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Vilken cancerrehabilitering avses i det nya
vårdprogrammet?
- Cancerrehabilitering som är gemensam för de flesta
cancerdiagnoser
- Fokus på perioden utredning t o m patientens
onkologiska behandling
- NVP 2019 kommer i högre grad att ta upp kvarstående
besvär, sena effekter och följdsjukdomar

Inte?
- specifik cancerrehabilitering för enskild
cancerdiagnos
Den ska gå att finna i tumörspecifikt vårdprogram
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Vad skiljer från dagens hantering?
Exempel,
Fram till diagnos
- Tänka prevention/rehabilitering redan vid misstanke om
cancer
Vid diagnostiserad cancer
- Återkommande bedömning av och information om
rehabilitering
- Patienter med cancer bör i varje kontakt med sjukvården
bedömas avseende fatigue (trötthet)
- Alla patienter med cancer bör informeras om betydelsen av
fysisk aktivitet samt om hur de får kontakt med
fysioterapeut
- Alla pat. som op. med lymfkörtelutrymning bör före och efter
informeras om riskfaktorer, tidiga symtom och var man kan få
behandling för lymfödem
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Vad skiljer forts.
Exempel,
-

Patienter med cancer bör i varje kontakt med sjukvården
bedömas utifrån anamnes på smärta. Efter analys erbjudas
behandling vars syfte är att lindra och förebygga smärta

-

Riktlinjer för närståendestöd bör finnas inom
verksamhetsområdet

-

Lokala rutiner för ”Barn som anhöriga” i enl. med HSL
(2017:30) 5 Kap § 7 och Patientlagen 2014:821 5:3.
Läkare och/eller kontaktsjuksköterska ansvarar för att ta reda
på om pat. har ansvar för minderårig och att säkerställa adekvat
stöd. Barnets/barnens födelseår bör dokumenteras i patientens
journal
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Cancerrehabilitering i primärvården
Rekommendationer i det nya vårdprogrammet
-

-

-
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Vid misstanke om cancer har läkare ansvar att i dialog med
patient bedöma om det finns behov av rehabiliterande
insatser.
Erbjuda pat. och de närstående de rehabiliteringsinsatser
som behövs
När det gäller behov av psykologiskt och socialt stöd måste
dessa mötas utan dröjsmål
I de fall cancerrehabiliteringen helt eller delvis kan erbjudas
inom pv förutsätter detta ett nära samarbete med patientens
cancervårdande team i specialistvården
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Ansvar
• Den som ansvarar för cancerbehandlingen
ansvarar också för cancerrehabiliteringen.
• Ansvaret kan i många fall överföras till, eller delas
med, en annan vårdgivare/enhet.
• Men först efter att de bägge enheterna haft kontakt
och mottagande enhet accepterat
ansvarsuppgörelsen.
• Detta kallas aktiv överlämning
• Riktlinjer bör ligga till grund för
ansvarsfördelningen.
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6.5 Patientens cancerbehandlande team
Rekommendationer
•

Verksamhetschefen ansvarar för att teamarbetet har de
förutsättningar som behövs. För att möta patientens
grundläggande rehabiliteringsbehov bör i teamet ingå läkare,
kontaktsjuksköterska och kurator samt ytterligare professioner
såsom arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, psykolog,
sjuksköterska, logoped eller annan profession i den omfattning
som verksamhetschefen eller tumörspecifika vårdprogram anger
i regionala tillämpningar.

•

De professioner som ingår i teamet bör vara tillgängliga varje
vecka hela året.
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• Det är patientens behov som är avgörande.
• De måste uppmärksammas på ett ordnat sätt. Varje
verksamhetsområde måste ha fungerande rutin.
• Läkare, kontaktsjuksköterska och kurator = minsta
tänkbara team.
• Samspelet med övriga professioner måste följa
verksamhetsområdets rutiner. Teamarbete!
• Förvaltning, landsting/region och sjukvårdsregion måste
beskriva hur och när patienten ska komma i kontakt med
rätt vårdnivå för att möta avancerade och mycket
avancerade behov.
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Behov ska kartläggas på ett ordnat sätt
5.1 KARTLÄGGNING OCH
DOKUMENTATION
Rekommendationer
Det team som ansvarar för
patientens cancervård bör
i början av vårdprocessen
i dialog med patienten gå
igenom de frågor och behov
som ligger till grund för en
första cancerrehabiliteringsplan.

Distresstermometern eller annat
hjälpmedel ska användas.
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Cancerrehabilitering – när?
-

-
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I utredningsfasen
Vid diagnostiserad cancer och fortsatt under hela
vårdprocessen bör alla patienter återkommande vara
föremål för standardiserad bedömning av
rehabiliteringsbehov.
Rehabiliteringsbehov bör kartläggas i samråd med
patienten i enlighet med rutiner fastställda av verksamsamhetschef.
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Cancerrehabilitering – av vem?
Grön: Det cancervårdande teamet tillgodoser patientens basala behov av
cancerrehabilitering, eventuellt med stöd i form av utbildning/handledning
Gul: Patientens behov är sådana att det cancervårdande teamet behöver
kompletteras med ytterligare rehabkompetens för konsultation och/eller insatser.
Orange: Behoven är mer komplexa och kan inte tillgodoses inom det cancervårdande
teamet. Patienten hänvisas till cancerrehabiliteringsteam eller motsvarande.
Röd: Vissa behov är av sådan art att kompetensen samlas på regional eller nationell
nivå, ex bäckencancerrehab, neurorehab
Regional

Mycket avancerade
behov
Avancerade behov

spetskompetens
Lokala
cancerrehabteam

Särskilda behov

Lokala
rehabkompetenser

Basala behov

Lokala processgruppen
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Kontaktpersoner nationella vårdprogramgruppen
för cancerrehabilitering, RCC

Tack för mig!
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Namn

RCC

Kontaktuppgifter

Carina Modeus

Syd

carina.modeus@kronoberg.se

Heléne Öberg

Syd

helene.oberg@skane.se

Gunnar Eckerdal, ordförande

Väst

gunnar.eckerdal@vgregionen.se

Chichi Malmström

Väst

chichi.malmstrom@vgregion.se

Monica Berg

Sydöst

monica.berg@rjl.se

Annika Asketun

Sydöst

Annika.Asketun@regionostergotland.se

Polymnia Nikolaidis

Sthlm/Gotland

polymnia.nikolaidis@karolinska.se

Maria Hellbom

Sthlm/Gotland

maria.hellbom@sll.se

Cecilia Arving

Uppsala/Örebro

cecilia.arving@pubcare.uu.se

Helena Granstam Björneklätt

Uppsala/Örebro

helena.granstam-bjorneklett@ltv.se

Katja Voullet

Norr

katja.vuollet@vll.se

