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KAPITEL 1 

Förord 
Cancerrehabilitering skiljer sig från övriga former av rehabilitering inom hälso- och sjukvården. 
Cancerdiagnosen påverkar ofta livet mer drastiskt än många andra sjukdomstillstånd. En 
cancerbehandling är vanligtvis långvarig och mycket intensiv 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. Cancerrehabilitering syftar till 
att göra livet så bra som möjligt före, under och efter behandlingen av sjukdomen, det vill säga att 
förebygga och minska negativa följder av sjukdomen och behandlingen. Rehabilitering kan 
behövas både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. I hälso-och sjukvårdslagen anges att var 
och en med behov av rehabilitering har rätt till en individuell plan.  

Regionalt cancercentrum väst fick 2018 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” från 2019 var 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. Utredningen efterföljs nu på uppdrag av hälso- och 
sjukvårdsdirektören i Västra Götalandsregionen av denna handlingsplan i syfte att konkretisera 
vad som skall göras för en ännu bättre cancerrehabilitering i Västra Götalandsregionen. 

 

 

Göteborg 2021-02-16 

Thomas Björk-Eriksson 

Verksamhetschef RCC Väst, projektansvarig 

Universitetssjukhusöverläkare, adjungerad professor  
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KAPITEL 2 

Sammanfattning 
Regional handlingsplan för cancerrehabilitering är gjord på uppdrag av Hälso- och 
sjukvårdsdirektören i VGR (HS 2020–00190) syfte att förbättra cancerrehabilitering för patienter 
i Västra Götalandsregionen. Åtgärdsförslagen som presenteras i handlingsplanen har sin 
utgångspunkt i identifierade utvecklingsområden från rapporten En ännu bättre cancerrehabilitering. 
Samtliga utvecklingsområden och i princip alla förbättringsförslag från rapporten En ännu bättre 
cancerrehabilitering adresseras i handlingsplanen vilket betyder att inget område bortprioriterats. 
Utgångspunkten har i stället varit att prioritera i tid.  

Arbetet har drivits av en projektgrupp på RCC Väst. Gruppen har tagit stöd av Regional 
processgrupp cancerrehabilitering som även fungerat som en referensgrupp. Projektgruppen har 
även fört dialog med och fått input från representanter och professioner i specialistsjukvård såväl 
som primärvård.  

Handlingsplanen presenteras i nio olika arbetspaket;  

• Helhetsbedömning av rehabiliteringsbehov 
• Information på 1177.se  
• Lymfödem 
• Multiprofessionellt arbetssätt 
• Neurologisk rehabilitering 
• Patientgruppträffar 
• Regionalt cancerrehabiliteringscentrum 
• Samverkansformer 
• Utbildning  

 
Varje arbetspaket innehåller åtgärder inkluderande övergripande aktiviteter, tidsuppskattning 
samt förutsättningar för genomförande, vilka tillsammans utgör själva handlingsplanen.  
Flera av åtgärder som föreslås i handlingsplanen beräknas omfattas av den vanliga verksamheten 
och därmed ingå inom ramen för befintliga medel. Andra föreslagna delar kommer drivas och 
bemannas av RCC. Utöver det finns det några områden som kan komma att kräva ytterligare 
finansiella medel. I kapitel fem tydliggörs vilka områden respektive åtgärdsförslag det rör sig om.  

I bilageform redovisas ytterligare information kopplat till arbetspaketen samt en sammanställning 
av handlingsplanen i form av en övergripande tidplan.  

 

 



 

 4 

KAPITEL 3 

Inledning 
Cancerrehabilitering handlar om att se hela människan, att förebygga och reducera de fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Beroende på 
cancerdiagnos och var tumörer är placerad i kroppen, kan det generera skilda behov av 
cancerrehabilitering. En god cancerrehabilitering i kombination med en god cancervård ger den 
största nyttan för patienter och samhälle.  

I Västra Götaland fanns 2018 ca 20 000 personer i arbetsför ålder (20–64 år) som hade haft 
cancer för minst 10 år sedan, och 11 000 som haft cancer för 5 år sedan. Antalet personer i 
samhället som haft cancer kommer att öka beroende på att fler får cancer i kombination med 
ökad överlevnad. Vi vet att cancerbehandling kan orsaka långvariga biverkningar av många olika 
typer. Flera vetenskapliga studier har de senaste åren påvisat mycket goda effekter av 
cancerrehabilitering avseende både livskvalitet och minskade kostnader för samhället.1 

Kostnaden för cancerrehabilitering är mycket liten i förhållande till vårdkostnader, kostnader för 
produktionsbortfall till följd av nedsatt arbetsförmåga och läkemedelskostnader. Investering i 
cancerrehabilitering ger effekter för den redan gjorda investeringen i cancerbehandlingen.  

 

3.1 Bakgrund 
2019 genomfördes en kartläggning av cancerrehabiliteringen i Västra sjukvårdsregionen och 
Region Halland på uppdrag av Västra Samverkansnämnden. Syftet var att inventera hur 
cancerrehabiliteringen fungerar och redogöra för hur den kan utvecklas för att i framtiden 
tillgodose en utökad efterfrågan på cancerrehabilitering. Kartläggningen En ännu bättre 
cancerrehabilitering i Västra sjukvårdsregionen, innehåller 10 identifierade utvecklingsområden med 
tillhörande förbättringsförslag. De presenterade förslagen är baserade på de behov och 

 

 

 

 

 

 

 
1  
Arving C et al Psycho-oncology 23:251-58 (2014). 
Och 
Olsson Möller U et al BMC Cancer 19:472 (2019) 
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upplevelser som framkom under kartläggningens nulägesanalys, där intervjuer gjordes med både 
professionsrepresentanter från olika delar av vården samt patientrepresentanter.   

 
 
Utvecklingsområden:  

1. helhetsbedömning av rehabiliteringsbehov  
2. aktiva överlämningar  
3. information till patienten  
4. lymfödembehandling  
5. sena biverkningar/följdsjukdomar efter cancerbehandling  
6. tillgänglighet  
7. multidisciplinärt- och multiprofessionellt arbetssätt kring cancerrehabilitering  
8. samtalsstöd och fysisk aktivitet  
9. gruppträffar  
10. digitalisering.  

 
Utöver ovanstående utvecklingsområden finns också förslaget om en regiongemensam plattform 
för cancerrehabilitering, ett centrum som kan ge specialistkunskap och konsultativt stöd.  
En sammanfattande bild av utvecklingsområden från kartläggningen återges i bilaga 9. 
 

Samverkansnämnden i Västra sjukvårdsregionen överlämnade rapporten den 13 december 2019 
till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) i Västra Götalandsregionen (VGR) och hälso- och 
sjukvårdsutskottet i Region Halland för vidare handläggning.  
 

3.2 Uppdraget 
Efter beslut i HSS i april 2020 gav Hälso- och sjukvårdsdirektören i VGR Regionalt 
cancercentrum väst (RCC Väst) i uppdrag att utifrån rapporten:  
 
ta fram en handlingsplan med ekonomisk kalkyl, tids- och arbetsplan för genomförande av de mest prioriterade 
utvecklingsområdena i Västra Götalandsregionen  
 
Arbetet med att ta fram en handlingsplan har genomförts i samråd med regional processgrupp 
för cancerrehabilitering inom RCC Väst och flera andra aktörer. 

Insatserna kring framtagandet av en regional handlingsplan ska leda till en mer jämlik 
cancerrehabilitering som bidrar till en god vård och ett gott liv i Västra Götalandsregionen.   

Handlingsplanen för cancerrehabilitering är avgränsat till Västra Götalandsregionen och avser 
vuxna över 18 år.  
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Genomförande 
Arbetet har drivits av en projektgrupp på RCC Väst. Gruppen har tagit stöd av regional 
processgrupp/arbetsgrupp för cancerrehabilitering - RAG Cancerrehabilitering som arbetar på 
uppdrag av RPO Cancer (Regionalt Programområde). RAG Cancerrehabilitering, där patienter 
finns representerade, har fungerat som referensgrupp. 

RCC Väst styrgrupp har fortlöpande informerats och konsulterats.  

Med stöd av arbetsmöten, samtal och enkäter har projektet fått inspel från olika representanter 
och professioner i specialistsjukvård såväl som primärvård om vilka åtgärder som är realistiska 
och skulle göra mest nytta. 

Samtliga utvecklingsområden och i princip alla förbättringsförslag från rapporten En ännu bättre 
cancerrehabilitering adresseras i handlingsplanen vilket betyder att inget område bortprioriterats. 
Utgångspunkten har i stället varit att prioritera genomförandet i tid.  

Arbetet med att identifiera åtgärder och aktiviteter för handlingsplanen har utgått från 
rekommendationerna i nationellt vårdprogram cancerrehabilitering (NVP). I februari 2021 
fastställdes senaste upplagan av NVP cancerrehabilitering. Baserat på nationella riktlinjerna bör 
varje region ha regionala tillämpningsdokument. I VGR benämns dessa som regionala 
medicinska riktlinjer (RMR). Detta är ett styrande dokument som ger stöd för beslutsfattare och 
kunskapsstöd för vårdens utövare. En RMR inkluderar en konsekvensbeskrivning av eventuella 
verksamhetsförändringar, ekonomiska och organisatoriska förändringar som riktlinjen medför.  
 

För de arbetspaket och åtgärdsförslag som innefattar vidare utredning kan behov av finansiering 
aktualiseras alternativt innebära en omfördelning och förändring av uppdrag. Vilka arbetspaket 
som berörs presenteras närmare i kapitel 5, Områden med möjliga kostnadsökningar. 
Projektgruppen har etablerat kontakt med en ekonom som kan bistå med hälsoekonomiska 
beräkningar (kostnadsberäkning och kostnadseffektanalyser) i genomförandefasen av 
handlingsplanen.  

 

Projektorganisation  
Uppdragsägare 
Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef RCC Väst  
 
Operativ styrgrupp  
Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef RCC Väst 
Anna Karevi Verdoes, enhetschef för avdelningen vårdutveckling RCC Väst  
 
Projektgrupp  
Sofie Grinneback, utvecklingsledare RCC Väst  
Carina Mannefred, utvecklingsledare RCC Väst   
Marianne Jarfelt, vårdenhetsöverläkare Onkologi SU, Regional processägare cancerrehabilitering 
Camilla Berglund, projektledare RCC Väst (Prové) 
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Regional processgrupp för cancerrehabilitering 

• Pia Andersson, enhetschef Närhälsan Rehab 
• Thomas Axberg, representant Patient-och närståenderådet (PNR) 

samt patientrepresentant  
• Josefin Axeland, enhetschef, SÄS    
• Marianne Jarfelt, vårdenhetsöverläkare Onkologi SU, Regional 

processägare cancerrehabilitering 
• Eva-Lotta Gustafsson, enhetschef, SkaS  
• Mia Johansson, läkare onkologen, SU  
• Eva Källén t.f. enhetschef, NU-sjukvården  
• Maria Lancha, leg. dietist, sektionsledare Cancerrehabiliteringen, SU  
• Chichi Malmström, processledare, SkaS  
• Emelie Ogenhag, patientrepresentant   
• *Maria Persdotter, leg. fysioterapeut, Kungälvs sjukhus 
• Maria Wiksten, verksamhetschef, NU-sjukvården  

 
I processgruppen ingår även en representant från Region Halland, som dock inte deltagit i 
arbetet med handlingsplanen.  

 
* deltog i processgruppsarbete hösten 2020 
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KAPITEL 4 

Arbetspaket 
Utgångspunkten i arbetet med handlingsplanen är de utvecklingsområden och tillhörande 
förbättringspunkter som återges i rapporten En ännu bättre cancerrehabilitering.  
Förbättringsförslag, ca 35 till antalet, var av olika karaktärer inom skilda områden som alla ryms 
inom området cancerrehabiliteringen. Förslagen innefattar allt från att säkerställa rätt information 
i olika sammanhang till att genomföra översyn eller utredningar, eller att verka för mer forskning.  

I syfte att underlätta genomförande av kartläggningens förbättringsförslag inleddes ett arbete med 
att klargöra på vilket sätt de olika förslagen bäst kunde formeras. Det resulterade i att förslagen 
grupperades i arbetspaket i denna handlingsplan. Se bilaga 10. 

Varje arbetspaket inleds med en kort tillbakablick till kartläggningen och de förbättringsförslag 
som arbetspaketet adresserar. Därefter följer en kommentar till arbetspaketet, syftet med 
arbetspaketet, föreslagna åtgärder samt vilka övergripande aktiviteter som behövs för att 
åstadkomma respektive åtgärd och när dessa beräknas genomföras i tid. Slutligen beskrivs 
eventuella förutsättningar för genomförande, exempelvis om det krävs ett ledningsbeslut eller 
ekonomiska resurser etc.  

Handlingsplanen omfattar aktivitetspunkter med tidsuppskattning och vissa aktiviteter har redan 
påbörjats eller genomförts inom ramen för projektet. Dessa aktiviteter är markerade med en grön 
bock.  

Nedan presenteras de nio arbetspaketen inkluderande åtgärder och aktiviteter som tillsammans 
utgör handlingsplanen. Det finns ingen inbördes prioriteringsordning av arbetspaketen, utan 
dessa presenteras i bokstavsordning. 

I bilaga 1 återges en övergripande tidplan för alla arbetspaket i handlingsplanen.  

Åtgärdsförslagen i Handlingsplanen kommer att följas upp av RCC Väst via projektgruppen och 
RAG Cancerrehabilitering. 
 
En Generisk modell för rehabilitering har nyligen arbetats fram och godkänts av Nationellt 
system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS). Den generiska modellen för 
rehabilitering syftar till att säkerställa att rehabilitering integreras på ett enhetligt sätt i de 
personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen. Den generiska modellen beskriver 
rehabiliteringsprocessen och även delar av det försäkringsmedicinska arbetet. Den generiska 
modellen kommer beaktas i genomförandet av handlingsplanen.  
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4.1 Helhetsbedömning av rehabiliteringsbehov 

4.1.1 Utgångspunkt från kartläggningen En ännu bättre 
cancerrehabilitering 

Nuläget från kartläggningen anger att befintliga, evidensbaserade verktyg för bedömning av 
rehabiliteringsbehov (Hälsoskattning och Distresstermometer) inte är implementerade och 
används inte strukturerat i alla diagnoser efter standardiserade rutiner. 

Från kartläggningen hämtas förslagen; 

- RCC Väst aktivt stödjer implementeringen av återkommande/regelbundna 
helhetsbedömningar av patienten och dess närståendes rehab-behov.  
 

- 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.  

 
Kommentar till arbetspaketet 

Arbetspaketet avser primärt arbetet på regionens sjukhus.  

Hälsoskattning är ett validerat hjälpmedel som rekommenderas i NVP cancerrehabilitering för 
strukturerad bedömning av rehabiliteringsbehov.  

Distresstermometern har fått ett nytt namn och heter nu Hantering av ångest.  

En dialogturné är ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte inom cancerområdet och 
administreras av regionala processägare, omvårdnadsordförande och utvecklingsledare vid 
Regionalt cancercentrum väst.  

4.1.2 Åtgärder och övergripande aktiviteter i arbetspaket 
Syftet med arbetspaket Helhetsbedömning av rehabiliteringsbehov är att motivera och stimulera 
sjukhusförvaltningarna till att regelbundet använda skattningsinstrumentet Hälsoskattning för 
cancerrehabilitering. Detta för att bedöma patientens behov av cancerrehabilitering och skapa 
förutsättningar för att rätt åtgärder sätts in vid rätt tid. Tidig kontakt med primärvården 
underlättar övergångar.  
För att uppnå ovanstående syfte har ett antal åtgärder med tillhörande övergripande aktiviteter 
identifierats. 
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4.1.3 Förutsättningar för genomförande 
I RMR cancerrehabilitering anges att ”rehabiliteringsbehoven växlar under sjukdomsförloppet, 
varför bedömningen ska upprepas fortlöpande utifrån patientens situation. Behoven ska 
kartläggas på ett ordnat sätt…”. ”Hälsoskattning är ett validerat instrument som 
rekommenderas.” 

I uppdragsbeskrivning för kontaktsjuksköterskor anges att kontaktsjuksköterskan ska göra 
evidensbaserade bedömningar av patientens behov, och vidta åtgärder, antingen själv eller 
förmedla kontakten med andra yrkesgrupper.  

I arbetet med FVM beslutade arbetsström inom onkologi våren 2020 att alla onkologiska och 
hematologiska enheter ska använda formuläret Hälsoskattning för cancerrehabilitering. 
Användandet av Hälsoskattning underlättas när journalsystemet Millenium införs då 
skattningsinstrumentet kommer att vara integrerat.  

Skattningsverktyget Hälsoskattning har implementerats med goda resultat i Region Stockholm. 
Detta genomfördes utan extra finansiella resurser. Erfarenhet visar att, utöver att hjälpa patienten 
vidare utifrån aktuella rehabiliteringsbehov, handlar samtalen i flera fall om att normalisera 
patientens upplevelse.  
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4.2 Information på 1177.se 

4.2.1 Utgångspunkt från kartläggningen En ännu bättre 
cancerrehabilitering 

Förslag från kartläggningen är  

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

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

 

En bedömning gjordes om att information enligt punkt två ovan redan finns tillgänglig på 
1177.se 

Kontaktuppgifter till patientföreningar finns i det nationellt framtagna materialet för Min 
vårdplan.  

 
Kommentar till arbetspaketet 

Respektive sjukhusförvaltnings webbsida bör innehålla uppgifter om egenvårdsråd, samt utöver 
det även göra informationen tillgänglig på andra sätt exempelvis genom broschyrer i väntrum. 

Webbsidan för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) innehåller information om vad som erbjuds inom 
cancerrehabilitering; Cancerrehabilitering på SkaS - Skaraborgs Sjukhus (vgregion.se) 

Onkologen på Sahlgrenska (SU) har en informationssida om cancerrehabilitering, 
https://www.sahlgrenska.se/cancerrehabilitering. 

Kommunikation på SU ser över hur alla verksamheter som behandlar patienter med cancer; 
ÖNH, Hematologi, kirurgi, urologi, gyn med flera kan inkluderas. En sjukhusgemensam sida 
skulle kunna innehålla information om Sahlgrenskas fysioterapi för patienter med cancer, 
filmerna publicerade på 1177.se samt annat gemensamt material. Varje område skulle kunna 
beskriva sitt specifika erbjudande om cancerrehabilitering och länka sin sida från den 
sjukhusgemensamma.   

Även Kungälvs sjukhus har en informationssida om vad som erbjuds inom cancerrehabilitering; 
Cancerrehabinsatser på Kungälvs sjukhus - Kungälvs sjukhus (vgregion.se) 

På 1177.se finns egenvårdsråd, med hänvisningar till primärvården om behov finns.  
 

4.2.2 Åtgärder och övergripande aktiviteter för arbetspaketet 
Syftet med arbetspaketet Information på 1177.se är att tillgängliggöra information om vad som 
erbjuds inom cancerrehabilitering inom respektive sjukhusförvaltning.  

För att uppnå ovanstående syfte har följande åtgärdsförslag och tillhörande övergripande 
aktiviteter identifierats. De första tre aktiviteterna är redan genomförda och därför markerade 
med en grön bock.  
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4.2.3 Förutsättningar för genomförande 
Berörda chefer på respektive sjukhus fattar beslut om att sjukhusförvaltningens webbsida ska 
uppdateras med deras erbjudande om cancerrehabilitering. Inspiration kan hämtas från SkaS sida 
om cancerrehabilitering.   

Kostnaden för att uppdatera sjukhusförvaltningens webbsida att även omfatta erbjudande om 
cancerrehabilitering beräknas ingå i ordinarie arbete för kommunikatörer och berörda 
professioner.  

 

4.3 Lymfödem 

4.3.1 Utgångspunkt från kartläggningen En ännu bättre 
cancerrehabilitering 

Från kartläggningen hämtas förslaget;  

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

• Vilket faktiskt behov som finns av lymfödembehandling hos patienter  

• Vilka tillgängliga resurser som finns när det kommer till lymfödembehandling 

• Vad som behövs för att eventuellt öka tillgängligheten 

• Hur lymfödembehandling kan spridas ut i regionen och finnas tillhands närmre 
patientens hem 

• Hur det kan skapas möjligheter till tid för information och utbildning av patienten 
för egenvård 

• Vad som behövs för att utbilda närstående som kan stötta i egenvården 
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- RCC Väst bör samverka med RCC Syd kring det tilläggsdokument för 
lymfödembehandling som RCC Syd tagit fram  

 
Kommentar till arbetspaketet 

Behandling av patienter med lymfödem kräver specialistkompetens och bör ske av legitimerade 
medicinska lymfterapeuter. En av föreslagna aktiviteter i handlingsplanen är att utreda hur 
ansvaret kan delas mellan specialistsjukvård och primärvård.  

Förslaget om att via Regionhälsan utöka tillgången till medicinskt utbildad lymfödemterapeut 
baseras på en ojämlik tillgång. Utöver den lymfödembehandling som erbjuds på sjukhusen finns i 
dagsläget endast en lymfödemmottagning och den är belägen i Göteborgs hälso-och 
sjukvårdsnämnds upptagningsområde.  

Antal tillgängliga resurser för lymfödembehandling i VGR och var dessa är utplacerade i regionen 
återges i bilaga 3.  

En enkätundersökning som svarar på hur sjukhusförvaltningarna lever upp till 
rekommendationerna om lymfödem i nationella vårdprogrammet genomfördes årsskiftet 
2020/2021. En sammanställning av resultatet återges i bilaga 3.  

RMR för omhändertagande av patienter med lymfödem avser både primära och sekundära 
lymfödem. Nominering av en RMR för lymfödem godkändes i mars 2021. En arbetsgrupp 
beräknas starta upp hösten 2021.  

Det andra åtgärdsförslaget nedan tillkom efter remissförfarandet.  

4.3.2 Åtgärder och övergripande aktiviteter i arbetspaketet 
Syftet med arbetspaketet Lymfödem är att tydliggöra och förbättra patientens process från 
operation till eventuell livslång behandling samt föreslå åtgärder för en jämlik vård och ökad 
följsamhet till NVP cancerrehabilitering. 

För att uppnå ovanstående syfte har ett antal åtgärder med tillhörande övergripande aktiviteter 
identifierats. Genomförda aktiviteter är markerade med en grön bock.  
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4.3.3 Förutsättningar för genomförande 
Om åtgärden att tillsätta lymfterapeuter i varje hälso-och sjukvårdsnämnd genomförs, kommer 
det skapa goda förutsättningar i framtagandet av RMR för omhändertagandet av patienter med 
lymfödem. En utökning av Regionhälsans uppdrag föreslås hanteras via ordnat införande 
alternativt via vårdöverenskommelsen.  

En förutsättning för att kunna utöka tillgängligheten till lymfödembehandling är att det utbildas 
fler lymfterapeuter i regionen.  

RMR beslutas av Hälso- och sjukvårdsdirektören på delegation av HSS. Om 
konsekvensbeskrivningen visar att RMR medför stora ekonomiska konsekvenser skulle det kunna 
bli aktuell för ordnat införande vilket i sin tur sedan hanteras av HSS. 

4.4 Multiprofessionellt arbetssätt 

4.4.1 Utgångspunkt från kartläggningen En ännu bättre 
cancerrehabilitering 

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

Från kartläggningen hämtas följande förslag:  

- respektive verksamhet där multidisciplinärt teamarbete pågår, utvärderar projektet och 
implementerar arbetssätt vid goda resultat.  
 

- Respektive verksamhet utvecklar och utvärderar multiprofessionellt arbetssätt inom 
cancerrehabilitering. 

 



15 

Kommentar till arbetspaketet  

Arbetspaketet avser primärt verksamheter inom specialistvård. 

Samtalsintervjuer med representanter från olika verksamheter har genomförts under hösten 2020, 
för att undersöka hur teamarbetet mellan olika professioner ser ut. Resultatet presenteras i bilaga 
4 utifrån aspekterna arbetssätt, vinster och fördelar med arbetssättet samt lärdomar. 

Tillsammans med RAG cancerrehabilitering har en gemensam definition för 
multiprofessionellt/multidisciplinärt teamarbete tagits fram. Den lyder;  

”Multiprofessionellt och multidisciplinärt arbete innebär att olika professioner och/eller discipliner, med 
kompletterande kunskaper arbetar tillsammans för att uppfylla patientens upplevda rehabiliteringsbehov.” 
I det nyligen framtagna dokumentet Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt 
arbete för integrering i personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, från NAG Rehabilitering, 
habilitering och försäkringsmedicin, anges följande om teambaserat arbetssätt: 

”Det multiprofessionella teamet med olika kompetenser som arbetar integrerat i nära samverkan med patienten 
har oftast de bästa möjligheterna att bidra till att uppnå målen i rehabiliteringsplanen. Dialogen, dels inom teamet 
dels tillsammans med patient och närstående, är en förutsättning för en rehabiliteringsprocess som uppnår målen.” 
Flera rehabiliteringsprofessioner, framför allt arbetsterapeuter, är till stor del organiserade för att 
möta patienter i slutenvården, samtidigt som allt fler patienter med cancer behandlas inom 
öppenvården. I syfte att öka rehabiliteringsprofessioners möjlighet att möta patienter i 
öppenvården föreslås att en översyn görs.  

4.4.2 Åtgärder och övergripande aktiviteter för arbetspaketet 
Syftet med arbetspaket Multiprofessionellt arbetssätt är att skapa förutsättningar för fler 
verksamheter inom sjukhusförvaltningarna att implementera multiprofessionellt och/eller 
multidisciplinärt arbetssätt, i första hand för patienter med avancerade behov.  

För att uppnå ovanstående syfte har ett antal åtgärder med tillhörande övergripande aktiviteter 
identifierats. De inledande två aktiviteterna är redan genomförda och därför markerade med en 
grön bock. 
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Arbetet kan koppas ihop med arbetspaketet Regionalt cancerrehabiliteringscentrum där regional 
rehabiliterings-MDK skulle kunna ha sin hemvist.  

4.4.3 Förutsättningar för genomförande 
För att skapa förutsättningar till multiprofessionellt arbetssätt till gagn för patienter som 
behandlas för cancer, föreslås en översyn av rehabiliteringsprofessioners möjlighet att möta 
patienter i öppenvården.  
I implementeringsfasen behöver respektive verksamhetschef skapa förutsättningar för att 
möjliggöra team-träffar för berörda professioner. Ledningen bör initiera och stödja arbetet.  

Deltagande professioner i det multiprofessionella och/eller multidisciplinära teamet kan ha sin 
hemvist i olika avdelningar eller verksamheter. En förutsättning är därför att träffarna 
schemaläggs.  

Avsaknad av en sjukhusövergripande organisation för cancerrehabilitering försvårar 
förutsättningar för genomförande.  

 

4.5 Neurologisk rehabilitering 

4.5.1 Utgångspunkt från kartläggningen En ännu bättre 
cancerrehabilitering 

Från kartläggningen hämtas följande förslag:  

- 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.  
 

Kommentar till arbetspaketet 

Sedan kartläggningen gjordes 2018–2019 har kännedom om neurovårdsteamen i primärvården 
ökat och upplevelsen är att det fungerar mycket bra. För arbetsterapeuter, fysioterapeuter och 
logopeder finns en vårdkedja från avdelning till primärvård. Neurovårdsteamen har bidragit till en 
klar förbättring för patientgruppen i behov av rehabilitering i primärvården. Dock finns inte 
neuropsykolog i teamen.  

Patienter uttrycker behov av få tillgång till neuropsykolog för att få hjälp och stöd med 
neuropsykologiska funktionsnedsättningar både i ett tidigt skede och senare i sjukdomsförloppet. 
En neuropsykolog kan göra en fördjupad utredning av problemet och dess troliga orsak, 
exempelvis personlighetsmässiga förändringar eller kognitiva nedsättningar. Bristen 
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på kunskap om neuropsykologiska insatser och nedsättningar begränsar rehabiliteringen för 
de patienter som har sådana svårigheter.  
En idé i syfte att underlätta jämlik vård i regionen är att sjukhusets neuropsykolog arbetar 
tillsammans med team i primärvård. Patienten skulle kunna erbjudas digital konsultation, enskild 
utredning/behandling av neuropsykologen. 

4.5.2 Åtgärder och övergripande aktiviteter för arbetspaketet 
Syftet med arbetspaketet Neurologisk rehabilitering är att utifrån identifierade behov erbjuda 
patienter med tumör i CNS (centrala nervsystemet/tumör i hjärna och ryggmärg) rehabilitering 
på rätt vårdnivå i Västra Götalandsregionen.  

För att uppnå ovanstående syfte har ett antal åtgärder med tillhörande övergripande aktiviteter 
identifierats. 
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4.5.3 Förutsättningar för genomförande 
I dagsläget saknas en processägare för regional processgrupp CNS, vilket försvårar arbetet med 
ovanstående aktiviteter. 

Det finns fortsatt brister för patienter med behov av rehabilitering inom sjukhusens 
dagvård/slutenvård, exempelvis patienter med stora motoriska och/eller medicinska symptom. 
Då dessa verksamheter riktar sig till en större målgrupp än enbart patienter med cancer, kan 
samverkan med RPO nervsystemets sjukdomar och RPO rehabilitering, habilitering och 
försäkringsmedicin behövas.  

RMR beslutas av Hälso- och sjukvårdsdirektören på delegation av HSS. Om 
konsekvensbeskrivningen visar att RMR medför stora ekonomiska konsekvenser kan det bli 
aktuell för ordnat införande vilket i sin tur sedan hanteras av HSS. 

 

4.6 Patientgruppträffar 

4.6.1 Utgångspunkt från kartläggningen En ännu bättre 
cancerrehabilitering 

Samtliga patienter och en övervägande majoritet av respondenterna lyfter fram samtalsstöd (och 
fysisk aktivitet) som det i särklass mest efterfrågade och grundläggande rehabiliteringsbehovet 
efter cancer. Professionerna inom vården anser att gruppträffar tillgodoser ett stort behov av 
samtalsstöd och ger cancerberörda, drabbad såväl som närstående, en möjlighet att träffa 
människor i samma situation.  

Från kartläggningen hämtas förslagen  

- informationsgruppträffar införs för övergripande rehabiliteringsinformation tex en 
måndag i månaden med alla olika professioner knutna till cancerrehabilitering samtidigt. 
 

- samtalsgrupper 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.  
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Kommentar till arbetspaketet 

I samtal med berörda professioner inom specialistvården har det framkommit att det är tveksamt 
om nyttan överstiger insatsen att genomföra regelbundna informationsgruppträffar med alla 
professioner knutna till cancerrehabilitering vid samma tillfälle. Det kan bli för mycket 
information att smälta på en och samma gång för patient och närstående. Det mest 
förekommande tillvägagångssättet för flera verksamheter är att erbjuda informationsträffar med 
två professioner samtidigt, och föreläsa om olika teman utifrån respektive profession.  

Före pandemin erbjöd alla sjukhusförvaltningar fysiska informationsträffar om fysisk aktivitet 
och fatigue till patienter under och i vissa fall efter behandling. SU och SkaS hade/har även 
föreläsningar inom cancerrehabilitering såsom kost, sexualitet, barn som närstående etc. Södra 
Älvsborgs sjukhus (SÄS) sjukhus erbjöd terminsvis en patientutbildning om cancer, Mötesplats 
cancer (tidigare Lära sig leva med cancer).  
Under 2020 har SU spelat in 14 korta filmer för de som behandlas eller har behandlats för cancer. 
Dessa finns sedan januari 2021 publicerade på 1177.se och kan ses om ett alternativ och 
komplement till de fysiska informationsträffarna. Informationsaffisch och patientinformation om 
filmerna finns att beställa och skriva ut via RCC´s webbsida.  

Det finns inte resurser inom primärvården att erbjuda samtalsgrupper för patienter med cancer, 
dels på grund av att cancer inte är den primära orsaken till samtalsbehandling inom 
primärvårdens regi, dels då det i många fall är brist på psykologer och de flesta vårdcentraler 
saknar kuratorer. Beroende på mottagningens storlek och geografiska placering kan det dessutom 
vara svårt med patientunderlag till en samtalsgrupp riktad till patienter som har eller haft cancer.  

I arbetet med handlingsplanen har det framkommit att det som saknas är en jämlik tillgång till 
information om cancerrehabilitering genom fysiska träffar.  

En inbjudan om mindfulnessutbildning har skickats ut till regionens kuratorer inom cancervård, 
vilken planeras genomföras hösten 2021.  

Förbättringsprojektet om samtalsgrupper, skulle kunna ske i digital form.  

 

4.6.2 Åtgärder och övergripande aktiviteter i arbetspaketet 
Syftet med arbetspaketet Patientgruppträffar är att på ett resurseffektivt sätt öka kunskapen hos 
patient och närstående för att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling, samt att skapa möjlighet till 
erfarenhetsutbyte med människor i liknande situation.  

För att uppnå ovanstående syfte har ett antal åtgärder med tillhörande övergripande aktiviteter 
identifierats.  
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Baserat på arbetet som genomförs av föreningen Kraftens hus Sjuhärad kan de komplettera 
cancerrehabiliteringen som erbjuds på respektive sjukhusförvaltning genom att erbjuda 
samtalsgrupper.  Mer information om verksamheten i Kraftens hus återges i kapitlet Övriga 
utvecklingsområden och förslag från kartläggningen.  
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4.6.3 Förutsättningar för genomförande 
En förutsättning för att genomföra hela första åtgärdsförslaget är att sjukhusförvaltningarna har 
tagit fram en lokal informationssida om cancerrehabilitering (se arbetspaket Information på 
1177.se). 

Verksamhetschefer inom respektive verksamhet behöver fatta beslut om att antingen återuppta 
eller starta upp informationsträffar/föreläsningar, när så anses lämpligt utifrån covid-situationen. 

Gällande andra åtgärdsförslaget om strukturerade gruppsamtal som ett förbättringsprojekt finns 
intresse att starta upp en grupp inom cancerrehabilitering i verksamhetsområde onkologi, SU. 
Frågan har även riktats till övriga sjukhusförvaltningar i regionen. RCC Väst kan stötta i 
genomförandet och utvärdering.  

RCC kan finansiera utbildningsinsats avseende mindfulness riktad till hälso- och sjukvårdskurator 
som arbetar med cancerrehabilitering.  

För att starta upp och fortsatt driva verksamhet Kraftens hus, krävs ett politiskt beslut om 
verksamhetsbidrag, både till befintlig verksamhet i Sjuhärad och eventuellt kommande 
verksamhet i Göteborg. Ärendet hanteras vid sidan av denna handlingsplan. Ett uppstartsmöte 
för Kraftens hus Göteborg är planerat i september 2021 där patienter och samverkansaktörer 
kommer att bjudas in.  

4.7 Regionalt cancerrehabiliteringscentrum 

4.7.1 Utgångspunkt från kartläggningen En ännu bättre 
cancerrehabilitering 

Från kartläggningen hämtas följande förslag; 

- Regiongemensam plattform 
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. 
 

- Det skapas en stödfunktion med en enkel och tydlig väg in för primärvården till 
specialistsjukvården. 
 

- RCC Väst verkar för att påtala behovet av forskning kopplat till cancerrehabilitering. 
 

- Uppdraget för Uppföljningsmottagningen för vuxna efter barncancer utökas succesivt 
- för att möta fler patienter med komplexa behov efter cancer oavsett ålder 

vid insjuknandet 
- för att fortsätta kunna möta patienter i hela Västra sjukvårdsregionen  
- för att öka kunskapen och fungera som ett kompetenscentrum 

och sammanhållande instans mellan olika specialiteter i 
Västra sjukvårdsregionen 
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Kommentar till arbetspaketet 

Arbetspaketet hette tidigare Kompetenscentrum men har bytt namn till Regionalt 
cancerrehabiliteringscentrum för att betona den regionala aspekten.  

I handlingsplanen tas inte ställning för organisationsmässig hemvist eller för hur uppbyggnad av 
ett regionalt cancerrehabiliteringscentrum bör genomföras.  Uppföljningsmottagning för vuxna 
efter barncancer är ett kompetenscentrum för en patientgrupp och kan ses som en modell för 
regionalt centrum även för andra grupper med avancerade och mycket avancerade behov.   

Ett regionalt cancerrehabiliteringscentrum skulle kunna förbättra omhändertagandet för patienter 
med sena biverkningar och avancerade/komplexa behov från hela regionen. 

Februari 2021 genomfördes ett dialogmöte med chefer för verksamheter inom cancervård på SU 
i syfte att diskutera behovet av ett kompetenscentrum. Gensvaret var över lag positivt. Frågan 
kommer att fortsätta diskuteras i ledningsrådet för Sahlgrenska Cancer Center (SCC).  

Det konsultativa stödet kan exempelvis ske genom kollegial dialog i digital form, med eller utan 
patientmedverkan.  

Inom akademin bedrivs ett stort antal forskningsprojekt rörande sena biverkningar efter 
cancerbehandling och rehabilitering. Inom respektive sjukhusförvaltning och inom primärvård 
finns också uppbyggda strukturer för forskning och utveckling. Denna forskning skulle kunna 
kopplas ihop inom ramen för ett regionalt cancerrehabiliteringscentrum.  

4.7.2 Åtgärder och övergripande aktiviteter i arbetspaketet 
Syftet med arbetspaketet är att verka för att ett regionalt cancerrehabiliteringscentrum kommer 
till stånd.   

Den första aktiviteten är genomförd och därför markerade med en grön bock.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.3 Förutsättningar för genomförande 

Intresset för cancerrehabilitering är stort inom cancervården på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Förutsättningarna för samarbete i frågan om regionalt 
cancerrehabiliteringscentrum på Sahlgrenska har förbättrats genom ackrediteringsarbetet för 
ett Sahlgrenska Cancer Comprehensive Centre. Samarbetet mellan samtliga verksamhetsområden 
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där patienter med cancer vårdas har formaliserats och regelbundna möten äger rum, vilket ger 
frågan en naturlig plattform för det fortsatta arbetet.  

I planeringen av ett framtida regionalt cancerrehabiliteringscentrum bör även representanter från 
primärvård och regionens sjukhusförvaltningar ingå. 

Ett regionalt cancerrehabiliteringscentrum kommer dock med största sannolikhet att 
medföra behov av resurstillskott. RCC väst kan stötta Sahlgrenska med en projektledarresurs i 
framtagandet av förstudien.  

 

4.8 Samverkansformer 

4.8.1 Utgångspunkt från kartläggningen En ännu bättre 
cancerrehabilitering 

I kartläggningen anges att gränsdragning och kommunikation mellan primärvård och 
specialistvård är otydlig. Specialistvården upplever en känsla av att inte ”våga” lämna över 
patienten till primärvården, som i sin tur känner en osäkerhet kring patientsäkerhet, behandling 
och ersättning för utförda behandlingar. Primärvården lyfter fram att de både vill och kan göra 
mer inom cancerrehabilitering. 

Från kartläggningen hämtas flera förbättringsförslag från olika utvecklingsområden, bland annat;  

- Behandlande verksamhet inom sjukvården inför rutiner för och implementering av aktiv 
överlämning med mottagningsbekräftelse. Primärvården kontaktas i tidigt skede.  

- Det skapas en stödfunktion (liknande allmänläkarkonsultverksamheten) med en enkel och 
tydlig väg in för primärvården till specialistsjukvården 

- En fortsatt satsning på- och utökning av erbjudandet med fysioterapi i grupp och att 
detta integreras i ordinarie verksamhet.  

- En grundläggande samsyn definieras inom cancerrehabilitering i Västra sjukvårdsregionen 
för det samtalsstöd som bör erbjudas, vad som ska ingå i sjukvårdens uppdrag 

 
Kommentar till arbetspaketet 

Ansvarsfördelning mellan specialistsjukvård och primärvård kan ibland innebära ett gemensamt 
ansvar.  

Aktiv överlämning finns kommenterat i Övriga utvecklingsområden, kapitel 6.1.1 

Förslaget om en stödfunktion för primärvården är inkluderat i arbetspaketet Regionalt 
cancerrehabiliteringscentrum, kapitel 4.7. 

Fysioterapi i grupp för patienter under cancerbehandling är numera integrerat i ordinarie 
verksamhet på sjukhusförvaltningarna.  

I NVP kapitel 17:1 står skrivet att professionellt samtalsstöd ska erbjudas patienter och 
närstående som är i behov av detta. I vårdprogrammet används också begreppet stöd till 
närstående i kapitel 15:3 där det står ”att närstående ska informeras om möjligheten till att träffa 
en kurator, som kan ge stöd”. Vi har valt att i handlingsplanen använda begreppet samtalsstöd 
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som innefattar det stöd som hälso-och sjukvårdskuratorn kan ge både patienten och närstående. 
Professionellt samtalsstöd kan vara både klargörande, motiverande och/eller bearbetande samtal, 
som hjälp för att hantera normala krisreaktioner efter en cancersjukdom och få stöd att använda 
sina egna resurser. Samtalsstöd kan företrädelsevis ges av en legitimerad hälso- och 
sjukvårdskurator och kan omfatta en serie av samtal. Inom primärvården erbjuds 
samtalsbehandling, som innefattar psykologisk behandling utifrån diagnos relaterat till psykisk 
ohälsa såsom exempelvis depression eller ångest.  

Patienter erbjuds idag individuellt samtalsstöd med hälso- och sjukvårdskurator på regionens 
sjukhus i väntan på och under behandling. Det är dock otydligt var gränsen går efter avslutad 
behandling.  

Nedanstående är input som framkommit i samtal med hälso- och sjukvårdskuratorer och 
psykolog;  

o Samtalsstöd vid uppföljning i specialistvården bör kunna ges, men begränsas till 
cancerrelaterade frågeställningar. Behandlande profession, 
kurator/psykolog/kontaktsjuksköterska, får avgöra rimligt antal samtal.  

o Om patienten har en pågående samtalskontakt med hälso- och sjukvårdskurator inom 
specialistsjukvården bör den rimligen kunna slutföras innan eventuell överlämning sker 
till annan vårdgivare.  

o Vid avslutad behandling bör en rehabiliteringsplan upprättas tillsammans med patienten 
som kan fungera som en ”färdplan” framåt.  

o Stödinsats till närstående kan förbättras genom att förtydliga att samtalsstöd till 
närstående erbjuds under tiden som patienten är under behandling.  
 

Primärvården kan erbjuda psykologisk behandling till patienter efter avslutad cancerbehandling 
om de utifrån sina kriterier bedömer att patienten har ett behov. Även närstående kan erbjudas 
samtalsbehandling efter bedömning utifrån diagnos oro/ångest.  

Förslaget om att utöka primärvårdens uppdrag avseende samtalsstöd, bottnar sig i ett icke 
tillfredsställt behov hos patienter som behandlats för cancer, vilket framkom i kartläggningen.  

I VGR finns även flera vårdcentraler med ett utökat uppdrag för Ungas psykiska hälsa som kan 
erbjuda samtal för barn/unga som närstående till en patient med cancer. 

Genom kommunernas anhörigstöd finns möjlighet till olika typer av stöd till närstående. 

Digitalt samtalsstöd kan fungera som ett komplement/alternativ utifrån patientens behov.  

Åtgärd tre tillkom efter remissförfarandet.  

4.8.2 Åtgärder och övergripande aktiviteter för arbetspaketet 
Syftet med arbetspaket Samverkansformer är att skapa en översiktlig bild över 
cancerrehabiliteringsprocessen med fokus på fördelning av ansvaret mellan aktuella vårdnivåer; 
primärvård och specialistsjukvård.  

För att uppnå ovanstående syfte har ett antal åtgärder med tillhörande övergripande aktiviteter 
identifierats.  
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*Åtgärdsförslag två är en fördjupning av åtgärdsförslag ett, där samtalsstöd är ett av flera 
områden som behandlas i RMR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.3 Förutsättningar för genomförande 
Uppdaterad RMR enligt åtgärdsförslag ett, kan komma att innebära ett förändrat uppdrag för 
Vårdval Vårdcentral och/eller Vårdval Rehab vilket regleras i respektive Krav-och Kvalitetsbok.  

En förutsättning för ett välgrundat underlag till RMR är att representanter från berörda 
verksamheter, både inom primärvård och specialistvård, ges möjlighet att delta i arbetsgrupper. 
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4.9 Utbildning 

4.9.1 Utgångspunkt från kartläggningen En ännu bättre 
cancerrehabilitering 

Från kartläggningen hämtas följande förbättringsförslag;  

- 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. 

- RCC Väst ser över möjligheten att ta fram en utbildning för primärvården om sena 
biverkningar/följdsjukdomar.  

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

 
Kommentar till arbetspaketet 

Regeringens långsiktiga inriktning när det gäller cancervård anger att primärvården har en 
nyckelroll. Därför behöver kunskapen om cancer och cancerrehabilitering stärkas i primärvården.  

Åtgärdsförslag två och tre nedan, riktat till personal på regionens sjukhus, om regionala 
kompetenshöjande åtgärder inom områdena nutrition och sexuell hälsa, kan även kopplas till 
arbetspaketet Helhetsbedömning för rehabiliteringsbehov.  

4.9.2 Åtgärder och övergripande aktiviteter för arbetspaketet 
Syftet med arbetspaketet Utbildning är att genom utbildning/kompetenshöjande åtgärder skapa 
trygghet för primärvården att ta emot patienter i samband med eller efter cancer, samt att öka 
kunskapen kring frågor om sexuell hälsa och nutrition hos specialistvården. För att uppnå 
ovanstående syfte har ett antal åtgärder med tillhörande övergripande aktiviteter identifierats. 
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4.9.3 Förutsättningar för genomförande 
Beslutet om en nationell utbildning inom rehabilitering riktad till primärvården fattas av RCC 
Samverkan. Beslutet förutsätter även medföljande finansiering. 

Utbildningsinsatsen riktad till primärvården behöver utformas i samverkan med primärvården.  
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KAPITEL 5   

Områden med möjliga 
kostnadsökningar  
Cirka hälften av de åtgärder som föreslås i handlingsplanen beräknas omfattas i den vanliga 
verksamheten och därmed ingå inom ramen för befintliga medel. Ett stort antal av 
handlingsplanens delar kommer drivas och bemannas av RCC, som även finansierar planerade 
insatser såsom exempelvis; 

q nationell utbildning om cancerrehabilitering riktad till primärvården 

q en projektledare som stöd till utredningen/förstudie av ett regionalt 
cancerrehabiliteringscentrum 

q en resurs som genomför översyn av rehabiliteringsprofessioners möjlighet att möta 
patienter under behandling för cancer i öppenvården, samt delta i multiprofessionella 
team 

q föreläsning i gruppmetodik för professioner som arbetar inom cancerrehabilitering 

q utbildning i mindfulness för kuratorer i cancervård i VGR och Halland 

 

Andra insatser och åtgärder som inte beräknas medföra något krav på ökade finansiella medel är 
exempelvis en uppdatering av sjukhusförvaltningars hemsida att omfatta information om 
erbjudande kring cancerrehabilitering, eller införandet av skattningsinstrumentet Hälsoskattning. 
Hälsoskattning är ett validerat instrument som rekommenderas då patientens behov, enligt RMR 
cancerrehabilitering, ska kartläggas på ett ordnat sätt.  

Dock finns det några områden som kan komma att kräva ytterligare medel. Det är vid 
skrivandets stund för tidigt att göra ekonomiska kalkyler för de områden som potentiellt kommer 
att innebära en resursförstärkning. Kapitlet tydliggör vilka områden respektive åtgärdsförslag det 
rör som om.  

5.1 Potentiellt behov av resursförstärkning  
 
Lymfödem 

Ett av åtgärdsförslagen är att ta fram en regional medicinsk riktlinje (RMR) för 
omhändertagandet av patienter med lymfödem.  

Då lymfödem förekommer inte enbart i samband med cancer, kommer även primära lymfödem 
att omfattas i RMR Lymfödem. Den kommer att beröra både behandling och ansvarsfördelning, 
samt inkludera en processkarta som tydliggöra hur ansvaret kan delas mellan specialistvård och 
primärvård.  
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RMR beslutas av Hälso- och sjukvårdsdirektören på delegation av HSS. Om 
konsekvensbeskrivningen visar att RMR medför stora organisatoriska och/eller ekonomiska 
konsekvenser skulle det kunna bli aktuellt för ordnat införande vilket i sin tur sedan hanteras av 
HSS. 

Aktiviteten att undersöka nuvarande och framtida behov av omhändertagandet av patienter med 
lymfödem, kommer att bidra till en tydlig RMR. 
 
Ett annat åtgärdsförslag är att utöka tillgången till medicinskt utbildad lymfterapeut genom att 
placera ut en resurs i varje hälso-och sjukvårdsnämnd, via Regionhälsan. Om åtgärden att tillsätta 
lymfterapeuter i varje hälso-och sjukvårdsnämnd genomförs, kommer det skapa goda 
förutsättningar i framtagandet av RMR för omhändertagandet av patienter med lymfödem. En 
utökning av Regionhälsans uppdrag hanteras via ordnat införandet eller via 
vårdöverenskommelsen.  

 
Multiprofessionellt arbetssätt 

Inom ramen för arbetspaketet Multiprofessionellt arbetssätt föreslås att en översyn görs av 
arbetsterapeuters och fysioterapeuter möjlighet att möta patienter i öppenvård samt delta i 
multiprofessionella team.  

Ovanstående översyn omfattar såväl slutenvård som öppenvård på flera av regionens 
sjukhusförvaltningar. Resultatet av översynen kan komma att innebära förslag på förändringar i 
form av förflyttning av personella resurser från slutenvård till öppenvård. Det kan också visa sig 
att fler professioner, exempelvis arbetsterapeuter, behöver anställas för att bättre tillgodose och 
uppfylla behovet av rätt rehabilitering i rätt tid för patienter med cancer. 
 
Neurologisk rehabilitering 

Åtgärdsförslaget är att genomföra en översyn av tillgången till neurologisk rehabilitering för 
patienter med tumör i CNS (centrala nervsystemet/tumörer i hjärna och ryggmärg), i syfte att 
rutinmässigt bedöma dessa patienter avseende behov av rehabilitering. Behovsbedömning bör 
även erbjudas patienter som tidigare i livet haft hjärntumör och/eller som strålats mot hjärnan.  

I syfte att tydliggöra tillgången till neurologisk rehabilitering för patienter med tumör i CNS 
kommer en processkarta att tas fram, innehållande information om patientflöden, när 
behovsbedömning ska ske, personella resurser, olika vårdnivåer, styrdokument, dokumentation 
efter bedömning etc.  

Kartläggningen kommer att belysa de gap som finns för att uppfylla patientens behov om 
neurologisk rehabilitering som en del av sin cancerrehabilitering, samt var och vilka resurser som 
kan komma att behöva förstärkas.  

Befintlig RMR för tumörer i hjärna och ryggmärg samt befintlig RMR långtidsuppföljning efter 
barncancer kommer kompletteras med en anpassad version av ovanstående processkarta. De 
eventuella verksamhets- och organisatoriska förändringar det innebär kommer presenteras i 
medföljande konsekvensbeskrivningar. RMR beslutas av Hälso- och sjukvårdsdirektören på 
delegation av HSS. 

Ett annat åtgärdsförslag som kan rendera i ett ökat behov av finansiella medel är att undersöka 
möjligheterna att öka tillgången till neuropsykolog inom specialistvården och att skapa tillgång till 
neuropsykolog inom primärvårdens neurovårdsteam. Idag saknas den professionen i 
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primärvården och den generella tillgången är mycket begränsad för patienter med cancer. I syfte 
att skapa en mer jämlik vård i regionen, skulle en möjlig lösning vara att förstärka specialistvården 
med neuropsykolog som erbjuder patienter inom primärvården konsultation, utredning och 
behandling. Det skulle i så fall kunna hanteras inom ramen av Sahlgrenskas särskilda uppdrag 
alternativt via vårdöverenskommelsen beroende på vad som framkommer i förstudien.  

 
Regionalt cancerrehabiliteringscentrum  

Åtgärdsförslaget är att skapa ett regionalt cancerrehabiliteringscentrum där specialistkunskap för 
patienter med sena biverkningar och mycket avancerade behov finns. Centret bör även ge 
konsultativt stöd och erbjuda enklare kontaktvägar till specialist- och primärvård. Centret kan 
vara en naturlig hemvist för forskning i området.  

Frågan är lyft till ledningsrådet för Sahlgrenska Cancer Center (SCC) som diskuterar cancervård 
på regelbunden basis. Vilka finansiella medel som kommer att fodras för att etablera ett regionalt 
cancerrehabiliteringscentrum återstår att utreda, liksom hur det organisatoriskt och praktiskt 
skulle fungera. RCC väst kan stötta Sahlgrenska med en projektledarresurs i framtagandet av 
förstudien.  

Redan gjorda satsningar i cancerrehabilitering ger goda förutsättningar för att organisera ett nytt 
regionalt cancerrehabiliteringscentrum; akademisk enhet för studie av följdsjukdomar och 
följdtillstånd till cancerbehandling, enheten för bäckencancerrehabilitering samt 
uppföljningsmottagningen för vuxna efter barncancer.  

 
Samverkansformer  

Åtgärdsförslaget är en uppdaterad regional medicinsk riktlinje (RMR) för cancerrehabilitering 
med förtydligande kring ansvarsfördelning.  

Flera områden omfattas; fysisk aktivitet, samtalsstöd, lymfödem, prehabilitering (bland annat 
inkluderande nutrition) fatigue och sexuell hälsa.  

En definition och beskrivningen av vilket samtalsstöd som bör erbjudas inom specialistvården 
respektive primärvården bör finnas med i uppdaterad RMR Cancerrehabilitering.  

De eventuella verksamhets-, ekonomiska- och organisatoriska förändringar det innebär kommer 
presenteras i medföljande konsekvensbeskrivningar. RMR beslutas av Hälso- och 
sjukvårdsdirektören på delegation av HSS. 

Om resultatet visar att primärvården bör få ett utökat ansvar att ta hand om patienter som 
behandlats för cancer och som fortsatt är i behov av samtalsstöd, kommer det kräva en justering i 
Krav-och kvalitetsbok vilket i sin tur bör åtföljas med motsvarande ersättning.   

Åtgärdsförslaget om att utöka primärvårdens uppdrag i Krav- och kvalitetsbok Vårdval 
Vårdcentral till att omfatta även samtalsstöd utöver psykoterapeutisk behandling stärker 
möjligheten att anställa legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorer. En konsekvens av ett utökat 
uppdrag medför en ökad kostnad för vårdcentralerna. Förslaget kan hanteras genom 
vårdvalsberedningen, och ett så kallat ”öppet fönster” inför vårdval 2023.  
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KAPITEL 6 

Övriga 
utvecklingsområden 

6.1 Övriga utvecklingsområden och förbättringsförslag 
från kartläggningen  

Rapporten En ännu bättre cancerrehabilitering innehåller ca 35 förbättringsförslag som 
projektgruppen tagit i beaktande. Majoriteten av dessa ingår i något av ovanstående nio 
arbetspaket. Enstaka förslag är av skilda orsaker inte representerade i ett arbetspaket. En 
kommentar kring dessa återges här nedan.  

 

6.1.1 Aktiv överlämning  
Ett utvecklingsområde från kartläggningen var Aktiva överlämningar med förslaget 
”Behandlande verksamhet inom sjukvården inför rutiner för och implementering av aktiv 
överlämning med mottagningsbekräftelse”.  

Aktiv överlämning kommer att underlättas vid införandet av Millenium, och dialog pågår.   

 

6.1.2 Information till patienten och Min vårdplan 
Min vårdplan har varit en del av RCC Västs arbete under lång tid. Nu pågår arbete för att öka 
jämlikheten avseende patientinformation och arbetssätt kring Min vårdplan. Genom nationell 
samverkan, som RCC Väst bidrar till, tas nationella Min vårdplan fram för ett antal 
cancerdiagnoser. Dessa kommer att tas fram och implementeras fortlöpande. Dessutom stödjer 
RCC Väst VGR:s cancervårdande enheter i att erbjuda Min vårdplan digitalt via Vårdguiden 
1177. Detta arbetssätt öppnar upp för en ökad grad av samverkan mellan kontaktsjuksköterska 
och patient och en ökad personcentrering.  

Implementeringsstödet skräddarsys och baseras på verksamhetens behov. RCC Väst erbjuder 
stöd för införande med exempelvis 

• rutiner och arbetssätt 
• utbildning i systemet 
• utveckling och uppföljning 

De förbättringsförslag som handlar om Min vårdplan tas om hand av befintlig arbetsgrupp på 
RCC Väst. Det nationella arbetet med att skapa och revidera nationella vårdplaner fortgår och 
kommer ske kontinuerligt under flera år framöver.  
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Nedanstående bild visar på utvecklingen av Min vårdplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

I rapporten ”En ännu bättre cancerrehabilitering” finns förslag om att starta upp liknande 
verksamheter som Kraftens hus i Borås. Då ett sådant projekt redan är initierat återges inte 
förslaget som ett arbetspaket.  
 
Ett arbete pågår med att undersöka möjligheten att starta ett Kraftens hus i Göteborg. Detta 
arbete har initierats av den ideella föreningen Kraftens hus Sjuhärad och en projektgrupp är 
utsedd som driver arbetet vidare. Projektgruppen består av ordförande och verksamhetsledare 
från Kraftens hus i Borås, representanter från RCC Väst (både Patient- och Närståenderådet och 
enheten för Vårdutveckling), representanter från Centre for Healthcare Improvement och 
Innovationskontoret vid Chalmers tekniska högskola samt en tjänstedesigner. Projekt Kraftens 
hus Göteborg presenterades för Omställning- och samordningsberedningen i maj 2021. Kontakt 
kommer att tas med intressenter, samarbetspartners och representanter från näringslivet i 
Göteborg och ett fysiskt möte planeras genomföras i september 2021. 

Om Kraftens hus i Borås 

Kraftens hus i Borås är en fysisk mötesplats för cancerberörda som är initierad och designad av, 
för och med patienter med cancer och deras närstående. Verksamheten syftar till att ge socialt, 
emotionellt, praktiskt och fysiskt stöd till alla som känner sig berörda av cancer, både 
cancerdrabbade och närstående.  
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Cancerberörda kommer till Kraftens hus för att träffa och samtala med andra i samma situation, 
delta i aktiviteter eller lyssna till föredrag. Alla aktiviteter är framtagna i tätt samråd med 
cancerberörda. Aktiviteterna syftar till att bejaka det friska och är ett komplement till den 
cancerrehabilitering som erbjuds i hälso- och sjukvården.  

Kraftens hus i Borås erbjuder samtalsgrupper för cancerpatienter och närstående. Samtalsgrupper 
leds av erfaren patient/närstående tillsammans med en professionell person (anställd eller 
volontär med adekvat utbildning). Gruppverksamheten utgår från konceptet Lära och bemästra och 
metoden erbjuder ett konkret patientinflytande över vilka frågor deltagarna anser vara viktiga, 
vad som är ändamålsenligt information samt ger kunskap och verktyg för att bemästra sitt liv. 
Samtalsgrupper kan utifrån behov erbjudas för:  

1. Patient med långvarig cancer  
2. Patient som är färdigbehandlad  
3. Män med cancer 
4. Patient med minderåriga barn 
5. Närstående 
6. Person som mist någon i cancer  

Kraftens hus verksamhetsmodell baseras på integration av samhällets resurser och samverkan 
mellan användare, offentligt och privat och modellen har uppfattats som innovativ. Under åren 
2018 - 2021 utgörs basfinansieringen av bidrag från VGR, Borås stad, Cancerfonden och lokalt 
näringsliv. Svenska kyrkan, Lion ́s och Cancerhjälpen har bidragit med medel till inköp av 
inventarier och material till aktiviteter. Andra aktörer bidrar med resurser i andra former som till 
exempel aktiviteter, föreläsningar eller kompetens.  

Läs mer på webbsidan www.kraftenshus.se 

 

6.1.4 Digitalisering  
I arbetet med handlingsplanen har projektgruppen integrerat tankar om digitalisering i de 
arbetspaket där så varit aktuellt. Delar av handlingsplanens åtgärdsförslag har kunnat kopplats 
ihop med införandet av FVM (Framtidens vårdmiljö), exempelvis Hälsoskattningsformuläret som 
kommer att finnas i Millenium. Andra exempel är Min vårdplan som i större utsträckning övergår 
till digitalt format, digitala föreläsningar, digitala vårdmöten etc.  
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Bilagor 
Nummer Namn 

1 Övergripande tidplan 

2 Helhetsbedömning av rehabiliteringsbehov 

3 Lymfödem 

4 Multiprofessionellt arbetssätt 

5 Neurologisk rehabilitering 

6 Patientgruppträffar 

7 Samverkansformer 

8 Belastning för vårdpersonal gör genomförande av åtgärder  

9 Utvecklingsområden från kartläggningen 2019  
10 Förbättringsförslag från kartläggningen fördelade i arbetspaket 

11 Från utvecklingsområde och förslag till arbetspaket 

12 Kontaktpersoner 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



35 

RCC Väst - Regional handlingsplan cancerrehabilitering
2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Ansvarig Involverad aktör

Helhetsbedömning av rehabiliteringsbehov
1. Ta fram lokala rutiner för när och hur skattningsinstrument skall användas

Ta fram en regional checklista, för en lokal rutin för införande av Hälsoskattningen. 
(vem som ansvarar för att bedömningen görs, när, vilka åtgärder, samt  rek om 
egenvård.)

Projektgruppen i samarbete med regional processgrupp 
CR

RCC Väst och Regional processgrupp CR

Checklista introduceras i de diagnosspecifika omvårdnadsgrupperna Enheten för vårdutv.  tills. med ordf. för resp 
omvårdnadsgrupp.

Repr.  i omvårdnadsgrupperna 

V-chefer på cancerbehandlande kliniker ger berörda ssk/verksamhetsutv. uppdraget 
att arbeta fram en lokal rutin.

Chefen på resp klinik där helhetsbedömning av 
cancerpatienters rehabiliteringsbehov görs.

Cancerbehandlande enheter på regionens sjukhus

2. Marknadsföra hälsoskattningen i ex diagnosspecifika processgrupper och på 
dialogturnéer 

Enheten för vårdutveckling ansvarar för att  presmtrl 
framställs och används på dialogturnéerna.

Att ta fram ett presentationsmaterial inklusive talmanus. 

Information på 1177.se
1. Resp. förvaltning tar fram en infosida om vad som erbjuds inom CR, liknande 
infosida på SkaSs. Dessa sidor länkas till regionala 1177.se

Lyfta frågan om lokala infosidor om CR i RAG Projektgruppen för Handlingsplanen x
SkaS presenterar sitt arbetet med att utforma en webbsida med info om vad de 
erbjuder inom CR

Representant från SkaS
x

RAG´s deltagare får i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa motsvarande 
webbsida. 

Projektgruppen för Handlingsplanen Deltagare i RAG

Varje förvaltning uppmuntras att skapa en informationssida om vad som erbjuds 
inom cancerrehabilitering. 

Kommunikatör/annan ansvarig för resp. sjukhus 
webbsida.

Kommunikatörer/ansvarig för webbsidan på resp. 
sjukhusförvaltning

En regional sida skapas på 1177.se med länkar till de lokala webbsidorna. RCC Väst/projektgruppen för Handlingsplanen. Kommunikatör på RCC Väst
Redaktör på 1177.se

Kompetencentrum/Regionalt cancerrehabiliteringscentrum
1. Se över möjligheten att skapa ett regionalt cancerrehabiliteringscentrum där 
specialistkunskap för patienter med sena biverkningar och mycket avancerade 
behov finns. Centret bör även ge konsultativt stöd och erbjuda enklare 
kontaktvägar till specialist- och primärvård. Centret bör även vara en naturlig 
hemvist för forskning i området.  

Att genomföra  e tt dia logmöte  med ledningsråde t för S CC i syfte  a tt lyfta  frågan om 
e tt regiona lt Kompetenscentrum

V-chefer på resp. cancerbehandlande 
verksamhet/Ledningsrådet för SCC på SU x

Att frågan forts. diskuteras i ledningsrådet för SCC Se ovan

Sahlgrenska genomför en förstudie som innefattar kartläggning av befintliga 
resurser samt förslag på fortsatt upplägg.

Lymfödem 
1. Genomföra en kartläggning som beskriver förvaltningarnas följsamhet till rek i 
NVP cancerreha avseende omhändertagandet av patienter med lymfödem

Genomföra en enkätundersökning,  hur förvaltningarna lever upp till rek om 
lymfödem i NVP.

Projektgruppen för handlingsplanen 
x

Tillsätta en regional arbetsgrupp i uppdrag att identifiera bef pat.info, utforma och 
sprida regional pat.info

RCC Väst sammankallar arbetsgruppen. 
Resp förvaltningsled. utser repr. till arbetsgruppen 
bestående av ex KSSK, lymfterapeuter, FT.

Verksamheter med pat som löper risk för el har 
utvecklat lymfödem

Undersöka nuvarande o framtida behov av omhändertagandet av pat med 
lymfödem. 

RCC Väst/Projektgruppen för handlingsplanen 

2. Ta fram en RMR för omhändertagandet av pat m lymfödem

Nominera framtagandet av en ny RMR lymfödem RCC Väst/Projektgruppen för handlingsplanen 

Sammanställa underlag inför beredning av KoK-böcker och VÖK, som behandlar 
förflyttning av vård. x
RMR inkl en processkarta över pat process fr operation till ev livslång behandling, 
samt hur ansvaret kan delas mellan specialistsjukvård och primärvård.

Processgruppen för CR utser arbetsgruppen och leder 
arbetet.

Lymfödembehandlande verksamheter
Primärvårdsrepresentanter

3. Utöka tillgången till lymfterapeut genom att geograiskt placera ut en resurs i 
varje hälso- och sjukvårdsnämnd, via Regionhälsan.

2021 2022

Bilaga 1 - Övergripande tidplan  
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Multiprofessionellt arbetssätt

1. En regional checklista för hur multiprofessionellt/multidisciplinärt teamarbete bör genomföras x
Att genom samtalsintervjuer kartlägga bef. multiprofessionellt/disciplinärt 
teamarbete med repr. från SU, SkaS och SÄS. Projektgruppen för Handlingsplanen. x
Ta fram en gemensam definition på vad som avses med 
multiprofessionellt/multidisciplinärt teamarbete. 

Projektgruppen för Handlingsplanen tillsammans med 
RAG x

Göra en översyn av arbetsterapeuters och fysioterapeuter möjlighet att möta 
patienter i öppenvården samt att delta i multiprofessionella team. Projektgruppen för Handlingsplanen.

Professionsnätverken 

RCC Väst i samarbete med processgruppen arbetar fram checklistan baserad på 
ovanstående kartläggning och omvärldsanalys genomförd av projektgruppen.

Projektgruppen för Handlingsplanen tillsammans med 
RAG

Projektgruppen
RAG

2. Sprida argument och goda ex som kan inspirera till att arbeta i 
multiprofessionella team x

RCC Väst genomför ett inspirationswebbinarium där representanter från olika 
verksamheter berättar om sitt multiprofessionella arbetssätt, samt 
patienterfarenheter. 

Enheten för vårdutveckling, RCC Väst Repr fr multiprofessionella team i specialistvården

Neurologisk rehabilitering
1. Genomföra en översyn av tillgången till neurologisk rehabilitering för pat med 
tumör i CNS, i syfte att rutinmässigt behovsbedöma dessa patienter. 
Behovsbedömning bör även erbjudas pat som tid i livet haft hjärntumör och/eller 
som strålats mot hjärnan

Ta fram en processkarta i syfte att tydliggöra tillgången till neurologisk rehabilitering 
för patienter med tumör i CNS (tumörer i hjärna och ryggmärg). Detta görs i 
samarbete med processgruppen för CNS, representanter från 
rehabiliteringsmedicin samt primärvårdens neurovårdsteam. Processkartan 
planeras innehålla information om patientflöden, när behovsbedömning ska ske, 
personella resurser, olika vårdnivåer, styrdokument, dokumentation efter bedömning 
etc. 

RCC Väst tillsammans med RAG CNS RAG CNS
Repr. från specialistvårdens rehabiliteringsmedicin, 
primärvårdens neurovårdsteam

Sprida informationen om vilka vårdnivåer som finns och vad de erbjuder. RAG CNS samt utvecklingsledare RCC Väst RAG CNS 

Skapa och sprida patientinformation om vad som finns att tillgå efter utskrivning från 
sjukhus. Patientinformationen kan förslagsvis ges via Min vårdplan.

RCC Väst

Komplettera befintlig RMR för tumörer i hjärna och ryggmärg med en anpassad 
version av ovanstående processkarta.

RAGr CNS samt utvecklingsledare RCC Väst RAG CNS 

Komplettera befintlig RMR långtidsuppföljning efter barncancer med en anpassad 
version av ovantående processkarta. 

RCC Väst RAG barncancer

2. Utifrån patienters identifierade behov bedöma om dessa tillgodoses inom 
nuvarande verksamheter i VGR

RCC Väst

RCC Väst initierar ett förbättringsarbete identifierade behov blivit tillgodosedda 
inom nuvarande organisation och resurser. 

RCC Väst

3. Undersöka möjligheten att öka tillgången till neuropsykolog inom 
specialistvården och att skapa tillgång till neuropsykolog inom primärvårdens 
neurovårdsteam.

Ta del av resultat från pågående doktorandprojekt Functional outcome following 
treatment of low grade glioma, Sahlgrenska Akademin

RCC Väst Neuropsykolog på SU 

Genomföra arbetsmöte med representanter från specialistvård, primärvård och 
ansvariga för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab, i syfte att diskutera hur 
primärvårdens neuorvårdsteam kan få ökad tillgång till neuropsykolog. 

Patientgruppträffar
1. Tillgodose en jämlik tillgång till info om CR´s  olika områden genom att resp 
förvaltning erbjuder föreläsning digitalt och/eller fysiskt

Sprida de korta filmer om CR framtaget av SU, publicerat på 1177.se genom att:

Uppmana förvaltningarna att rutinmässigt informera patienter om filmerna RCC Väst via de regionala process- och 
omvårdnadsgrupperna

Kontaktsjuksköterskor 

Se över möjlighet att länka till regionala vgr-sidan på 1177.se, för att via MPV ge 
tillgång till infofilmerna

RAG Respektive ansvarig för förvaltningens webbsida

Uppmuntra till att resp. förvaltning länkar till filmerna från sin lokala webbsida om CR. RAG Sjukhusförvaltningar i VGR

Starta upp och/eller återuppta fysiska infogruppträffar, samt erbjuda möjligheten att 
delta digitalt.  

Uppmuntran från RCC Väst via RAG Sjukhusförvaltningar i VGR

2. Erbjuda strukturerade gruppsamtal inom resp förvaltning, under eller strax 
efter avslutad behandling, med samtalsledare med kunskap inom CR och 
samtalsmetodik

Genomföra förbättringsprojekt tills. med onkologiska verksamheterna där patienter 
erbjuds samtal i grupp.

RCC Väst Kuratorer/psykolog på sjukhusförvaltning med 
onkologisk/hematologisk verksamhet

Att RCC Väst arrangerar en inspirationsföresläsning om gruppmetodik för 
professioner som arbetar inom cancerrehabilitering. 

Enheten för vårdutveckling, RCC Väst
Utbildare är hälso-och sjukvårdskurator i nätverket för 
kuratorer inom cancervården

Professioner inom CR, som önskar inspiration om 
gruppmetodik.

Att RCC Väst arrangerar en kurs i mindfulness riktad till kuratorer inom 
cancerrehabilitering i VGR, i syfte att erbjuda mindfulness till patienter med cancer i 
grupp. 

3. Under förutsättning att ytterligare Kraftens hus etableras, erbjuda människor i 
liknande situation möjlighet till erfarenhetsutbyte, ett komplement till sjukvårdens 
CR. 

Berörda professioner från SU
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Samverkansformer 
1. En uppdaterad RMR cancerrehabilitering med förtydligande kring 
ansvarsfördelning

Etablera och starta upp arbetsgrupper med syftet är att ta fram underlag till när 
överlämning bör ske inom områdena fysisk aktivitet, samtalsstöd*, lymfödem, 
prehabilitering, fatigue och sexuell hälsa. 

RCC Väst i samarbete RAG Regionala processgruppen
Repr fr specialist- och primärvård

Utifrån arbetsgruppernas underlag, sammanställa RMR enligt befintlig rutin. RAG

2. En beskrivning av vilket samtalsstöd som bör erbjudas inom specialistvården 
resp. primärvården

*Genomföra workshops med kuratorer och psykologer och andra nyckelprofessioner 
från specialist och primärvård för att gemensamt komma fram till definitioner. Denna 
beskrivning kommer att ingå i den generella RMR för cancerrehabilitering. 

RCC Väst i samarbete med RAG Nätverket för kuratorer inom cancervård och 
psykologer/psykoterapeuter inom PV 

Undersöka om övriga programområden har identifierat behov av kuratorer i 
primärvården.

RCC Väst/projektgruppen för HP Ordförande för respektive RPO

3. Utöka primärvårdens uppdrag i Krav- och Kvalitetsbok Vårdval vårdcentral till 
att omfatta även samtalsstöd, utöver psykoterapeutisk behandling 

Nominera förslaget till vårdvalsberedningen 
Samverka med berörda RPO som också identiferat ett behov av samtalsstöd inom 
primärvården. 
Sprida kännedom om primärvårdens nya uppdrag ex till Hälso-och sjukvårdskuratorer 
på regionens sjukhus.
Sprida kännedom om primärvårdens nya uppdrag till process- och 
omvårdnadsgrupper inom RCC väst.

Utbildning
1. En nationell utb. om rehabilitering för de vanligaste cancerformerna samt sena 
biverkningar/följdsjukdomar, riktad till primärvården

Att RCC Samverkan ger uppdraget att ta fram en nationell webbutbildning enligt ovan 
till lämplig utförare, exempelvis RCC Väst. 

RCC Väst Professioner inom specialiserad cancervård, Repr. 
från PV
Webbyrå/kommunikatör 

2. Regional kompetenshöjande åtgärd för att personal inom specialistvården 
kring nutritionsbehandling vid cancer

Gemensamt utbildningsmaterial/underlag att utgå från i nutritionsutbildningen, 
innehållande identifiering av riskpatienter och risker med viktnedgång samt 
övergripande information om nutritionsbehandling. 

Ordförande nätverket för dietister inom cancervård.

Utbildningsinsatsen genomförs av resp. 
sjukhusförvaltnings dietister.

Nätverket för dietister 

3. Regional kompetenshöjande åtgärd för att personal inom specialistvården ska 
kunna samtala om sexuell hälsa

Undersöka möjligheten till att starta ett nätverk för personer som arbetar med sexuell 
hälsa inom CR.

RCC Väst Medlemmar i nätverk för sexuell hälsaa

Nätverket bestående av professioner i cancerrehabilitering med utbildning inom 
sexuell hälsa skapar en utbildningsinsats som genomförs av respektive 
sjukhusförvaltningsprofession i ämnet för att sprida kunskap om hur man samtalar om 
sexuell hälsa. 

Nätverk för sexuell hälsa
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Bilaga 2 – Helhetsbedömning av rehabiliteringsbehov 
 
Erfarenheter av införande av Hälsoskattning 

Sammanfattning av samtal med Ylva Hellstadius, tidigare ansvarig för implementering och 
utbildning i användandet av Hälsoskattning i Region Stockholm-Gotland. 

 

Erfarenheten baserar sig bland annat på en två-dagarsutbildning i psykosocialt omhändertagande 
där en del handlade om strukturerad bedömning med hjälp av Hälsoskattning. Insatsen var riktad 
till kontaktsjuksköterskor på sjukhusen i Region Stockholm Gotland. Intresse fanns även hos 
läkare.  

Inledningsvis ifrågasattes införandet av Hälsoskattning med hänvisning till brist på resurser för 
att möta behoven. Efter en tids användande av verktyget konstateras att den farhågan inte 
stämde. Erfarenhet visar att många av samtalen handlar om att normalisera, ”det är normalt att 
uppleva/känna så som du gör”. För det krävs ingen specialkompetens utan mer medmänsklighet. 
Samtalen, som genomfördes även innan Hälsoskattningen infördes, upplevs nu mer 
systematiserade och tidsbesparande. Samtalen fokuserar på det som patienten har problem med, 
inte det som patienten skulle kunna ha problem med. Att svara på frågorna i Hälsoskattningen 
kräver inte mer tid för patienten.  
 

Det nya strukturerade arbetssättet har även inneburit en ökad bild av vilken rehabilitering som 
kan erbjudas patienten.  

 

Ylva ger sina bästa tips för införande: 

• Börja med de mottagningar som är intresserade och vill prova 
• Fokusera på de resurser ni har och använd er av dem 
• Fokusera på det som fungerar, inte det som inte fungerar  
• Stötta patienten att fokusera på de behov som är viktigast. Instrumentet hjälper till att 

fokusera på det viktigaste.  
• Börja i liten skala, testa på en patientgrupp, exempelvis 1–2 patienter/vecka 
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Bilaga 3 – Lymfödem 
 
Rekommendationer NVP  

Nedanstående tabell är en sammanställning över enkätsvaren avseende hur 
sjukhusförvaltningarna lever upp till rekommendationerna i nationellt vårdprogram 
cancerrehabilitering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Statistik lymfödempatienter per år 

Nedanstående tabell är en sammanställning över antal patienter med lymfödem i regionen 
(fysioterapi/arbetsterapi), hur många besök de haft samt snittantal besök per patient.   
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Tillgängliga resurser för lymfödembehandling i Västra Götalandsregionen 

Västra Götalandsregionen har drygt 1,72 miljoner invånare (2020) och är bland de största 
regionerna sett till yta och antal invånare (källa: verksamhetsanalys 2020).  

I Västra Götalandsregionen finns det ca 9 lymfterapeuter fördelade enligt nedanstående tabell. 
Utöver det finns lymfterapeuter på Regionhälsans lymfödemmottagning samt på Rehabcenter 
Mösseberg. 
 

Alingsås 
lasarett 

Kungälvs 
sjukhus 

Sahlgrenska 
sjukhuset 

Skaraborgs 
sjukhus 

Södra 
Älvsborgs 
sjukhus 

Uddevalla 
sjukhus 

0 
lymfterapeuter 

1 
lymfterapeut 

3 
lymfterapeuter 

0 
lymfterapeuter 

3 
lymfterapeuter 

2 
lymfterapeuter 

0% 40% 200% 50% 160% 65% 

Källa: enkätsvar från lymfterapeuter och enhetschefer 

Specialistvården provar ut kompressionen för patienten med lymfödem. I Göteborg hänvisas 
patienten till regionhälsans lymfödemmottagning 5 år efter avslutad behandling. 

Primärvården kan förskriva stödstrumpor och kompressionsstrumpor för armar och ben och 
andra delar av kroppen. Primärvården kan erbjuda individanpassade träningsprogram, aktiva 
övningar och rådgivning, men gör det i varierande omfattning. 

 
Lymfödemmottagning Regionhälsan 

Lymfödemmottagningen ansvarar för att behandla lymfödem hos vuxna patienter med 
diagnosticerade primära och sekundära lymfödem. Uppdrag kommer från Hälso-och 
sjukvårdsnämnden Göteborg och vänder sig till boende i Göteborg. För närvarande arbetar två 
lymfterapeuter på mottagningen fördelat på en heltidstjänst. Mottagningen, som är belägen vid 
Backaplan, tar i praktiken emot patienter från ett större geografiskt område, och därmed fler 
patienter än vad som är avsett.  
 
Rehabcenter Mösseberg  

Rehabcenter Mösseberg drivs av Bräcke Diakoni och ligger i Falköping. Avtal finns med Västra 
Götalandsregionen och omfattar ca 80 patienter per år. Vanligtvis tar de emot 60–70 patienter/år 
varav ca 5 med primärt lymfödem. Rehabcenter Mösseberg har tre lymfterapeuter. Patienter 
remitteras för inneliggande behandling 2–3 veckor, alternativt öppenvård.  
De mest förekommande cancerdiagnoserna är bröstcancer och gynekologisk cancer.  
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Bilden visar antal lymfterapeuter geografiskt fördelade i regionen. 
 

Benchmark andra regioner 

Region Stockholm 

I region Stockholm finns det ca 2,38 miljoner invånare. Ungefär 100 lymfterapeuter finns 
fördelade inom på regionens sjukhus (5), hemsjukvård, primärvård, och privata mottagningar. 

Det finns lymfterapeuter både inom sluten- och öppenvården på regionens stora sjukhus; 
Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus.  

Primärvårdsrehabilitering har tilläggstjänst för behandling av lymfödem. Insatsen omfattar 
förskrivning och kompressionsbehandling samt information och träning i användande och 
egenvård av kompressionsplaggen. Manuellt lymfdränage ges som tillägg när effekten av 
kompressionsbehandling inte är tillräcklig. Insatsen omfattar information om tillståndet och 
vikten av egenvård. Källa: Vårdval Primärvårdsrehabilitering   
 

Region Skåne 
En kartläggning pågår kring lymfterapi inom region Skåne. RCC Syd har tagit fram regional 
tillämpningsrutin för Södra sjukvårdsregionen av nationellt vårdprogram, som inkluderar ett 
rehabiliteringsförlopp och ansvarsfördelning mellan specialistvård och primärvård.  
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Region Halland 

Region Halland har en befolkningsmängd på 0,33 miljoner invånare (2019). I regionen finns ca 20 
utbildade lymfterapeuter organiserade i både specialist- respektive primärvård. Det är ett krav att 
alla vårdcentraler ska ha tillgång till lymfterapeut, vilket de flesta har.  
 
Egenvård för behandling av lymfödem 

Det finns framtaget material som kan användas för att öka förståelse och kunskapen om 
lymfödem och behandling av lymfödem.  

Onkologimottagning i Lund har två filmade föreläsningar att använda i patientutbildningssyfte. 
Dessa är;  

• Undersökning och bedömning av lymfödem  

• Behandling av lymfödem 
https://vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/mottagningar-och-
avdelningar/onkologimottagning-lymfodem-lund/ 

 

På Svenska ödemförbundets hemsida finns flera länkar i ämnet,  
www.svenskaodemforbundet.se/filmarkivet  
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Bilaga 4 - Multiprofessionellt arbetssätt 
 
BäckencancerRehabilitering, Sahlgrenska 

BäckencancerRehabiliteringen är en sjuksköterskeledd mottagning för patienter som har 
genomgått strålbehandling vid cancer i bäckenområdet och som har kvarvarande fysiska 
symptom. De erbjuder utredning, stöd och behandling efter cancer i bäckenområdet – som 
gynekologisk cancer, ändtarms- eller analcancer. I ett första steg utreds och behandlas symptom 
från tarm, blåsa, sexuella förändringar och lymfödem. 

 

Arbetssätt  
Det multiprofessionella arbetssättet initierades av verksamhetschef och överläkare på onkologiska 
kliniken. Professionerna läkare (smärtspecialist och gyn-onkolog), psykolog, fysioterapeut, 
lymfterapeut och specialistsjuksköterskor träffas under en timme varannan vecka i syfte att; 

• patienter med multipla vårdbehov ska få sina behov tillgodosedda  
• lyfta patientfall på ett strukturerat sätt för patienter med komplexa symtom som kan 

komma att kräva samordnade insatser 
• optimera insatserna 
• undvika dubbelarbete 

Dietist är med vid behov. Patientfall som diskuteras har en komplex problematik med bland 
annat svår smärta, psykosocial påverkan, lymfödem, tarmproblem, urinvägsproblem, sexuell 
påverkan, nedsatt fysisk förmåga, obalans i vardag och struktur och nutritionsproblem. 
Diskussionen behandlar rimlighet och vad som är ett bra mål för patienter av komplex 
karaktär/problematik. Patienten medverkar inte på mötet, men det är något som eventuellt 
kommer ske i framtiden.  

Kontaktsjuksköterskan tar hand om basvården såsom rådgivning och uppföljning.  

 

Vinster och fördelar med arbetssättet 
Att arbeta multiprofessionellt ger nya perspektiv och infallsvinklar vilket i slutändan gagnar 
patienten. Här listas de fördelar som BäckecancerRehabilitering ser med arbetssättet; 

• ökad förståelse för varandras kompetens och roller 
• diskussionerna i teamet har breddat kunskapen om patienternas problem och symtom 
• ökad kunskap om hur olika symtom och insatser hänger ihop med varandra 
• hittar vägar för remisser till primärvård och specialister 
• att patienten vet att deras ärende tas upp med andra professioner bidrar till att patienten 

förstår att hennes symtom och situation tas på allvar  
• annan profession i teamet har kunnat ta vid eller ta över fallet 
• Tidseffektivt sätt att hantera olika problemområden då alla har en spetskompetens  
• Tydlighet i vem som gör vad 
• Kvalitetssäkring – stärker patientens roll och kan bidra till att stärka varandra i vilka 

åtgärder som görs 
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• Fördel med förutsägbar träffpunkt – färre kontakter mellan professioner 

 

Lärdom 
Tidigare nominerades de patientfall som skulle diskuteras på teamträffen, vilket krävde att alla 
deltagande professioner var inlästa på patientfallet på förhand. Arbetssättet ändrades, nu ges i 
stället informationen (bakgrund, anamnes och aktuellt problem) på sittande möte. Frågor som 
har behövts tydliggöras är exempelvis vilka kriterier som ska gälla för att ta upp ett patientfall, 
vem som ska dokumentera och hur mycket utrymme som bör ges till ett och samma patientfall.  

 
Plan framåt 
En plan framöver är att skapa en rutin med möjlighet för extern profession (ex läkare, 
sjuksköterska) att lyfta patientfall i det multiprofessionella mötet. 
  
 
Uppföljningsmottagningen, Sahlgrenska  

Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer riktar sig till personer över 18 år som 
behandlats för cancer före 18 års ålder och som avslutat sin cancerbehandling för minst 5 år 
sedan. Sedan 2017 får alla 25-åringar från Barncancerregistret ett personligt erbjudande om ett 
besök. Man kan också komma till Sahlgrenskas Uppföljningsmottagning via remiss från annan 
vårdgivare eller genom att själv ta kontakt.  

 

Arbetssätt  
Mottagningen arbetar multiprofessionellt med ett team bestående av läkare, sjuksköterska och 
kurator, som tillsammans deltar vid patientbesöken. Vid första besöket görs en genomgång av 
den behandling som gavs i barnaåldern vilket ger patienten en utökad bild av hur det var när 
patienten var barn. Patienten har inför besöket fyllt i en psykosocial screeningenkät. 
Utgångspunkten i samtalet är dels information om den tidigare behandlingen och vad den kan 
betyda för framtiden, samt patientens behov utifrån nuläget. De olika professionerna 
kompletterar varandra i samtalet vilket ger en heltäckande bild fram av patientens nuläge. Efter 
genomförd läkarundersökning avslutas mötet med en sammanfattning av den fortsatta 
planeringen inklusive remisser för olika typer av undersökningar, samtalskontakt mm. Målet med 
besöket är att patienten ska få kunskap om sin sjukdom, behandling och vad som behöver följas 
upp, samt att se till att av screeningbehov för vissa sena biverkningar uppfylls.  Efter besöket 
erhåller patienten dokumentet ”Sammanfattning av din cancerbehandling med 
uppföljningsrekommendationer” via post. Detta dokument skickas även till andra aktuella 
vårdgivare. Patienter med avancerade och mycket avancerade behov planeras för glesa återbesök 
utefter behov. Övriga informeras om att ta kontakt med mottagningen vid behov. Ibland behövs 
ett snabbt uppföljande besök då mycket ny information givits vid första tillfället, detta utförs 
vanligen av två personalkategorier (ofta läkare och sjuksköterska eller sjuksköterska och kurator) 
utifrån patientens behov.  

I mars 2020 gjordes de fysiska besöken om till digitala vårdmöten via 1177 på grund av 
pandemin.  
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Vinster och fördelar med arbetssättet  
Upplägget är framtaget i dialog med och efter önskemål från patienter och deras föräldrar.  

• För patienten är det en stor fördel att kunna träffa flera professioner samtidigt och 
därmed slippa berätta samma sak flera gånger.  

• En psykosocial vårdplan tas fram och skrivs tillsammans med patienten, som sedan får 
med sig pappret hem.  

• För personalen ger arbetssättet en tidsvinst gällande kommunikationen då alla har hört 
samma sak.  

• Det blir också kunskapshöjande genom att lyssna till vad de andra professioner säger och 
vad de ställer för frågor.   

  
 Lärdomar  
Genom patientutvärderingar framkom att ett förtydligande behövdes för att tydliggöra att 
Uppföljningsmottagningen är ett kunskapscentrum, och inte en mottagning som vårdar 
patienten. En annan lärdom är att alla tre professioner behövs i mötet med patienten. Detta har 
tydliggjorts vid tillfällen då kurator eller sjuksköterska pga. sjukdom inte haft möjlighet att delta.  

 
Cancerrehabiliteringsteam SkaS, Lidköping  

Patienter med diagnoser som bröst- mag-, tarm- och prostatacancer omhändertas och behandlas 
inom verksamhetsområdet för kirurgi, urologi och onkologisk/palliativ vård på SkaS.  Beroende 
på vilken behandling som ges, kan ansvarig kontaktsjuksköterska och ansvarig läkare vara 
antingen på bröst, kirurg- urolog- eller på onkologmottagningarna. Tillgång till kurator, 
fysioterapeut, dietist och rehabkoordinator finns. 

 

Arbetssätt  
Inom ramen för ett projektarbete har en grundstruktur för teamträff cancerrehabilitering tagits 
fram. Målet med den framtagna grundstrukturen är att den blir övergripande för hela SkaS. 
Respektive verksamhet kan göra anpassningar utifrån patientbehov och sina förutsättningar. 
Pilotverksamhet har bedrivits för bland annat bröstcancerpatienter som beskrivs nedan. 
 
Vid teamträffarna deltar onkolog, kirurg, kontaktsjuksköterskor, sjukgymnast, dietist, 
rehabkoordinator och kurator. Då det för närvarande är brist på arbetsterapeuter, medverkar inte 
den professionen på mötet.  
 
Syftet med den multiprofessionella träffen är att tillsammans skapa en helhetsbild, för att möta 
patientens behov av cancerrehabilitering, som den enskilda professionen inte klarar på egen hand. 
I teamet diskuteras patienter inför onkologisk behandling och patienter med avancerade behov av 
cancerrehabilitering.  
 
Teamet, som träffas en gång i veckan, kommer pålästa om aktuellt patientfall (max två patienter 
diskuteras). Mötet utgår från en strukturerad kommunikationsmodell, SBAR som står för 
Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation. Mötet föregås av en dialog med 
berörd patient som ger sitt samtycke till att fallet diskuteras i teamet. Patienten görs delaktig 
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genom möjligheten att, bland annat, framföra vad som är viktigt för dem i skrift eller genom 
samtal. Dokumentationen av mötet görs i mall för team i Melior.  
  
Vinster och fördelar med arbetssättet  

• Teamdeltagarna upplever ett stort värde av att mötas då det inte finns något annat forum 
för det i vardagen.  

• Arbetssättet ger snabbare kontaktvägar och då det fungerar bra blir det en avlastning för 
den enskilda professionen.  

• Det uppskattas av patienten som förväntar sig att rehabiliteringsinsatserna är 
samordnade.    

 
 
Lärdomar 
En lärdom är att deltagande professioner kan ha olika förväntningar om vad det innebär att ingå i 
teamet och vad som ska göras på sjukhus- respektive primärvårdsnivå. En erfarenhet är också att 
det är lättare att diskutera patienter där problem redan uppstått och att vi är mer ovana vid det 
prehabiliterande arbetssättet. Det tar tid att implementera ett nytt arbetssätt, att motivera 
medarbetare och att få in det som en självklar del i verksamheten. Under tiden som gått hittills, 
har det av olika anledningar varierat hur regelbundet träffarna blir av. Teamträffarna behöver 
schemaläggas vilket kan vara en utmaning att samordna då professionerna kommer från skilda 
verksamheter. Timing är också viktig, d.v.s. att rehabilitering inte ges vare sig för tidigt eller för 
sent. En framgångsfaktor för arbetet är ett formulerat mandat från verksamhetschefen.  

 
Öron-näsa-halsenheten, Södra Älvsborgs sjukhus  
Öron-näs-halsenheten ingår i kirurg- och öronkliniken och är organiserad i en avdelning (6 
vårdplatser på kirurgavdelning 2) och en mottagning. På Öron-näs-halsmottagningen undersöks, 
utreds och behandlas bland annat tumörsjukdomar inom öron-, näsa- och halsregionen. Det är 
patientens eftervård som tas omhand på SÄS, operation och strålning görs på SU. 

På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinsk sekreterare. 
Arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator och logoped tillhör en annan klinik, men finns 
tillgängliga för patienter som är i behov av deras kompetens. Audionomer hör organisatoriskt till 
Handikappförvaltningen, men samarbetar med ÖNH-mottagningen. 

 

Arbetssätt  
På Öron-näsa-halsenheten träffas teamet en gång i veckan, under ca 30 minuter, för att diskutera 
nydiagnostiserade patientfall, både från öppenvård och slutenvård. Det multiprofessionella 
teamet består av kontaktsjuksköterska, läkare, dietist, logoped, kurator och rehabkoordinator och 
dessa professioner brukar vara med varje teamkonferens. Ofta är också sjukhustandläkare och 
käkkirurg med, enstaka gånger patolog. Fysioterapeut och arbetsterapeut kan kontaktas vid 
behov. 

Dietist och logoped har ibland sambokade besök, då behov finns att träffa patient tillsammans, 
vilket båda professionerna tycker är ett bra arbetssätt. 
  



47 

En gång per termin har tumörteamet och rehabprofessioner stormöte som leds av ansvarig läkare 
för tumörpatienter på öronmottagningen. Då tas frågor upp som är av vikt för alla professioner, 
exempelvis ledtider. 
   
Lärdomar  
Logopederna tycker att de har för lite resurser i teamet. De upplever att de ofta träffar patienten 
för sent i rehabiliteringsprocessen, då de redan har problem med sväljning, smärta och då talet 
redan är påverkat. Det har dock blivit en förbättring sedan team-konferenserna påbörjats 
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Bilaga 5 - Neurologisk rehabilitering 
 
Neurovårdteam i Vårdval Rehab 

Neurovårdteamets uppdrag är: 

• Patienter som har ny- och/eller återinsjuknat i stroke 
• Patienter med annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk diagnos som bedöms behöva 

rehabilitering med teamets specifika kompetens. 
• Prioriterad målgrupp är patienter med neurologisk diagnos i direkt anslutning till 

utskrivning från slutenvården.   

I teamen ingår arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped. För rehab i primärvårdens 
neurovårdteam ska patienten ha: 

• behov av minst två av de i teamet ingående yrkeskategorierna. Har patienten endast 
behov av arbetsterapeut eller fysioterapeut tar vi hand om detta inom mottagningens 
ordinarie rehabverksamhet. Logoped finns enbart inom neurovårdteamet.  

• neurologisk diagnos enligt Vårdval Rehabs lista 

Besöken sker huvudsakligen på mottagning eller genom digitala besök. Vid behov görs hembesök 
(om patienten bor i upptagningsområdet). Möjlighet finns att genomföra det första teambesöket 
som hembesök samt besök för att instruera och följa upp hemträning, och prova ut och följa upp 
hjälpmedel. Dock saknas möjlighet att ge kontinuerlig träning i hemmet.  

 

I de fall patienten inte uppfyller kriterier för neurovårdteam kan patienten överrapporteras till 
arbetsterapeut och/eller fysioterapeut i primärvårdens ordinarie rehabverksamhet. 

 
Överrapportering sker via remiss eller muntligt.  
 
Följande information bör vara med i överrapporteringen; diagnos med ICD10-kod, att patienten 
är i behov av team, vilken kategori som är aktuell, plan för patienten (ex om tumören är borta 
etc.), eventuella restriktioner exempelvis om patienten inte får träna för hårt/tung belastning.  
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Bilaga 6 - Patientgruppträffar  
På Cancerrehabiliteringen Onkologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i samarbete med 
patienter, kommunikationsenheten SU och Vårdgivarguiden producerat korta filmer som riktar 
sig till alla som behandlas eller har behandlats för cancer och till de som är närstående till någon 
som har eller har haft cancer. Filmerna publicerades på 1177.se i januari 2021 och tar upp 
följande 14 ämnen:  

• Fatigue - cancerrelaterad trötthet 

• Smärta 

• Mat för att må bra under/efter behandling  

• Sexuell hälsa och rehabilitering vid cancersjukdom  

• Barn som närstående  

• Alternativ medicin  

• Tarmproblem vid strålbehandling mot bäckenområdet  

• Fysisk aktivitet och träning  

• Balans i vardagen  

• Psykologiska utmaningar  

• Oro och ångest  

• Återgång till arbete efter cancersjukdom  

• Kontaktsjuksköterskan – din fasta punkt under cancerbehandlingen  

• Information om Uppföljningsmottagningen efter barncancer  
 

Kort om mindfulness 

Det finns olika metoder för behandling i grupp. En metod som hälso- och sjukvårdskuratorer 
kan använda sig av är samtalsbehandling, en annan metod kan vara mindfulness.  

Mindfulness/medveten närvaro, är ett förhållningssätt som handlar om att leva i större 
medvetenhet om sig själv och det som finns omkring oss just nu. Med mindfulness kan vi träna 
vår förmåga att observera strömmen av tankar, att släppa taget om tankarna och medvetet styra 
vår uppmärksamhet och vårt agerande till skillnad från ett vanemässigt och automatiskt 
handlande. Mindfulness strävar efter att se på tillvaron och uppleva den med ett öppet och 
nyfiket sinne, utan att döma eller värdera.  

I en studie genomförd på Skaraborgs Sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar 
resultatet att gruppbehandling i mindfulness lindrar depression, minskar stress och 
symptombörda samt förbättrar hälsostatus och immunförsvar. Vidare stärks förmåga att hantera 
stress och personlig utveckling trots sjukdomen. För mer information;  
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https://www.vgregion.se/aktuellt/avpublicerade-nyheter/mindfulness-har-effekt-i-varden-av-
brostcancer/ 

 
Samtalsgrupper på Skaraborgs sjukhus 

Som ett förbättringsarbete inom ramen för en uppdragsutbildning för kuratorer inom VGR 
genomförde två kuratorer ett pilotprojekt på SkaS i form av samtalsgrupp 2018–2019.  
Förbättringsarbetet beskrivs i rapporten ”Cancerdrabbade patienters behov av att få träffa andra 
människor i en liknande situation”.  

Samtalsgruppen träffades vid fem tillfällen á 1,5 timme varannan vecka. Kontaktsjuksköterskor 
på onkologimottagningen erbjöd interventionen till patienter som var i yrkesverksam ålder samt 
färdigbehandlad eller i slutet av sin behandling. Sex patienter valde att delta. En av kuratorerna 
ledde samtalen och den andra var observatör.  

Varje tillfälle började med fika för att underlätta en social interaktion, skapa en förutsägbar ram 
samt sammanhangsmarkering. En viktig utgångspunkt var att gruppen fick samtala kring det som 
de ansåg var angeläget. Vid första tillfället lades fokus kring att skapa en god gruppdynamik, 
berätta om förutsättningar kring sekretess och att de kunde få dela bakgrund kring sin 
cancererfarenhet och livet i stort. Planen var att försöka hålla förutbestämda teman vid varje 
tillfälle men tidigt märktes att det fanns ett stort behov av att samtala fritt. Samtalsledarna valde 
att följa gruppens process och kan i efterhand konstatera att de teman som planerades för inte 
fungerade. Vid varje tillfälles avslut så fick gruppen bestämma tema inför nästa träff. Dessa 
teman lyfte patienterna själva fram som viktiga att dela med varandra: tankar, känslor, acceptans, 
framtid, och mindfulness. 

Utvärderingen visade att interventionen varit till hjälp för patienterna och de har upplevt att 
hanteringen av vardagen ökat. De ansåg att det var skönt att träffa andra i samma situation 
utifrån en förståelse som inte finns i deras nätverk. De var modiga, inkluderande och vågade dela 
med sig av svåra saker som uppkommit i samband med sjukdomen. En lärdom som dras av detta 
är att som professionell våga låta grupprocessen styra snarare än att hålla till förutbestämda 
teman. Förutsägbarheten i strukturen samt att delaktighet skapade en trygghet i gruppen som 
möjliggjorde djupare samtal. Om insatsen leder till patientnytta i ett längre perspektiv är inte 
undersökt.  

 

Länk till projektarbetet Cancerdrabbade patienters behov av att få träffa andra människor i en 
liknande situation. 
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Bilaga 7 - Samverkansformer  
I ett arbetsmöte om samverkansformer mellan specialistvård och primärvård framkom flera 
synpunkter från deltagarna bestående av representanter från både primärvård och specialistvård. 
Denna input kommer att beaktas och diskuteras i de kommande arbetsgrupperna i framtagandet 
av en uppdaterad medicinsk riktlinje (RMR) för cancerrehabilitering. Exempel på frågeställningar 
att diskutera och tydliggöra är:  

o När cancerrehabilitering för patienter kan pågå parallellt i både specialistvården och 
primärvården  

o Om en skrivning krävs i Krav-och kvalitetsboken för vårdval rehab och/eller vårdval 
vårdcentral (fysisk aktivitet) 

o Specificera i vilka särskilda fall som samtalsstöd bör ges i specialistvården efter att 
patienten är färdigbehandlad samt att identifiera i vilket skede som ansvaret kan och bör 
flyttas över till primärvården. 

o Identifiera i vilket skede som ansvaret kan och bör flyttas över till primärvården avseende 
patienter med fatigue. (Om och hur samarbetet bör ökas mellan arbetsterapeuter inom 
specialistvård och öppenvård för patienter med fatigue) 
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Bilaga 8 – Belastning för vårdpersonal för genomförande av åtgärder  



53 

 

Bilaga 9 - Utvecklingsområden från kartläggningen 2019  
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Bilaga 10 - Förbättringsförslag från kartläggningen 
fördelade i arbetspaket 
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Utvecklingsområde Förslag från kartläggning Arbetspaket
Helhetsbedömning av rehabiliteringsbehov
Skapa rutiner och genomföra implementering

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

arbete pågår på RCC

Helhetsbedömning av rehabiliteringsbehov
Skapa rutiner och genomföra implementering

RCC Väst aktivt stödjer implementeringen av återkommande/regelbundna helhetsbedömningar av patienten och dess närståendes 
rehabbehov. 

Helhetsbedömning av rehabbehov

Helhetsbedömning av rehabiliteringsbehov
Skapa rutiner och genomföra implementering RCC Väst säkerställer att NVP`s rekommendation följs upp med avseende på att inkludera cancerrehabiliteringen i MVP

arbete pågår på RCC

Helhetsbedömning av rehabiliteringsbehov
Skapa rutiner och genomföra implementering RCC Väst bevakar att PREM-enkäter som ingår i kvalitetsregistrens uppföljning utvecklas med avseende på upplevd cancerrehabiliteringen

-

Aktiva överlämningar 
Säkerställ och implementera aktiva överlämningar

Behandlande verksamhet inom sjukvården inför rutin för och implementering av aktiv överlämning med mottagningsbekräftelse. 
Primärvården kontaktas i ett tidigt skede. 

Samverkansformer

Aktiva överlämningar 
Säkerställ och implementera aktiva överlämningar

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. 

Utbildning

Aktiva överlämningar 
Säkerställ och implementera aktiva överlämningar Det skapas en stödfunktion med en enkel och tydlig väg in för primärvården till specialistsjukvården. 

Samverkansformer &  Kompetenscentrum

Information till patienten 
Säkerställ transparent information från vården till patienten

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 att helhetsbedömningar av rehab-behovet. 

Helhetsbedömning av rehabbehov

Information till patienten 
Säkerställ transparent information från vården till patienten

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

arbete pågår på RCC

Information till patienten 
Säkerställ transparent information från vården till patienten RCC Väst ansvarar för dialog med 1177.se för att säkerställa korrekt och aktuell information om cancerrehabilitering. 

1177.se

Information till patienten
Säkerställ transparent information från vården till patienten vården utvecklar sitt arbete med "kvittering" om att patienterna har förstått informationen korrekt

Information till patienten 
Säkerställ transparent information från vården till patienten

Respektive vårdgivare säkerställer att patienter och närstående erhåller information om: 
biverkningar, tillgängligt rehabiliteringsstöd, kontaktperson under behandling, att avslutningssamtalet är ett avslutningssamtal, vem som tar 
ansvar för patienten efter avslutad behandling

ingår i MVP, arbete pågår

Lymfödembehandling 
Utred behovet av och tillgänligheten till lymfödembehandling 

HSS ger RCC Väst i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer geomföra en översyn om: 
-vilket faktiskt behov som finns av lymfödembehandling hos patienter 
-vilka tillgängliga resurser som finns när det kommer till lymfödembehandling
-vad som behövs föra att ev. öka tillgängligheten
-hur lymfödembehandling kan spridas ut i regionen och finnas tillhands närmre patientens hem
-hur det kan skapas möjligheter till tid för information och utbildning av patienten för egenvård
-vad som behövs för at utbilda närstående som kan stötta i egenvården

Lymfödem

Lymfödembehandling 
Utred behovet av och tillgänligheten till lymfödembehandling RCC Väst bör samverka med RCC Syd kring det tilläggsdok för lymfödembehandling som RCC Syd tagit fram (tillägg till NVP 2019)

Lymfödem

Sena biverkningar/följdsjukdomar
Utveckla mottagning och kunskap om sena 
biverkningar/följdsjukdomar

RCC Väst ser över möjligheten att ta fram en utbildning för primärvården om sena biverkningar/följdsjukdomar
Utbildning

Sena biverkningar/följdsjukdomar
Utveckla mottagning och kunskap om sena 
biverkningar/följdsjukdomar

Uppdraget för Uppföljningsmottagningen för unga med barncancer utökas succesivt
-för att möta fler patienter med komplexa behov efter cancer oavsett ålder vid insjuknandet
-för att fortsätta kunna möta patienter i hela Västra sjukvårdsregionen 
-för att öka kunskapen och fungera som ett kompetenscentrum och sammanhålande instaqns mellan olika specialiter i Västra  
sjukvårdsregionen

Kompetenscentrum

Tillgänglighet
Utöka resurser där det finns tydligt identifierade brister

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

Samverkansformer

Tillgänglighet
Utöka resurser där det finns tydligt identifierade brister Respektive förvaltning ser över behovet av eventuell resursförstärkning för att leva upp till NVP

Samverkansformer

Tillgänglighet
Utöka resurser där det finns tydligt identifierade brister

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

Tillgänglighet
Utöka resurser där det finns tydligt identifierade brister

de olika rehabiliteringsprofessionerna skapar rutiner för "train-the-trainer" dvs när en medarbetare har gått en utbildning ses möjlighet över 
att hålla intern föreläsning för kollegor för att kunns sprida information och kunskap.

Tillgänglighet
Utöka resurser där det finns tydligt identifierade brister

RCC Väst undersöker möjligheten att skapa fler verksamheter som Kraftens hus i Västra sjukvårdsregionen för att tillgodose: 
att anhörigteam skapas, att anhörig "cancerskola" finns att få som föreläsning eller webbaserat, att gruppträffar för anhöriga hålls

befintligt projektgrupp ser över 

Tillgänglighet
Utöka resurser där det finns tydligt identifierade brister Info om patientföreningar som erbjuder stöd till närstående bör alltid ges vid inskrivning i specialistvården

ingår i MVP, arbete pågår

Tillgänglighet
Utöka resurser där det finns tydligt identifierade brister information tydliggörs om patientföreningar och lots till krisstöd som finns på www.1177.se 

1177.se

Tillgänglighet
Utöka resurser där det finns tydligt identifierade brister

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 neurobehandling. Neurobehandling bör även erbjudas vid behov till patienter med högmalign tumör samt för patienter 
som haft hjärntumör i barndomen. 

Neurologisk rehabilitering

Multidisciplinärt- och multiprofessionellt arbetssätt
Ta vara på goda exempel och expandera dessa respektive verksamhet där multidisciplinärt teamarbete pågår, utvärderar projektet och implementerar arbetssätt vid goda resultat. 

Multiprofessionellt arbetssätt

Multidisciplinärt- och multiprofessionellt arbetssätt
Ta vara på goda exempel och expandera dessa Respektive verksamhet utvecklar och utvärderar multiprofessionellt arbetssätt inom cancerrehabilitering.

Multiprofessionellt arbetssätt

Multidisciplinärt- och multiprofessionellt arbetssätt
Ta vara på goda exempel och expandera dessa  RCC Väst verkar för att påtala behovet av forskning kopplat till cancerrehabilitering

Kompetenscentrum

Samtalsstöd och fysisk aktivitet
Erbjud samtalsstöd och fysioterapi i större utsträckning se förslag under punkt 6: Tillgänglighet

Samtalsstöd och fysisk aktivitet
Erbjud samtalsstöd och fysioterapi i större utsträckning Primärvården involveras i denna översyn för att möjliggöra rehabilitering närmare patienten.

Samverkansformer

Gruppträffar
Gruppträffar som arbetssätt

En fortsatt satsning på- och utökaning av erbjudandet med fysioterapi i grupp och att detta integreras i ordinarie verksamhet.
Samverkansformer

Gruppträffar
Gruppträffar som arbetssätt

informationsgruppträffar införs för övergripande rehabiliteringsinformation tex en måndag i månaden med alla olika professioner knutna till 
cancerrehabilitering samtidigt.

Patientgruppträffar

Gruppträffar
Gruppträffar som arbetssätt

samtalsgrupper 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. 

Patientgruppträffar

Gruppträffar
Gruppträffar som arbetssätt

vården tydligare informerar om olika patientföreningar som erbjuder stöd genom gruppträffar för patient och närstående
ingår i MVP, arbete pågår

Gruppträffar
Gruppträffar som arbetssätt

liknande verksamheter som Kraftens hus startas upp på fler ställen i Västra sjukvårdsregionen
befintligt projektgrupp ser över 

Digitalisering
Vidareutveckla digitala system som kommunicerar

RCC Väst ansvarar för en kontinuerlig dialog med projektet FVM och säkerställa att cancerrehabilitering är en given del i projektet. 
integreras där så är möjligt

Digitalisering
Vidareutveckla digitala system som kommunicerar

Cancerrehabiliteringen innefattas i arbetet med vårdens digitalisering
integreras där så är möjligt

Digitalisering
Vidareutveckla digitala system som kommunicerar

Befintliga testapplikationer för digitalisering inom cancerrehabilitering struktureras och samlas för att nå ut med kunskap.
integreras där så är möjligt

Bilaga 11 - Från utvecklingsområden och förslag till arbetspaket 
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Bilaga 12 - Kontaktpersoner 
Inom ramen för arbetet har följande personer kontaktats i syfte att inhämta kunskap och input 

genom olika sammanhang; arbetsmöten, intervjuer och samtal.  

Kontaktperson: Roll:  
Alicia Hellgren Kontaktsjuksköterska, SU, Ordförande omvårdnadsgrupp CNS 

RCC Väst 

Ann Sörbo Rehabiliteringsläkare Rehabkliniken, SÄS 

Anna Ekblom Logoped, SÄS 

Anna Helstad Specialistsjuksköterska RehabCenter Mösseberg 

Anna Johnsson Fysioterapeut cancererhab, Skåne universitetssjukhus 

Anna-Karin Larsson Hälso-och sjukvårdskurator, sexolog, SkaS  

Britt Lundmark Verksamhetschef Försäkringsmedicin, Lymfödem, Osteoporos 

Carina Göransson Hjälpmedelssamordnare Arbetsterapi och Fysioterapi, 

Sektionsledare Arbetsterapi, SU 

Christina Ramnfors Enhetschef för kuratorsmottagningen, NU-sjukvården 

Claudia Berghaus Hälso-och sjukvårdskurator, Kvinnokliniken och Urologkliniken, 

SU  

Eva Källén Regionutvecklare, Koncernstab beställning och produktionsstyrning 

av Hälso- och sjukvård  

Fredrik Ahlvik Regionutvecklare Enhet Läkemedel och hjälpmedel 

Gabriella Odell Hälso-och sjukvårdskurator, Bröstcentrum, SU 

Gunilla Heed Hälso-och sjukvårdskurator, Enheten cancerrehabilitering, 

Verksamhet Onkologi, SU 

Gunilla Kjellby Went Verksamhetschef Fysioterapi och Arbetsterapi, SU 

Göran Falk Fysioterapeut Närhälsan Rehab Frölunda 

Helen Svanberg 

Knight 

Logoped, Närhälsan Rehab Frölunda 

Helene Öberg  Delat ordförandeskap för NVP cancerrehabilitering med inriktning 

mot implementering, RCC Syd 

Isabelle Rydén Neuropsykolog SU, doktorand GU 

Jeanette Rhen Verksamhetschef Primärvårdens dietistenhet 

Jenny Larsson Leg Fysioterapeut, Sektionsledare MedOnk-gruppen 

Johanna Svensson Verksamhetschef Onkologi SU 
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Karin Fröjd Specialistläkare, Närhälsan Tjörn vårdcentral 

Karin Holmberg Lymfterapeut, Kungälvs sjukhus samt Lymfödemmottagning GBG 

Karin Jannesson Kontaktsjuksköterska, Onkologimottagningen, SkaS 

Kenneth Sydling Psykolog, Uppföljningsmottagningen, SU 

Kerstin Björfjäll Ledamot i patientföreningen Svenska Ödemförbundet i VG, 

pensionerad lymfterapeut 

Kristina Rasmusson Regionutvecklare, enhet vårdval och fördjupad uppföljning 

Lena Karlsson Regionutvecklare, Enhet vårdval och fördjupad uppföljning 

Linda Åkeflo Specialistsjuksköterska Bäckencancerrehabiliteringen, SU 

Louise Gamming Fysioterapeut Primärvården, + RCC Syd 

Margareta Haag Ordförande i svenska ödemförbundet 

Maria Olsson Specialistsjuksköterska, Uppföljningsmottagningen SU 

Marie Edvinsson Enhetschef Fysioterapi, SU 

Nina Glebe Hälso-och sjukvårdskurator, Kirurg- och öronmottagningen, SÄS 

Pernilla Fagerlind Kontaktsjuksköterska, bröstmottagning, Lidköping 

Peter Svensson Regionutvecklare, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 

Polymnia Nikolaidis Fysioterapeut, Karolinska sjukhuset, Sth 

Sandra Weineland Psykologisk rådgivare Södra Älvsborg (V7) 

Sara Jarl Områdeschef Närhälsan Rehab 

Sarvin Jameie Hälso-och sjukvårdskurator, Onkologkliniken, SÄS 

Staffan Cavefors Ärendesamordnare, HSS 

Suzana Vestic Kurator, Ungas Psykiska hälsa, Närhälsan, Borås 

 


