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Fysioterapeuternas remissvar på  

Cancerrehabilitering-nationellt vårdprogram 

Fysioterapeuterna vill tacka för möjligheten att lämna synpunkter på 

vårdprogrammet och instämmer till fullo i den inledande skrivelsen att alla patienter 

med cancer bör vara föremål för rehabilitering under hela vårdprocessen. Vi ser 

också mycket positivt på det arbete som initierats med att utarbeta kunskapsstöd för 

cancerrehabilitering. 

Generella synpunkter på vårdprogrammet 

När det gäller den strukturen på vårdprogrammet ser vi att rehabilitering till stora 

delar har sorterats in under begreppet omvårdnad. Detta förekommer systematiskt i 

hela dokumentet. Ett exempel på detta kan man se i kapitel 7 som har rubriken 

”Omvårdnad och cancerrehabilitering i praktiken”. Sedan följer 7.1 ”Omvårdnad vid 

cancer”, 7.1.1 ”Omvårdnad vid cancerkirurgi”, 7.1.2 ”Omvårdnad vid medicinsk 

cancerbehandling” och slutligen 7.1.3 ”Omvårdnad vid strålbehandling”.  Kapitel 7 

handlar enbart om omvårdnad och har inget som helst fokus på rehabilitering. 

Samma synsätt kommer till uttryck i kapitel 8 som fokuserar på symtomlindring. 

Här kan man i avsnittet 8.1.1 ”Omvårdnad” ta del av omvårdnadsinsatser och hur 

sjuksköterskor och undersköterskor kan ge icke farmakologisk smärtlindrande 

behandling. Här nämns bara att detta ofta sker i nära samråd med fysioterapeut och 

arbetsterapeut. Detta trots att smärtlindring är en viktig aspekt av fysioterapeuters 

insatser vid cancervård och rehabilitering. På samma sätt har man sorterat in 

behandlingsmöjligheterna vid dyspne under begreppet omvårdnad.  Omvårdnad och 

rehabilitering är två olika kunskaps- och yrkesområden och företräds 

kunskapsmässigt av olika professioner.  

I inledningen slås fast att från RCC i samverkan betonas områdena omvårdnad, 

fysisk aktivitet och lymfödem och att de områdena i detta dokument därför 

prioriterats. Detta är något som Fysioterapeuterna har förståelse för. Vi anser 

däremot att strukturen på dokumentet måste ändras.  Rehabilitering kan inte sorteras 

in under begreppet omvårdnad eller behandlas som om det vore två synonyma 

begrepp.    

  



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

cancervården genom att upprätta separata vårdprogram. I avsnittet om 

vårdprogrammets giltighetsområde finns en skrivning om att detta vårdprogram ska 

utvecklas vidare och ta upp sådant som har giltighet för de flesta cancerdiagnoser. 

Vidare kan man läsa att specifika rehabiliteringsinterventioner ska ingå i de 

tumörspecifika behandlingsprogrammen. Vi tycker att detta är en otydlig skrivning. 

Innebär detta att det nationella vårdprogram för cancer- rehabilitering som togs fram 

2014 kommer att utgå? Vår förhoppning är att så är fallet och 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 kapitel 5 Bedömning, diagnostik, min vårdplan.  

Här saknar vi vissa aspekter i den föreslagna vårdguiden. Fysisk aktivitet lyfts men 

vi saknar begreppet fysisk träning och träning som behandling. I detta dokument 

används omväxlande begreppen fysisk aktivitet och träning. Fysisk aktivitet kan 

definieras som all kroppsrörelse som resulterar i ökad energiförbrukning och 

innefattar aktiviteter allt från promenader, hushållsarbete till ansträngande träning.  

Fysisk träning däremot är ett snävare begrepp som innefattar planerad och 

strukturerad fysisk aktivitet som syftar till att bibehålla eller förbättra fysisk 

”fitness” såsom kondition och styrka. Fysik träning måste ske på en ansträngande 

nivå för att få effekt.  För att tydligöra vad som menas med fysisk aktivitet 

respektive träning föreslår Fysioterapeuterna att definitioner av begreppen läggs in i 

vårdprogrammet.   

Fysioterapeuterna anser att det är viktigt att redan i Min vårdplan identifiera de 

patienter som har behov av stöd för att komma igång med/fortsätta med fysisk 

träning. Vi saknar också följande aspekter i intervjuguiden: Gångsträcka, Balans, 

Fall, Trappgång, Hjälpmedel.  

Synpunkter på beskrivning av kompetens 

I rekommendationerna beskrivs på ett föredömligt sätt kravet på 

specialistkompetens för sjuksköterskor inom onkologisk omvårdnad. 

Fysioterapeuterna vill påpeka att det finns en strukturerad specialistutbildning för 

fysioterapeuter som arbetar inom onkologi. Även onkologisk rehabilitering 

innefattar moment där fysioterapeuters grundutbildning inte är tillräcklig utan 

specialistkompetens behövs för att säkerställa patientsäkerheten. Det gäller såväl 

teoretiska som kliniska kunskaper och färdigheter. Fysioterapeuterna 

rekommenderar att det inom varje VO ska finnas tillgång till en fysioterapeut med 

formell specialistkompetens inom onkologi.  



Synpunkter på avsnittet om Fysisk aktivitet 

Fysioterapeuterna ställer sig frågande till vem kapitlet riktas till. Är det tänkt att 

användas som ett kunskapsunderlag eller för att ge en allmän introduktion till fysisk 

aktivitet och träning i samband med cancerrehabilitering? Fysioterapeuterna anser 

att vårdprogrammet måste tydliggöra hur det säkerställs att varje patient med cancer 

som har behov, erbjuds kontakt med fysioterapeut för hjälp med fysisk aktivitet och 

träning.    

Fysioterapeuterna vill också passa på att lyfta att även när det gäller patienter i sent 

palliativt skede av sin sjukdom finns det studier som pekar mot positiva effekter av 

fysisk aktivitet på livskvalitet, fatigue och fysisk funktion. (Lowe SS, Watanabe 

SM, Courneya KS. Physical activity as a supportive care intervention in palliative 

cancer patients: a systematic review. J Support Oncol. 2009;7:27-34) 

Specifika synpunkter på skrivningar i dokumentet:  

Kapitel 6.5 Patientens cancerrehabiliterande team. Under rekommendationer slås 

fast vilka professioner som bör ingå i teamet för att möta patientens grundläggande 

rehabiliteringsbehov.  Läkare, kontaktsjuksköterska samt kurator bör enlig detta 

dokument ingå. Sedan räknas en rad professioner upp som är möjliga att inkludera. 

Fysioterapeuterna anser att om man menar allvar med att rehabilitering ska vara en 

självklar del av cancervården måste fysioterapeut och arbetsterapeut ingå i teamet.  

Kapitel 8.1.1 Stycke två. Här föreslår vi följande omskrivning: efter bedömning, 

information och genomgång av fysioterapeut kan patienten erbjudas icke-

farmakologisk smärtlindrande behandling där ssk och usk kan vara behjälplig med 

utförande efter instruktion från fysioterapeut.  

 

Kapitel 8.2.1 Punkt 2: Vi förslår följande omskrivning av sista meningen: Vid 

behov bör fysioterapeut och AT bistå med råd om förflyttningsteknik och 

hjälpmedel.  

 

Sid 29 Rekommendationer.  Här anser vi att det i första punkten bör framgå att 

informationen om betydelsen av fysisk aktivitet bör ges av fysioterapeut.   

 

Med vänlig hälsning   

 

 
 

Stefan Jutterdal  

Förbundsordförande 

Fysioterapeuterna 


