärvården (åt båda håll) fungerar. Vidare berör 
kapitlet vilka utmaningar respondenterna upplever inom området. 

Ansvar för cancerrehabiliteringsinsatser 

Respondenterna är överens om att cancerrehabiliterande insatser ska ligga inom specialistsjukvården så 
länge cancerbehandlingen pågår på onkologiska- eller kirurgiska verksamheten. Det underlättar för 
patienten att kunna rehabiliteras på samma ställe som behandlingen erhålls på. Generellt tycker såväl 
specialistsjukvården som primärvården att vissa delar av cancerrehabiliteringen bör ligga inom bådas 
ansvarsområden. Respondenterna poängterar vikten av aktiva överlämningar till primärvården. En epikris, 
eller mer önskvärt en remiss, med en kontaktperson inom specialistsjukvården underlättar för 
primärvården för att ha information när patienten tas emot efter avslutad cancerbehandling. Ett tydligt 
avslutningssamtal understryker för patienten att rehabiliterings- och behandlingstiden på sjukhuset nu 
avslutas och att ansvar och kontaktperson i framtiden finns inom primärvården.30 

I dagsläget upplever specialistsjukvården, både i VGR och RH, att de inte vågar överlämna patienten till 
primärvården. Det finns en uppfattning att primärvården inte har förutsättningar och resurser att utveckla 
en bra kompetens gällande behandling och rehabilitering av cancerpatienter med sena 
biverkningar/följdsjukdomar. Vidare upplever specialistsjukvården svårigheter att ”få/ta” tillbaka patienten 
när de väl har överlämnat patienten till primärvården. Detta leder ibland till att patienten hålls kvar, då det 
behövs en läkarkontakt inom specialistsjukvården för att få tillgång till rehabiliteringsinstanser. Kopplat 
till detta lyfts problematiken med att specialistsjukvården inte får rekommendera specifika 
primärvårdsenheter som har kompetens inom just cancerrehabilitering. 

Västra Götalandsregionen 

Respondenterna från både specialistsjukvården och primärvården upplever idag att gränsdragning och 
kommunikation mellan primärvård och specialistsjukvård är otydlig. 

Inom specialistsjukvården ifrågasätter å ena sidan en del av respondenterna om målet överhuvudtaget 
ska var en generell uppdelning av ansvaret i cancerrehabiliteringen eller om vården måste vara flexibel och 
göra fler bedömningar i samråd. Å andra sidan framgår att så länge gränsdragningen inte är tydligare, finns 
det enligt respondenterna, en risk att ingen känner ansvaret för patienten utifrån uttrycket ”det är inte min 
patient” och en patient riskerar att remitteras fram och tillbaka mellan vårdnivåerna där patienten drabbas 

 
 

 
 
 
 
 

30 En epikris är en avslutande, sammanfattande bedömning i en patientjournal. 

Sammanfattning: 
• Uppfattningen är att cancerrehabilitering nära knuten till pågående behandling, bör ligga inom 

specialistsjukvården 
• Både specialistsjukvården och primärvården anser att rehabilitering i samband med 

cancersjukdom kan ligga inom bådas ansvarsområde 
• Aktiva överlämningar i vården behöver förtydligas 

• Specialistsjukvården ”vågar” i många fall idag inte släppa vidare patienten till andra vårdgivare. 
Detta skulle kunna underlättas av ett kunskapscentrum för cancerrehabilitering, se bilaga 5 

• Primärsjukvården säger sig kunna göra mer avseende rehabilitering för patienter som haft cancer 
• Vanligt förekommande rehabilitering i primärvården, möjliggör stöd nära patientens hemort 
• Samspelet mellan vårdnivåerna är utmanande idag, men fungerar bättre i mindre län. Det finns en 

risk för att samspelet är personberoende 
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De 

och kan hamna vilse i systemet. Förslag ges på tydligare RMR som kan förtydliga vem i vården som har till 
uppgift att göra vad och att det finns resurser kopplade till ansvaret. 

En fördel med cancerrehabilitering inom primärvården anses vara närheten till patientens boende, 
eftersom det finns en risk att rehabiliteringsinsatserna inte genomförs, t.ex. på grund av långa resvägar om 
insatsen placeras där behandlingen ges. Generellt är intervjupersoner överens om att det finns vissa 
specialiserade cancerrehabiliteringsinsatser som kräver expertkunskap och behandling inom 
specialistsjukvården, exempelvis sällsynta biverkningar, behandling hos specialisttandläkare eller hos 
BäckencancerRehabiliteringen på SU. 

En styrka i cancerrehabiliteringen som idag finns inom specialistsjukvården är möjligheten att fysiskt träna 
patienter i grupp. Detta är både effektivt och har positiva effekter för patienten som kan träffa och träna 
med andra individer i samma situation, men det nämns att primärvården inte har möjlighet att erbjuda 
gruppträning på samma sätt. 

För samspelet mellan primärvården och specialistsjukvården lyfts att det är viktigt att alla tar sitt ansvar. 
Specialistsjukvården bör bli bättre på att lämna över patienten, medan primärvården bör öppna sig mot 
cancerpatienter och ta ansvaret för denna patientgrupp så att specialistsjukvården i sin tur har en trygghet i 
att släppa iväg patienterna. 

Respondenter från primärvården upplever inte att de har ett tydligt uppdrag och känner en osäkerhet 
kring patientsäkerhet samt behandling och ersättning för utförda behandlingar. De lyfter att epikris ofta 
kommer med en viss fördröjning, med utdaterade önskemål eller otydliga överlämningar. Samtidigt 
betonar några av respondenterna att primärvården vill och kan ta mer ansvar och att de kan behandla mer 
än vad specialistsjukvården lämnar över till dem. 

Region Halland 

Specialistsjukvården upplever att överlämningen och kommunikationen från specialistsjukvården till 
primärvården och den kommunala verksamheten är utmanande. Gränsdragningen upplevs som otydlig. 
Enligt deras uppfattning har patienten ett stort rehabiliteringsbehov efter cancerbehandling men det är 
svårt att få tillgång till rehabiliteringsresurser i primärvården. Bland respondenterna framkommer en 
upplevelse om att kontakten med den kommunala delen av primärvården, exempelvis hemtjänst och 
palliativ vård, fungerar bättre än tidigare jämfört med kontakten med vårdcentralerna för rehabilitering 
efter cancer. En problematik som lyfts fram är att det är svårt att få hemsjukvård för patienten. 
Vårdpersonalen upplever att de inte har möjlighet att direkt kontakta en kommunsjuksköterska om det 
finns ett behov av hemsjukvård, utan behöver gå via vårdcentralen. 

Specialistsjukvården har ingen tydlig bild om vad primärvården kan bistå med gällande cancerrehabilitering 
och tvärtom. Ibland är även befintliga kommunikationsverktyg bristfälliga, t.ex. när viktig information 
som måste kommuniceras inte ryms inom remiss-blanketten. E-remisser nämns däremot som ett positivt 
exempel, då avsändaren kan se att remissen har tagits emot med tydliga kontaktuppgifter på e-remissen. 

Inom primärvården finns en upplevelse om att det både är och inte är tydligt var cancerrehabiliteringen 
ska ligga. Ett förslag är att en ”enklare” cancerrehabilitering förläggs till primärvården och en mer 
avancerad cancerrehabilitering sker inom specialistsjukvården. Respondenterna har uttryckt att de inte har 
resurser för allting och att det därför hade varit bra med ett kunskapscentrum. En möjlig uppdelning 
skulle kunna göras utifrån rehabiliteringens svårighetsgrad. 

 
Samspelet mellan specialistsjukvård och primärvård 

Västra Götalandsregionen 

Upplevelsen inom specialistsjukvården kring samspelet mellan primärvård och specialistsjukvård i 
regionen är generellt sett att det inte fungerar bra. Två av respondenterna uttrycker en rädsla för att 
cancerpatienten ses som ”Svarte Petter” som ingen vill ha på handen på grund av bristande resurser. 
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Upplevelsen av samspelet mellan fysioterapi och arbetsterapi i primärvården och specialistsjukvården är 
bättre. Flera respondenter lyfter fram att samspelet fungerar bra på grund av ett fungerande nätverk och 
specialistsjukvården vågar remittera de patienter som kan klara sig själva. Inom dessa två områden betonar 
en av respondenterna att det är viktigt att kunna lämna över patienter i och med att fler och fler 
cancerpatienter är kroniskt sjuka eller palliativa och resurserna inom specialistsjukvården inte räcker till. 

För andra rehabiliteringsprofessioner är samspelet sämre, såsom t.ex. samtalsstöd där det finns behov av 
psykolog- eller kuratorsstöd. Flera av respondenterna upplever att det inte finnas samma resurser i 
tillgången för samtalsstöd inom primärvården, där de beskriver att patienterna själva behöver driva sin 
rehabiliteringsprocess och att det inte är alla som har egen kraft till detta eller att bekosta sina egna 
rehabiliteringsinsatser: ”Ibland är väntetiderna så långa att de inte får en plats i kön”. Denna bild stärks av 
patienterna själva. 

Inom NU-sjukvården finns ett samverkansorgan ”PV NU” (Primärvården NU-sjukvården) där 
chefsläkare från primärvård och NU-sjukvården har möjlighet att diskutera patienter som fallit mellan 
stolarna. De diskuterar däremot inte cancerrehabilitering idag, men organet skulle kunna utvidgas till att 
inkludera cancerrehabilitering. 

Respondenterna i primärvården upplever både att det finns utmaningar i samspelet med 
specialistsjukvården, men även att det finns saker som fungerar bra. En av utmaningarna är att det är en så 
stor region och att SU är en stor förvaltning, vilket gör det svårt att få tag på rätt kontakt. Personal med 
lång erfarenhet har upparbetade kontakter, men i annat fall är det svårt. En annan utmaning är systemet 
med överrapportering. Flera respondenter pekar på att det är svårt att få överlämningar på ett bra sätt eller 
i rätt tid på grund av tröga processer. Patienten behöver godkänna utlämning av journaler och det skulle 
behövas ett närmre samarbete med specialistsjukvården. Det lyfts också fram en viss oro för 
patientsäkerheten, genom att primärvården tar på sig mer än vad de klarar av. 

En skildring av det önskade samspelet mellan primärvården och specialistsjukvård, beskrivs som att 
patienten hör hemma och har basen i primärvården, som sedan ”lånar ut patienten” till 
specialistsjukvården vid behov (t.ex. under cancerbehandlingen). Efteråt tar primärvården tillbaka och 
ansvarar för patienten ingen. Ibland kan rehabiliteringen behöva fortgå både i primärvården och i 
specialistsjukvården utifrån patientens behov. Respondenterna inom primärvården har en uppfattning om 
att överlämningen i teorin borde fungera utan problem, men att det är svårare i praktiken. Några 
primärvårdsenheter arbetar aktivt för att nå ut till cancerpatienter i rehabiliteringssyfte och tror att det 
borde finnas fler patienter som är intresserade av primärvårdens erbjudanden. 

 
Region Halland 

Respondenterna inom specialistsjukvården i RH upplever överlag att det inte riktigt finns något 
samarbete och att det är svårt att få tag på rätt person inom primärvården. De önskar enklare 
kontaktvägar. Däremot fungerar samspelet med arbetsterapeuter bra, bland annat tack vara e-remiss. Det 
är inte alla inom primärvården som gör hembesök och då faller ett större ansvar på patienten att hämta ut 
hjälpmedel själva och installera, vilket kan vara en utmaning för patienten. 

Fördelen, som primärvårdens respondenter uttrycker med RH, är länets storlek vilken möjliggör för 
personliga relationer. Det är lätt att komma i kontakt med varandra vid behov. Gränsdragningen skulle 
behöva definieras i samarbetet och tillsammans bör primärvården och specialistsjukvården fundera kring 
vad som behövs och hur rehabiliteringsområden ska avgränsas. När det gäller lymfödembehandling finns 
en upplevelse om att samarbetet fungerar bra mellan specialistsjukvården och primärvården. 
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Tillgänglighet 
Nulägesbeskrivningen inom Tillgänglighet, omfattar frågor kopplat till respondenternas uppfattning om 
utbud och behov av cancerrehabilitering, inkluderat uppfattningen om hur tillgängligheten av 
lymfödembehandling ser ut i regionerna samt hur tillgången till patientstöd upplevs. 

 

 

Uppfattning av utbud och behov 

Av de 64 respondenter från båda regionerna, 
upplever 2% att de som är i behov av 
cancerrehabilitering alltid får rätt stöd, 36% 
anser att de oftast får det och 17% anser att 
de inte alls får rätt stöd. 45% upplever att 
patienten ”ibland” eller ”varken eller” får 
rätt stöd för att lyckas med sin rehabilitering. 

Västra Götalandsregionen 

Bland respondenterna finns liknande 
upplevelser kring hur de uppfattar utbud och 
behov av cancerrehabilitering oavsett 
vårdnivå. Rehabiliteringsutbudet upplevs för 
litet och för otydligt utifrån vad patienten 
uppfattas behöva och att stöd till närstående 
är eftersatt samt att de som erbjuds stöd 
främst är de som ber om det. Det finns en 
uppfattning att patienten inte får tydlig 
information om vilket stöd som kan behövas 
eller om vilket stöd som kan erbjudas. 

En respondent inom specialistsjukvården 
uppger att det finns många studier och 
artiklar om vikten av fysisk aktivitet (mest 
kvantitativa studier) och aktivitetens positiva 
effekter för cancerpatienter, vilket har lett till 

 
 

 

Svarsfördelning från enkät ”Upplever du att alla som är i behov av 
cancerrehabilitering får rätt stöd för att lyckas med sin rehabilitering?” 
Svarsgrupp VGR och RH sammantaget. 

att sjukvården fokuserat på att erbjuda fysiska rehabilitering. Däremot uttrycker patienterna och 
vårdpersonal behov av konstnärliga terapiformer, t.ex. dansterapi, konstterapi, bildterapi samt medicinsk 
yoga, men inom detta område saknas forskning av effekterna. 

Sammanfattning: 
• 38% av respondenterna i enkäten anser att patienterna idag får rätt stöd för att lyckas med sin 

cancerrehabilitering 
• Utbudet av cancerrehabiliteringsåtgärder upplevs idag för litet och otydligt för att svara mot 

patienternas behov 
• Kännedomen om möjligheten till cancerrehabilitering är låg 
• Professionerna inom cancerrehabiliteringen anser till stor del att patienter kan få kontakt när de 

behöver det 
• Gruppträffar anses vara både bra och resurseffektiva, men information om dem är bristfällig idag 
• Det finns en efterfrågan på sexologer och annan personal med kunskap inom sex- och samlevnad 
• Det finns en upplevelse om att tillgången till lymfödembehandling är dålig i VGR 
• I nuläget upplever vissa professioner att de inte är tillräckligt många för att ge det stöd till 

patienterna som behövs 
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Svarsfördelning samt fritextkommentarer från enkätfråga ”Har patienten möjlighet att få kontakt med din profession när de behöver 
det?” Svarsgrupp VGR och RH. 
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En 

Samtliga professioner inom cancerrehabiliteringen som besvarat enkäten är positiva i frågan om att 
patienter kan få kontakt med deras profession när de behöver det. Det är dock få svarande inom en del 
professioner. Tillgängligheten upplevs vara begränsad till telefontider eller vardagar, även om några 
respondenter nämner att det går att ringa till avdelningen för att få kontakt med sjuksköterska. Tillgången 
upplevs variera mellan olika sjukhus och samt att alla behov inte kan tillmötesgås överallt. 

 
Inom specialistsjukvården upplever respondenterna att det både finns ett större utbud och bättre resurser 
för cancerrehabilitering inom slutenvården än inom öppenvården. Detta upplevs leda till att patienter med 
behov utanför ”akut fas” prioriteras bort och får inte möjlighet att ta del av rehabiliteringsåtgärden. Det 
finns idag inte några registrerade väntetider eller väntelista för de som prioriteras bort, vilket innebär att 
det finns ett mörkertal med behov som inte fångas upp. 

Respondenter upplever att kännedomen om möjligheten till cancerrehabilitering inom specialistsjukvården 
är ojämn. Personal inom cancervården känner till olika mycket och därför får patienterna information 
därefter. Genom att patienter inte fått remiss till olika professioner inom cancerrehabiliteringen, upplevs 
de hamna mellan stolarna. Här är det dock ett förbättringsarbete med tydligare rutiner på gång. Tillgången 
till psykologiskt stöd i den omfattning som efterfrågas, är idag för liten på grund av för få resurser, men 
även till följd av att en del kompetensområden i stort sett saknas. Inom hela VGR finns bara några få 
psykologer och sexologer kopplade till cancervården. 

En stor mängd av respondenterna från både primärvård och specialistsjukvård är överens om att de 
upplever att det saknas information om gruppträffar med samtalsledare för patienterna. De grupper som 
finns är mycket uppskattade och upplevs vara en resurseffektiv åtgärd. Flera olika professioner uppfattar 
att patienterna har ett stort ouppfyllt behov av gruppträffar, vilket bekräftas av patientrepresentanter i 
fokusgrupperna. 

Inom primärvården finns uppfattningen att alla som söker rehabilitering får det och att det inte finns 
några väntetider i och med vårdgarantin.31 Efterfrågan är emellertid individberoende och de patienter som 
är uppmärksamma på symptom och ber om stöd får det, vilket innebär att det hänger på patientens 
personliga engagemang att höra av sig. I teorin finns alla möjligheter att få rehabilitering, men det upplevs 
inte helt självklart att alla patienter fått information om vilket stöd de kan få samt var de kan få det. En 
respondent nämner att de ser en bättre tillgänglighet till den typ av rehabiliteringsstöd som finns under 
VårdVal Rehab (t.ex. fysioterapi) än till de som patienten behöver söka genom VårdVal Vårdcentral. (t.ex. 
psykolog). 

Region Halland 

Inom specialistsjukvården anser respondenterna att det finns en stor efterfrågan på sexologer. 
Tillgängligheten till kommunsjuksköterska upplevs komplicerad, då ärendet behöver gå via vårdcentralen 
där informationsöverlämningen haltar och väntetiden blir onödigt lång. Flera respondenter upplever att 
det saknas dietister i tillräcklig utsträckning, men att det skett en förändring det senaste halvåret och att det 
finns en plan för utökning av dessa resurser i ett femårsperspektiv. 

Respondenter från primärvården utrycker att patienter med behov alltid får tillgång till vårdcentralen, 
men att samtliga behov inte kan behandlas på plats, vilket kan leda till väntetider. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31  Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet som innebär att man ska få vård inom en viss tid. Vårdgarantin anger inom vilka 
tidsgränser olika vårdinsatser ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats. (Källa: SKL.) 
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Svarsfördelning samt fritextkommentarer från enkätfråga ”Upplever du att ni är tillräckligt många i din profession där du arbetar för 
att ta emot behovet av cancerpatienter som behöver ert stöd?” Svarsgrupp VGR och RH var för sig. 
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Tillgänglighet lymfödembehandling 

Enligt NVP 2019 är rekommendationerna att alla verksamhetsområden där cancer behandlas bör ha utarbetade 
rutiner för lymfödem. Samtliga patienter som opereras med lymfkörtelutrymning ska före och efter operationen informeras om 
riskfaktorer för att utveckla lymfödem, tidiga symtom på lymfödem och var det går att få behandling för lymfödem. 
Lymfödem relaterat till cancer ska bedömas och behandlas av en lymfterapeut som är fysioterapeut, arbetsterapeut eller 
sjuksköterska med adekvat tilläggsutbildning. Det bör finnas minst en lymfterapeut inom varje sjukhusförvaltning där 
cancervård bedrivs. Landstingen bör utforma riktlinjer för ansvarsfördelningen när det gäller behandling av lymfödem. Regler 
för förskrivning av hjälpmedel samt patientens eventuella egenavgift bör av jämlikhetsskäl samordnas nationellt.32 

Generellt är respondenternas uppfattning att tillgången till lymfödembehandling är bristfällig i de flesta 
områden inom VGR. 

Västra Götalandsregionen 

Inom specialistsjukvården nämner respondenterna att det finns riktlinjer och egna rutiner för 
lymfödembehandling. Dessa riktlinjer omfattar även primärvården, där det beskrivs att fem år efter 
avslutad cancerbehandling ska patienten fortsätta sin lymfödemsbehandling inom primärvården. 

Bland åsikterna om att lymfödemsbehandlingen idag är bristfällig, lyfts åsikter om att primärvården borde 
ha fler lymfterapeuter, så de kan ta över patientens behandling och leva upp till ”lika vård-principen”. För 
att detta ska kunna ske, behövs lymfödembehandling erbjudas nära patientens hemort. Förslag som läggs 
fram är att koncentrera lymfödembehandling på några verksamheter inom regionen, som komplement till 
primärvårdens resurser. 

Tidiga insatser för lymfödemsbehandling upplevs hjälpa mycket och kan eliminera onödigt lidande som 
blir en effekt av att vänta för länge med behandlingen. Respondenter inom specialistvården uppfattar inte 
att väntetiden till ett första besök är lång, men att uppföljningen är dålig så behandlingen i längden inte blir 
så effektiv. 

I dagsläget anses det vara en hög kostnadsinsats att skicka personal på utbildning i lymfödembehandling. 
Ett förslag på lösning som läggs fram är att det borde finnas en högskoleutbildning för lymfterapeuter, 
förslagsvis som tillägg till fysioterapiutbildningen. Önskemål om en specifik kartläggning av 
lymfödembehovet i regionen lyfts fram. 

Respondenter inom primärvården anser att de skulle kunna arbeta mer riktat mot cancerpatienter. De 
väntar däremot på riktlinjer från regionen om vilka behandlingar de ska utföra, exempelvis gällande 
lymfödem och akupunktur. Tydligare besked önskas om vilken nivå primärvården ska arbeta på inom 
ramarna för KOK-boken.33 På strategisk nivå lyfts en uppfattning om att lymfödembehandling i första 
hand ska ligga på sjukhusnivå. 

Region Halland 

RCC Syd har tagit fram ett tilläggsdokument till NVP för lymfödembehandling där RH medverkar.34 

I specialistsjukvården uttrycker respondenterna att de har ett nära och bra samarbete med kollegorna 
inom primärvården, framför allt med de fysioterapeuter som även är utbildade lymfterapeuter. De 
använder sig av remisser för överföring av patienten när behov finns, t.ex. med hjälp av kompression vid 
lymfödem. Upplevelsen är att lymfödem-patienter inte alltid vet vad de behöver för hjälp eller vad som 
ska hända när de träffar en lymfterapeut och informationen kan ibland vara chockartad för patienten. 

 
 
 

 
 
 
 
 

32 NVP 2019, kp. 7.8 Lymfödem, s. 24 
33 För VårdVal Vårdcentral (Västra Götalandsregionen) regleras uppdraget för vårdgivarna i en s.k. Krav- och 
kvalitetsbok (KOK-boken). Det är ett förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem, LOV, som beskriver det 
uppdrag och krav som utförare av ska uppfylla. (Källa: VGR) 
34 ”Cancerrehabilitering – Regional tillämpning för Södra sjukvårdsregionen av nationellt vårdprogram kap. 7.8 
Lymfödem” 
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Egenvård är bland det viktigaste för patienter med lymfödem, men för att egenvården ska vara 
framgångsrik behövs tid med patienten i ett tidigt skede. 

Inom primärvården finns uppfattningen att patienten får olika mycket information om lymfödem 
beroende på vilket sjukhus som patienten behandlas på. På ett sjukhus får patienten alltid information om 
att det finns en risk för lymfödem, på ett annat sjukhus behöver patienten själv höra av sig om problem 
uppstår. Det senare upplevs inte vara optimalt då patienten ofta kommer till lymfterapeut i ett sent skede. 

Inom primärvården genomförs samordningsmöten för alla lymfterapeuter, på vilka de har möjlighet att 
diskutera patientfall. Gällande egenvård finns uppfattningen att det kan vara svårt, då det är viktigt att en 
lymfterapeut kan möta patienten och få klämma och känna på patientens ödem. Däremot är videos och 
andra instruktioner bra om hur patienten kan genomföra egenvård i hemmet. 

Respondenterna är av uppfattningen att det är svårt att följa vårdvalsmodellen om att 
lymfödembehandling ska erbjudas på varje enhet som behandlar patienter med cancer. Det finns idag inte 
ett tillräckligt stort patientunderlag för att erbjuda detta. Idag upplevs RH ha höga krav på vårdpersonal 
som godkänns som lymfterapeuter; fysioterapiutbildning samt lymfödembehandlingsutbildning krävs. I 
dagsläget är det för få lymfterapeuter som ska lösa behovet i regionen. Ett förslag på lösning här är en 
specialistmottagning med fler resurser där patienten kan ha ett utbyte med andra berörda och där det finns 
god kunskap. 
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Kompetensutveckling 
Nulägesbeskrivningen inom Kompetensutveckling omfattar dels generella frågor kring uppfattningen av 
kompetens hos de professioner som arbetar med cancerrehabilitering, dels mer specifika frågor om hur 
goda exempel tas om hand och sprids, hur samtal kring sexuell hälsa förs med patienterna, hur 
upplevelsen av tillgång på utbildad personal kopplat till sexuell hälsa ser ut samt uppfattningen av behovet 
för ett kunskapscentrum inom cancerrehabilitering. 

 

Kompetens och kompetensutveckling 

Bland de professioner som arbetar med cancerrehabilitering och svarande på enkäten, är upplevelsen att 
de alltid (12%) eller oftast (83%) känner att de har en god kompetens att möta patienternas behov i sitt 
dagliga arbete. Mötet och arbetet med patienterna resulterar i ett kontinuerligt utvecklande och lärande. 

Generellt bland samtliga respondenter upplevs en begränsning av finansiella- och tidsmässiga resurser för 
kompetensutveckling i form av externa utbildningar eller kurser. De intervjupersoner som har möjligheten 
att gå en kurs/utbildning arbetar ofta i anställningar som är finansierade med externa medel. Majoriteten 
av respondenterna får intern kompetensöverföring. 

Västra Götalandsregionen 

Upplevelsen bland respondenterna inom specialistsjukvården är att det alltid finns ett behov av att lära 
sig mer, men att de också får användning för sin kompetens varje dag. På större sjukhus, som t.ex. SU, 
uttrycks ett behov av kontinuerlig kompetensutveckling inom cancerrehabilitering, men också att det alltid 
finns någon att fråga eller en annan kompetens att hänvisa till. Behovet av samtalsstöd till cancerpatienter 
lyfts fram som en bristvara i kompetens. 

I primärvården finns en trygghet i att kunna bemöta patienterna som kommer till vårdcentralen med sina 
cancerrehabiliteringsbehov utifrån det som de är yrkeskunniga om, men även en trygghet och öppenhet 
att höra av sig med frågor till specialistsjukvården vid behov. 

Inom primärvården finns en tanke om att kompetensutvecklingen ska kopplas till nyttan för patienten och 
att detta är det väsentliga för att lära sig mer. Behandling kopplat till patienter med cancer är enbart en av 
många svåra sjukdomar som primärvården ska hantera och således behöver kompetensutveckling fördelas 
mellan alla dessa sjukdomstillstånd. SU bedöms vara en bra källa för kompetensutveckling och att mycket 
kunskap kan hämtas därifrån. 

Region Halland 

Inom specialistsjukvården upplever respondenterna att de har god kompetens och att mindre sjukhus 
med färre kontaktvägar underlättar. En resursbrist på dietister samt sexologer/personal med kompetens 

Sammanfattning: 
• Det professioner som arbetar med cancerrehabilitering upplever i hög grad att de har en god 

kompetens att möta patienternas behov 
• Professioner som arbetar med cancerrehabilitering behöver ha en stor bredd i kunskapen inom 

området 
• Primärvården bedömer att de har en kompetens att möta patienter med 

cancerrehabiliteringsbehov utifrån sin kompetens 
• Det finns en upplevelse både på mindre och större sjukhus att det går bra att lära sig av och fråga 

kollegor om stöd och råd 
• Frågor om sexuell hälsa är bredare än enbart kroppsfunktioner 
• Rådgivning kring sexuell hälsa upplevs ibland ges utifrån ålder på patienten, det förekommer att 

äldre personer inte bedöms som sexuellt aktiva och får därmed bristande information 
• Kompetens i och tillgänglighet till samtal kring sexuell hälsa och kroppsuppfattning är ett 

eftersatt område 
• Överföringen av goda exempel sker inte på ett strukturerat och systematiskt sätt inom vården 
• Åsikterna kring ett behov av ett kunskapscentrum för cancerrehabilitering är många och 

varierande 
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Fr 

för samtal inom sexuell hälsa lyfts fram. Även här finns ett stort behov av samtalsstöd från kurator eller 
sjukhuspräst att kunna hänvisa vidare till. 

I primärvården upplever respondenterna att de är duktiga på att hitta på lösningar som gynnar patienten 
samt att vid behov lotsa patienten vidare till rätt ställe. Respondenterna upplever inte att det sker någon 
särskild kompetensutveckling för primärvården kring cancerrehabilitering. 

 
Sexuell hälsa 

Enligt NVP 2019 är rekommendationen att Patientens läkare och kontaktsjuksköterska bör under hela 
cancervårdförloppet informera om sjukdomens och behandlingens potentiella påverkan på den sexuella hälsan och i dialog 
med patienten uppmärksamma behov av rehabilitering. Varje verksamhetsområde bör ha riktlinjer för diagnostik samt hur 
kontakt vid behov etableras med sexolog eller annan expert.35 Övergripande framkommer en samstämmighet bland 
respondenterna i att tillgången av sexologer eller sexuell rådgivare är en resursbrist. Fokus idag är i större 
utsträckning på fertilitetsfrågor för patienter i fertil ålder. 

Västra Götalandsregionen 

En utmaning i specialistsjukvården som lyfts fram, är att ibland bedöms patienterna sexuellt aktiva eller 
inte utifrån exempelvis ålder eller civilstånd. Följden blir att patienten då får sexuell rådgivning och 
hjälpmedel med utgångspunkt i den bedömningen. Flera av respondenterna anser att ansvaret för att ta 
upp ämnet bör ligga på vården och inte hos patienten. Frågor kring sexuell hälsa och samlevnadsstöd är 
större och bredare än enbart ”kroppsfunktioner”. Det finns en psykologisk och en hormonell dimension 
samt en längtan efter närhet och hudkontakt efter sjukdomsbehandlingen. Nulägesbeskrivningens fråga i 
ämnet väckte tankar hos professioner som inte har tänkt i dessa banor innan, t.ex. logopeder och 
tandläkare som har många patienter som tappar talförmåga, rörligheten i tungan och har svårt att dricka 
och äta. Detta är funktioner som spelar en viktig roll i ett familjeliv och för samlevnad i en relation. 

Strategin för befintliga sexologer, är t.ex. att verka via annan personal i form av kompetenshöjning istället 
för att träffa alla patienter personligen. Generellt uttrycker respondenterna att det krävs en 
kompetenshöjning bland personalen och rutiner för att säkerställa att ämnet tas upp oavsett ålder, 
civilstånd eller kön. Förslag ges om att det kan behövas insatser för att avdramatisera ämnet som i mindre 
grad är tabubelagt i dagens samhälle. 

Region Halland 

Upplevelsen är att patienter i en liten utsträckning får sina behov kring sexuell hälsa tillgodosedda idag 
inom specialistsjukvården. Det finns en fråga om sex och samlevnad med på hälsoskattningen och det 
finns en broschyr från Cancerfonden som delas ut, men upplevelsen är att vårdgivare väljer att avstå från 
att ställa frågor kring patientens sexualitet för att det inte finns tillgängliga resurser de kan erbjuda för att 
hjälpa patienten. 

Primärvården i både VGR och RH delar specialistsjukvårdens åsikt att information om sexuell hälsa och 
kroppsuppfattning inte tas inte upp rutinmässigt. 

 
Goda exempel 

När frågor ställdes om goda exempel har respondenterna i specialistsjukvården lyft vikten av 
multidisciplinära grupper, mer dialog och ett tätare samarbete mellan professioner.36 I dagsläget bedömer 
respondenterna att det inte sker någon överföring eller spridning av goda exempel på ett strukturerat sätt. 

 
 
 
 
 
 

35 NVP 2019, kp. 13, s. 42 
36 Frågan enbart ställd inom Västra Götalandsregionen och på strategisk nivå. 
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Den kunskapsökning som finns på enskilda avdelningar kommer ofta underifrån och bygger på 
personalens eget engagemang och entusiasm. Positiva exempel delas på konferenser och det finns en 
öppenhet för att delta på konferenser, men tid och resurser gör att detta inte alltid är enkelt att lösa. 

Ett exempel som nämns flera gånger är BäckencancerRehabiliteringen på SU. Här har försök påbörjats 
med teamkonferenser där flera professioner kopplade till cancerrehabilitering ses och diskuterar patientfall 
som efterliknar en multidisciplinär konferens (MDK).37 De effekter som framkommit av detta är att 
teamet stärks och att kunskap tas till vara och förmedlas vidare. BäckencancerRehabiliteringen har 
hemsidan eftercancern.se samt en Facebookgrupp, som delvis är en informationssida, men som också är 
en möjlighet att sprida goda exempel och information. De har också resurser att föreläsa externt runt om i 
landet för att sprida information och goda exempel. 

Ett annat uppskattat exempel är ”Uppföljningsmottagningen för vuxna efter barncancer”, vid SU. Där 
arbetar team med läkare, sjuksköterska och kurator, som tillsammans träffar patienten och kartlägger 
medicinska behov och rehabiliteringsbehov. En uppföljningsplan görs och patienten remitteras därefter 
för åtgärder på lämplig vårdnivå. Vid remittering överförs information med hjälp av ett dokument där 
behandlingsdata och rekommendationer om fortsatt uppföljning och rehabilitering finns. Patienten får ett 
likadant dokument. Uppföljningsmottagningen har även samarbete med andra specialiteter såsom 
endokrinologi, där vårdpersonalen har gemensamma möten kring patienter, vilket leder till en 
kompetensökning för alla parter. Grunden är att patienterna ska skötas så nära hemmet som möjligt och 
att mottagningen är ett kompetenscentrum. Uppföljningsmottagningen har varit på dialogturné på 
länssjukhusen, vilket möjliggör att flera professioner och medicinska specialiteter kan diskutera 
gemensamma frågor. 

På SÄS finns en arbetsgrupp med alla professioner kopplat till cancerrehabilitering för att arbeta med 
implementering kring RMR för cancerrehabilitering. 

På SU finns sjukhusinterna arbetsgrupper som fokuserar på patientsäkerhet och kvalitet för att sprida 
information gällande beprövade arbetssätt inom cancerrehabilitering. När det gäller tillgången till goda 
exempel nämns även RCC Västs och VGR:s olika professionella nätverk för professioner som arbetar 
med cancerdiagnoser samt att sexolog och läkare inom det palliativa teamet reser runt och föreläser. 

På en strategisk nivå anser respondenterna att det i uppföljningar inom primärvården samt på 
primärvårdsdagar etc. finns utrymme att lyfta goda exempel, men att det inte finns ett strukturerat sätt för 
det. Inom specialistsjukvården finns regionala processägare (där även primärvården till viss del finns 
representerad för den palliativa sjukvården) för de olika cancerdiagnoserna som träffas regelbundet och 
där möjligheter att sprida goda exempel finns. Det framkommer däremot även åsikter om att det är 
viktigare att sprida goda exempel på strategisk nivå för att det ska finnas en kraft att våga implementera, 
t.ex. rehabilitering i en större omfattning. 

 
Behov av kunskapscentrum 

Respondenterna fick svara på frågan om de upplever att det finns behov av en specialiserad enhet för 
avancerade cancerrehabiliteringsbehov i Västra sjukvårdsregionen. En majoritet av samtliga 
respondenterna i intervjuer och enkäter svarade att de ansåg att det finns en vinning i att ett centrum för 
cancerrehabilitering hade skapats till förmån för hela regionen, men det fanns även de som inte ville uttala 
sig eller som hade invändningar. På strategisk nivå fanns det både åsikter för och emot. Det som talar för 
är att regionen gynnats av en konsultverksamhet att vända sig till för frågor. Det som talar emot är att 
kompetensen riskerar att stanna och inte spridas ut i ordinarie verksamhet. 

Generellt ser samtliga respondenter att patienter i behov av cancerrehabilitering är en växande 
patientgrupp som upplever svåra och komplexa biverkningar efter avslutad cancerbehandling inom 

 

 
 
 
 
 

37 Multidisciplinär konferens (MDK) är en konferens för gemensam planering, prioritering och fördelning av 
inkomna remisser. Under en MDK diskuterar flera specialiteter och professioner en patients behandling för att få ett 
bättre behandlingsresultat. (Källa: RCC) 
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specialistsjukvården. Det anses även vara en investering i patienternas framtid eftersom det inte finns så 
mycket erfarenhet om hur en del botande behandlingar som används idag, kommer att visa sig om 15 år. 
Såväl primärvården som specialistsjukvården ser att många patienter upplever svåra neurologiska skador 
och att det hade varit bra att kunna remittera patienterna till en specialiserad enhet. 

 

Fritextkommentarer på frågan om det behövs ett kunskapscentrum för cancerrehabilitering 
 

Västra Götalandsregionen 

De flesta respondenter från specialistsjukvården var positivt inställda, även om det finns många olika 
åsikter. Respondenterna anser att det finns en vinst för patienter, närstående och vården om det skulle 
skapas en specialiserad enhet för avancerade cancerrehabiliteringsbehov. 

Flera av respondenterna i primärvården skulle uppskatta ett centrum med kompetens kring sena 
biverkningar/följdsjukdomar, dit de kan remittera patienten för rätt behandling eller för att kunna få 
konsultation därifrån. Här upplevs en fördel i att kunna samla kompetens på rätt ställe. Samtidigt bedöms 
det vara en fördel att kunna genomföra rehabiliteringen nära hemmet så länge som möjligt och att 
patienten kan känna sig som vilken patient som helst, när de kan få sin behandling ute i primärvården. 

Region Halland 

Specialistsjukvården i Halland var positiva till en specialiserad enhet för cancerrehabilitering i Västra 
sjukvårdsregionen. 

Primärvården i regionen poängterar att det är viktigt att det inte byggs parallella stuprör utan skapas 
möjligheter för samarbete och dialog genom att förutsättningar inom den befintliga verksamheten 
utvecklas. 
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Patient och närstående 
Informationsinsamlingen inom området patient och närstående omfattar frågor om vad som 
fungerat/fungerar bra med cancerrehabiliteringen, vad som fungerar sämre och hur deras vision för 
cancerrehabilitering ser ut. Svaren är uppdelade i information samt upplevt stöd och vision. Utöver detta 
ingår en visuell patientupplevelse och redogörelse för PREM-enkätsvar utifrån emotionellt stöd. 

 
Sammanfattning: 
• Information till patienten ges i dagsläget främst i pappersform i inledande skede av 

cancerbehandlingen 
• Många saknar återkommande information vid regelbundna tillfällen 
• Ingen av de tillfrågade upplever att de fått en övergripande helhetsbedömning av 

rehabiliteringsbehovet med tillhörande plan och uppföljning 
• Det är upplevs inte tydligt vem som ansvarar för patientens rehabiliteringssamordning 
• Fysisk träning under behandling är mycket uppskattat 
• Det finns ett stort behov av att träffa patienter och närstående i liknande situationer 
• Kontaktsjuksköterskan är mycket uppskattad och i stort sett alla är mycket nöjda med relationen 
• Patientföreningar är en bra källa till information om rehabilitering 
• Information om, och tillgång till, närståendestöd upplevs som bristfällig – här finns en diskrepans 

med vad sjukvården upplever 
• Patienterna upplever ojämlikhet i vad de har informerats om och erbjudits 
• Efter avslutad behandling i specialistsjukvården upplevs ”ett vacuum” för patienten. 

Ansvarstagande och kontaktvägar upplevs som otydliga, ibland till och med ”osynliga” 
• Majoritet av patienter och närstående önskar mer information om risken för biverkningar och det 

stöd som kan komma att behövas 
• Det finns en upplevelse om att patienten behöver agera aktivt och själv ta reda på vilket stöd som 

behövs och kan erbjudas 
• Samtliga är mycket nöjda med den rehabilitering som de fått tillgång till, även om de haft behov 

av ytterligare rehabilitering 
• Olika information ges av olika vårdgivare 
• Patienter önskar stöd i samspelet med arbetsgivaren och Försäkringskassan 

 
 

Information om rehabilitering 

Vad det gäller information till patienterna, delar sig uppfattningen mellan olika representanter av patienter 
och närstående. En del upplever att de inte fått någon information alls om rehabilitering i ett tidigt skede, 
medan andra kan minnas att de fått information, men som de i det tidiga skedet inte kunnat ta till sig. 

En ytterligare patientkategori upplever att de fått information som varit bra, men i de flesta fall har det 
varit passiv information som t.ex. delats ut i form av broschyrer, en pärm etc. En patient som behandlats 
för bröstcancer nämner att ”Rosa boken” var väldigt bra, även om hon inte ville röra den i början, men 
efter en tid kunde läsa den. 38 De andra individerna med andra diagnoser delade inte denna upplevelse. 

Många patienter anser att den information som gavs i ett tidigt skede kom för tidigt, då allt fokus låg på att 
smälta cancerbeskedet och att förstå vad som låg framför behandlingsmässigt. Önskemål framkom om att 

 
 
 
 
 

 
38 ”Rosa Boken” delades tidigare ut till patienter i Västra sjukvårdsregionen i samband med att de fick diagnosen 
bröstcancer eller förstadium till bröstcancer och har ersatts av ”Min vård- och rehabiliteringsplan – Till dig som har 
fått diagnosen bröstcancer och/eller förstadium till bröstcancer”. Boken används under hela behandlingsperioden 
och är tänkt att vara ett komplement till övrig muntlig och skriftlig information. (Källa: RCC) 
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informationen skulle återkommit igen senare när ”man landat” cancerbeskedet. Gemensamt är att alla 
önskar få informationen i flera steg och vid upprepade tillfällen. Kanske en pärm första gången, sedan mer 
information när processen gått vidare osv. 

De patienter som fått information upplever att de fått bra information om vad som funnits att tillgå och 
att informationen har främst handlat om kuratorstöd, fysioterapi och gruppträning. 

En aspekt som många nämner när de pratar om rehabilitering är att de uppskattar snabba processer och 
att det går kort tid mellan provtagning/undersökning och sjukdomsbesked. De som nämnt detta har 
upplevt att de mått psykiskt bättre under denna tid än de som fått gå och oroa sig länge och vänta på 
besked. Flera vittnar om att de inte fått något samtalsstöd i denna fas. Här nämner en person att det som 
”räddade henne”, när sjukvården inte erbjöd något som helst samtalsstöd, var sjukhuskyrkan, som var ett 
fantastiskt stöd. 

 

Ytterligare några nämner att de fått information om att de kunde ringa till en kontaktssjuksköterska när 
som helst på dygnet. En åtgärd som alla är överens om är fantastisk och som de uppskattar mycket. 

Ingen av de deltagande patient- och närståenderepresentanterna har upplevt att de fått en 
helhetsbedömning med rehabiliteringsåtgärder samlade under ett paraply som ett ”program”, utan de har 
fått information om olika åtgärder de kan använda sig av. Informationen har varit mycket varierande 
från person till person och de är överens om att ”ju mer man är omkring sig desto mer kan man få”. 

Det anses positivt att det pratas mer om cancerrehabilitering nu och hur den kan utvecklas, vilket gärna 
får ske ihop med patienten så att vården ”ser hela människan mer och mer”. Genomgående är alla nöjda 
med och tacksamma för den rehabilitering de fått, när och om de väl fått någon. 

Patienterna upplever att de fått tjata, själv efterfråga, själv ta reda på, be om att få och ”till slut få det, efter 
mycket om och men”. Generellt upplevs de rehabiliteringsveckor som finns att söka till utanför 
sjukvården, som mycket positivt, men här är det ojämlikt utifrån geografisk hemort. På en del sjukhus 
bekostas dessa rehabiliteringsveckor av sjukvården, medan på andra får patienten själv söka bidrag från 
t.ex. CancerRehabFonden eller själv betala. Informationen om dessa ställen är också varierande, några har 
fått information om dem från kontaktsjuksköterskan, andra från kurator, en tredje grupp från 
patientföreningar och någon har hittat info om rehabiliteringsveckor i en veckotidning. Slutligen ansåg en 
del att de inte alls hört talas om dem. 

Någon nämnde en stor belåtenhet med FaR - Fysisk aktivitet på recept, men betonade att de själva fått 
föreslå det för läkaren som i sin tur meddelade fysioterapeut, som kontaktade patienten. 

Gemensamt för alla är att de som fått information och tillgång till fysisk gruppträning under behandling är 
mycket positiva till detta, dels för själva träningen, dels för möjligheten att träffa andra i liknande situation 
att utbyta erfarenheter med. En person önskade att första tiden borde bokas in utan en fråga, så patienten 
får en ”spark i baken” att gå dit och testa första gången, annars är risken de är svårt att våga ta sig iväg. 

Generellt uttrycker många att de gärna sett fler träffar med andra patienter och närstående i samma 
situation. Detta understryks också av vårdpersonal som ser de positiva effekterna av detta. I brist på 
sådana grupper vänder sig många till sociala medier, t.ex. Facebook, där de kommer i kontakt med andra, 
vilket upplevs mycket positivt av patienterna. Sjukvården nämner däremot att detta kan innebära en risk 
då det inte finns samtalsledare med professionell kunnighet inom dessa grupper, eftersom informationen 
kan vara felaktig. 

 
Upplevelse av stöd 

Med något enstaka undantag är i stort sett alla mycket positiva till kontakten med 
kontaktsjuksköterskan och den hjälp hen kunnat bidra med. I de fall där en patient inte fått tag i sin 
kontaktsjuksköterska, vittnar de om att rehabiliteringen blivit lidande. 

Många av patienterna känner sig väl omhändertagna under behandlingen tack vare kontaktsjuksköterskan 
och behandlande läkare samt de direktnummer som erbjuds. När behandlingen avslutas inom 
specialistsjukvården, upplever många däremot att de är i ”tomma intet” och vet inte vart de kan vända sig. 

 
 



43 
 

Genomgående upplever patienterna att de faller mellan stolarna när behandlingen är avslutad. Inte alla får 
ett ordentligt utskrivningssamtal och någon fick enbart ett telefonsamtal. I liknande situationerna upplevs 
det otydligt för patienterna vart de ska vända sig och ibland har ingen remiss skickats till primärvården 
eller till någon annan vårdgivare. En aktiv överlämning av det fortsatta patientansvaret har alltså uteblivit. 
När patienterna sedan vänder sig med eventuella problem till primärvården för att t.ex. be om samtalsstöd, 
är utbudet mycket varierande. Flera individer har fått höra att de inte kan få stöd om de inte bedöms som 
suicidala och andra har fått vänta i upp till ett år. En person berättar att hen blev erbjuden tre gånger med 
KBT-samtal, men att det inte var det stöd som behövdes. 

En stor del av patienterna, upplever att patientföreningar varit ett bra stöd och en källa till information 
om rehabiliteringsinsatser de sedan kunnat efterfråga. Alla patienter kände emellertid inte till att det fanns 
patientföreningar. 

Några patienter upplever att de får skiftande information i vården på olika ställen, t.ex. att 
kontaktsjuksköterskan och läkaren ger olika besked. Detta tror de kan bidra till att patienten vänder sig 
till medicinska gråzoner och/eller alternativmedicin. 

Många patienter och närstående saknar information om – och tillgång till – stöd för närstående. Även 
vänner till cancerdrabbade har uttryckt behov av samtalsstöd. Det upplevs inte finnas tillgång till stöd för 
närstående och inte heller kunskap om vart närstående kan vända sig. För barn som närstående, känner de 
inte till någon stödgrupp inom vården. Patientföreningen Johanna (bröstcancerförening, alla cancerformer 
är välkomna) nämns som ett bra stöd, men föreningen håller möten enbart i Göteborg, något som 
försvårar för de som bor ute i regionen och detta upplevs som en stor orättvisa. 

En annan problematik som lyfts är upplevelsen av bristen på rutinmässig medicinsk information 
till föräldrar med minderåriga barn i hemmet. 

Slutsatsen utifrån fokusgrupperna är att stödet till närstående upplevs som mycket bristfälligt. Flera vittnar 
om att de har små barn hemma, make/maka som mått dåligt och vuxna barn som inte mår bra. Det finns 
ingen att vända sig till för dessa personer. De närstående får heller ingen utbildning i vad som väntar eller 
hur de pratar med sina barn om det som en förälder går igenom. Detta trots att NVP visar att hälso- och 
sjukvårdslagen från 2017 tydligt anger att detta måste finnas för minderåriga barn. Det finns 
en diskrepans här mellan vad vårdpersonalen/respondenterna upplever, respektive vad patienter och 
närstående vittnar. Två olika syner på saken läggs fram. Inom vården finns en föreställning om att de med 
små barn alltid erbjuds stöd, medan i fokusgrupper har det framkommit att så inte är fallet. 

De respondenter som tillhörde RH hade samstämmiga upplevelser av kontakten mellan de båda 
regionerna VGR och RH. Om de varit och besökt en läkare i VGR kunde informationen skilja sig från 
den information som en annan läkare gav i RH, vilket innebar en stor osäkerhet och att välmåendet blev 
lidande. Det system som finns idag, nationell patientöversikt (NPÖ), där läkarna skulle kunna ha sett 
varandras journalanteckningar, används inte i stor utsträckning och patienten upplever att de själva 
behöver ha kunskap och kännedom om vad som sagts. 39 

Några patienter uttryckte att de upplevt sig dåligt behandlade av sin arbetsgivare. Om det inte finns en 
förstående chef är du som individ helt utelämnad när arbetsplatsen inte tar sitt ansvar. 

Många patienter upplever att de är tröttare, snurrigare, har hörselnedsättning, har smärta m.m. 
efter behandlingarna, men att de inte får lov till sjukersättning från Försäkringskassan för dessa 
”cancerbehandlingssymptom”. Flera har fått avslag på sin ansökan om sjukersättning och i några fall har 
patienten fått hjälp av sin läkare att skriva diagnoser och symptom som Försäkringskassan ”accepterar” 
för att få lov att vara sjukskrivna. En majoritet av patienterna i fokusgrupperna skulle vilja ha mer 

 
 
 
 
 
 
 
 

39 Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av 
journalinformation som registrerats hos andra regioner, kommuner eller privata vårdgivare. (Källa: Inera) 
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information om hur dåligt en cancerpatient kan må under behandling och att detta tillstånd kan fortgå 
under en lång tid. Möjliga biverkningar av behandlingarna måste bli tydligare, liksom informationen. 

Patienterna saknar information och insatser kring neuropati, i allmänhet saknar de stöd och hänvisning 
vart de kan vända sig med smärta. 40 

 
PREM-enkät 

I PREM-enkätens nulägesanalys finns idag få frågor relaterade till cancerrehabilitering. De frågor som 
nulägesanalysen ringat in, är inom Emotionellt stöd (för förklaring av PREM-enkäten, se metodavsnitt). 

 
Sammanfattningsvis upplever respondenterna i PREM-enkäten att det emotionella stödet är ”haltande”. 
Det är små skillnader mellan VGR och RH. 73,4% upplever att de fått tillgång till känslomässigt stöd från 
personalen medan det för närstående enbart är 58,4% som upplever att stöd funnits. 

 
 

Svarsfördelning från PREM-enkät på frågor om emotionellt stöd. 
 
 

Visualisering av patientupplevelse 

Nulägesanalysen visar att både patienter och närstående upplever att ett av de främsta 
rehabiliteringsbehoven under en cancerprocess är stöd för emotionella behov under flera delar av 
vårdförloppet. Resultaten i fokusgrupperna har sammanställts och visualiserats för att tydliggöra hur en 
emotionell upplevelse av vårdförloppet kan se ut.41 (Se bild på nästa sida) Utifrån detta kan möjligheter för 
utveckling identifieras. Denna visualisering är en generell uppfattning utifrån genomförda fokusgrupper 
där gruppernas svar tolkats och sammanställts inom frågan ”Hur upplevs samtalsstöd i de uppfattade 
stegen i vårdprocessen för en person som diagnostiseras med cancer för botande behandling?” Viktigt att 
belysa är att det är en tolkning utifrån resultatet från fokusgrupperna och att det är en generell beskrivning, 
olika individer kan ha olika uppfattning. Dock är det tillräckligt relevant för att kunna dra vissa slutsatser 
för utveckling. Visualiseringen kan ligga som grund för vidare användning med avseende på; aktörer som 
agerar i varje steg, varje enskild diagnos och varje rehabiliteringsfunktion. 

Insikter utifrån denna upplevelse är bland annat att det finns ett stort behov av stöd, som inte 
tillhandahålls, redan vid misstänkt diagnos. Under genomförandet av specialistsjukvård kan patienten 
uppleva att det finns tillgängligt och regelbundet stöd. När behandlingen inom specialistsjukvården 
avslutats, samt en tid efter behandling, upplever många patienter ”ett vacuum” och att behovet av stöd 
ökar. Patienterna känner inte till vad för stöd de kan förvänta sig för de rehabiliteringsbehov som uppstår 
eller var de ska hitta stödet. 

 
 
 
 
 
 
 

40 Neuropati, känselrubbningar, skada av nerverna för information till och från hjärnan och ryggmärgen. 
41 Se ”Tjänstedesign” i kapitel ”Uppdragsbeskrivning och genomförande”. 
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Patient- och närståendes vision 
I detta avsnitt redogörs för hur patienters och närståendes vision om önskat läge för 
cancerrehabiliteringen i framtiden ser ut. Visionen har fokus på tydligare informationsflöden, tydliga 
kontaktvägar, individuell bedömning, stöd till närstående, träffa andra i liknande situation, behov av 
samtalsstöd, transparens, en central punkt med erbjudande samt stöd i relationen med arbete och 
Försäkringskassan. 

 

Sammanställning av patienters och närståendes vision utifrån fokusgrupperna. 
 

Tydlig information 
Patienterna önskar två typer av information, dels information om eventuella följder och risker för möjliga 
biverkningar som kan ske under och efter cancerbehandlingen, dels information om de 
cancerrehabiliterande insatser som finns. De flesta patienter som deltagit under fokusgrupperna upplever 
att det är ett ojämlikt erbjudande av cancerrehabilitering och att det ligger på patienterna att veta vad som 
ska efterfrågas. Dessutom behöver patienterna kunna stå på sig för att få dessa insatser. Information 
behöver ges på patientens modersmål och andra förutsättningar för att förstås korrekt. 
Många patienter upplever att vårdpersonal ”lindar in” informationen om eventuella biverkningar och 
följdeffekter, både under behandling, efter behandling och vid kronisk behandling. En stark önskan är att 
få information tidigt och tydligt. En broschyr är inte tillräckligt, utan det behöver vara mer personlig 
information. Informationen behöver dessutom följas upp flera gånger under behandlingens gång. Om det 
ges en tydlig bild av vilka rehabiliteringsinsatser som kan komma att behövas och vilka det finns en 
möjlighet att ta del, skulle detta bidra till en känsla av omhändertagande. Deltagarna är tydliga med att de 
inte vill vara sin egen coach och behöva leta reda efter information och agera aktivt för att få veta vilket 
stöd som behövs. 
Patienter och närstående önskar ett tidigt informationsmöte där alla professionerna från de olika 
rehabiliteringsinsatserna finns närvarande och berättar om sin inriktning. Aktiva frågor om eventuella 
biverkningar och följdeffekter bör tas upp på förhand, istället för att patienten i efterhand får komma och 
redogöra för dessa. Detta skulle bidra till en större trygghet och en förvisning om att komplikationen som 
uppstått efter behandling är en vanlig biverkning. 
Som en del i en tydlig information, önskas ett tydligt ”avslutningssamtal”, där patienten förstår att hen är 
utskriven från specialistsjukvården och vet vem som nu är ansvarig för vård och vidare rehabilitering. 
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Tydlig kontaktperson - ansvarsroll 
Patient och närstående önskar en tydligt ansvarig person som kan hålla i uppföljning kring en 
individuell rehabiliteringsplan. Om det finns en rehabiliteringssamordnare i vårdkedjan för varje patient, 
skulle detta kunna vara kontaktsjuksköterska, läkare eller en kurator. Det behöver inte alltid vara en och 
samma profession, det viktiga är att varje patient vet vem som är kontaktperson och ansvarig för 
rehabiliteringsplanen. Denna samordnare kan uppmärksamma och ställa frågor om biverkningar och 
skulle kunna förkorta tiden med smärta etc. 
Här finns även en önskan om att veta vem som tar över rehabiliteringsansvaret efter utskrivning från 
specialistsjukvården. Detta gäller oavsett om behandlingen är avslutad eller om den går in i ett kroniskt 
eller palliativt skede, eftersom behovet av rehabilitering inte tar slut. Visionen är att stödet från vården inte 
upphör och att det finns en utsedd kontaktperson att vända sig till. 
Individuell rehabiliteringsplan 
Det finns en önskan om att få en personligt utformad rehabiliteringsplan i ett tidigt skede av 
cancersjukdomen som sedan följer patienten och de närstående. En rehabiliteringsplan som löpande 
utvärderas och revideras utifrån uppstådda behov genom- och efter behandling. 
Stöd till närstående 
Inom kategorin stöd till närstående, är visionen att vårdpersonal ska kunna fånga upp familjesituationen 
för den drabbade och se vilka behov som finns hos de närstående. Ett förslag är att erbjuda en 
”cancerskola” för patienter och närstående, där de får lära sig vad som kan hända under 
cancerprocessen och hur det går att hantera samt vem de kan kontakta om behov uppstår. 
I visionen ingår stödgrupper för barn med cancerdrabbade föräldrar. Dessa grupper bör finnas i hela 
regionen då det finns ett behov nära hemmet. En centralt placerad mottagning för detta ändamål är inte 
ett alternativ. 
Gruppträffar 
I stort sett alla som deltog i fokusgrupperna efterlyste träffar med andra i liknande situation. Visionen är 
att det skapas informationsträffar med en professionell samtalsledare för olika grupperingar, t.ex. patienter 
i en viss ålder, patienter med hemmavarande barn, närståendegrupper, barngrupper samt grupper för både 
närstående och patienter ihop. Detta stärks också i vårdpersonalens intervjuer och enkäter. Gruppträffar 
upplevs ge en mycket positiv effekt för det psykiska välmåendet hos både patienter och närstående. 
Det finns en önskan om att en del av gruppträffarna kan ha aktivitetsfokus. Exempel på sådana aktiviteter 
kan vara fysioterapi, samtal, yoga konstnärlig terapi och sminkkurser m.fl. 
Utökat psykologiskt stöd 
Då behovet är stort av både kurator, psykolog och sexolog, önskas en bättre tillgång av dessa professioner. 
Förslag ges på en fast inbokad första tid för alla patienter, så kan patienten sedan själv välja bort denna om 
de inte önskar stödet. En återkommande fråga om psykologiskt stöd under och efter behandlingen är en 
viktig del för en bättre cancerrehabilitering. Välmåendet kan snabbt förvärras utan att patienten och dess 
närstående själva förstår det utan ett sådant stöd. 
Transparens 
Visionen innebär att alla individer ska bli informerade om tillgång till stöd och på ett tydligt sätt utifrån 
fasta ledtider, t.ex. som ett standardiserade vårdförlopp, men för cancerrehabilitering. 

Centralisering med utbud 
En stor andel patienter och närstående önskar att det fanns flera centrum liknande ”Kraftens Hus” i 
Borås, på fler ställen. Kraftens hus tas upp som ett mycket uppskattat exempel som fler patienter och 
närstående önskade att de kunde ta del av. 
Stöd kring Försäkringskassan och arbete 
En önskan om att Försäkringskassan utbildas i vilka biverkningar som kan förekomma cancerbehandling. 
Patienterna önskar sig tydligare rätt till sjukskrivning vid behov och att ha en kontaktperson som stöttar 
patienten gentemot arbetsgivare. 
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Fr 

Övriga områden 
Informationsinsamlingen inom övriga områden omfattar ledtider, frågor om jämlikhet, 
neurorehabilitering, digitalisering och egenvård. 

 
Ledtider 

 

I uppdraget ingick att redogöra för hur ledtiderna inom cancerrehabiliteringen ser ut idag. Inom 
cancervården finns sedan 2015 en satsning från Regeringen och SKL med införande av så kallade 
standardiserade vårdförlopp (SVF). 42 Dessa finns idag för 31 olika cancerdiagnoser och syftar till att korta 
väntetiden, ledtiden, mellan välgrundad misstanke om cancer och start av behandling. Dessa ledtider ska 
vara lika var helst i landet som en patient söker vård. Cancerrehabiliteringen omfattas idag inte av SVF 
och därför finns inga ledtider att mäta emot. Eftersom uppdraget innefattade att redogöra för ledtider är 
frågan ställd både gentemot specialistsjukvården och primärvården som i sig har andra krav att uppfylla 
när det gäller väntetider. Respondenterna har fått svara på frågan om vad den genomsnittliga väntetiden är 
för olika former av cancerrehabilitering och faktorer som kan påverka väntetiden. Det är ingen skillnad 
mellan VGR och RH här. 

 
Det varierar i upplevelsen av vad den genomsnittliga väntetiden är, dels utifrån olika professioner som 
arbetar med cancerrehabilitering, dels varierar de inom professionerna. En del respondenter förklarar att 
det inte går att svara på vad väntetiden är och andra svarar med ungefärliga siffror. Regelbundna öppna 
informationsträffar inom vissa rehabiliteringsspecialiteter omnämns som en positiv åtgärd som skapar 
bättre tillgänglighet och kortare väntetider. En återkommande kommentar inom specialistsjukvården är 
att det beror på vad behovet är, vid ett akut behov kan de flesta få snabb hjälp, men mindre akuta behov 
prioriteras ner. Detta innebär att väntetiderna inte ses som långa, men att det finns ett stort mörkertal av 
patienter med behov som inte får hjälp. En respondent anger att ”besök går snabbt att ordna när 
patienten har behov av det”. 
Väntetiderna påverkas framför allt av resurser; om personalen är sjuk, är på semester, om det finns 
tidsbrist och om det finns för få personal inom verksamheten. I dessa lägen upplevs väntetiden lång. 
Respondenter inom primärvården svarar att de inte har några väntetider då de uppfyller vårdgarantin, 
som innebär att medicinsk bedömning ges inom tre dagar. Att få träffa en medarbetare inom t.ex. 
rehabilitering ingår inte i vårdgarantin, inte heller att få träffa en specifik person, då kan det bli väntetider. 
Om det finns behov av en rehabiliteringsinsats som kräver remiss (dvs. en insats som inte finns att tillgå 
inom den egna primärvårdsenheten) kan väntetid uppstå. 

 
 
 
 
 
 
 
 

42 Källa: RCC Väst. 

 

 

Sammanfattning: 

• Det finns idag ingen standardisering av ledtider för cancerrehabiliteringen inom 
specialistsjukvården 

• Idag styr behovet väntetiden; mer akuta behov prioriteras, mindre akuta prioriteras ner 
• Personalresurser kan påverka väntetiden i specialistsjukvården 
• I primärvården finns inga väntetider då vårdgarantin uppfylls, men väntetid kan förekomma om 

patienten har specifika behov eller behöver träffa en specifik person. 
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Jä 

Jämlikhet 
Nulägesbeskrivningen inom området jämlikhet har fokuserat på en genomlysning av upplevelsen av 
jämlikhet inom cancerrehabiliteringen utifrån ålder, diagnos och geografiska förhållanden. 

 

Upplevelsen är generellt att cancerrehabilitering är ojämlikt utifrån närhet till stora sjukhus och utifrån 
vilken diagnos patienten drabbas av. En del diagnoser har projektfinansierade specialsatsningar och andra 
har starka patientföreningar som kan få mer genomslag än andra diagnoser. Respondenterna benämner 
det som fin- och fulcancer. Här kommer även förslag om att specialsatsningar för olika diagnoser skulle 
kunna permanentas och fungera som föregångare och goda exempel för andra diagnoser. Primärvården 
och de strategiska respondenterna i båda regionerna har svårt att svara för hur det ser ut i hela deras 
region, men de upplever att rehabiliteringen inte är så jämlik utifrån ålder, diagnos och geografi. 
Västra Götalandsregionen 
Inom specialistsjukvården finns en upplevelse om att cancerrehabiliteringen inte är jämlik i 
informationsflödet och det kan skilja sig i vad patienten får utifrån hur mycket en patient gör sig hörd. 
Den patient som orkar göra sin röst hörd får mer, vilket bland annat gör att patienter med kognitiva 
svårigheter eller språksvårigheter har svårt att "ta sig fram" i dagens sjukvård. För länssjukhusen med stora 
upptagningsområden, såsom NU-sjukvården kan tillgängligheten vara en utmaning som hindrar jämlikhet, 
snarare än mellan kön och diagnoser. 
På SU finns stuprör i organisationen som skapat ojämlikheter för patienterna. Respondenterna uppger att 
sjukvården behöver bli bättre på att fånga upp vad patienten behöver från början. Jämlikhet betyder inte 
att alla måste få tillgång till allting, men de med störst behov ska ha tillgång till det som de behöver. Idag 
är det inte jämlikt eftersom alla patienter inte får samma bedömning och det finns inte en struktur för 
uppföljning. SU vågar inte släppa patienten för att den inte litar på primärvården eller länssjukhusen och 
därför behövs det en struktur för att hantera det akuta och sedan slussa vidare. Allt kan inte erbjudas till 
alla och därför behöver specialistvården generellt bli bättre på att slussa ut patienter till primärvården, så 
att fler patienter avslutas och så att fler patienter i behov kan komma in. 

Bland tillgången på dietister upplever respondenterna att det varit ojämlikt inom olika diagnoser och olika 
geografiska områden, men att utvecklingen går åt rätt håll. Även området sexuell rådgivning anses vara 
ojämlikt. Det finns även en upplevelse om att det är en skillnad mellan kvinnor och män, där kvinnorna är 
bättre på att söka stöd för t.ex. fysisk eller psykisk rehabilitering än män. 
Bland logopederna upplevs det vara mer jämlikt på länssjukhusen än på SU, då det finns fler resurser på 
länssjukhusen. Patientgruppen i behov av rehabilitering är stor, och logopederna på SU kan inte ta emot 
alla. Det finns en öppenvårdsmottagning dit patienter som är utskrivna kan komma för rehabilitering av 
en logoped. Logopederna har inte kontakt med primärvården idag, men med hemsjukhusen. 
För patienter i behov av tandvård erbjuds de som bor närmre Göteborg i större utsträckning hjälp än i 
övriga regionen och det finns möjlighet till en längre uppföljning, fem år i Göteborg mot ett år i regionen. 
Inom tandvården är ett nytt vårdprogram på gång i VGR som kan innebära en bättre standardisering för 
huvud-halspatienter, vilket är en grupp med stora behov av tandvård. 

Sammanfattning: 

• Tillgången till cancerrehabilitering upplevs idag ojämlik utifrån ålder, diagnos och geografiska 
förhållanden 

• Starka patientföreningar driver på mer än svagare eller obefintliga sådana 
• Den patient som orkar göra sin röst hörd, får mer 
• Jämlikhet betyder inte att alla måste få tillgång till allting, men de med störst behov ska ha tillgång 

till det som de behöver 
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Region Halland 
Inom specialistsjukvården upplevs efterfrågan av cancerrehabilitering vara större bland yngre patienter, 
medan äldre inte förväntar sig samma stöd. De patienter som bor närmre ett storsamhälle har mer tillgång 
till fysisk rehabilitering såsom träning, bassäng och gym, men för många patienter kan det vara 
ansträngande att åka iväg långt och träna. Respondenterna upplever att patienter med bröst- och 
prostatacancer får mer erbjudande än andra diagnoser för träning. I RH kan en patient även få hjälp via 
t.ex. Varbergs kurort och Lydiagården i Höör. 

 
Neurorehabilitering 
Detta kapitel beskriver nuläget inom cancerrehabilitering vid tumörer i centrala nervsystemet (CNS; hjärna 
och ryggmärg) med fokus på lågmaligna hjärntumörer hos vuxna43. Kapitlet behandlar även gruppen 
vuxna patienter som i barndomen har behandlats för hjärntumör (även högmaligna, som har god prognos 
under barndomen) eller fått strålbehandling mot CNS av annan anledning under barndomen. Dessa 
patientgrupper är förutom ”vanlig” cancerrehabilitering även i behov av specialiserad neurorehabilitering. 

 

En hjärntumör innebär utöver cancerdiagnosen i regel också neurologisk påverkan till följd av tumören, 
vilket ofta medför stor påfrestning på patient och närstående. Patienterna är i behov av neurorehabilitering 
på samma sätt som patienter med motsvarande funktionsnedsättning till följd av stroke eller traumatisk 
hjärnskada. Ändå nekas de ofta neurorehabilitering med motiveringen att cancerdiagnosen innebär dålig 
prognos, trots att så inte alltid är fallet. Den bristande tillgången till rehabilitering kan också bero på att 
tumörpatienter tidigare inte rutinmässigt har omfattats av neurorehabiliterande åtgärder. Tillgången till 
neurorehabilitering för hjärntumörpatienter skiljer sig åt såväl inom regionen som nationellt. 
Vuxna patienter med högmalign hjärntumör har ofta en kort förväntad överlevnad på ett fåtal år, medan 
överlevnaden för patienter med lågmalign tumör är betydligt längre (median 5-15 år med stor spridning). 
Lågmaligna tumörer är ovanligare än högmaligna; i VGR drabbas varje år cirka 20-30 patienter av 
lågmalign tumör, cirka 80 av högmalign. Insjuknandet vid lågmalign hjärntumör sker vanligtvis vid 20-40 
års ålder. Patienterna är då ofta i ett livsskede som yrkesarbetande småbarnsförälder, vilket ytterligare 
understryker rehabiliteringsbehovet. Insjuknandet vid högmalign tumör sker ofta i 65-årsåldern. 
Åsikter läggs fram att med hänsyn till genomsnittligt låg insjuknandeålder och förväntat relativt lång 
överlevnad, bör patienter med lågmalign hjärntumör rutinmässigt erbjudas neurorehabilitering. 
Neurorehabilitering bör även erbjudas vid behov till patienter med högmalign tumör. 
Uppföljningsmottagningen för vuxna efter barncancer, har liknande upplevelser. Om en patient haft 
cancer som barn, dvs. om skadan skett i barndomen, anses patienten inte komma ifråga för rehabiliterande 
åtgärder som vuxna. Detta trots att rehabiliteringen efterfrågas pga. att de neurokognitiva funktionerna 
kan försämras med tiden och kraven från omgivningen ökar i vuxen ålder. Sjukvården är idag uppbyggd 
efter att en individ drabbas av en skada, botas, rehabiliteras och sedan är vårdens uppdrag klart. De 
kategorier som berörs är exempelvis patienter som har haft hjärntumör eller leukemi under barndomen 

 

 
 
 
 
 

43 Informationen är inhämtad från Marie Sjögren, neurolog och onkolog vid JK på SU samt tidigare Regional 
processägare för CNS tumörer vid RCC Väst och Marianne Jarfelt, barnonkolog, forskare, ansvarig för 
Uppföljningsmottagningen för vuxna efter barncancer samt tillträdande Regional processägare för 
cancerrehabilitering. 

Sammanfattning: 

• Patienter med hjärntumör nekas ofta neurologisk rehabilitering, trots att de kan väntas ha samma 
nytta av neurorehabilitering som t.ex. strokepatienter och patienter med traumatisk hjärnskada 

• Uppföljningsmottagningen för vuxna efter barncancer upplever att patienter behandlade för 
hjärntumör eller strålbehandlade mot CNS pga. leukemi under barndom samt de som får en 
sekundär hjärntumör i vuxen ålder också nekas neurorehabilitering pga. resursbrist 
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och behandlats med strålbehandling mot CNS, vilket i sig ger kognitiv påverkan. De har också högre risk 
att drabbas av sekundära hjärntumörer i vuxenlivet såsom meningiom. 
Förslag på utveckling inom detta område är att öronmärka medel för denna patientkategori, utöka 
neurorehabiliteringen i Västra sjukvårdsregionen samt att öka kunskapen om dessa patienter genom 
fortsatt uppföljning och forskning. Sjukvården behöver göra en genomlysning kring var uppdraget för 
rehabilitering ska ligga – inom specialistsjukvården eller inom primärvården. 
Det pågår ett regionalt processarbete för förvärvad hjärnskada inom VGR. Det är av vikt att dessa 
grupper får ingå och att en resursförstärkning tillförs. Kompetensen kring denna patientgrupp behöver 
höjas inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och samarbete skapas kring denna patientgrupp. 

 
Digitalisering 
Respondenterna ser både positiva och negativa aspekter gällande digitaliseringen av cancerrehabilitering. 
Generellt tycker de flesta att vården bara är i början av att utforska vilka digitala möjligheter det finns. 
En del respondenter poängterade att digitala möten och verktyg aldrig kan ersätta personliga möten och 
samtal samt att digitala verktyg inte heller är rätt för varje målgrupp. Digitala verktyg måste väljas utifrån 
patientens individuella behov och förutsättningar. 

 

Västra Götalandsregionen 
Respondenter i specialistsjukvården anser att digitala verktyg och möten kräver en kompetensökning 
och förändrade arbetssätt hos vårdpersonalen. Detta gäller även med tanke på patientsäkerhet eftersom 
patienten måste kunna lita på att uppkopplingen med vården kommer att fungera. De ser en fördel med 
digitala verktyg som publiceras från vården då dessa lättare kan styras till att innehålla evidensbaserad och 
vetenskapligt korrekt information. 
En del anser att många patienter är väl kunniga inom digitala system idag, även vid ett senare skede i livet, 
och att denna utvecklingen kommer fortsätta. Detta kan leda till att patienterna kommer att ställa nya krav 
på vårdens digitala utveckling och erbjudande. 

En kritik som riktas mot vården är att vårdgivarna själva måste leta efter digitala verktyg som i en del fall 
kommer från kommersiella aktörer (läkemedelsföretag), eftersom vården ligger efter i utvecklingen av 
egna digitala verktyg. Just dessa vårdgivare nämnde att de medvetet väljer att förlita sig på en kommersiell 
leverantör, eftersom de ser stort värde för patienten med t.ex. högre överlevnadschans och ökad trygghet 
samt att det finns stora fördelar för vården med mindre akuta inläggningar. I detta exempel gällde det en 
app, där patienten rapporterar hälsostatus dagligen med hjälp av ett ”trafikljus-system” och där 
vårdgivaren kan följa upp rapporteringar och får en notifikation i fall patientens egen bedömning har 
försämrats eller en rapportering uteblir. 
Gällande arbetssätt finns en längtan inom vården efter digitala lösningar som bygger bort svårigheter i 
kontakten mellan olika avdelningar, vårdenheter och vårdnivåer. En önskad tillgång till gemensamma 
journaler tvärs över sjukhusets gränser, mellan olika professioner samt mellan primärvården och 
specialistvården. Vården har stora förväntningar på Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) och det nya 

Sammanfattning: 

• Region Halland har gemensamma digitala journalsystem mellan vårdnivåer, vilket är en fördel 
• Västra Götalandsregionen efterfrågar digitala system som kommunicerar med varandra. De ser 

fram emot Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 
• Kännedomen om och användandet av den befintliga nationella patientöversikten, NPÖ, är låg 
• Det finns en risk när patienten söker information på egen hand eller får information via t.ex. 

sociala medier, där det korrekta i informationen inte kan säkerställas 
• Befintliga validerade digitala informationsverktyg är uppskattade (t.ex. 1177.se) 
• Digitaliseringen kan innebära många bra möjligheter för vårdens utveckling 
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gemensamma journalsystemet Millenium.44 Denna möjlighet finns förvisso redan idag genom utnyttjandet 
av NPÖ, men brukandet och kännedomen om denna har inte nått önskad nivå. 
En utveckling i samhället som respondenterna delvis bedömer som oroväckande är att mycket 
samtalsgrupper och fysiska möten har förflyttat sig till digitala grupper och chats på sociala medier. Även 
om utbytet med andra cancerpatienter bedöms vara en viktig källa till stöd och en del i patientens 
egenvård, anser flera intervjupersoner att det inte är optimalt att dessa samtal äger rum utan professionell 
handledning av exempelvis en samtalsterapeut. Vidare leder tillgången till digitala sökmotorer för 
patienten till en del bra ”googlingar”, men även andra ”skadliga sökningar” med felaktig information och 
ogrundad oro för patienten. Här lyfts igen betydelsen av att hänvisa till betrodda digitala källor eller 
verifierade, evidensbaserade informationssidor och podcasts som vården ansvarar för, t.ex. 
eftercancern.se. Dessa källor skulle också kunna hållas uppdaterade på ett enklare sätt än analoga 
informationspärmar och säkerställa att alla patienter får tillgång till samma information, vilket bidrar till en 
ökad jämlikhet. En del vårdgivare är avvaktande till att själv lägga upp digitalt innehåll, t.ex. videos från 
föreläsningar eftersom de vill känna att de äger sitt eget material. Här finns det en oro att de själva skulle 
bidra till förlegad information som kan missgynna patienten. 
Inom primärvården anser några av respondenterna att digitaliseringen inte är bra för alla i och med att en 
del individer letar för mycket efter information på nätet. Det finns däremot mycket positiv 
utvecklingspotential i regionen och digitaliseringen inom hälso- och sjukvården är bara i början. De finns 
potential att installera olika instrument i hemmet hos patienten som gör att patienten dagligen kan 
kontrolleras och följas upp, vilket i sin tur kan innebära färre inläggningar på sjukhus. 
Region Halland 
Respondenterna i specialistsjukvården lyfter fram att det finns digitalisering både inom den fysiska och 
den psykiska cancerrehabiliteringen i regionen och de vill gärna ha mer digitalisering i framtiden, då det 
upplevs positivt för patienten. Det finns en psykolog via webben och en plan för kuratorsstöd på samma 
sätt. Vidare finns en del digitala träningsprogram på gång för höft- och handrehabilitering. 
I primärvården anser respondenterna att digitaliseringen innebär en bättre tillgång till sammanhållna 
journalanteckningar för alla vårdnivåer. Och ökad digitalisering innebär ett mer digitalt kunskapsutbyte 
och möjlighet att sprida goda exempel. Det gemensamma journalsystemet fungerar bra. En utmaning som 
lyfts fram är att det är svårare med digitalisering inom t.ex. lymfödembehandling även om 
instruktionsvideos för hur individerna ska ta på sig kompressionskläder hade varit en möjlighet. 

 
Egenvård 
Respondenterna i intervjuerna har fått besvara frågan om vad deras syn är på egenvård. 

 

 
 
 
 
 
 

44 FVM är Västra Götalandsregionens digitaliseringssatsning och en av VGR:s tre övergripande strategier för att 
utveckla hälso- och sjukvården. Det är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram som ska vara helt 
genomfört under 2023. (Källa: VGR) 

Sammanfattning: 

• Egenvård är en viktig mental aspekt för patienten att få tillbaka makten och ansvaret över sitt eget 
liv och sin egen kropp (även i ett palliativt skede) 

• Egenvård är ett sätt att avlasta vården när patienten är tillräckligt stark att kunna driva delar av sin 
rehabilitering själv och möjliggör på så sätt frigörande av resurser för andra patienter eller andra 
aktiviteter såsom utbildning och forskning inom cancerrehabilitering 

• Handlingskraften är olika hos olika patienter och vården behöver anpassas utifrån kapaciteten hos 
den enskilde patienten 

• Patienter måste få god kunskap och känna sig trygga för att kunna genomföra egenrehabilitering 
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Eg 

Egenvården bedöms av alla som mycket viktig och till och med A och O inom rehabiliteringen, men i 
vilken omfattning patienten är mottaglig för egenvård beror på patientens individuella förutsättningar. Det 
upplevs som en utmaning för vårdpersonalen att förstå och testa sig fram till hur mycket eget ansvar 
patienten kan klara av. 
Egenvårdsråd omfattar bland annat följande områden: kost, motion, tobak- och rökavvänjning, sol, 
munhygien och tandvård. Många patienter upplever det som en lättnad och mår bra av att förstå vad de 
själva kan göra. Krav på egenvård kan dock även lägga en upplevd skuldbörda på patienten, här blir 
kommunikationen en balansgång som kräver fingertoppskänsla från vårdgivarna. 

 

Västra Götalandsregionen 
Ett stort antal av respondenterna i specialistsjukvården betonar att en förutsättning för framgångsrik 
egenvård är att vården får tid att inventera utgångsläget, informera, planera, initiera och följa upp 
patienternas egenvårdsaktiviteter. Respondenterna anser att egenvårdsmålen bör sättas av patienten och 
vårdens uppgift är att följa upp, fråga och stimulera patienten på vägen om hur det går samt vilka framsteg 
som görs. Vårdpersonalens roll kan då vara att ställa öppna frågor för att identifiera relevanta områden för 
egenvård. I början av behandlingen uppfattas det positivt att bjuda in till informationsmöten om egenvård 
i grupp. Gruppträning med individuella program upplevs som både resurseffektivt och bra för individerna 
som samtidigt får träffa andra som delar likande upplevelser. 
En del respondenter lyfter det faktum att deras möjligheter att träffa patienten är begränsade till ett möte 
var tredje vecka, vilket gör att patientens rehabiliteringsframgångar är beroende av egenvårdsinsatser. Det 
bedöms dessutom att vården kan bli bättre på att tillhandahålla verktyg som underlättar egenvård för 
patienten, t.ex. en träningsdagbok och att det hade varit bra om det fanns tydliga rutiner för hur alla 
verksamheter i regionen ska jobba med egenvård så att överlämningen till primärvården blir tydligare. 
Målet är att börja med egenvård så tidigt som möjligt innan eller under en behandling. Ibland kan det 
finnas skäl till att fokusera på egenvård efter avslutad behandling, t.ex. gällande gapträning för patienter 
med huvud- och halscancer. Egenvård handlar dock inte enbart om fysisk rehabilitering utan omfattar 
även patientens mentala hälsa. Målet med egenvård är att hitta aktiviteter (t.ex. en timme/dag) där 
patienten fokuserar på sig själv i syfte att öka sitt välmående. 
Även i primärvården poängterar respondenterna att egenvården är en viktig aspekt för att avlasta vården 
och frigöra resurser för andra patienter/aktiviteter, med tanke på den pressade arbetssituation som många 
vårdgivare upplever dagligen. Målet är att patienten ansvarar för sin egen träning när hen känner sig trygg i 
att utföra detta själv. Ibland behöver vårdgivaren uppmuntra och stödja patienten att gå vidare med 
egenvård eftersom det kan upplevas behagligt och tryggt att stanna i vården. I nuläget finns det även 
möjlighet för fysioterapeuter i primärvården på en del håll att gå på studiebesök i patientens ”hemgym” 
för att undersöka och planera förutsättningar för fortsatt träning tillsammans med patienten. Egenvård 
kan bidra till att minska rehabiliteringstiden och patienten blir aktiv i sin egen sjukdom och sin 
rehabilitering. 
Region Halland 
Inom specialistsjukvården upplever respondenterna att mer information om vad patienten själv kan 
göra är mycket viktigt, men att handlingskraften är olika hos olika patienter och vården behöver anpassas 
utifrån kapaciteten hos patienten. De betonar också att skriftlig information är speciellt viktig, eftersom 
alla inte klarar av att ta in information muntligt under ett besök. Skriftlig information kan fungera både 
tydliggörande och lugnande. Att patienten är med på vad som bör göras är av stor vikt, men också att ha 
med sig anhöriga för att lyckas. I annat fall kan det bli en kontraeffekt mellan vad t.ex. en arbetsterapeut 
arbetat fram tillsammans med patienten och vad dess anhöriga anser att patienten bör göra. 
Inom primärvården använder respondenterna tid för att lyssna in patientens behov och ge dem tips och 
råd om egenvård och hjälpa dem vidare, detta gäller även inom lymfödembehandlingen. Patienten måste 
också leva sitt eget liv och vården är bara en liten del av detta, varför egenvården är mycket viktig. 
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Utvecklingsmöjligheter 
I det här avsnitt beskrivs hur cancerrehabiliteringen skulle kunna utvecklas. 

 
Tio utvecklingsområden 
Utvecklingsområdena baseras på behov och upplevelser som framkommit i nulägesanalysen och skall 
alltså inte tolkas utifrån den standardiserade definitionen av klassifikation av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa (ICF). Utöver detta ligger ett basområde som handlar om utveckling av en 
gemensam plattform för cancerrehabilitering. 
Under varje utvecklingsområde beskrivs nuläget och förslag ges på vad som skulle kunna göras samt var 
ansvaret skulle kunna ligga. Utvecklingsområdena inom cancerrehabilitering är numrerade utan inbördes 
prioriteringsordning. 
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Utvecklingsområde 1: Helhetsbedömning av rehabiliteringsbehov 
Skapa rutiner och genomföra implementering 

 
 
 

Nuläge: 

• Befintliga, evidensbaserade verktyg är inte implementerade och används inte 
strukturerat i alla diagnoser efter standardiserade rutiner (hälsoskattning och 
distresstermometer) 

• Vården efterfrågar (saknar) rutiner för strukturerade bedömningar av patienters behov 
av cancerrehabiliteringen 

• Där verktygen idag används på ett strukturerat sätt, skapar det mycket värde för både 
patient och vårdgivare 

• Patienter och närstående upplever att de inte informeras om alla eventuella 
rehabiliteringsbehov som kan uppstå i samband med cancerrehabilitering och vilket stöd 
som finns 

• Patienter och närstående upplever inte att de tillfrågas regelbundet om sitt 
rehabiliteringsbehov 

• Användandet av MVP varierar stort och cancerrehabiliteringsplanen beskrivs sällan i 
denna 

• Cancerrehabiliteringen upplevs idag ojämlik utifrån geografisk hemvist, ålder och 
diagnos 

 
 
 
 
 

 

Utredningen föreslår att: 

RCC Väst aktivt stödjer implementeringen av MVP och följer upp denna efter 
en bestämd tid så att den används och följer patienten i varje process 

RCC Väst aktivt stödjer implementeringen av återkommande regelbundna 
helhetsbedömningar av patienten och dess närståendes rehabiliteringsbehov 

RCC Väst säkerställer att NVP:s rekommendation följs upp med avseende på 
att inkludera cancerrehabiliteringen i MVP 

RCC Väst bevakar att PREM-enkäter som ingår i kvalitetsregistrens 
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Utvecklingsområde 2: Aktiva överlämningar 
Säkerställ och implementera aktiva överlämningar 

 
 
 

Nuläge: 

• Specialistsjukvården ”vågar” inte lämna över cancerpatienter till primärvården i alla 
lägen 

• Primärvården lyfter fram att de både vill och kan göra mer inom cancerrehabilitering 
• Nulägesbeskrivningen visar att det finns ett behov av att primärvården kan ta över 

patienten i ett tidigare skede än idag 
• Patienter kan uppleva att de inte haft ett tydligt avslutningssamtal, eller att de inte har 

förstått att ett möte varit ett avslutningssamtal med sin läkare 
• Överlämning sker med en viss fördröjning idag och intervjupersoner inom 

primärvården vittnar om önskemål som är inaktuella när de når primärvården och att 
överlämningen är otydlig (upplevd av primärvården i Västra Götalandsregionen) 

• Patienter kan hamna ”mellan stolarna” i övergången mellan specialistsjukvård och 
primärvård samt inom specialistsjukvården mellan enheter eller sjukhus/utbudspunkter 

• E-remiss upplevs framgångsrikt i Region Halland 
 
 
 
 
 
 

 

Utredningen föreslår att: 

Behandlande verksamhet inom sjukvården inför rutiner för och 

Primärvården kontaktas i ett tidigt skede 

RCC Väst ser över möjligheten att genomföra utbildningsinsatser inom 
primärvården, kring rehabilitering för de vanligaste cancerformerna, för att 
skapa trygghet i att ta emot patienter i samband med eller efter cancer 

en enkel och tydlig väg in för primärvården till specialistsjukvården 
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Utvecklingsområde 3: Information till patienten 
Säkerställ transparent information från vården till patienten 

 
 
 

Nuläge: 

• Patienter och närstående beskriver att de vill ha tydlig information. De uppger att 
mycket information idag ”lindas in” 

• Vården anser inte att cancerrehabiliteringsprocessen är transparent mot patienten – 
information om biverkningar och behandlingar är begränsad och varierande 

• Olika patienter behöver olika mycket rehabilitering – patienter som är i större behov 
ska ha mer rehabilitering än andra med mindre behov – det saknas tydlighet mot 
patienterna kring detta 

 
 
 
 
 
 
 

Utredningen föreslår att: 

• RCC Väst får i uppdrag att utöka samarbetet med verksamhets- och 
enhetscheferna för att stötta arbetet ute i verksamheterna, så att rutiner finns 
samt att tydlig och transparent information ges i samband med 
helhetsbedömningen av rehabiliteringsbehovet (se nr. 1) 

• RCC Väst aktivt stödjer implementeringen av MVP och följer upp denna efter 
en bestämd tid så att den används och följer patienten i varje process 

• RCC Väst ansvarar för dialog med 1177.se för att säkerställa korrekt och 
aktuell information om cancerrehabilitering 

 
• Vården utvecklar sitt arbete med ”kvittering” om att patienterna har förstått 

informationen korrekt 

• Respektive vårdgivare säkerställer att patienter och närstående erhåller 
information om: 

o vilka biverkningar som kan uppstå och vilket rehabiliteringsstöd som 
kan komma att behövas 

o vilket rehabiliteringsstöd som finns tillgängligt för individen och 
förklara varför ett visst rehabiliteringsstöd inte finns tillgängligt, ex. 
dietiststöd kan idag resursmässigt enbart ges till patienter med risk för 
stor viktnedgång inför och efter behandling 

o vem som är kontaktperson under pågående behandling och att det på 
en enhet kan vara flera 

o att avslutningssamtalet är ett avslutande samtal och följer förekommande rutiner för 
aktiva överlämnande av patienter inom hälso- och sjukvården i Västra sjukvårdsregionen 

o vem som tar över ansvaret för patienten efter avslutad behandling, t.ex. primärvården 
(handlar inte om de kontinuerliga uppföljningarna som sker i 5-10 år efter avslutad 
behandling inom specialistvården) 
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Utvecklingsområde 4: Lymfödembehandling 
Utred behovet av och tillgängligheten till lymfödembehandling 
Nuläget samt förslagen i detta utvecklingsområde gäller främst VGR. 

 
Nuläge: 

• Tillgången till lymfödembehandling upplevs bristfällig såväl av vårdpersonal som av 
patienter 

• Vidareutbildning till lymfterapeut är kostsam för vården 
• Om rätt insatser görs för patienter med behov av lymfödembehandling i ett tidigt 

skede, kan behoven i ett senare skede minska vilket blir mer resurseffektivt i 
längden 

• Tillgång till lymfödembehandling finns på för få ställen och inte nära patienten, 
vilket bidrar till en otillgänglighet 

• Otydlighet i information till patienten angående risken för lymfödem samt vad det 
kan innebära 

• Otydlighet för primärvården samt specialistsjukvården var lymfödembehandling ska 
erbjudas 

 
 
 
 
 

 

Utredningen föreslår att: 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ger RCC Väst i uppdrag att tillsammans med 
berörda aktörer genomföra en översyn om: 

o vilket faktiskt behov som finns av lymfödembehandling hos patienter 
o vilka tillgängliga resurser som finns när det kommer till 

lymfödembehandling 
o vad som behövs för att eventuellt öka tillgängligheten 
o hur lymfödembehandling kan spridas ut i regionen och finnas tillhands 

närmre patientens hem 
o hur det kan skapas möjligheter till tid för information och utbildning 

av patienten för egenvård 
o vad som behövs för att utbilda närstående som kan stötta i egenvården 

RCC Väst bör samverka med RCC Syd kring det tilläggsdokument för 
lymfödembehandling som RCC Syd tagit fram (tillägg till NVP 2019 för 
Cancerrehabilitering) 
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Utvecklingsområde 5: Sena biverkningar / följdsjukdomar 
Utveckla mottagning och kunskap om sena biverkningar / följdsjukdomar 

 
 

Nuläge: 

• Cancerrehabiliteringen upplevs idag ojämlik utifrån geografisk hemvist, ålder och 
diagnos 

• Sena biverkningar/följdsjukdomar är ett område som kommer att öka, då fler 
överlever sin cancer 

• Uppföljningsmottagningen för vuxna efter barncancer, på SU, är mycket uppskattad, 
men verksamheten ser ett behov även hos de som erhållit cancerbehandling i vuxen 
ålder, framför allt kontaktas mottagningen av de som haft cancer i ung vuxen ålder 

• Mer forskning behöver göras för att öka kunskapen inom sena 
biverkningar/följdsjukdomar efter cancerbehandling 

 
 
 
 
 

 

Utredningen föreslår att: 

RCC Väst ser över möjligheten att ta fram en utbildning för primärvården om 
 r r d d r 

Uppdraget för Uppföljningsmottagningen för unga med barncancer utökas 
succesivt 

o för att möta fler patienter med komplexa behov efter cancer oavsett 
ålder vid insjuknandet 

o för att fortsätta kunna möta patienter i hela Västra Sjukvårdsregionen 
o för att öka kunskapen och fungera som ett kompetenscentrum och 

sammanhållande instans mellan olika specialiteter i Västra 
sjukvårdsregionen 

o utveckla liknande verktyg inspirerat av ”Sammanfattning av 
cancerbehandling med rekommendationer för uppföljning” för fler 
cancerpatienter 
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Utvecklingsområde 6: Tillgänglighet 
Utöka resurser där det finns en tydligt identifierade brister 

 
 

Nuläge: 

• Såväl specialistsjukvården som primärvården upplever att det erbjuds samtalsstöd i 
viss mån, men att det är begränsat i resurser 

• Patient- och närståendegrupper vittnar om otillräckligt samtalsstöd för både patient 
och närstående 

• Kompetens i och tillgänglighet till samtal kring sexuell hälsa och kroppsuppfattning 
är ett eftersatt område 

• Inom flera rehabiliteringsprofessioner är upplevelsen att det finns ”ett mörkertal” 
bland patienter som inte får sina rehabiliteringsbehov uppfyllda då det enbart är de 
akuta behoven som prioriteras inom specialistsjukvården 

• Tandvården upplevs ojämlik utifrån geografisk hemort 
• Specialistsjukvården upplever att patienter med hjärntumör, samt patienter som haft 

hjärntumör i barndomen, ofta nekas neurologisk rehabilitering 
 
 
 
 
 

Utredningen föreslår att: 

• en grundläggande samsyn definieras inom cancerrehabiliteringen i Västra 
sjukvårdsregionen för det samtalsstöd som bör erbjudas; vad som ska ingå i 
sjukvårdens uppdrag 

• respektive förvaltning ser över behovet av eventuell resursförstärkning för att 
leva upp till NVP 

• RCC Väst genomför kompetenshöjande insatser inom identifierade 
bristområden såsom sexuell hälsa och nutrition 

• de olika rehabiliteringsprofessionerna skapar rutiner för ”Train the trainer”, 
dvs. när en medarbetare har gått en utbildning ses möjlighet över att hålla en 
intern föreläsning för kollegor för att kunna sprida information och kunskap 

• RCC Väst undersöker möjligheten att skapa fler verksamheter som Kraftens 
hus i Västra sjukvårdsregionen för att tillgodose: 

o att anhörigteam skapas 
o att anhörig ”cancerskola” finns att få som föreläsning eller webbaserat 
o att gruppträffar för anhöriga hålls 

• information om patientföreningar som erbjuder stöd till närstående bör alltid 
ges vid inskrivning i specialistvården 

• information tydliggörs om patientföreningar och lots till krisstöd som finns på 
www.1177.se 

• en översyn görs av resurser för neurorehabilitering i Västra sjukvårdsregionen; 
med hänsyn till genomsnittligt låg insjuknandeålder och förväntat relativt lång 
överlevnad, bör patienter med lågmalign hjärntumör rutinmässigt erbjudas neurorehabilitering. 
Neurorehabilitering bör även erbjudas vid behov till patienter med högmalign tumör samt för 
patienter som haft hjärntumör i barndomen 
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Utvecklingsområde 7: Multidisciplinärt- och multiprofessionellt arbetssätt 
Ta vara på goda exempel och expandera dessa 

 
 

Nuläge: 

• Försök pågår med multidisciplinära träffar för cancerrehabilitering. Dessa är mycket 
uppskattade och efterfrågas på flera håll 

• Fler team med inriktning mot cancerrehabilitering kan möjliggöra en bättre översyn 
av patienternas rehabiliteringsbehov 

• Det finns flera befintliga verksamheter som kan kunna fungera som goda exempel 
för en utveckling av cancerrehabiliteringen in i framtiden 

• Mer forskning och utvecklingsarbete efterfrågas inom cancerrehabilitering 
 
 
 
 
 
 

 

Utredningen föreslår att: 

projektet och implementerar arbetssätt vid goda resultat 

inom cancerrehabilitering 
RCC Väst verkar för att påtala behovet av forskning kopplat till 
cancerrehabilitering 
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Utvecklingsområde 8: Samtalsstöd och fysisk aktivitet 
Erbjud samtalsstöd och fysioterapi i större utsträckning 

 
 

Nuläge: 

• Samtliga patienter och en övervägande majoritet av respondenterna (tillfrågade 
professioner och patienter) lyfter fram att de i särklass mest efterfrågade och 
grundläggande rehabiliteringsbehoven efter cancer är stöd för fysisk aktivitet samt 
samtalsstöd 

 
 
 
 
 
 

 

Utredningen föreslår att: 

se förslag under punkt 6: Tillgänglighet 
primärvården involveras i denna översyn för att möjliggöra rehabilitering 
närmre patienten 
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Utvecklingsområde 9: Gruppträffar 
Gruppträffar som arbetssätt 

 
 

Nuläge: 

• Patienter, närstående och professionerna inom vården anser att gruppträffar tillgodoser 
ett stort behov och ger en cancerberörda – drabbad såväl som närstående, en möjlighet 
att träffa människor i samma situation 

• Kraftens hus i Borås vittnar om goda effekter av gruppträffar och det är resurseffektivt 
genom att flera cancerdrabbade eller närstående kan träffas vid samma tillfälle 

• Upplevd resursbrist inom flera professioner bidrar till en känsla av att kunna uppfylla 
fler patientbehov om det fanns mer resurser 

• Det finns aningar om dolda behov hos patienterna, att fler skulle behöva stöd och 
kunna få hjälp om de fick information 

• Att samla grupper är resurseffektivt och ökar tillgängligheten 
 
 
 
 
 
 

 

Utredningen föreslår att: 

en fortsatt satsning på- och utökning av erbjudandet med fysioterapi i 
grupp och att detta integreras i ordinarie verksamhet 
informationsgruppträffar införs för övergripande 
rehabiliteringsinformation t.ex. en måndag i månaden med alla olika 
professioner knutna till cancerrehabilitering samtidigt. 
samtalsgruppträffar erbjuds med en samtalsledare kopplat till 
cancerrehabilitering inom specialist- och primärvård för att möta patienter 
mer resurseffektivt samt för att möta ett stort behov av att få träffa 
individer i en liknande situation 
vården tydligare informerar om olika patientföreningar som erbjuder stöd 
genom gruppträffar för patienter och närstående 
liknande verksamhet som Kraftens hus startas upp på fler ställen i Västra 
sjukvårdsregionen 
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Utvecklingsområde 10: Digitalisering 
Vidareutveckla digitala system som kommunicerar 

 
 

Nuläge: 

• Generellt tycker de flesta att vården bara är i början av att utforska vilka digitala 
möjligheter det finns 

• Digitaliseringen innebär mycket bra möjligheter för vårdens utveckling 
• Gemensamma digitala journalsystem är en fördel idag i Region Halland 
• Västra Götalandsregionen efterfrågar system som kommunicerar. De ser fram emot 

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM 
• Det finns en risk när patienten söker information på egen hand eller får information via 

sociala media, där patienten kan förlita sig på felaktig information eller oseriösa källor 
• Digitala möten och verktyg kan aldrig kan ersätta personliga möten och samtal och 

digitala verktyg är inte rätt för varje målgrupp. Digitala verktyg måste väljas utifrån 
patientens individuella behov och förutsättningar 

 
 
 
 
 
 

 

Utredningen föreslår att: 

RCC Väst ansvarar för en kontinuerlig dialog med projektet Framtidens 
vårdinformationsmiljö och säkerställa att cancerrehabiliteringen, är en 
given del i projektet 
cancerrehabiliteringen innefattas i arbetet med vårdens digitalisering 

struktureras och samlas för att nå ut med kunskap 
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Regiongemensam plattform för cancerrehabilitering 
Ett centrum som kan ge specialistkunskap, konsultativt stöd, enklare kontaktvägar och där 
forskning kring cancerrehabilitering får en naturlig hemvist 

 
 

Nuläge: 

• Det saknas en plattform (fysisk eller virtuell) för de olika rehabiliteringsinstanserna 
att samarbeta inom 

• Det saknas grupprehabilitering för patienter och närstående 
• Det saknas forskning inom cancerrehabilitering 
• Det finns en önskan och ett behov av ett kompetenscentrum för cancerrehabilitering 
• Varierande idéer lyfts fram om hur ett specialiserat centrum för cancerrehabilitering 

bör se ut gällande geografisk placering, utformning och erbjudande 
• Det finns för få multidisciplinära- och multiprofessionella team för 

cancerrehabilitering 
• Kontaktvägar mellan professionerna inom cancerrehabilitering i specialistsjukvården 

upplevs otydliga (främst inom Västra Götalandsregionen) 
• Det saknas idag ett tydligt avslut för patient från specialistsjukvården 
• Primärvården vill kompetensutvecklas i ofta förekommande grundläggande behov av 

cancerrehabilitering 
• Mer forskning bör genomföras inom området cancerrehabilitering för att skapa en 

vetenskaplig grund och utveckling inom området 
• Mer forskning behöver göras inom sena effekter efter cancerbehandling 

 
 
 
 
 
 

 

Utredningen föreslår att: 

RCC Väst och Västra sjukvårdsregionen genomför en förstudie för att utreda 
hur ett sådant centrum skulle kunna fungera, vad det reella behovet är, var det 
bör placeras – om det ska vara fysiskt eller virtuellt, vilka frågor och vilka 
behov som centret ska uppfylla. I bilaga 5 finns ett av flera möjliga förslag på 
hur en version av ett sådant centrum för cancerrehabilitering skulle kunna 
utformas och fungera. 

o Syftet med en förstudie är att denna ska ge en tydligare bild av hur 
Västra sjukvårdsregionen kan arbeta mot ett centrum som kan ge 
specialistkunskap, konsultativt stöd, stödja omhändertagandet av 
patienter med mycket avancerade behov, enklare kontaktvägar och där 
forskning kring cancerrehabilitering får en naturlig hemvist 
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Återrapportering ansvarsfördelning 
 

I NVP 2019 kap 6.7 Grundläggande, särskilda, avancerade och mycket avancerade behov är rekommendationen: 
Patientens grundläggande, särskilda, avancerade respektive mycket avancerade behov bör tillgodoses enligt regionala och 
lokala tillämpningar av Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering 2019 […] I de fall patientens behov är 
sådana att ett helt annat team träder in som cancerrehabiliterings-team kan det för patienten innebära kontakt med två 
skilda team samtidigt. Det påkallar tydlighet beträffande ansvarsgränser samt fortlöpande samråd mellan teamen. 

 
 

 

Cancerrehabiliteringens nivåer utifrån patientens behov huvudsakligen enligt NVP 2019. 

Mot bakgrund av de insikter som framkommit i informationsinsamlingen föreslås att de 
rehabiliteringsbehov efter cancersjukdom som är sällan förekommande och därmed bedöms för 
avancerade för en del enheter (vårdcentral eller rehabiliteringsenhet), ska erbjudas inom specialiserade 
enheter, antingen inom specialistsjukvården eller inom primärvården. Detta då utredningen visat att 
vårdgivare som sällan ser rehabiliteringsbehoven inte känner sig säkra att hantera dem och inte heller är 
uppdaterade med den senaste forskningen. 
Utredningen föreslår att primärvården ansvarar för det rehabiliteringsstöd efter cancersjukdom som är 
ofta förekommande och som inte kräver onkologisk expertis, t.ex. ryggont efter strålning, behov av 
psykologiskt stöd efter cancerbehandling m.m. Prehabilitering föreslås ökas inom primärvården, men även 
psykologiskt stöd i väntan på utredning av misstänkt cancer. 
De flesta patienter har behov av någon form av fysioterapi och därför föreslår utredningen att detta bör 
finnas inom primärvården, nära patienten. Dessutom bör tid ges för att informera och utbilda patienten så 
att egenvård kan utföras. 

Vidare har utredningen visat att både patienter och närstående har ett stort behov av samtalsstöd, samt att 
detta bör starta i tidigt skede och erbjudas redan vid misstanke om cancer och föreslås därför finnas i 
primärvården. 
Utredningen förtydligar det som NVP skriver, att cancerrehabilitering kan, utifrån patientens behov, ske 
parallellt med två skilda vårdgivare från skilda ansvarsnivåer. Detta bör förenklas och kontaktvägar tydligt 
definieras. 
Slutligen föreslås en fördjupad undersökning av primärvårdens behov för att kunna erbjuda mer 
cancerrehabilitering. I denna bör ingå att kartlägga primärvårdens befintliga stöd, behov för att kunna 
utöka cancerhabilitering och behov av styrdokument för att kunna införa cancerrehabilitering. 
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REFERENSMATERIAL 

Intervjuade personer 
För informationsinsamling har följande personer intervjuats för åsikter om cancerrehabilitering. 

Intervjuobjekt: Roll: 
 

Agneta Eriksson Arbetsterapeut, Palliativa teamet, Hallands sjukhus, Kungsbacka utbudspunkt, RH 
Anders Åkvist Läkare, Hertig Knut vårdcentral, offentlig, RH 

 

Anna-Karin Larsson Sexolog SKAS 
Annika Lövstedt Fysioterapeut Active-rehab, privat rehabiliteringsmottagning, VGR 

 

Annika Baan Vårdenhetschef på cancerrehabiliteringen, JK, SU 
Ann-Sofi Isaksson Chef kvalitet, Regionkontoret, RH 

 

Birgitta Bååthe Fysioterapeut och lymfterapeut, SU 
Cecilia 
Pehrsson 

 
Verksamhetschef Närhälsan Eriksberg, offentlig rehabiliteringsmottagning, VGR 

 
 

Carina Mannefred Utvecklingsledare RCC Väst, Verksamhetsledare vid Kraftens hus 
Chichi Malmström Utvecklingsledare på SKAS och kurator på Uppföljningsmottagningen, SU 
Christer Andersson Verksamhetschef Nötkärnan vårdcentral, BVC, rehabilitering, offentlig, VGR 
Elinore Börjesson Kurator, Hallands sjukhus - Halmstad utbudspunkt, RH 
Emil Johansson Medicinsk rådgivare, Vårdval vårdcentral, VGR 
Eva-Lotta Hagberg Fysioterapeut och lymfterapeut, Vårdcentralen Tvååker offentlig, RH 

 

Eva Källén Fysioterapeut NU sjukvården, VGR 
Gunnar Eckerdal Överläkare verksamheten onkologi, JK, SU 

 

Gunnar Steineck Professor, i cancerepidemiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, 
Sahlgrenska Akademin 

 

Helene Fredh-Carlström Enhetschef för kuratorsmottagningen NU-sjukvården, VGR 
Helena Löfhede Logoped /Logopedmottagningen Öron-näsa-hals, SU 

 

Helen Nordling Verksamhetschef, Närhälsan Bollebygd rehabiliteringsmottagning, VGR 
Ivetta Koukareka Arbetsterapeut Hallands sjukhus - Varberg utbudspunkt, RH 

 

Johanna Svensson Verksamhetschef JK, SU 
Karin Gustafsson VD Säröledens familjeläkare, privat vårdcentral, RH 

 

Karin Öiestad Specialistsjuksköterska Säröledens familjeläkare, privat vårdcentral, RH 
Kenneth Sydling Psykolog, Uppföljningsmottagningen, SU 

 

Lena Zetterberg Verksamhetsutvecklare, Vårdval rehabilitering, VGR 
Linda Olsson Kurator JK, SU 

 

Linda Åkeflo Specialistsjuksköterska BäckencancerRehabiliteringen, SU Doktorand 
Lisen Heden Specialistsjuksköterska BäckencancerRehabiliteringen, SU 

 

Maria Calissendorff Specialistläkare geriatrik, specialiserad inom palliativ vård och palliativ konsult, RPÄ 
RCC Väst 

Maria Johansson Distriktsläkare palliativ vård, primärvården, RPÄ RCC Väst, VGR 
 

Maria Lancha Dietist, SU deltidstjänst RCC Väst 
Maria Wiksten 
Eriksson Verksamhetschef för kirurgkliniken NU-sjukvården 
Marie Sjögren Neurolog, onkolog vid SU och RPÄ RCC Väst 

 

Marianne Jarfelt Barnonkolog, ansvarig för Uppföljningsmottagningen, SU samt tillträdande RPÄ för 
cancerrehabilitering 

Mia Delin Kontaktsjuksköterska, onkologi, SU 
 

Mona Mikati Övertandläkare  orofacialvård, VGR 
Pamela Delfors Rehabiliteringskoordinator, onkologi, SU 
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Deltagarfördelning 
Fokusgrupper patient och närstående 

 
 

Cancerdiagnos Ålder Kön Var i regionen 
vårdades du/din 
närstående? 

När behandlades 
du/din 
närstående 

Är du patient eller 
närstående eller 
båda? 

Lungcancer 49 K SÄS 2013- Patient 
Lungcancer 78 K SU 2018 Patient 
Njurcancer 63 M SÄS 2015- Patient 
Njurcancer 53 K SÄS - Närstående 
Lymfom 56 M SÄS 2003 Patient 
Lymfom 52 K SÄS 2003 Närstående 
Bröstcancer 69 K SÄS 2010+2017 Patient 
Bröstcancer 44 K SÄS 2015+2017 Patient 
Bröstcancer 59 K SÄS 2017 Patient 
Bröstcancer 49 K SÄS 2017 Patient 
Bröstcancer 39 K SÄS 2017 Patient 
Trippelnegativ Bröstcancer 40 K Göteborg 2016+2019 Närstående 
Skelettmetastaser BRCA 74 K Göteborg 1992-nu Patient 
Bröstcancer 72 K Göteborg 2012–13 Patient 
Bröstcancer 62 K Göteborg 2017 Patient 
Återkommande Bröstcancer 74 K Göteborg 2017 Patient 
Bröstcancer 56 K  2013+16+ff Patient 
Tjocktarmscancer 53 K Östra 2018 Patient 
Bröstcancer 66 K Göteborg 2010 Patient 
Spridd Bröstcancer 64 M Göteborg 2009–2017 Närstående 
Bröstcancer 43 K Göteborg 2016 Patient 
Bröstcancer 61 K Göteborg 2016 Närstående 
Bröstcancer 65 K Göteborg 2019 Patient 
-     Patient 
Prostatacancer 67 M Göteborg 2009 Patient 
Prostatacancer 71 M Göteborg 2014 Patient 
Bröstcancer 64 K SU/SS 2011–2012 Patient 
Bröstcancer 55 K SU 2019 Patient 
Bröstcancer 63 K SU (Ytterby) 2018 Patient 
Bröstcancer 72 M SU (Ytterby) 2018 Närstående 
Bröstcancer 68 K SU Göteborg 2002 Patient 
Bröstcancer 57 K SU Göteborg 2005- Patient 
Bröstcancer 58 K SU Göteborg 2011 Patient 
Bröstcancer 43 K SU Göteborg 2018–2019 Patient 
Bröstcancer 52 K SU Göteborg 2018 Patient 
Bröstcancer 53 K SU Göteborg 2018 Patient 
Bröstcancer 77 K SU Göteborg 2018 Patient 
Lymfom 55 K Halland 2019 Patient 
Lymfom  M Halland 2019 Närstående 
Lungcancer 69 K Halland samt SU 2015 Patient 
Halscancer  K Halland samt SU 2014 Patient 
Livmodercancer 73 K Halland 2017/18 Patient 
Livmodercancer 74 M Halland 2017/18 Närstående 
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Källor 
 

Fotnot 
nr. 

Område Länkadress Källa 

3 Internationell 
definition av 
cancerrehabilitering: 
From needs to 
offers. 
Rehabilitation of 
cancer patients 

http://www.ncu.nu/Default.aspx?ID=21 Nordic Cancer 
Union (NCU) 

4 RCC:s målsättning 
med cancer- 
rehabilitering 

https://cancercentrum.se/vast/vara- 
uppdrag/cancerrehabilitering/ 

RCC 

6 Statistik för 
överlevnad efter 
cancer hämtad från 
Cancerfonden 

https://www.cancerfonden.se/cancerfondsrapporten/sta 
tistik 

Cancerfonden 

7, 10 Cancerfondens 
definition av 
begrepp och 
professioner 

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/rehabilitering Cancerfonden 

9 NVP 2019 
cancer-rehabilitering 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara- 
uppdrag/cancerrehabilitering/vardprogram/ 

RCC 

11 Beskrivning av 
kontakt- 
sjuksköterska 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och- 
narstaende/kontaktsjukskoterska/ 

RCC 

12 Bl.a. beskrivning av 
lymfödem samt av 
lymfterapeut 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och- 
narstaende/min-vardplan/stod-for-information/ 

RCC 

  https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar-- 
besvar/hjarta-och-blodkarl/lymfkortlar/lymfodem/ 

 

15 Underlagsrapport 
för ‘En ännu bättre 
strålbehandling’ 
avseende incidens 
och prevalens av 
cancer i Västra 
Sjukvårdsregionen 
2016-2030”. 

https://bookdown.org/eriklgb/incidensprediktion/ RCC 

16 Vårdområden i 
Sverige 

www.socialstyrelsen.se Socialstyrelsen 

17 NVP cancer- 
rehabilitering 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara- 
uppdrag/cancerrehabilitering/vardprogram/ 

RCC 

18 RMR cancer- https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storag VGR 
 rehabilitering 2017 e/node/content/20929/Tillämpning%20av%20Nationel  
 för Västra sjukvårds- lt%20vårdprogram%20för%20cancerrehabilitering.pdf?a  
 regionen =false&guest=true  

19 Information om 
PNR 

https://www.cancercentrum.se/vast/patient-och- 
narstaende/patientsamverkan/ 

RCC Väst 

20 Information om 
RPÄ 

https://www.cancercentrum.se/vast/om- 
oss/organisation/regionala-processagare/ 

RCC Väst 

21 Information om 
tjänstedesign 

https://innovationsguiden.se/ SKL 

22 Information om 
PREM-enkäten 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara- 
uppdrag/statistik/svf-statistik/patienternas-upplevelser/ 

RCC 
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23 Information om 
MVP och 
patientkontrakt 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och- 
narstaende/min-vardplan/ 

 
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehan 
dling/tillganglighetivardenvardgarantin/patientkontrakt.1 
5086.html 

RCC och SKL 

24 Information om 
distresstermometer 
och hälsoskattning 

https://www.cancercentrum.se/vast/vara- 
uppdrag/cancerrehabilitering/bedomning-av- 
rehabiliteringsbehov/ 

RCC Väst 

29 Långsiktig inriktning 
för det nationella 
arbetet med 
cancervården 

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/ 
05/langsiktig-inriktning-for-det-nationella-arbetet-med- 
cancervarden/ 

Socialdeparteme 
ntet 

31 Information om 
vårdgarantin 

https://www.vantetider.se/veta-mer/vardgaranti/ SKL 

33 Information om 
KOK-boken 

https://www.vgregion.se/halsa-och- 
vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval- 
vardcentral/krav--och-kvalitetsbok-vg-primarvard/ 

VGR 

34 Information om 
tilläggsdokument för 
lymfödem- 
behandling 

”Cancerrehabilitering – Regional tillämpning för Södra 
sjukvårdsregionen av nationellt vårdprogram kap. 7.8 
Lymfödem” 

RCC Syd 

37 Information om 
MDK 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara- 
uppdrag/vardprocesser/multidisciplinar-konferens/ 

RCC 

38 Information om 
”Rosa boken” och 
"Min vård- och 
rehabiliteringsplan" 

https://www.cancercentrum.se/vast/cancerdiagnoser/br 
ost/regional-vardprocess/stod-vid-information/ 

RCC Väst 

39 Information om 
nationella 
patientöversikten 
NPÖ 

https://www.inera.se/tjanster/nationell-patientoversikt- 
npo/ 

Inera 

42 Information om de 
Standardiserade 
vårdförloppen 

https://www.cancercentrum.se/vast/vara- 
uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/ 

RCC Väst 

44 Information om 
Framtidens 
vårdinformations- 
miljö 

https://www.vgregion.se/halsa-och- 
vard/vardgivarwebben/vardskiftet/framtidens- 
vardinformationsmiljo/ 

VGR 
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Bilaga 1 - Hälsoekonomiska aspekter på cancerrehabilitering 
 

Satsningar på cancerrehabilitering 
– stora vinster att hämta för vården och samhället 

Samhället, vården och inte minst patienterna skulle vinna stort på en välfungerande, aktiv 
prehabilitering, habilitering och cancerrehabilitering. Det är slutsatsen i en rapport från 
Folkhälsomyndigheten och Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi. Trots att det finns stora 
samhällsekonomiska vinster att hämta är forskningen inom cancerrehabilitering fortfarande i sin 
linda. Det finns även en låg kunskap om cancerrehabiliteringens samhällsekonomiska effekter. 

I en rapport från Cancerfonden 2017 understryks att den hälsoekonomiska forskningen inom området 
är mycket knapp.a 

I tidskriften Psycho-Oncology publicerades 2013 en av de få studier som gjorts kring vinster med 
cancerrehabilitering.b Studien visar att rehabiliteringsinsatser kan sänka den totala vårdkostnaden för 
en cancerpatient. När patienter med bröstcancer fick samtalsstöd av psykolog eller sjuksköterska blev 
den sammanlagda vårdkostnaden 50 000 kronor lägre, jämfört med än de som inte erbjöds detta stöd. 
Kostnaden för själva samtalen uppgick till 5 000 kronor. 
Cancerfonden poängterar att det går att ta fram viss information och data (kostnadsuppgifter för 
psykiatri och specialiserad somatisk vård) via SKLs databas: ”Kostnad per patient”. 
På grund av att det inte finns någon praxis om huruvida cancer ska föras in som bidiagnos vid sen 
rehabilitering, är det dock svårt att få ut komplett och jämförbara data. 
Bristen på kunskap omfattar även cancerrehabiliteringens potentiella samhällsekonomiska effekter. 

Folkhälsomyndigheten och Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi publicerade en rapport 2016 
som studerat potentiella samhällsekonomiska effekter av cancerrehabilitering.c 

I rapporten gjordes en beräkning av de totala samhällsekonomiska kostnaderna för cancer 2013, samt 
en beräkning av vad kostnaderna förväntas bli i framtiden. Totalt beräknades kostnaderna till 36 
miljarder kronor (under 2013) och de förväntas öka till 68 miljarder kronor år 2040. 
Den största delen av kostnaderna under 2013 bestod av produktionsbortfall som uppstår till följd av 
sjukfrånvaro eller för tidig död. Sjukvårdskostnaderna för cancer utgjorde endast omkring sju procent 
av den totala budgeten för botande och rehabiliterande vård. 
Rapporten beräknade dock inte kostnaderna för cancerrehabilitering, men några av slutsatserna är att 
det finns stora samhällsekonomiska vinster med en aktiv cancerrehabilitering som kan minska 
produktionsbortfall relaterat till bland annat sjukfrånvaro eller för tidig död. 

Ett insats som finansierar samverkansinsatser, som hjälper till att förkorta rehabiliteringsprocesser och 
underlätta återgången till arbete efter exempelvis en cancersjukdom, är Samordningsförbundet. I 
Sverige finns 83 samordningsförbund som samordnas lokalt med representanter från 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region.d 

Thomas Björk-Eriksson 
Universitetssjukhusöverläkare, adjungerad professor 
Verksamhetschef RCC Väst 

 
 
 
 
 
 

a Cancerfondsrapporten 2017, Cancerfonden 
b Arving C, Brandberg Y, Feldman I, Johansson B, Glimelius B. Cost-utility analysis of individual psychosocial support interventions for 
breast cancer patients in a randomized controlled study. Psychooncology. 2014;23:251–8 
c Kostnader för cancer i Sverige idag och år 2040, Kap 6.4, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi 2016:1 
d https://www.finsam.se/samordningsforbund 
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Bilaga 2 – Omvärldsbevakning 
 
 

Sammanställning av studiebesök 
samt en beskrivning av Kraftens Hus 

 
Patient- och närståenderådet (PNR) vid RCC Väst arbetar aktivt med att på olika sätt betona vikten av 
att stärka cancerpatienters och närståendes möjligheter till cancerrehabilitering. I det arbetet har 
rådet genomfört en rad aktiviteter för att samla inspiration och motivera till utökad tillgång till 
cancerrehabilitering. Bland annat har flertalet studiebesök genomförts och Kraftens hus har växt 
fram. 

Nedan följer en kort sammanställning av den framkomna informationen och intrycken av de 
genomförda studiebesöken samt en beskrivning av Kraftens hus. 

 
Studiebesök på Center for Kraeft og sundhed i Köpenhamn 
I april 2014 genomförde PNR ett studiebesök på center för kraeft och sundhed. 
Rapporten från besöket lyfter bland annat fram följande punkter och områden: 
- I Danmark ligger ansvaret för rehabilitering på kommunerna. 
- Centret drivs av anställda från kommunen, medarbetare från Kraeftens bekaempelse samt ett stort 
antal utbildade frivilliga. 
- För att få rehabilitering krävs remiss från läkare eller behandlande sjukhusavdelning, rådgivningen är 
öppen för alla och är remissfri. 
- Största patientgruppen på centret är patienter med bröstcancer. 

Fyra år senare, april 2018, var PNR tillbaka på Center for kraeft og sundhed för ett nytt studiebesök 
och de konstaterade att arbetssättet utvecklats och en tydligare struktur hade arbetats fram. Vid första 
besöket genomförs en individuell handlingsplan som följs upp och vid behov justeras. Utifrån behov 
erbjuds patienten fysisk aktivitet, kostrådgivning och social rådgivning så väl i grupp som individuellt. 
Inom ramen för patientundervisning lyfts fysiska, psykiska, sociala och existentiella följder av 
sjukdomen och behandlingen samt att en möjlighet till erfarenhetsutbyte ges. De erbjuder hjälp till 
rökstopp och samtalsgrupper samt insatser riktade till närstående. Centret erbjuder även öppen 
rådgivning (behöver ej bokas utan kan ske spontant) till patienter med cancer, deras närstående samt 
efterlevande. 

 
Studiebesök på Centrum för Cancerrehabilitering, Sabbatsbergs sjukhus 
I februari 2019 besökte PNR Centrum för Cancerrehabilitering på Sabbatsbergs sjukhus. Centret har 
tre olika team, Cancerrehabiliteringsteamet, Bäckencancerrehabiliteringsteamet samt teamet på 
Uppföljningsmottagningen efter barncancer. Personalen jobbar ofta i mer än ett team och på så sätt tas 
den gemensamma kompetensen tillvara på bästa sätt. Upptagningsområdet är hela Stockholm och 
personer kan komma med egenremiss eller remiss från alla personalkategorier inom både öppen och 
slutenvård. Verksamheten är produktionsstyrd, vilket uppfattas begränsa möjligheterna till forskning i 
stor utsträckning. Önskvärt vore att centret även hade ett forskningsuppdrag, då mycket kompetens 
och erfarenhet finns samlat här. 

Arbetet är strukturerat med en inledande bedömning, multiprofessionell planering av insatser, 
rehabilitering i primärt gruppverksamheter, teamronder och uppföljning enligt den individuella planen. 

Gruppverksamheten som erbjuds är bland annat medicinsk yoga, qi gong, mindfulness samt olika 
samtalsgrupper. 
I genomsnitt får centret cirka 100 remisser/månad och uppfattningen är att många som söker sig till 
dem har sena biverkningar av behandlingen. 
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Kraftens hus 
PNR:s studiebesök på Center for kraeft og sundhet samt studiebesök på Maggies center och Freeman 
Hospital for Cancer Care i England motiverade PNR att driva frågan om ett förbättrat psykosocialt 
stöd till cancerberörda i Västra sjukvårdsregionen. 2016 resulterade arbetet i att RCC, tillsammans 
med Center for Healtcare Improvment vid Chalmers tekniska högskola, fick i uppdrag att genomföra 
en förstudie kring att utveckla stödet till cancerberörda. Detta utvecklades till Kraftens hus i Borås 
som sedan februari 2018 är i full gång. 

Kraftens hus är ett stödcentrum för cancerberörda, som drivs av en ideell förening och delvis med 
finansiering från Västra Götalandsregionen. 

Kraftens hus erbjuder en mötesplats för gemenskap som kan ge kraft och stöd till alla som berörs av 
cancer, främst patienter och närstående. Kraftens hus är en plats för aktiviteter, stöd och information 
som syftar till att ge cancerberörda emotionellt, socialt och praktiskt stöd. Genom aktiviteter och stöd 
vill Kraftens hus hjälpa den cancerberörda att hitta och bejaka det friska i livet och komma vidare i sin 
cancerrehabilitering. Syftet är inte att ta över den cancerrehabilitering som bedrivs inom sjukvården, 
men att kunna utgöra ett komplement till rehabiliteringen, genom att erbjuda aktiviteter som inte finns 
inom sjukvårdens regi. Kraftens hus erbjuder också samtalsgrupper, som leds av både professionella 
och erfarna patienter, där cancerberörda kan möta andra människor i samma situation. 

Inom verksamheten integreras resurser från olika delar av samhället, vilket kan bidra till att 
cancerberörda kan få kraft i rehabiliteringsprocessen. Kraftens hus har nära kontakter med sjukvård, 
kommun, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen, vilka bidrar till verksamheten genom 
punktinsatser i form av föreläsningar. Kraftens hus har utvecklat en ny roll i den svenska välfärden i 
gränslandet mellan cancervård och övriga samhällsfunktioner. 

Just nu pågår en utvärdering av verksamheten. Tidigare utvärderingar vittnar om att Kraftens hus ger 
ett sammanhang och besökare uttrycker att de blir stärkta av att möta andra med liknande erfarenheter. 

 
Cancerrehabiliteringsmottagningen i Lund 
I omvärldsbevakningsarbetet har även inspiration tagits från Cancerrehabiliteringsmottagningen i 
Lund. Patienter söker sig dit antingen via egenremiss eller remiss från läkare, för att få rehabilitering 
och stöd under och efter cancerbehandling. Rehabiliteringen sker både enskilt och i grupp. Innan 
rehabiliteringen påbörjas, görs en rehabiliteringsplan som utgår från den enskilda patientens behov och 
förutsättningar. Även närstående är välkomna. Personalen på mottagningen är specialister inom 
arbetsterapi, samtalsbehandling, fysioterapi, sexuell rådgivning och psykiatri. 

 
 
 
 

Göteborg juni 2019 
 

Sammanställt av, 

Sofie Grinneback 

Utvecklingsledare RCC Väst 
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Bilaga 5 - Förslag på hur centrum för cancerrehabilitering skulle kunna utformas och fungera 
 
 

Centrum för Cancerrehabilitering 
 

Kunskapen om möjligheterna att hjälpa cancerpatienter till ett fullgott liv som botade 
canceröverlevare har ökat dramatiskt under det senaste decenniet. En ny klinisk specialitet och en ny 
vetenskaplig disciplin håller på att växa fram. Kunskapsbasen finns nu för att utbilda specialister, 
läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, dietister som kliniskt och vetenskapligt enbart ägnar sig åt att 
förebygga och lindra följdsjukdomar och följdtillstånd till cancerbehandling. Centrum för 
cancerrehabilitering skall leda denna utveckling och förbättra vården i hela västra sjukvårdsregionen 
(VS). 
Tillväxt av kunskap 
När en cancerbehandling är avslutad lämnar cancerbehandlingen psykologiska och kroppsliga spår. 
Pågående eller avslutade processer medför att canceröverlevarens hälsa aldrig återgår till hur det var 
före behandlingen. Canceröverlevaren förvärvar följdsjukdomar och följdtillstånd till 
cancerbehandlingen. Kunskap att ha drabbats av cancer, kirurgi, strålbehandling, cancerläkemedel och 
andra läkemedel som används vid behandlingen leder till oönskade effekter. Dessa effekter 
uppkommer direkt vid behandlingen, året efter behandlingen eller många år efter avslutad behandling 
(seneffekter, sena biverkningar). 

Internationell vetenskaplig litteratur dokumenteras fortlöpande i en databas som kallas PubMed. Om 
sökorden cancer AND rehabilitation, cancer AND survivor och cancer AND survivorship kombineras 
erhålls 64 708 vetenskapliga artiklar (gjort 6 augusti 2019). I de artiklarna finns en stor del av den 
kunskapsbas som kan användas vid Centrum för Cancerrehabilitering. Att forskningsfältet växer 
illustreras av att med samma sökord 2250 artiklar erhålls för år 2008 och 5707 artiklar för år 2018. 
Följdtillstånd 
Följdtillstånd vid behandlingens avslutande är kroppsliga förändringar som förväntas kvarstå. 
Uppenbara förändringar utgör bortopererade kroppsdelar, förlusten av en arm, ett ben, delar av 
ansiktet, en testikel, ett bröst, tarm eller urinblåsa. Ärren efter en canceroperation kan upplevas som ett 
stigma. Nedsatta sinnen och funktioner är andra följdtillstånd. Det gäller nedsatt syn, hörsel, lukt 
smak, känsel och tankeförmåga. Det gäller även nedsatt förmåga till vaginal lubrikation, en oelastisk 
vagina, nedsatt erektil förmåga hos penis och oförmåga till orgasm. De psykologiska följdtillstånden 
kan sammanfattas som posttraumatisk stress. 
Följdsjukdomar 
Följdsjukdomar hos canceröverlevare är manifestationer av sjukliga processer som startas av 
behandlingen och som kan pågå under lång tid eller som är livslånga. De senaste årens forskning tyder 
på att dessa processer till stor del är inflammatoriska och immunologiska. Ibland, men långt ifrån 
alltid, leder processerna till att sjuklig bindväv (fibros) bildas. Samtliga organ i kroppen kan drabbas 
och antalet enskilda symtom som uppkommer är i storleksordningen 150. Till det kommer psykiska 
reaktioner. Canceröverlevare har att hantera rädsla för återfall, kroppsliga begränsningar av 
följdtillstånd och dagliga symtom som inverkar på tarmhälsa, sexuell hälsa, tankeförmåga, 
ämnesomsättning, urinblåsehälsa och hjärt-lung funktion. 
Förebyggande insatser 
En fullgod, enligt den kunskap vi har, cancerrehabilitering startar innan cancerbehandlingen påbörjas. 
Den upplevda psykologiska bördan av följdtillstånd och följdsjukdomar av cancerbehandlingen 
minskar drastiskt om cancerpatienten informeras ordentligt före behandlingen. I all kirurgi, 
strålbehandling och användning av cancerläkemedel balanserar vårdpersonen möjligheten att 
eliminera samtliga cancerceller mot de skador som uppkommer på normal vävnad. Idag utnyttjas inte 
fullt ut de möjligheter som modern teknik erbjuder för kirurgi och strålbehandling till denna balans 
eftersom tillgänglig kunskap inte omvandlas till klinisk praxis. Utöver att modifiera behandlingen kan 
patientens levnadsvanor under behandlingen för vissa cancerregimer minska förekomsten och 
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intensiteten av följdtillstånd och följdsjukdomar hos canceröverlevaren. En hög fysisk aktivitet, att 
upphöra med tobaksbruk och att inta en hög andel av fibrer i kosten är exempel. Idag används enbart 
en liten del tillgänglig vetenskapliga kunskap gällande cancerrehabilitering före och under 
cancerbehandling. En viktig anledning är bristen på kunskap om förekomsten av följdsjukdomar och 
hur de uppkommer. 
Lindrande insatser 
Vi har ett stort antal canceröverlevare som inte vet vart de skall vända sig med sina manifestationer av 
följdtillstånd och följdsjukdomar. Många är inte informerade om att hjälp finns att få. En stor andel av 
de som söker sjukvård får inte adekvat hjälp därför att den vårdgivare de kommer i kontakt med inte 
känner till kunskapsutvecklingen inom fältet. För uppenbara följdtillstånd, som förlust av en 
kroppsdel, är cancerrehabiliteringen däremot väl utbyggd. Det gäller även till viss till följdtillstånd 
som nedsatt syn eller hörsel. Men när det gäller följdsjukdomar saknas strukturer inom sjukvården. 
Det gäller inte minst områden som tarmhälsa och sexuell hälsa där tabun och brist på vetenskapligt 
förankrad kunskap fördröjt utvecklingen. Det gäller även nedsatt tankeförmåga. 
En vision för cancerrehabilitering i VS 
När en behandlingsstrategi är planerad för en patient med en nydiagnostiserad malignitet (cancer eller 
blodcancer) får denne direkt kontakt med en specifik vårdperson som är ansvarig för 
cancerrehabiliteringen. Centrum för Cancerrehabilitering ger kunskapsstöd och beslutsstöd från en 
webbplats liksom möjlighet till chat och samtal via videolänk till denna vårdperson. Webbplatsen har 
även text och korta filmer som riktar sig direkt till patienten. Patienten och vårdpersonen får därmed 
tillgång till uppdaterad vetenskaplig kunskap som om hur följdtillstånd och följdsjukdomar kan 
förebyggas. Patienten blir psykologiskt förberedd. Vårdpersonen koordinerar insatser från, 
exempelvis, fysioterapeuter, läkare, sjuksköterskor och dietister för förebyggande åtgärder gällande 
följdtillstånd och följdsjukdomar. 

När behandlingen är avslutad överlämnar den specifika vårdpersonen aktivt ansvaret för den fortsatta 
cancerrehabiliteringen till en specifik vårdperson i primärvården. Det tertiära centret, Centrum för 
Cancerrehabilitering, ger återigen kunskapsstöd och beslutsstöd och möjlighet till kontakt via en 
webbplats. Men, i detta skede kan behov finnas för öppenvård eller slutenvård från ett tertiärt center, 
när utbudet från primärvård och sekundärvård inte är tillräckligt. Denna vård erbjuds från Centrum för 
Cancerrehabilitering. 
Centrum för Cancerrehabilitering 
Centrum för Cancerrehabilitering blir det tertiära centret för cancerrehabilitering i VS. Uppgiften blir 
att hämta hem den kunskap som finns internationellt om att förebygga och lindra följdsjukdomar och 
följdtillstånd till cancerbehandling. Centret skall omvandla den kunskapen till en uppdaterad vård i 
hela regionen. I det arbetet ingår att stödja utarbetande av nationella vårdprogram för förebyggande 
insatser gällande följdsjukdomar och följdtillstånd liksom dess regionala anpassning. I den mån det 
behövs, då ett nationellt program saknas, utarbetar centret lokala vårdprogram. Vårdprogrammen 
innefattar diagnostiska åtgärder då misstänkta manifestationer av följdsjukdomar uppkommer sent 
(seneffekter, sena biverkningar). För canceröverlevare där återfall eller orelaterad samsjuklighet kan 
uteslutas ger vårdprogrammet diagnostik och riktlinjer för lindring av den underliggande 
följdsjukdomen till cancerbehandlingen. 

Med ett centrum som leds av en professor med adekvat klinisk och vetenskaplig kompetens och 
specialutbildade forskare och vårdpersonal finns förutsättningarna för att på kort tid drastiskt öka 
kvaliteten på cancerrehabiliteringen i hela VS. Egen högkvalitativ egen forskning underlättar 
kontakterna med ledande center för cancerrehabilitering internationellt. Sådana kontakter är centrala 
för att den vetenskapliga uppdateringen, och utbildningsinsatser, skall vara tidseffektiva. 

Cancerrehabilitering berör samtliga medicinska discipliner och flertalet professioner inom vården. Den 
viktigaste uppgiften för Centrum för Cancerrehabilitering blir därför att göra den nya kunskapen och 
de utarbetade vårdprogrammen tillgängliga för samtliga berörda vårdgivare och vårdpersoner i 
regionen, att utbilda och att koordinera. I förlängningen, när en grundutbildning eller vidareutbildning 
kommer igång, skall centret utbilda de första specialisterna i cancerrehabilitering. 
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Vi har en snabb utveckling vad gäller digital teknik. Digital kompetens hos vårdpersonal, patienter och 
canceröverlevare har ökat drastiskt de senaste åren. När nu nya strukturer för cancerrehabilitering skall 
skapas finns goda möjligheter att utveckla dessa strukturer på ett kostnadseffektivt sätt på kort tid med 
hjälp av digital teknik och digitala media. 
Viktiga center för samarbete 
En mottagning för sena effekter, främst gällande ämnesomsättning, hjärta och lunga, har drivits vid 
Lunds universitetssjukhus under tre decennier. I Stockholm invigdes centrum för cancer rehabilitering 
år 2016. Uppföljningmottagningar för vuxna efter barncancer finns nu i Göteborg, Lund, Stockholm , 
Uppsala och Umeå. Dessa mottagningar har ett etablerat samarbete. Århus håller på att bygga upp ett 
tertiärt center för cancerrehabilitering med en budget på 25 miljoner danska kronor över fem år. I 
Århus finns även ett centrum för behandling av posttraumatisk stress, och stress inför risken av 
återfall, med hjälp av digitala media. I London finns en mottagning för tarmhälsa hos canceröverlevare 
sedan mer än 10 år. 
Logistiska förutsättningar vid VS 
VS har under de senaste 15 åren gjort satsningar som sammantaget ger osedvanligt goda 
förutsättningar för att inom kort tid få ett fungerande Centrum för Cancerrehabilitering. Det gäller inte 
minst 1) inrättande av en akademisk enhet för studie av följdsjukdomar och följdtillstånd till 
cancerbehandling år 2004. Enheten har producerat närmare 200 vetenskapliga artiklar gällande 
följdtillstånd och följdsjukdomar till cancerbehandling. 2) satsningen 2011 på två 
forskningsmottagningar gällande canceröverlevare vid Jubileumskliniken, Enheten för 
Bäckencancerrehabilitering och Uppföljningsmottagning för vuxna efer barncancer. Vid 
mottagningarna finns vårdprogram gällande diagnostik och behandling av följdsjukdomar till 
cancerbehandling. 3) stödet till digitaL och andra projekt gällande digital teknik och digitala media 
inom offentlig sektor. 
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Ordmoln som illustrerar svaret på frågan ”Vad tar du med dig efter dagens övning om 
cancerrehabilitering”, ställd till regionala processägare efter en workshop. Störst ord har 
nämnts flest gånger. 

 
 
 
 
 

En ännu bättre cancerrehabilitering 
i Västra sjukvårdsregionen 
Målet är att resultatet av denna kartläggning i framtiden kan leda till en 
förbättrad och evidensbaserad cancerrehabilitering. Målet är också att 
kartläggningen i framtiden kan tjäna som en plattform för forskning och 
utveckling inom området och därigenom leda till en mer jämlik 
cancerrehabilitering som bidrar till en god vård och ett gott liv i Västra 
sjukvårdsregionen. 

Denna utredning är framtagen i samarbete mellan RCC Väst och Prové AB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


