
 

REMISSVAR 

Tack för att du tar dig tid att lämna synpunkter på vårdprogrammet. Denna mall underlättar för 
oss när vi ska sammanställa remissvaren och vi är tacksamma om du använder den. Om du 
känner dig begränsad av mallen, skriv i stället dina svar i ett vanligt worddokument eller i ett mejl. 

Remissvar från:  

Fysioterapeuterna 

 

Generella synpunkter på vårdprogrammet: 

Vi vill framföra vår farhåga med att särskilja rehabilitering från den övriga cancervården genom 

att upprätta separata vårdprogram. Vi rekommenderar att rehabilitering istället inkluderas i de 

specifika tumörvårdprogrammen. Flera parallella vårdprogram innebär att implementeringen i 

klinisk verksamhet försvåras och i förlängningen innebär detta en risk att patienter med cancer 

inte får sina behov vad gäller rehabilitering i allmänhet och fysioterapi i synnerhet tillgodosedda. 

Då riskerar också cancerrehabiliteringen att förbli ojämlik mellan regioner och cancerdiagnoser, 

trots de motsatta intentionerna.   

Synpunkter på enskilda kapitel  

Synpunkter på kapitel 1: 

      

Synpunkter på kapitel 2: 

      

Synpunkter på kapitel 3: 

      

Synpunkter på kapitel 4: 

      

Synpunkter på kapitel 5: 

      

Synpunkter på kapitel 6: 

      



 

Synpunkter på kapitel 7: 

      

Synpunkter på kapitel 8: 

      

Synpunkter på kapitel 9: 

      

Synpunkter på kapitel 10: 

      

Synpunkter på kapitel 11: 

      

Synpunkter på kapitel 12: 

      

Synpunkter på kapitel 13: 

      

Synpunkter på kapitel 14: 

      

Synpunkter på kapitel 15: 

För att säkerställa att patienter med hjärntumör i tidigt palliativt skede och som är inskrivna i 

avancerad hemsjukvård, erhåller den rehabilitering de har behov av, föreslår vi att följande tillägg 

även förs in under kapitlet om palliativ vård:   

”Betydelsen av fysisk aktivitet för att motverka negativa effekter av sjukdomen och dess 

medicinska behandling har lyfts fram de senaste åren. Systematiska översikter visar att fysisk 

aktivitet under och efter behandling har positiva effekter både på fysisk funktion, fatigue och på 

andra aspekter av livskvalitet. Se 

http://www.cancercentrum.se/samverkan/varauppdrag/rehabilitering-och-palliativ-

vard/rehabilitering/vardprogram/gallande-vardprogram/9.- fysisk-aktivitet-och-traning/” 

Synpunkter på kapitel 16: 

      

Synpunkter på kapitel 17: 



 

      

Synpunkter på kapitel 18: 

      

Synpunkter på kapitel 19: 

      



 

 

Synpunkter på kapitel 20: 

      

Synpunkter på kapitel 21: 

      

Synpunkter på kapitel 22: 

      

Synpunkter på kapitel 23: 

      

Synpunkter på kapitel 24: 

 

 


