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Fler lever längre med cancer 

• En av tre svenskar får cancer under sin 

livstid 

• Snart varannan – ”2030-situationen” 

• Sex av tio lever tio år efter en 

cancerdiagnos 

 



Hela samhället berörs 

• Specialistvård 

• Primärvård 

• Kommunal vård 

• … 
 

 

 

• Sjukförsäkringssystem 

• Socialförsäkring 

• Arbetsförmedling 

• Utbildningsväsen 

 



Cancerrehabilitering 

Vad är det, och varför behövs det? 



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

 

Definition i kommande nationellt vårdprogram 



Rehabilitering är en viktig del av cancervård 

• Alla vårdgivare berörs 

• Rehabiliteringsperspektivet underlättar 

• Rehabiliteringsinsatser enbart efter 

avslutad behandling kan vara för sent 



Rehabilitering behövs i cancervården 

• Alla vårdgivare 

• Fysiska, psykiska, sociala, existentiella aspekter 

• Hela vårdprocessen 

 

• Arbetsinriktad rehabilitering 



Diskutera 

• Rehabilitering och palliation – likheter och 
skillnader utifrån definitionen? 



Rätt åtgärder - dimensionerna 

FYSISKT 

PSYKISKT 

EXISTENTIELLT 

SOCIALT 



Grundläggande behov 

Särskilda behov 

Avancerade behov 

 

Mycket 

avancerade behov 

Rätt nivå 



I rätt tid 

Diagnos  Behandling 

Kronisk fas Palliativ fas 

Återfall 

Bedömning av rehabiliteringsbehov grunden för åtgärder 

Efter behandling / specialistsjukvård  



Anpassa rehabilitering 

kontinuerligt 
• Cancerpatienter är en heterogen grupp 

med avseende på rehabiliteringsbehov 

• Problemnivåer skiftar 

• Vården behöver kontinuerligt anpassa 

omhändertagandet till patientens behov 



Rehabiliteringsbehov skiftar - exempel 

  

FYSISKT   

PSYKISKT   

EXISTENTIELLT   

SOCIALT   

  

FYSISKT   

PSYKISKT   

EXISTENTIELLT   

SOCIALT   

  

FYSISKT   

PSYKISKT   

EXISTENTIELLT   

SOCIALT   

Vid diagnos Under behandling Efter behandling 



Diskutera 

• Vilka rehabiliteringsbehov ser ni i gruppen 

lungcancerpatienter? 

• När finns behoven? 

• Vilka resurser finns för att möta behoven? 

 



Kartläggning av rehabilitering,  

RCC syd 2013 

• Vanligast att behov bedöms vid samtal 

• Strukturerad bedömning sker oftast inte 

• En tredjedel svarar att ingen har huvudansvar 

för information och stöd till barn som närstående 



Vårdprogram 

• Rekommendationer för hur rehabilitering ska se 

ut i cancervård 

• Processorienterat, åtgärder kontinuerligt 

integrerade i vården 

• Skissar på nivåstrukturering (som ovan) 

• Mycket omfattande 



Ej i vårdprogram 

• Rekommendationer kring framtida forskning eller 

utbildning 

• Direktiv kring privata aktörer på 

rehabiliteringsområdet (varken innehåll eller 

form) 



Nationella mål 

• Alla patienter med cancer samt deras närstående ska få information 

om cancerrehabilitering. 

• Alla patienter med cancer ska återkommande bedömas av 

vårdgivare gällande behov av cancerrehabilitering. 

• I patientens skriftliga individuella vårdplan ska cancerrehabilitering 

ingå. 

• Alla patienter med cancer som bedöms ha mer än grundläggande 

behov ska erbjudas kontakt med rehabiliteringsprofession för vidare 

utredning och åtgärder. 

• Alla minderåriga barn med en förälder som har cancer ska särskilt 

beaktas vad gäller behov av information, råd och stöd. Detta gäller 

även om en annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 

har cancer. 



Kvalitetsindikatorer, förslag 

• Har patienten fått en skriftlig individuell vårdplan 

där cancerrehabilitering ingår? 

• Har behoven av cancerrehabilitering bedömts? 

• Hur har behoven av cancerrehabilitering 

bedömts? 

• Har rehabiliteringsprofessioner varit inkopplade? 

– Om ja, vilka? 

• Har patienten minderåriga barn? 

– Om ja, har de erbjudits information, råd och stöd? 



Rehabilitering 

• Integrerad eller i nära anslutning till övrig 

cancervård 

• Viss nivåstrukturering krävs sannolikt 

• Omfattas av lagar och statligt regelverk i vissa 

fall (inte ”fritt valt arbete”!) 

• Kompetensförsörjning? 



Diskutera 

• Tidigt insatt rehabilitering, skräddarsydd utifrån 

varje individuella patients (familjs) unika behov 

under hela vårdförloppet är modellen i nytt 

vårdprogram 

– Hur säkerställer vi att alla patienter får den 

rehabilitering de behöver när de behöver den? 



Diskutera 

• Hur ser närståendes behov ut och hur möter vi 

dem? 

• Finns grupper som idag blir särbehandlade när 

det gäller t ex stödåtgärder? Vilka? Vad gör vi åt 

det? 



Rehabiliteringsplanen 

• Förslag till struktur och lösning 

 



Varför rehabiliteringsplan? 

• Sammanfattar bedömning, åtgärder, 

ansvar och tidsplan 

• Tydligt för vårdgivare 

• Tydligt för arbetsgivare, Försäkringskassa, 

andra aktörer 

• Tydligt för patient 



Viktigt att ta upp 

• Tidsplan 

• Vem har ansvar för vad 

• Alla aspekter av rehabiliteringsbehov – 

fysiska, psykiska, sociala, existentiella 

 

• Gör rehabiliteringsplanen tillsammans med 

patienten! 

 



Exempel på rehabiliteringsplan 

 Fysiskt Psykiskt Socialt Existentiellt 

Behov 

Fatigue 

Sömnproblem 

Nedsatt kondition 

Minnesproblem  

Minskad stresströskel 

Långsam intrappning i arbete, 

framför allt kassaarbete 

Stöd i att dela ansvar på arbetet 

och hemma 

Sorg efter syster, tankar 

kring hennes död 

Tankar på egen död 

Åtgärd 

Fysisk träning (råd kring fysisk 

aktivitet - 

sjukgymnastkonsultation) för 

att förbättra kondition, sömn 

och minska problem med 

fatigue 

Minnesträning 

Stresshantering 

Arbetsträning och successiv 

återgång i arbete  

Stöd i form av 

stresshanteringskurs 

 

(Fortsatta) samtal med 

diakon i hemförsamling 

Tillbringa tid med 

systerdotter 

Ansvar 

Sjukgymnast på 

rehabiliteringsenhet 

Åtgärder via onkologiska 

klinikens rehabiliteringsenhet 

samt företagshälsovård 

Arbetsgivare (ansvarig chef 

Kerstin) i samråd med 

handläggare på Försäkringskassa 

Stresshanteringskurs via 

företagshälsovård 

Parsamtal på rehabiliteringsenhet 

kring arbetsfördelning i hemmet 

 

Tidsplan 

Konditionsträning 

(promenader) 30 minuter/dag 

under två veckor, ökas därefter 

successivt till 60 minuter/dag 

följande tre veckor 

Daglig styrketräning med 

gummiband enligt program 

Stresshantering och 

minnesträning – kontinuerligt 

arbete som startar under 

januari-februari 2011 

Arbetsträning 25% med start i 

februari. Successiv långsam 

intrappning med mål åter i arbete 

75% i oktober. 

 

 

Annat 

Maken kan stötta och peppa 

genom att delta i 

konditionsträning/promenader 

   

 



Särskilda förbättringsområden 

• Seneffekter av cancerbehandling (särskilt 
barncancer) 

• Arbetsinriktad rehabilitering – sjukskrivning 

• Barn som närstående 

• ”Prehabilitering” – egenvård 

• Patient empowerment (care ”depowerment”) 

• Existentiella behov 

 



Förbättringsområden 
Rehabilitering vid lungcancer 

Vilka är de? 
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Kolla in det här! 

• European Cancer Rehabilitation Symposium, 
Köpenhamn, September 2014 

–  WS på Center för Kraeft og Sundhed, Köpenhamn 

• Svensk förening för psykosocial onkologi och 
rehabilitering, SWEDPOS 

• Regionalt cancercentrum syd – 
rehabiliteringssidor 

• BMS fråga psykologen www.bms.se  
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http://www.bms.se/


Lästips 

• Rehabilitering vid 
cancersjukdom,  

 red Maria Hellbom 
och  

 Bibbi Thomé. 
Stockholm, Natur 
och Kultur 2013 



Lästips, länktips, bildspel 

Alltid aktuella tips om fortsatt läsning om 
rehabilitering i cancervård och psykologi på min 

hemsida! 

 

www.spiggbloggen.com 


