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Rapport 
Inventering av resurser för cancerrehabilitering i patientprocesser i Södra 
Sjukvårdsregionen hösten 2013 
Ansvarig: Maria Hellbom, leg psykolog, fil dr, regional patientprocessledare, RCC 
Syd 
 
Sammanfattning 
Den här första, översiktliga kartläggningen av cancerrehabilitering i Södra sjukvårdsregionen visar att ett 
arbete startat för implementering, men att mycket återstår att göra framförallt i form av att koppla 
rehabiliteringskunskap till alla processer, strukturera och samordna bedömningar av rehabiliteringsbehov 
och utveckla formerna för regionens cancerrehabilitering. Av de tillfrågade lokala patientprocessledarna 
svarade 41 personer (64 %) på en enkät om rehabiliteringsaspekter. Av svaren framgår att man hos 2-4/10 
patienter inte bedömer rehabiliteringsbehov på ett strukturerat sätt. När det gäller tillgång till 
rehabiliteringspersonal är det vanligast att man i den egna verksamheten har tillgång till kurator och 
sjukgymnast. En tredjedel av de svarande har angett att ingen har huvudansvar för information och stöd 
till barn som närstående, något som vården enligt lag är skyldig att erbjuda. Ansvaret för bedömning av 
rehabiliteringsbehov ur olika aspekter – fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt – samt att säkerställa att 
barn som anhöriga/närstående till cancerpatienter får information och stöd är idag otydligt. 
Kartläggningen utgör grunden för det vidare arbetet med att koppla rehabiliteringsfrågan till 
cancerprocesserna inom RCC Syd och för implementering av det nationella vårdprogrammet kring 
cancerrehabilitering.  
 
Bakgrund 
I inrättandet av Regionala cancercentrum (RCC) förordar regeringens nationelle cancersamordnare Kjell 
Asplund betydelsen av en välfungerande vårdkedja för patienten. Ett kriterium för RCC:s arbete berör 
rehabilitering och psykosocialt stöd: ”Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård: RCC ska ha en 
plan som tillförsäkrar cancerpatienter tillgång till psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård av god 
kvalitet inom hela sjukvårdsregionen. RCC ska arbeta för att stödet till närstående till cancerpatienter 
utvecklas.” 
 
Cancerrehabilitering definieras i kommande nationellt vårdprogram som följer: 
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. 
 
I enlighet med det regionala vårdprogram för psykosocialt stöd och cancerrehabilitering som gavs ut av 
RCC Syd 2012 är cancerrehabilitering åtgärder som bedrivs integrerat i patientprocessen från diagnos och 
framåt. Rehabilitering ska utformas för att möta varje patients unika behov och bygger på regelbundet 
återkommande bedömningar av patientens behov.  
 
Men hur ser egentligen möjligheter till rehabilitering ut för patienter med cancer i Södra 
Sjukvårdsregionen? I syfte att skapa en första överblick genomfördes i oktober och november 2013 en 
enkätundersökning bland lokala patientprocessledare i RCC Syd.  
 
Undersökningsmetod 
Lokala patientprocessledare fick via e-post en enkät med frågor om cancerrehabilitering. Frågorna i 
enkäten bygger på de kvalitetsindikatorer som RCC:s nationella nätverk av processledare/motsvarande för 
cancerrehabilitering har tagit fram under våren 2013. Rehabiliteringsnätverkets förslag är att dessa 
indikatorer på sikt ska inkorporeras i befintliga kvalitetsregister inom cancerområdet och således ska 
registrera: 
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 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? 
 
Då andelen tillfrågade är relativt liten redovisas svar i form av frekvenser och i förekommande fall 
exempel på öppna svar. I det senare fallet har information som kan leda till att enskild svarande 
patientprocessledare identifieras tagits bort men detta bedöms inte väsentligt ha ändrat innehållet i svaret. 
 
Resultat 
Svarande 
Enkäten skickades ut till sammanlagt 64 lokala patientprocessledare via e-post. Den besvarades av 41 
personer (64 %). Av de svarande som angett sin roll var majoriteten, 32 personer (86 %) lokala 
patientprocessledare men två regionala patientprocessledare (5 %) och två verksamhetschefer besvarade 
också enkäten. Fem (14 %) svarande uppgav att de var verksamma i Halland respektive Kronoberg, 4 (11 
%) i Blekinge och 8 (22 %), 9 (25 %), 6 (16 %) i Region Skånes förvaltningar KRYH, SUND respektive 
SUS.  
Fördelning av processer som svarande uppgett sig verksamma i framgår av figur 1. 
 
Figur 1: Fördelning av svarande processer 
 

 
 
Flest svarande återfinns i process Tjock- och ändtarmscancer (7 svarande, 19 %) följt av Öron- näs- och 
halscancerprocessen och Blodcancer/lymfomprocessen (6 svarande i vardera gruppen, 16 %), 
Bröstcancerprocessen (5 svarande), Gyncancerprocessen (4 svarande) och Blåscancerprocessen (3 
svarande). Hudcancerprocessen och Prostatacancerprocessen hade två svarande vardera och 
Barncancerprocessen samt Lungcancerprocessen en svarande vardera.  
 
Processer för esofagus-ventrikelcancer, testiscancer, hjärntumörer, lever- gallvägs och gallblåsecancer, 
njurcancer, pankreascancer, peniscancer, sarkom och thyriodeacancer har inte svarat på enkäten. 
 
Ansvar för bedömning, information samt dokumentationsrutiner 
Av svar på frågan hur patienters rehabiliteringsbehov inom olika dimensioner bedöms har den största 
andelen svarande angett att dessa bedöms med hjälp av strukturerat bedömningssamtal (tabell 1).  
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Av svaren framgår dock att man hos 2-4/10 patienter inte bedömer rehabiliteringsbehov på ett 
strukturerat sätt. 
 

 
 
Tabell 1: Hur bedöms rehabiliteringsbehov hos patienter med cancer 
 
Behandlande läkare uppges av flest svarande vara den som har huvudansvar för att bedömning av 
rehabiliteringsbehov sker (18 av 32 svarande, 56 %), följd av kontaktsjuksköterska (10 svarande, 31 %). 
Tre svarande har uppgett "annan" som svar på frågan och specificerat att det sker av vårdteamet, i 
samverkan med rehabiliteringsspecialister eller inom ramen för ett lokalt utvecklingsprojekt för förbättrad 
arbetsinriktad rehabilitering i samverkan med Försäkringskassan. En svarande har uppgett att 
rehabiliteringsbehov inte bedöms. Ingen svarande har valt alternativen sjuksköterska eller 
specialistsjuksköterska.  
 
När det gäller vem som har huvudansvar för att patienten informeras om möjligheter till rehabilitering har 
ungefär lika många svarande angett att kontaktsjuksköterska (12 av 27 svarande på frågan, 44 %) eller 
behandlande läkare (11 svarande, 41 %) har det ansvaret. Tre svarande har uppgett att man inte informerar 
och en att annan (ej specificerad) informerar. 
 
På frågan hur rehabiliteringsbehov, planerade åtgärder och uppföljning dokumenteras har svarande kunnat 
ange flera alternativ. Nittio procent av de svarande har uppgett att detta dokumenteras i journalsystem och 
25 % respektive 6 % att det dokumenteras i patientens individuella vårdplan (Min vårdplan) respektive i 
rehabiliteringsplan. 
 
Tillgång till rehabiliteringsresurser 
På frågan om vilka rehabiliteringsresurser som finns tillgängliga för patienter kunde svarande uppge om 
dessa finns i den egna verksamheten men också om de finns tillgängliga som konsulter eller motsvarande 
(till exempel att patienter kan remitteras till rehabiliteringspersonal) (tabell 2, nästa sida). 
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Tabell 2: Tillgång till rehabiliteringsresurser 
 
Fem av 31 svarande (16 %) har angett att de har tillgång till rehabiliteringsteam i den egna verksamheten 
och 10 (16 %) som konsulter. Övriga har inte tillgång till rehabiliteringsteam. 
 
Information, råd och stöd till minderåriga barn som närstående 
På frågan om vem som har huvudansvar för bedömning av behov av information, stöd och råd till 
minderåriga barn som närstående sker har 1/3 svarat att ingen har huvudansvar (6 av 27 svarande, 22 %) 
eller att ingen bedömning sker (2 svarande, 7 %). Åtta svarande (30 %) har angett att kurator har 
huvudansvar och 7 (26 %) att behandlande läkare har huvudansvaret. Tre svarande (11 %) har angett 
kontaktsjuksköterskan som huvudansvarig. 
 
När det gäller ansvar för att information, råd och stöd erbjuds till minderåriga barn som närstående 
uppges behandlande läkare (9 av totalt 27 svarande, 33 %) respektive kontaktsjuksköterska (6 svarande, 22 
%) som de som har huvudansvaret. Tre svarande (11 %) har angett kurator som ansvarig. Nio svarande 
anger att ingen information sker eller att ingen är ansvarig. 
 
Erbjudande om rehabilitering i grupp eller internatform 
Åtta av 29 svarande (28 %) har angett att patienter erbjuds rehabiliteringsprogram i grupp, till exempel 
Lära sig leva med cancer. Tjugotre (79 %) av 29 svarande anger att patienter erbjuds rehabilitering i 
internatform via vårdavtal (Spenshults cancerrehabilitering, Lydiagården). 
 
Prioritering, hinder och behov av stöd för cancerrehabilitering 
När det gäller frågan om hur prioriterad man anser cancerrehabilitering vara i verksamheten framkommer 
i de öppna svaren att detta ändå har någon nivå av prioritering (figur 2). 
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Figur 2: Hur högt anser du cancerrehabilitering vara prioriterad i verksamheten? 
 

 
 
I enkäten finns också öppna frågor om vilka hinder som finns för implementering av cancerrehabilitering. 
Här framkommer i de öppna svaren att resursbrist fortsatt upplevs som ett stort hinder: 
 
"Vi har hela tiden fullt upp med att ta hand om patienterna under sin behandling, kronisk underbemanning, väntetider för 
patienter att komma till kliniken. [---]" 
 
"Evidensbaserade undersökningar som visar att vissa insatser är till godo för cancerpatienter är svåra att implementera pga. 
tidsbrist." 
 
"Vi har fullt upp med att hålla hakan över vattennivån - för att klara av mottagning och prioritera till otillräckliga 
resurser, vilket kanske bidrar till bristande engagemang i frågan - om än den aktualiseras vid uppenbara behov eller på 
förfrågan från patient eller kontaktsjuksköterska finner det lämpligt" 
 
"[---] Vi har ingen som helst möjlighet att inom [aktuell specialité] ta hand om [---]dysfunktion [---] måttliga [---]besvär 
och liknande - remisserna skickas tillbaka till primärvården. Det vore gravt oetiskt att satsa stora resurser på [---] rehab för 
cancerpatienterna när vi inte kan erbjuda någonting alls för andra patientgrupper med motsvarande besvär, t ex diabetiker." 
 
"Vi håller på att arbeta fram plan för att bedöma behovet av rehabilitering. Arbetet går rel bra, men kunde gått snabbare 
om resurser för arbetet tillsatts. Utvecklingsarbetet görs nu utöver det vanliga arbetet." 
 
"Tidsbrist. Medvetenhet om behovet. [---]" 
 
Bland andra hinder märks till exempel strukturella faktorer: 
 
"[---]En stor del av våra patienter är palliativa, där rehabilitering inte är lika aktuell. Vi har mer behov av ett fungerande 
ASIH. De patienter som avslutar adjuvant behandling i kurerande syfte remitteras direkt tillbaks till kirurgklinik för 
uppföljning" 
 
"Som alltid är struktur av vikt. Det är på gång att bildas en multiprofessionell canerrehabliteringsgrupp i landstinget." 
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"Avsaknad av dedicerade resurser som sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog." 
 
"De allra flesta av våra patienter är gamla och kan inte tillgodogöra sig eller har behov av rehabilitering. Vi har egen, 
frekvent uppföljning inom verksamheten" 
 
Även då det gäller vad Regional cancercentrum syd skulle kunna göra för att hjälpa till med att utveckla 
cancerrehabilitering lyser problem med resurser igenom, men här finns också konkreta förslag, exempel 
och önskan om samordning och utbildning: 
 
"Otillräckliga resurser till cancervården inom [aktuell specialité] jfr andra cancerformer! Vi kan inte leva upp till 
Nationella vårdprogrammet - liksom de flesta andra kliniker i landet!!" 
 
"Min uppfattning är att landstinget [---] behöver vägledning (läs påtryckning). Man gör det man måste, men kommer inte 
med egna idéer. Man har nu utarbetat en bra plan som direkt är hämtad från de regionala riktlinjerna, vilket förstås är bra, 
men utan dessa riktlinjer hade inget hänt. Inom mina processer behöver vi påtryckningar från RCC Syd om att alla 
cancerpatienter skall ha rätt till kontaktsköterska [---]." 
 
"Bistå att få fram resurser för att utveckla arbetet på lokalt plan. Bistå kontaktsjuksköterska i utvecklingsarbetet genom 
råd, tips, goda exempel, gemensamma möten." 
 
"Mer resurser till en mer centraliserad och strukturerad grupp som kan sköta rehabiliteringen och bedöma behoven hos 
patienter. I nuvarande system saknas alla instanser tid för dessa patienter. Krav på kontaktsköterskor är ett skämt då 
några resurser ha inte delgivits för ändamålet. Kontaktsköterskor behöver både utbildning och tid för att utföra arbetet." 
 
"Kräva att alla förvaltningar inrättar cancerrehabiliteringsteam dit man kan remittera de patienter som man så finner 
indicerat." 
 
"Ut i verksamheten! Samtal med linjechefer direkt!" 
 
"Erbjuda regelbundna och återkommande undervisningstillfällen om olika delar av rehabilitering. Tex. vilken sorts motion 
är bra för cancerpatienter, under cytostatikabehandling, vid endokrin behandling, under strålbehandling, operation osv. Vad 
kan patienterna själva göra för att minska sin risk för återfall, tex. rörande kost och motion." 
 
"Den ordinarie [aktuell specialité] verksamheten är inte lämpad för denna uppgift, kontakterna där glesas normalt ut när 
rehabiliteringsbehovet är som störst. Rehabilitering är väsentligen ett generellt cancerproblem. Inrättande av 
cancerrehabiliteringsteam tillgängliga för alla processer borde hårt prioriteras!!!" 
 
 
Diskussion av resultaten 
Svarsfrekvensen på 64 % anses acceptabel, även om det bör noteras att 9 patientprocesser inte finns 
representerade. Verksamheternas resurser för rehabilitering är inrättade i förhållande till klinik/verksamhet 
snarare än diagnos, vilket gör att situationen är relativt likartad mellan diagnoser. Samtidigt belyser enkäten 
att kopplingen till rehabilitering nått olika långt i patientprocesserna, där företrädare för processer som 
arbetat under en längre tid, tex. tjock- och ändtarmscancer, öron- näsa- och halscancer 
blodcancer/lymfom, gyncancer och bröstcancer, är överrepresenterade bland de svarande. Företrädare för 
dessa processer har också visat intresse och arbetat aktivt med cancerrehabilitering. Detta innebär att det 
varierande engagemang från patientprocessernas företrädare riskerar leda till ojämlikt utnyttjande av de 
resurser för rehabilitering som finns i verksamheterna. 
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Cancerrehabilitering anses av de svarande ha en varierade prioritet i verksamheterna. Bedömning av 
rehabiliteringsbehov lyfts också i såväl regionalt vårdprogram (Vårdprogram för psykosocialt stöd och 
rehabilitering, RCC Syd, 2012) som kommande nationellt vårdprogram. Bedömning av behoven är en 
förutsättning för att patienterna ska få tillgång till en individanpassad rehabilitering utifrån sina unika 
behov och ett fastlagt mål i arbetet med cancerrehabilitering inom RCC Syd. Av de svarande anger 1/5 att  
fysiska rehabiliteringsbehov inte bedöms strukturerat, 1/4 att psykiska och sociala behov hos patienterna 
inte bedöms strukturerar, och 4/10 att existentiella behov inte bedöms.  
 
Hälften av de svarande anger att behandlande läkare har huvudansvaret för bedömning av 
rehabiliteringsbehov. I kommande nationellt vårdprogram pekas kontaktsjuksköterskan ut som den som 
kan ha ett samordnande ansvar för rehabiliteringsåtgärder med det är alltså inte det vanligaste svaret här. 
Kontaktsjuksköterskan anges dock oftast vara som den som har ansvar för information till patienter och 
närstående, ett annat av RCC Syds prioriterade mål för rehabilitering. 
 
När det gäller tillgång till rehabiliteringspersonal är det inte oväntat vanligast att man i den egna 
verksamheten har tillgång till kurator och sjukgymnast. Andelen som angett att de har tillgång till annan 
rehabiliteringspersonal, såsom psykolog, barnpsykolog och sexolog som konsulter är dock relativt hög 
vilken kanske är överraskande mot bakgrund av att det bara finns ett ytterst litet antal kliniskt verksamma 
personer specialiserade på dessa frågor med koppling till cancervården i södra sjukvårdsregionen. Frågan 
gäller nu inte i vilken grad man faktiskt utnyttjar konsultresurserna, och huruvida de själva anser sig arbeta 
med cancerrehabilitering, vilket i efterhand kanske kan anses hade gett mer värdefull information. 
 
I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2009:979) har vården en särskild skyldighet att beakta barns 
behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor 
tillsammans med har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, vilket även gäller om barnets förälder eller 
någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider. Information och stöd till 
barn som närstående får anses vara av största vikt att beakta i cancervård. En tredjedel har angett att ingen 
har huvudansvar och bland dem som pekar ut en huvudansvarig kan denna komma från olika grupper, 
vanligen läkare och kurator. Enkäten visar på behovet av att förtydliga ansvaret och skapa rutiner för vem 
som säkrar av barnens behov av stöd bedöms adekvat.   
 
Då det gäller öppna svar på frågor om möjligheter och behov för att utveckla cancerrehabilitering märks 
först och främst resursbrist och önskan om dedikerade resurser för att kunna leva upp till mål inom 
området. Det blir också tydligt att det fortfarande saknas överblick över patientprocessen och samordning 
av rehabiliteringsresurser under hela vårdförloppet i många fall.  
 
 
Referenser 
En nationell cancerstrategi för framtiden. Statens offentliga utredningar 2009:11 
Vårdprogram för psykosocialt stöd och rehabilitering. Regionalt cancercentrum syd 2011. 
 


