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Förord 

	  
Denna delrapport 2013 är författad av utvecklingsledaren för psykosocialt stöd och 
cancerrehabilitering Christina Malmström, auktoriserad socionom/kurator, Regionalt 
cancercentrum väst.  
 
Rapportens slutsatser och rekommendationer baseras på intervjuer med kuratorer i regionen. 
Efter sammanfattningen presenteras i punktform ett antal utvecklings- och förbättringsområden 
som stöd för verksamheternas arbete.  
 
Den ursprungliga rapporten har under hösten kompletterats med en kartläggning av de 
psykosociala resurserna baserad på en enkät till verksamhetschefer i regionen.  
 
 
Nils Conradi 
Verksamhetschef  
Regionalt cancercentrum väst 
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Sammanfattning 
	  
I Socialdepartementets Promemoria 2011-01-31 har Kjell Asplund, nationell cancersamordnare, 
presenterat vilka kriterier som ska utmärka ett regionalt cancercentrum. I ett av dessa kriterier står 
att ”RCC ska ha en plan som tillförsäkrar cancerpatienter tillgång till psykosocialt stöd, rehabilitering och 
palliativ vård av god kvalitet inom hela sjukvårdsregionen” och ”ska arbeta för att stödet till närstående till 
cancerpatienter utvecklas”. För att kunna göra detta ska en inventering genomföras.  
 
I västra sjukvårdsregionen inleddes arbetet med en kartläggning av kuratorer inom cancervården 
2011-2012. Syftet var att få en första uppfattning om hur det psykosociala stödet ser ut. 
Konstateras kan, att det i nuläget inte går att få fram hur stor psykosocial resurs som finns 
tillgänglig inom cancervården i form av kuratorsresurs. Detta beroende på att det idag saknas 
tydliga mätetal för att ta fram detta, samt att det för kuratorerna oftast ingår flera verksamheter i 
uppdraget. Det finns skäl att anta att detta gäller även rehabiliterande insatser från andra 
professioner. I nuläget går det därför inte att säkerställa varken jämlikheter eller ojämlikheter i 
regionen.  Mätetal för att säkerställa och möjliggöra jämförelser saknas idag och behöver tas fram.  
 
Under 2012 inleddes ett samarbete med process/projektledarna för cancerrehabilitering från 
samtliga sex Regionala cancercentrum i Sverige. Intentionen för detta samarbete är bland annat 
att ta fram nationella kvalitetsindikatorer, PROM/PREM-mått och mål för 
cancerrehabiliteringen. 
 
Under kartläggningen inom RCC västs område framkom vidare att på vissa enheter träffar 
kuratorn samtliga diagnostiserade patienter. Vinsten med detta är att tidiga insatser, enligt 
gruppens uppfattning, är mer kostnadseffektivt både ur den enskildes synpunkt och 
samhällsekonomiskt då erfarenheten är att insatserna då oftast blir kortare och mer effektiva. 
 
I samband med inventeringen har det framkommit vissa skillnader mellan diagnosgrupper. 
Framförallt har urologpatienter lyfts av flera som en eftersatt grupp. Möjligen är detta ett 
nationellt problem, vilket i så fall ytterligare pekar på vikten av nationell samverkan och nationella 
insatser.  
 
Det har visat sig att det saknas rutiner inom en rad områden. Det finns anledning att anta att 
tydliga rutiner inom följande områden avsevärt skulle förbättra möjligheterna till jämlik 
cancervård i regionen vad gäller psykosocialt stöd och cancerrehabilitering:  
- Hur insatser erbjuds till patienter och närstående. Idag är det många gånger upp till den enskilde 
medarbetarens erfarenhet och patienters/närståendes initiativkraft 
- När dessa insatser erbjuds. Det finns flera identifierade kritiska punkter under processen men dessa 
är sällan uttalade och använda i verksamheten.  
- Till vem insatserna erbjuds.  Det går även att identifiera vissa kriterier för särskild sårbarhet, liksom 
screening-instrument som kan användas i samtal med patient för att underlätta tidiga insatser 
- Vilka insatser som ska erbjudas. Idag saknar de flesta verksamheter tydliga erbjudanden till 
patienter och närstående om vad de kan förvänta sig vad gäller psykosocialt stöd och 
rehabiliterande insatser. Ofta saknas även kunskap om vilka insatser som är mest effektiva och 
vem som har kompetensen. 
- Skillnader mellan inneliggande patienter och polikliniska patienter. I den mån det finns rutiner för 
omhändertagande så omfattar dessa oftast inneliggande patienter och inte de polikliniska 
patienterna. Detta trots att erfarenheter hos patienter, närstående och vården oftast pekar åt 
motsatt håll dvs att behoven av insatser då ofta är större. Att polikliniska patienter tenderar att bli 
en eftersatt grupp måste motverkas. 
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I stort sett samtliga kuratorer som deltagit i inventeringen har framhållit vikten av teamarbete som 
ett sätt att förbättra cancervården. Detta stämmer väl överens med det Kjell Asplund skriver i sin 
promemoria ”att RCC ska främja ett multi-disciplinärt arbetssätt”. För att uppnå ett optimalt 
omhändertagande av patienter och närstående krävs insatser av olika professioner, kompetenser 
och specialiteter inte bara vid ett tillfälle utan återkommande under processen. För många 
patienter är kontinuiteten viktig. Det borde inte finnas någon motsättning mellan kontinuitet och 
kompetens. 
 
Idag saknas regionövergripande samarbete för psykosocialt stöd och cancerrehabilitering. Det 
saknas även regionövergripande nätverk för de flesta professioner trots att nätverk skulle förbättra 
förutsättningarna för jämlik vård, kompetensutbyte och teamarbete. Inom vissa verksamheter i 
regionen finns framtaget material för att underlätta och förbättra psykosocialt stöd och 
rehabiliterande, men idag saknas plattformar för samarbete varför spridningen oftast blir 
obefintlig och slumpmässig. 
 
Alla verksamheter tycks inte medvetna om vikten av närstående för patienten både i behandlings- och 
rehabiliteringsarbetet. Stödet till närstående måste stärkas och utvecklas av just detta skäl. Detta 
ligger helt i linje med kriterierna för RCC. 
 
 
Utvecklings- och förbättringsområden inför fortsatt arbete inom 
psykosocialt stöd och cancerrehabilitering 
	  
De områden som är identifierade som utvecklings- och förbättringsområden för det psykosociala 
stödet kommer att ligga till grund även för cancerrehabilitering som helhet då utgångspunkten för 
arbetet och kartläggningen varit att det är möjligt att dra paralleller mellan dessa områden 
 

• Professionsspecifika insatser – psykosociala och rehabiliterande insatser 
Det har framförts önskemål om någon form av arbetsbeskrivning för kurators- uppdraget 
inom cancervården då flera anser att det är otydligt idag. Detta är troligen mer eller 
mindre angeläget för alla professioner vad gäller psykosociala och cancerrehabiliterande 
insatser. Cancervårdprocessen har tagit fram riktlinjer för kontaktsjuksköterskans 
uppdrag. Det borde vara möjligt att göra på liknande sätt för de psykosocial och 
rehabiliterande insatserna. Detta skulle kunna utgöra grunden till en nivåbeskrivning för 
dessa insatser. 
 

• Rutiner för psykosociala och rehabiliterande insatser 
Idag saknas rutiner för vem som ska göra vad och till vem insatser ska riktas. En 
helhetsöversyn behövs där det tydliggörs vad patienter och närstående kan förvänta sig 
och av vem dvs. tydlig och transparent ansvarsfördelning mellan olika 
professioner/kompetenser.  
 

• Teamarbete 
Oavsett definition av rehabilitering så blir den praktiska tillämpningen vanligtvis utifrån 
ett professionsperspektiv dvs. som läkare ser man det medicinska, som sjukgymnast det 
fysiska, som kurator/socionom det psykosociala osv när det som borde vara det självklara 
är patientens perspektiv dvs. ett helhetsperspektiv som helt bygger på individuella behov. 
Här finns stora behov av förbättringar och förändringar och kan endast ske i ett nära 
samarbete tillsammans med patient-/närståendeföreträdare och hälso- och sjukvårdens 
olika professioner. 
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• Hur kontakt initieras och erbjuds 
I cancervårdprogrammet står att samtliga patienter ska veta hur de får kontakt med 
kurator. Även här saknas rutiner på det flesta håll och när rutiner finns är de ofta oklara, 
vilket gör det svårt att veta om detta efterföljs. Cancervårdprocessen genomför idag 
mätningar av hur tillgången på kontaktsjuksköterska efterföljs. 
I nästa steg blir det även viktigt att ta reda på hur rehabilitering initieras och hur den bör 
initieras. Detta arbete bör lämpligen ske i nära samarbete med Cancervårdprocessen och 
även utvecklas för övriga rehabiliterande insatser. 

 
• När insats är aktuell - Kritiska punkter i processen för patient/närstående 

Flera kritiska punkter är identifierade. Denna kunskap finns inte dokumenterad och 
kommer därför inte heller till användning. Det finns inte heller här några rutiner för att 
upprepa erbjudandet om stöd. Rutiner för omhändertagande av de polikliniska 
patienterna behöver tas fram i de verksamheter som saknar detta för att sedan 
implementeras i verksamheterna. 

 
 

• Vem som blir aktuell för insats - Särskilt sårbara grupper 
Den kunskap om vilka grupper som kan vara särskilt sårbara används inom ett begränsat 
antal verksamheter idag. Då rutiner saknas ökar risken för att det blir godtyckligt vem 
som erbjuds insats. Det innebär att vi inte säkrar att särskilt sårbara erbjuds insatser eller 
att insatserna erbjuds vid optimal tidpunkt. Kunskapen inom detta område måste spridas 
och stöd för verksamheterna tas fram t ex distress-termometern.  

 
• Närståendes behov 

Stöd till och involvering av närstående till den cancersjuke är mycket viktigt under hela 
behandlings- och rehabiliteringsprocessen. Detta är inte självklart i alla verksamheter. Här 
saknas idag tydlighet i de flesta verksamheter och inom vissa är det helt nedprioriterat. 
Riktlinjer behöver tas fram som stöd och hjälp för att verksamheterna ska kunna fullgöra 
sitt uppdrag. En interventionsstudie pågår i RCC västs regi (Närståendestudien) och en 
kartläggning av kuratorsinsatser till närstående pågår. 
 

• Barn som närstående 
Trots att det finns en lagstiftning som gäller from 1/1 2010 saknas tydliga rutiner inom de 
flesta verksamheter. Detta kommer att uppmärksammas inom ett regionövergripande 
projekt för hela hälso- och sjukvården.  
RCC väst ingår här i referensgruppen och ett samarbete med arbetsgruppen är inlett. 
Förhoppningen är att resultatet av detta projekt ska vara användbart och överförbart 
inom cancervården 

 
• Samverkan med andra (internt och externt) 

Idag finns stora brister vad gäller samverkan. Främst beroende på att samverkan nästan 
inte alls förekommer. Detta behöver belysas ytterligare för att tydliggöra var samverkan 
behövs och där ta fram rutiner och arbeta upp kontaktvägar. Detta gäller mellan 
professioner, verksamheter inom hälso- och sjukvården och även externa aktörer som t 
ex försäkringskassa, socialtjänst, arbetsförmedling. Här kommer samarbetet med 
aktivitetsområdet ”Livshändelsen att få cancer” att bli extra viktigt. 
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• Utbildning och utvecklingsprogram 
Samordning och översyn av utbildningsinsatser för att öka den psykosociala 
kompentensen och rehabiliteringsinsatserna samt för att stärka teamarbete. Här finns 
troligen behov för samtliga kompetenser och möjlighet att använda kompetenserna för 
att utbilda varandra och öka tryggheten för varandras kompetens och därigenom stärka 
teamarbetet. Detta arbete bör ske tvärprofessionellt. Ett uppdraget ingår särskilt att 
undersöka förutsättningar och innehåll i ett utvecklingsprogram för kuratorer. 

 
• Nätverk för rehabiliteringsprofessioner 

Identifiera och skapa möjligheter för de olika rehabiliterande professionerna att träffas i 
yrkesspecifika nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte i syfte att skapa en likvärdig 
vård inom regionen. Arbetet sker professionsvis och utökas succesivt. 

 
• Kvalitetsindikatorer och nationella mål 

I det nätverk som bildats tillsammans med övriga RCC:s processledare för 
cancerrehabilitering pågår ett arbete med att ta fram kvalitetsindikatorer och 
PROM/PREM-mått för psykosocialt stöd och cancerrehabilitering. I gruppen försöker 
man även enas om nationella mål. Ett pågående arbete. 

 
• Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering 

Under hösten 2013 presenteras troligen det nationella vårdprogrammet för 
cancerrehabilitering. Rehabiliteringsprofessionernas nätverk samt nätverket för 
kontaktsjuksköterskor blir viktiga grupper i detta programs implementerande 
Detta dokument kommer även att ligga till grund för den plan för cancerrehabilitering 
som ska utarbetas för regionen 

 
Många av ovanstående punkter kan inte ses isolerade utan går in i varandra och är även beroende 
av varandra. Involvering i de pågående patientprocesserna i regionen kommer att intensifieras 
och utvecklas under året.  Det innebär att det vi börjar förändra och utveckla kommer att få 
konsekvenser inom fler områden på vägen mot en regional plan för psykosocialt stöd och 
rehabilitering för cancervården. Utmaningen är att få en varaktig förändring vad gäller synen på 
och arbetet med psykosocialt stöd och rehabilitering som skall gagna flera perspektiv: 
patient/närståendes, medborgarnas och hälso- och sjukvårdens.  
 
 
Inledning  
	  
Regionalt cancercentrum (RCC) Väst omfattar Västra sjukvårdsregionen, dvs Västra 
Götalandsregionen och region Halland. I varje RCC:s uppdrag ingår att ”ha en plan som tillförsäkrar 
cancerpatienter tillgång till psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård av god kvalitet inom hela 
sjukvårdsregionen”. I uppdraget ingår även utveckla stödet till närstående. 
 
Kjell Asplund som tagit fram kriterierna för RCC beskriver psykosocialt stöd som insatser under 
vårdkedjan och rehabilitering som insatser som tar vid efter avslutad behandling. I verkligheten 
finns inte denna uppdelning. Dessa två begrepp är intimt integrerade där psykosocialt stöd är en 
viktig del i rehabiliteringsarbetet. De flesta studier tar idag fasta på att rehabiliteringsprocessen 
skall påbörjas i samma ögonblick som en cancerdiagnos ställs.  
 
Nordic Cancer Unions (NCU, Cancerfondsrapporten 2009) definierar cancerrehabilitering enligt 
följande: 
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”Cancerrehabiliteringen är en tidsbegränsad process med tydliga mål och utfall för att begränsa de fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdomen och behandlingen. Vidare ska rehabiliteringen 
syfta till att ge den enskilde stöd och inspiration till ett så bra liv som möjligt. Allt ska ske i ett intimt samarbete 
med patienten”.  
 
I takt med förbättrade behandlingsmetoder och ökad överlevnad blir cancer alltmer att betrakta 
som en kronisk sjukdom. Detta ställer höga krav på den långsiktiga rehabiliteringen. Idag saknas 
tydliga kvalitetsindikatorer i form av generella mål och utfall för cancerrehabilitering såväl 
nationellt som i vår sjukvårdsregion. Det tillhör inte heller vanligheterna att en rehabiliteringsplan 
upprättas tillsammans med patienten. 
 
Både det psykosociala stödet och rehabiliteringen utgör viktiga delar i vårdkedjan för våra 
cancerpatienter och deras närstående och är en förutsättning för den goda cancervård vi säger att 
vi vill uppnå. Närstående är en oftast ingen uppmärksammad grupp trots vetskapen om att de 
står för en stor del av omsorgen till pateinterna inom hälso- och sjukvården. 
 
I Västra sjukvårdsregionens Cancervårdprocess ställs krav på att patienten skall ha muntliga och 
skriftliga uppgifter till kontaktsjuksköterska och kurator.  
Den kartläggning som pågår i Västra sjukvårdsregionen har i det första skedet omfattat 
psykosocialt stöd i form av kuratorsresurs. Olika professioner inom vården är nödvändiga för ett 
gott psykosocialt stöd och en rehabilitering av god kvalitet. Idag varierar grunduppdraget och de 
rehabiliterande och psykosociala insatserna varierar därför i omfattning. De flesta patienter 
behöver endast enstaka stödinsatser från vården, oftast via den ordinarie omvårdnadspersonalen, 
en mellangrupp har något större behov där omvårdnadspersonalen oftast är tillräckliga med stöd 
från eller enstaka insatser av  t ex kurator, sjukgymnast osv. En liten grupp patienter har ett 
betydligt större behov och här behövs oftast mer kvalificerade insatser både interna av den 
rehabiliterande professionen och externa som t ex psykiatri, socialtjänst. Detta ställer stora krav 
på samordning både internt och externt. 
  
Då behoven oftast varierar över tid och inom olika områden är det svårt att åskådliggöra detta i 
en enkel modell. Viktigt att komma ihåg är att personer inte befinner sig statiskt på en nivå utan 
kan förflytta sig mellan nivåerna under processen. Detta ställer krav på god samverkan mellan 
professionerna och verksamheterna. Gränsdragningen mellan de olika nivåerna är inte heller 
statisk. Modellen är just bara en modell och behöver utvecklas i nära samarbete mellan 
patient/närstående och profession. 
	  
	   	   	  
	  
	  
	  
Grundläggande/ 
Allmänna 
 
Särskilda 
 
 
 
Avancerade och 
mycket avancerade 
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Socionomen/kuratorn har psykosociala insatser som sitt primära arbetsfält och har inom flera 
verksamheter ansvaret för kunskapsutveckling både vad gäller utredning och behandling inom 
detta område. Den vanligaste psykosociala insatsen är stödsamtalet, men andra viktiga insatser av 
kurator är praktiskt stöd och information om samhällets olika resurser. 
 
I takt med att kontaktsjuksköterskor införs inom cancervården kommer samarbetet mellan 
kuratorer och kontaktsjuksköterskorna att bli av stor vikt både för det rent konkreta psykosociala 
stödet till patienten/närstående och för patientens rehabiliteringsprocess. Kontaktsjuksköterskor 
kommer troligen att bli nyckelpersoner för att hålla samman cancerrehabiliteringen och kuratorn 
blir en viktig samarbetspartner i detta arbete. 
 
För att få tillstånd en jämlik rehabilitering av hög kvalitet kommer det att krävas tillgång till och 
god samarbetsförmåga mellan och inom olika professioner och vårdgivare. Samverkan och 
samarbete är idag en svaghet inom svensk hälso- och sjukvård enligt en rapport från 
Myndigheten för vårdanalys.  
 
Hösten 2011 startade arbetet med att ta fram ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering. 
Regionalt cancercentrum väst ingår i den arbetsgrupp som bildades för detta arbete. 
Vårdprogramgruppen för regionens Cancervårdprocess används som referensgrupp i detta 
arbete. 
 
Under 2012 inleddes ett samarbete med process-/projektledare för cancerrehabilitering från 
övriga Regional cancercentrum i Sverige. Ett nätverk har bildats och bland annat kommit överens 
om att arbeta fram kvalitetsindikatorer för cancerrehabilitering. Detta kommer att möjliggöra 
utvärdering och kvalitetssäkring både regionalt och nationellt. 
 
 
Referenser: 
 
Regeringskansliet Promemoria 2011-01-31 Socialdepartementet Enheten för Folkhälsa och sjukvård Kjell Asplund 
Nationell cancersamordnare, Kriterier som ska utmärka ett regionalt cancercentrum (RCC) 
 
Statens offentliga utredningar SOU 2009:11 Ett betänkande av utredningen En nationell cancerstrategi för framtiden  
 
Regionalt vårdprogram i Regionalt cancercentrum väst (maj 2012) Cancervårdprocessen Hela patienten – hela vägen  
 
Myndigheten för vårdanalys, Rapport 2012:5 Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård  
 
Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen (2011) Öppna jämförelser av cancervårdens kvalitet och effektivitet  
 
M Carlsson (red) (2007) Psykosocial cancervård Lund Studentlitteratur  
 
Lundin, A mfl (2007,2009) Kurator inom hälso- och sjukvård Lund Studentlitteratur 
	  
	  
Metod 
	  
Fokus för den första delen i detta projekt omfattar inventeringen av kurators-resursen och 
startade hösten 2011. Regionens kuratorer delades in i totalt 13 grupper. Grupperna fördelade sig 
enligt följande: Alingsås lasarett 1 grupp, Hallands sjukhus 2 grupper (Halmstad och 
Kungsbacka/Varberg), Kungälvs sjukhus 1 grupp, NU-sjukvården 2 grupper (NÄL och 
Uddevalla), SU 5 grupper (DSBUS, Östra och ytterligare 3 grupper), SkaS 1 grupp och SÄS 1 
grupp. Varje grupp besöktes två gånger. Det första mötet var relativt förutsättningslöst med 
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endast några huvudrubriker. Möte nummer två utgick från det som framkom och det som var 
oklart vid det första mötet samt några kompletterande frågeställningar. Dessutom har ett 
kompletterande utskick via mejl gjorts med ett antal frågor till samtliga kuratorer. Ungefär en 
tredjedel har svarat på dessa frågor.  
Psykologer har som grupp inte kartlagts specifikt i detta skede av inventeringen, men har vid 
förfrågan varit välkomna att delta i ovanstående samtal. I Halmstad valde psykologerna att delta 
och i Varberg/Kungsbacka närvarade en av psykologerna vid det första mötet.  
 
Ett antal möten har ordnats med patientföreträdare. Dessa möten har arrangerats av ansvarig för 
patient- och närstående involvering. De synpunkter och erfarenheter som framkommit på dessa 
möten har beaktats och kommer att tas tillvara. Ett par patientreferensgrupper har bildats i 
samband med dessa möten och fungerar som referensgrupper även för detta projekt. Ett nära 
samarbete inleds även med ”Livshändelsen att få cancer” som startade i slutet av 2012. Ansvarig 
för detta projekt är en person med egen erfarenhet av cancer. Ett Patient- och närståenderåd har 
bildats och det kommer att bli en värdefull tillgång för det fortsatta arbetet. 
	  
Nulägesbeskrivning 
	  
I Västra sjukvårdsregionen arbetade vid inventeringen ca 90 kuratorer inom cancervården. Av 
dessa är det ett fåtal som har hela sin tjänst förlagd inom cancervård. Övriga ska finnas 
tillgängliga för andra verksamheter inom förvaltningen. För de allra flesta saknas både fördelning 
mellan verksamhetsområdena och tydliga prioriteringar för arbetet, både som helhet och inom 
cancervården. Detta betyder att det är omöjligt att få fram hur stor faktisk kuratorsresurs som finns att tillgå 
för cancervården. 
 
Samtliga kuratorer som arbetar inom cancervården i Västra sjukvårdsregionen är socionomer. De 
flesta har någon form av vidareutbildning antingen i form av en terapiutbildning 
(grundläggande/leg) eller en master, ett par har doktorerat. Forskningstraditionen inom denna 
profession är dock inte så stor. 
 
Tillgången på psykologer inom den somatiska vården är mkt begränsad, utom inom 
barnmedicinsk verksamhet. Detta tycks gälla för större delen av landet. I den västra 
sjukvårdsregionen finns psykologer verksamma företrädesvis i Halland inom vuxen-onkologin. 
Här är psykologerna i stort sett lika många som socionomerna. Inom SU:s enhet för psykosocialt 
stöd och rehabilitering (EPOR) finns ett par psykologer som är tilläggsutbildade som leg. 
psykoterapeuter anställda (ej hela tjänster) men då i första hand i sin egenskap av att vara 
legitimerade psykoterapeuter.  
 
Kartläggningen har fokuserat på några huvudområden, följande redovisas i denna delrapport:  

• Kuratorsspecifika insatser,  
• Hur kontakt initieras 
• När insats är aktuell - Kritiska punkter i processen för patient/närstående,  
• Vem som blir aktuell för insats - Särskilt sårbara grupper 
• Närstående 
• Barn som närstående 
• Samverkan med andra 
• Rutiner för psykosociala insatser 
• Förebyggande och behandlande 
• Utbildning 
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Kuratorsspecifikt 
Vikten av helhetssyn poängteras alltmer i vården och vi blir allt bättre på att se hela människan. 
Vanligtvis startar vi med delarna för att sedan lyfta blicken för att få helheten. Det som utmärker 
kuratorer/socionomer vad gäller helhetssyn är att ingångsfokus är helheten och därefter aktuella 
behov hos patient/närstående. Vidare är angreppssättet salutogent, dvs hälsofrämjande. Man tar 
tillvara det friska och hjälper patient/närstående att utveckla det. Hälso- och sjukvården är annars 
en verksamhet vars fokus är och oftast skall vara det patogena. Kuratorn kompletterar vidare den 
medicinska kunskapen och det naturvetenskapliga perspektivet med kunskap som vilar på 
beteende- och samhällsvetenskaplig grund. 
 
Det är kuratorns uppgift att ha god kännedom om samhällets resurser utanför sjukvården och 
kontaktvägarna till dessa, t ex andra myndigheter, sjukvårdvårds-försäkringen och juridisk 
baskunskap. 
 
Den vanligaste psykosociala insatsen, för alla yrkesgrupper, är stödsamtalet. För kuratorn är 
samtalet det främsta arbetsredskapet och samtalet används på ett strukturerat sätt för att göra en 
psykosocial utredning där syftet är att ringa in vad patient/närstående önskar hjälp eller stöttning 
med. Kuratorn har möjlighet och kunskap att skapa förutsättningar för samtal. Samtalen är 
strukturerade och syftar till någon form av förändring. Innehållsmässigt varierar de utifrån behov. 
Oftast, men inte alltid, finns fysiska förutsättningar för samtalet. Styrkan för kuratorerna är deras 
möjlighet att kombinera det terapeutiska med de praktiska insatserna. 
 
Kuratorn står vid sidan av den medicinska omvårdnaden, detta upplevs ofta som positivt av 
patient/närstående som kan uppleva sig vara i en beroendeställning till den 
medicinska/omvårdade personalen. 
 
Hur kontakt initieras 
De flesta kuratorer finns omnämnda i broschyrer som delas ut efter olika rutiner. Vilket stämmer 
överens med riktlinjerna i Cancervårdprocessen. 
Den vanligaste kontaktvägen är via annan vårdpersonal, skriftliga remisser eller muntligt, 
företrädesvis sjuksköterskor på avdelning eller mottagning. Vissa förvaltningar har rondliknande 
möten där viss fördelningen sker. Genomgående är att det är personbundet och saknas tydliga 
rutiner för när och hur kontakt initieras. På samtliga enheter är det möjligt för patient/närstående 
att själva ta kontakt, dvs göra en ”egenremiss”, för att få kontakt med kurator. 
 
När insats är aktuellt - Kritiska punkter för patienter och närstående 
Flera kritiska tidpunkter för patienten och närstående har identifierats i samband med 
kartläggningen. Olika insatser behövs i olika faser och de individuella behoven styr vad och när 
insatserna behövs. Det pekar tydligt mot att erbjudande om mer avancerat psykosocialt stöd t ex 
kuratorskontakt måste upprepas och inte ske vid enstaka tillfällen då behoven inte är statiska. 
Detta gäller inte minst patient/närstående under polikliniskt skede. Inom de flesta verksamheter 
saknas tydliga rutiner för detta. Inom palliativ vård finns oftast bättre rutiner. 
 
Identifierade kritiska tidpunkter för patient är:  

• i samband med diagnos  
• mellan och efter behandling 
• inför återbesök där besked om provresultat kommer att ges 
• vid recidiv 
• när ”allt är klart” dvs. patienten förväntas vara lättad över att allt gått bra 
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Samtliga kuratorer poängterar vikten av att komma in tidigt och att behovet kan uppstå när som 
helst. Inom några enstaka verksamheter presenterar sig kurator rutinmässigt för samtliga ”nya” 
patienter. I de fall där detta görs upplevs det inte ha genererat större insats. Flera av kuratorerna 
säger att neddragningarna i vården har gjort att kurator inte ges möjlighet att komma in lika tidigt 
som förut. Frågan är om det blir en faktisk besparing då gruppens erfarenhet är att ju tidigare 
psykosocial insats desto mindre insats på sikt. 
 
På Skaraborgs sjukhus startade under sommaren 2012 ett klinikövergripande pilot-projekt med 
ett screenings-instrument; Distress-termometern. Detta är, i första hand, tänkt som ett stöd och 
komplement i samtal mellan kontaktsjuksköterska och patient och kan vara ett stöd för att 
tydliggöra när ytterligare insatser är aktuella. Piloten pågår, endast ett begränsat antal patienter har 
hittills deltagit. Så här långt är dock resultatet positivt. Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är 
att instrumentet får ersätta samtalet och mötet mellan omvårdnadspersonal och patient utan ska 
ses som ett stöd och en hjälp för att fånga behov som annars kan förbises.  
 
Kritiska tidpunkter för närstående är relativt lika de som gäller för patienterna, med den 
skillnaden att närstående upplevs stå tillbaka och anpassa sig till patienternas behov. I stort sett 
alla kuratorer har närstående som målgrupp och ser detta som ett viktigt arbete för att förebygga 
ohälsa i framtiden. Se vidare under punkten ”Närstående”. 
 
Sårbara grupper 
Det finns evidens i form av erfarenhet från kuratorsgruppen för vilka patienter/närstående som 
är särskilt sårbara och i behov av särskilda insatser t ex  

• om det finns barn eller unga vuxna bland patientens närstående 
• ekonomisk utsatthet 
• otillräckligt nätverk 
• konflikter och kommunikationsproblem i familjen  
• upplevelse av otillräcklig symtomlindring 
• tidigare psykiatrisk sjukdom 

Hur dessa grupper identifieras idag och om detta är känt hos övrig personal inom vården är 
oklart. 
 
Närstående  
Närstående är en viktig resurs för patient och vårdpersonal.  Dessutom är stöd till och 
involvering av de närstående oftast nödvändigt för att få ett optimalt omhändertagande av 
patienten. Samtidigt måste närstående respekteras med sina individuella behov. I de flesta 
kuratorers uppdrag ingår stöd till närstående under den tid som patienten är knuten till sjukhuset, 
för de flesta ingår även efterlevandestöd. För kuratorer inom palliativ vård finns oftast ett 
huvudansvar för efterlevandestöd.  
En tydlig beskrivning av vad som ska ingå i stödet och vilken omfattning insatserna kan ha 
saknas oftast 
Ett par verksamheter utmärker sig genom att närstående inte får prioriteras i arbetet. 
 
Barn som närstående 
Kuratorsgruppen är väl medveten om vikten av att involvera patientens barn. De flesta har 
mandat att göra detta, men även här saknas riktlinjer och tydlighet t ex rutiner för hur man ska 
identifiera om det finns barn överhuvudtaget. Vissa förvaltningar har 
barnombud/barnrättsombud. Även här saknas enhetlighet och ofta finns ingen tid avsatt för 
detta arbete. Några förvaltningar har tagit fram dokument för detta men det är oklart hur 
möjligheterna är att efterfölja dessa i praktiken. 
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Under hösten 2012 startades ett regionövergripande projekt på uppdrag av Socialstyrelsen, Stöd 
till barn som anhöriga, för hela hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. RCC väst ingår 
projektets referensgrupp.  
 
 
Samverkan med andra 
Viss samverkan förekommer mellan förvaltningarna inom regionen. Ett bra samarbete beskrivs 
inom barncancerprocessen. Samverkan med andra externa aktörer förekommer, men det sker 
nästan uteslutande på individbasis. Inget övergripande och/eller organiserat samarbete 
förekommer mellan olika myndigheter.  
Undantaget är Barncancercentrum i Göteborg där försäkringskassan kommer regelbundet till 
sjukhuset och föräldrar ges möjlighet till en personlig kontakt och möjlighet att ställa frågor. 
De flesta verksamheter samarbetar med sjukhuskyrkan.  
 
Rutiner för psykosociala insatser 
Inga tydliga rutiner för psykosociala insatser har kunnat identifieras. Inte heller vem som kan, ska 
eller bör göra vad. 
 
Förutom ovanstående har det i samband med inventeringen framkommit att ett par grupper 
upplevs som åsidosatta. Det är urologpatienter och patienter som kommer för polikliniska 
behandlingar. I den mån det finns någon prioritering så finns den för inneliggande patienter. 
Detta rimmar dåligt med de kritiska punkter som identifierats i samband med kartläggningen. 
Vad gäller urolog-patienterna så ska det sägas att det inte gäller för alla verksamheter men det har 
påpekats i den omfattningen att det är värt att uppmärksammas. Inom en av regionens 
förvaltningar framkom ett otydligt huvudansvar för urolog-patienterna. Otydligheten gäller 
ansvarsfördelning mellan läkarna på de olika sjukhusen inom aktuell förvaltning. Detta gäller 
även vissa av patienterna med gynekologisk tillhörighet inom samma förvaltning.  
 
Både förebyggande och behandlande, praktiskt och terapeutiskt 
De flesta kuratorerna ser sina insatser som både förebyggande och behandlande. Behandlande i 
den akuta situationen och förebyggande för att förhindra framtida ohälsa. Detta gäller även 
terapeutiskt och praktiskt stöd. Dessa båda insatser vävs ihop och det är sällsynt att en kontakt är 
endast det ena eller det andra, tvärtom har patienterna oftast behov av båda och båda ses som en 
förutsättning för framgångsrika insatser.  
Detta gäller både patient- och närståendeinsatser. 
 
Utbildning 
Som tidigare nämnts så var samtliga kuratorer som var anställda när kartläggningen genomfördes 
socionomer. De flesta har även har någon form av vidareutbildning (motsvarande steg 1 
och/eller master).  
Ett minimikrav bör vara socionomexamen för att tillförsäkra patienter och närstående 
kvalificerad kompetens. 
Gruppen ser vissa behov av vidareutbildning: t ex viss ”grundonkologisk kompetens”, kristeori 
och sorgeteori, både professionsspecifik utbildning och teamutbildning. 
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Kartläggning: Psykosocialt stöd och rehabiliterande 
insatser i cancervården 

Nedanstående rapport baseras på 22 svar på enkät till utsänd till verksamhetschefer 
vid de större förvaltningarna i regionen. Kartläggningen har gjorts av 
utvecklingsledaren för cancerrehabilitering Christina Malmström på uppdrag av 
Regionalt cancercentrum väst.  
 

Förvaltningar: 

Sahlgrenska universitetssjukhuset  
Kungälvs sjukhus  
Skaraborgs sjukhus  
Södra Älvsborgssjukhus  
NU-sjukvården  
 

1. Vilka yrkesgrupper erbjuder psykosocialt stöd/cancerrehabilitering inom 
verksamhetsområdet? (122 angivna yrkesgrupper för 22 svarande sjukhus) 

 
Arbetsterapeut 10 8 % 
Dietist 10 8 % 
Kontaktsjuksköterska 14 11 % 
Kurator/socionom 19 15 % 
Logoped 6 5 % 
Lymfterapeut 6 5 % 
Läkare 16 12 % 
Psykiatriker 2 2 % 
Psykolog 4 3 % 
Psykoterapeut 1 1 % 
Präst/diakon 9 7 % 
Sexolog 2 2 % 
Sjukgymnast 13 10 % 
Sjuksköterska 13 10 % 
Vet ej 0 0 % 
Övriga 5 4 % 
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2. Anser du att din verksamhet skulle behöva utökas med fler yrkeskategorier 
för psykosocialt stöd/rehabilitering inom cancervården? 

 
Ja 7 30 % 
Nej 11 48 % 
Vet ej 5 22 % 
 
3. Erbjuds patient och närstående psykosocialt stöd/rehabiliterande insatser? 

 
 
Ja, både patient och närstående 13 57 % 
Ja, endast patient 2 9 % 
Nej, varken patient eller 
närstående 

1 4 % 

Vet ej 1 4 % 
Övriga 6 26 % 
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4. Följande frågor handlar om vid vilka skeden patienten erbjuds psykosocialt 
stöd/rehabiliterande insatser inom cancervården? 

Vid diagnosbesked: 

 
Ja 16 70 % 
Nej 3 13 % 
Vet ej 4 17 % 
 
Under behandling i kurativt syfte: 

 
Ja 19 83 % 
Nej 1 4 % 
Vet ej 3 13 % 
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Under behandling i kronisk fas: 

 
Ja 20 87 % 
Nej 0 0 % 
Vet ej 3 13 % 
  

 

 

 

 

Vid recidiv: 

 
Ja 19 83 % 
Nej 0 0 % 
Vet ej 4 17 % 
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Vid övergång till palliativ fas: 

 
Ja 20 87 % 
Nej 0 0 % 
Vet ej 3 13 % 
 
I andra skeden än de ovan angivna: 

 
 
 
Ja 12 52 % 
Nej 5 22 % 
Vet ej 6 26 % 
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5 a. Görs någon bedömning av patientens behov vad gäller psykosocialt 
stöd/rehabiliterande insatser? 

 
 
Ja, patienten gör en egen bedömning 8 23 % 
Ja, medarbetare bedömer utifrån 
erfarenhet 

15 43 % 

Ja, med hjälp av formulär och samtal 5 14 % 
Ingen bedömning görs 0 0 % 
Vet ej 1 3 % 
Övriga 6 17 % 
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5b. Hur avgörs vilken kompetens vad gäller psykosocialt stöd/rehabiliterande 
insats som ska erbjudas till patienten? 

 
Patienten framför önskemål 17 40 % 
Medarbetares bedömning 17 40 % 
Med hjälp av formulär 1 2 % 
Ingen bedömning av detta 
görs 

1 2 % 

Vet ej 1 2 % 
Övriga 5 12 % 
 
6a. Hur erbjuds psykosocialt stöd/rehabiliterande insatser till patienter och 
närstående 

 
Skriftligt 0 0 % 
Muntligt 5 22 % 
Både skriftligt och 
muntligt 

15 65 % 

Erbjuds inte 1 4 % 
Vet ej 2 9 % 
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6b. Vem eller vilka förmedlar erbjudande om psykosocialt stöd/rehabiliterande 
insatser till patienter och närstående? 

 
Läkare 21 28 % 
Kontaktsjuksköterska 16 22 % 
Sjuksköterska 17 23 % 
Kurator 14 19 % 
Annan 4 5 % 
Ingen erbjuder 1 1 % 
Vet ej 1 1 % 
 
7. Finns utarbetade rutiner för psykosocialt stöd/rehabiliterande insatser till 
patienter och närstående? 

 
Ja 13 57 % 
Nej 6 26 % 
Vet ej 4 17 % 
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8. Vilka psykosociala stödinsatser/rehabiliterande insatser erbjuds till patienter 
med cancer inom ditt verksamhetsområde? 

 
Individuella samtal i olika former 20 9 % 
Parsamtal i olika former 12 6 % 
Gruppsamtal i olika former 5 2 % 
Praktiska sociala insatser av olika typ 15 7 % 
Information och rådgivning i olika psykosociala frågor  14 7 % 
Nutritionsrådgivning 17 8 % 
Smärthantering 20 9 % 
Rökavvänjning 6 3 % 
Fysisk aktivitet/träning 13 6 % 
Lymfterapi 8 4 % 
Tandvård 9 4 % 
Sexologisk rådgivning 7 3 % 
Fertilitets rådgivning 6 3 % 
Stresshantering 6 3 % 
Hjälp och stöd i kontakt med andra myndigheter 13 6 % 
Gruppverksamhet för endast patienter 2 1 % 
Gruppverksamhet för patienter och närstående 
tillsammans 

2 1 % 

Hälsosamtal 2 1 % 
Bedömningssamtal av olika professioner 12 6 % 
Utprovning av olika hjälpmedel 18 8 % 
Lära sig leva med cancer utbildning 3 1 % 
Annan patientutbildning 2 1 % 
Vet ej 1 0 % 
Övriga 2 1 % 
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9. När uppmärksammas närstående i cancervården? 

 
Närstående uppmärksammas alltid 13 52 % 
Närstående uppmärksammas vid behov 4 16 % 
Närstående uppmärksammas enligt utarbetade rutiner 3 12 % 
Närstående eller patient får själva aktivt efterfråga 
insatser 

1 4 % 

Vet ej 2 8 % 
Övriga 2 8 % 
 
10. Vilka insatser erbjuds närstående till patienter med cancer inom ditt 
verksamhetsområde? 

 
Kontakt med arbetsterapeut 8 9 % 
Kontakt med dietist 6 7 % 
Kontakt med kontaktsjuksköterska 13 15 % 
Kontakt med kurator/socionom 14 16 % 
Kontakt med läkare 16 18 % 
Kontakt med psykolog 2 2 % 
Kontakt med psykoterapeut 1 1 % 
Kontakt med sexolog 0 0 % 
Kontakt med sjukgymnast 10 11 % 
Kontakt med sjuksköterska 10 11 % 
Gruppverksamhet för patienter och närstående 
tillsammans 

2 2 % 

Gruppverksamhet för endast närstående 1 1 % 
Vet ej 2 2 % 
Övriga 4 4 % 



	  

	   25	  

 
11. Finns det rutiner för att uppmärksamma minderåriga barn till patienter med 
cancer? 

 
Ja 13 57 % 
Nej 5 22 % 
Vet ej 5 22 % 
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12. Finns rutiner för aktivt överlämnande? 

 
Ja 12 52 % 
Nej 6 26 % 
Vet ej 5 22 % 
 
13. Mäter ni i något avseende psykosociala stödinsatser/rehabiliterande 
insatser? 

 
Ja 3 13 % 
Nej 16 70 % 
Vet ej 4 17 % 
 
14. Har du förslag på relevanta mått avseende psykosocialt 
stöd/rehabiliterande insatser: 

Patientupplevt stöd - Patientens upplevelse utav stöd. 
Hur många patienter som erhållit rehabiliteringsplan samt rehabiliteringsåtgärd 
Patienttillfredsställelse tillgänglighet  
Det går inte att mäta attityd och atmosfär på en klinik.  
En kontinuerlig diskussion om dessa värden kan förändra hur vi arbetar med 
dessa frågor. Lägg tiden på det istället för låtsasmätningar.  
Patientenkät - hur upplever man stödet  
Vi tillämpar återbesök på IVA för närstående/patient på IVA oberoende av 
diagnos. Se ovan 
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15. Vad vill du särskilt lyfta fram som fungerar bra inom er verksamhet för 
patienter med cancer och deras närstående vad gäller psykosocialt 
stöd/rehabiliterande insatser? 

Vi har en kontinuitet erbjuder öppen retur AVHteam god tillgänglighet, inga 
telefontider, bra rapporteringsrutiner, Det palliativa omhändertagandet 
kontinuitet vid vård, gott samarbete mellan läns och regionklinikt, tydligt 
patientansvar Alla erbjuds stöd. detta blir dock av varierande omdfattning 
beroende på en hittills minskad personaltillgång Patienterna har upplevt att 
kontakten med teamet har fungerat bra. Vi ser till hela patienten avseende 
nära anhöriga. Arbetar aktivt med att ta till vara på patientens resurser. 
Kontinuiteten och den ständiga diskussionen i teamet om patientens 
psykosociala situation. Kontaktsjuksköterska. Kurator. God tillgänglighet. 
Skriftlig information (patientpärm) Bröstcancervården Kontinuitet mellan PAL 
och KS, god tillgänglighet Vi gör ingen skillnad mellan cancer och icke maligna 
diagnoser. God individuell omvårdnad där varje patient ses. Lätt att få tillgång 
till kurator, dietist, sjukgymnast och sjukhuskyrkan. Bra teamarbete på 
vårdavdelningen. Öppen retur till avdelningen. Kontaktsjuksköterskor 
sjukgymnast lymfterapeut Rutinerna Vi har en välfungerande psykosocial 
enhet. Kompetenta medarbetare medarbetare med kunskap och erfarenhet 
av/om vikten av psykosocialt stöd. Öppen retur till avd 24h/7d, direktlinje till 
kontaktSSK 8-14 vardagar, nästan alla mottagningsbesök sker ihop med 
läk+SSK och där vi aktivt uppmanar närstående att vara med Att vi har en 
kontaktsjuksköterska som har överblicken över alla patienter /barn med cancer 
på vår klinik. Att vi har ett välfungerade onkologteam som innefattar olika 
professioner som träffas en gång/månad för genomgång av patienterna med 
aktiv behandling. Teamet består av läkare, sjuksköterska, präst, psykolog, 
kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut, tandläkare, lekterapeut, barnsköterska, 
dietist, lärare 
 
16. Vad skulle ni kunna förbättra vad gäller psykosocialt stöd/rehabiliterande 
insatser för era patienter med cancer och deras närstående? 

Kanske fler skriftliga rutiner som är likartade oavsett vilken cancerdiagnos 
patienten har. Gäller även överlämning till annan vårdgivare - Bättre 
teamsamverkan kring patienternas behov Miljön på dagvården. Att använda 
konst, inredning, mm och skapa en miljö där patienten känner sig hemma och 
kan tala om sin situation. Hur vi motiverar våra pat är ständigt aktuellt men 
svårt med tanke på sövning, respiratorvård etc. Allt Kontaktsjuksköterskor 
Rutin för individuell rehabiliteringsplan. Behov utav psykolog finns i vissa fall. 
Att ha en kurator tillgänglig Insatser i anslutning till diagnos och tidiga 
behandlingsinsatser Tillgång till psykolog. Även psykiater (helst neuro-
psykiater) skulle ha stor betydelse för de patienter som får psykiatriska 
symtom till följd av sin hjärntumör. lugnare miljö vid slutenvård - enkelrum 
tydligare rutiner så att vi inte missar ngt behov ALLT men ffa 
kuratorsmedverkan i den dagliga patientkontakten, dietist kontakt, möjlighet till 
gruppverksamhet för pat och närstående. Läkarkontinuitet för säkrare 
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uppföljning av insatta åtgärder. Fler möjligheter till externa samtalskontakter 
m.m. anhöriggrupper, utvärderande samtal efter avslutad behandling 
 
17. Har du några synpunkter och önskemål på hur vi från Regionalt 
cancercentrum väst skulle kunna stödja utvecklingen för din verksamhet i 
arbetet med psykosocialt stöd/rehabiliterande insatser? 

kontinuerligt kartlägg utbudet av infomaterial, kurser, internetinfo så att vi i 
verksamheten kan förmedla detta vidare, fortsätta stödja möten i 
processgruppen för understödjande cancervård och palliativ vård regionalt, 
återkoppla med statistik för att sporra enheter mot varandra, Utbildningar 
inriktade även mor barn. Cytostatikakörkortet tex har varit väldigt inriktat mot 
vuxenvården Vårdprogramsarbetet och kvalitetsregister är ex på 
framgångsfaktorer Utbildningar, stimulera forskning begränsa den 
administrativa delen av vården så mycket som möjligt och noga betänka den 
belastning vi kliniker hela tiden utsätts för i form av enkäter, register, möten, 
protokoll, mail, mm mm mm. Bidra till utbildning för personal i dessa frågor. 
Lyfta goda exempel. Involvera och engagera medarbetare som finns på 
kliniken. Vi deltar gärna i projekt. Att se till att det sätts in de resurser som 
behövs redan i samband med diagnos o där behandling ges påtryckning om 
nödvändigheten av stöd och rutiner med olika yrkeskategorier Viktigt att inga 
murar finns mellan enheterna. Patienten skall få stöd utifrån sina behov o ej 
utifrån vem patienten tillhör. Nej, inget direkt. Fortsatt utbildning till 
kontaktsjuksköterskor Det som behövs är resurser på kliniken och sjukhuset 
ex resurser för gruppundervisning Framtagande av rutiner som är gällande för 
hela VGR och de olika klinikerna Tid för att utarbeta rutinmall för individuell 
rehab.plan, tid att följa upp. 
 
18. Övriga synpunkter gällande psykosocialt stöd/rehabiliterande insatser 

Kommentarer till nästa fråga. Alla pall. Par har kontaktsjuksköterska samt de 
under cyt. Nej. Tyvärr inte de andra Svar på fråga 19 många har 
kontaktsjuksköterska på moderkliniken kirurg här i Kungälv eller JK eller 
lungmedicin osv Kliniken hat haft ett homogent team som ansvarar för 
cancervården med hög kvalitet. Detta hotas dock av nedskärningar. Mer 
teamsamverkan, koordinerande funktion inom vården för patientens och 
närståendes bästa Avdelningen har stort behov av andra lokaler! Har väldig 
brist på samtalsrum och enkelrum uppföljning för alla patienter oavsett kurativ 
eller palliativ behandling Till fråga 19. Vi kommer att göra en mätning av detta i 
slutet av året 
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19. Hur många av patienterna med en cancerdiagnos inom din verksamhet 
uppskattar du har en namngiven kontaktsjuksköterska? 

 
 
 
Alla patienter med cancer i min verksamhet har en namngiven 
kontaktsjuksköterska 

4 17 % 

Fler än 75 % men inte riktigt alla 8 35 % 
fler än hälften men mindre än 75% 1 4 % 
fler än 25% men mindre än hälften 1 4 % 
Några men mindre än 25% 0 0 % 
Ingen av patienterna med cancer i min verksamhet har 
kontaktsjuksköterska 

2 9 % 

Vet ej 7 30 % 
	  
	  
	  



regionalt cancercentrum förbättrar regionens cancervård tillsammans med och för alla berörda;  
patienter, närstående och vårdgivare. tillsammans för patienten, hela vägen genom cancervården.
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