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Bakgrund 
Operation och/eller strålbehandling av bäckenorgan medför skador på nerver och blodkärl i 
lilla bäckenet samt orsakar ärrbildning vilket alltid ger biverkningar. Biverkningar av 
operation och/eller strålbehandling kan utgöras av urininkontinens alternativt svårigheter 
att tömma blåsan, avföringsinkontinens, täta trängningar och känsla av ofullständig 
tarmtömning, potensproblem och vaginala smärtor eller strikturer. Till detta tillkommer att 
vissa av patienterna får en tillfällig eller permanent stomi vilket i sin tur kan påverka 
sexfunktion och livskvalitet genom praktiska problem eller psykologiska effekter. Utöver 
dessa problem ger strålbehandling och cytostatika en mycket hög risk för infertilitet, 
prematurt klimakterium och påverkan på hormonproduktionen i testiklarna. Skador som 
orsakas av kirurgin kan läka och bli bättre inom något år efter operationen, men en hel del 
skador förblir permanenta. De skador som strålbehandling ger upphov till kan dock förvärras 
med åren, då strålpåverkan ger effekt allteftersom cellerna delar sig. 
De biverkningar och följdsjukdomar som patienter med bäckencancer får av sin behandling 
kan vara svårt invalidiserande både fysiskt och psykologiskt och är av en karaktär som 
patienten själv kan tveka inför att ta upp med vårdgivare. Vårdgivare både i cancervård, 
övrig specialistsjukvård och primärvård kan vara omedvetna om problematiken och att den 
kan ha att göra med den behandling som patienten fått för sin cancersjukdom. 
Strukturerade rutiner för uppföljning har saknats. 
 

Regionalt bäckencancerrehabiliteringsprojekt Stockholm-Gotland 
2018 – utförda aktiviteter 

• Specialiserad bäckencancerrehabmottagning 
Stockholm-Gotland har sedan 2016 en etablerad Bäckencancerrehabmottagning på 
Centrum för Cancerrehabilitering (CCR). Bäckencancerrehabmottagningen tar emot 
patienter från alla remittenter inklusive patienter som själva tar kontakt med CCR. 
Antalet patientbesök på mottagningen ökar kontinuerligt sedan starten. 
 

• Bäckencancerrehabkoordinator 
Under 2016-17 har Bäckencancerrehabmottagningen på CCR haft en regionalt 
koordinerande funktion. Allt eftersom den kliniska verksamheten på enheten har 
ökat har behovet av en extern koordinator uppstått. Sedan september 2018 är nu en 
regional Bäckencancerrehab-koordinator för Stockholm-Gotland anställd på 20%. 
Uppdraget består i första hand av att ha överblick över och samordna de 
bäckencancerrehabiliteringsprojekt som pågår hos olika vårdgivare samt överblicka 
behov av utbildning och organisera utbildningar vid behov, i samarbete med CCR och 
övriga vårdgivare. 
 

• Multidisciplinära teamkonferenser 
På Bäckencancerrehabmottagningen på CCR har man etablerat multidisciplinära 
teamkonferenser (MDK) för bäckencancerpatienter en gång per vecka. I MDK deltar 



  

specialistsjuksköterskor avseende tarm-, urin- och sexualfunktion, dietist, 
fysioterapeut och kolorektalkirurg. Här fattas beslut kring hur att gå vidare med 
respektive patient inklusive behov av remittering till andra specialister 
 

• Utbildningsaktiviteter 
o Bäckencancerrehabmottagningen och samordnande kontaktssjuksköterskor 

bäckencancer deltog i nationellt möte för handläggning av funktionella besvär 
efter bäckencancerbehandling i Malmö 25-26/1 2018. A.Sjövall föreläste om 
bäckencancerrehabmottagningen. 

o Utbildningskväll patienter på CCR 180308 
o Föreläst om bäckencancerrehabilitering på ILCOs Tarmcancerkväll 180313 
o K.Eriksson föreläst om sexuell hälsa på Kontaktsjuksköterskeutbildning 

Sophiahemmets Högskola 180404 
o Utbildningsdag om bäckencancerrehabilitering för vårdgivare, på CCR 180426 
o A. Sjövall föreläst om tarmbesvär efter koloncancerkirurgi på Kirurgveckan 

180821 
o A.Sjövall föreläst om bäckencancerrehabilitering och 

Bäckencancerrehabcentrum på European Cancer Survivorship and 
Rehabilitation (ECRS) i Köpenhamn 180911 

o A.Sjövall föreläst om bäckencancerrehabilitering och 
Bäckencancerrehabcentrum på danskt kolorektalforskningsmöte 180912 

o Heldagsutbildning om bäckencancerrehabilitering för RFSU på CCR, med 
bäckencancerrehabteamet 180921 

o A.Sjövall och K.Eriksson föreläst om sena biverkningar och 
bäckencancerrehabilitering för nyanställd personal på Tema Cancer Karolinska 
180925 

o K.Eriksson föreläst om sexuell hälsa på Kontaktsjuksköterskeutbildning 
Sophiahemmets Högskola 181002 

o A.Sjövall föreläst om bäckencancerrehabilitering för allmänläkare 181004 
o A.Sjövall föreläst för Kolorektalcancerflödet och gastroenterologerna på 

Karolinska om tarmbesvär efter kolorektalcancer181012 
o A.Sjövall föreläst om bäckencancerrehabilitering för allmänläkare 181025 
o Öppet Hus på CCR 181031 
o Organiserat regionalt möte om multidisciplinärt omhändertagande av 

patienter med kolorektalcancer 171109-171110, där delar av programmet 
handlade om bäckencancerrehabilitering 

o  A. Sjövall föreläst för onkologer på Svensk Gastroonkologisk förenings 
årsmöte 181116 

o A.Sjövall pratat om bäckencancerrehabilitering och Vägledningen 
Bäckencencerrehabilitering för Gyncancerflödet Karolinska 181126 

o Organiserat utbildningsdag och studiebesök för Kolorektalteamet från 
Länssjukhuset Ryhov 181212 

o L.Söderqvist arbetar tillsammans med processledaren för 
psykosocialrehabilitering att få in Hälsoskattningen (som är ett 
bedömningsintrument för cancerrehabilitering) i Take Care via 
webformulärtjänsten på 1177. Detta bedömningsinstrument kommer 



  

tydliggöra patienter problem när det gäller bäckencancerrehabilitering och 
rätt åtgärder kan sättas in. 

o L.Söderqvist har under hösten arbetat tillsammans med Södersjukhusets 
kirurgmottagning för att få till ett liknade standardiserat rehabförlopp för 
rektalcancerpatienter som finns på BCRC. Projektet startar i början av våren 
2019. 
 

• Utvecklingsprojekt 
o Projektet Standardiserat Rehabiliteringsförlopp Rektalcancer startade i juni 

2017. Standardiserat Rehabförlopp avser att förbättra funktionen och 
patientnöjdheten hos patienter med cancer genom ett proaktivt 
förhållningssätt till rehabilitering. Inom ramen för Standardiserat 
Rehabförlopp Rektalcancer ingår patienter med rektalcancer på två 
högvolymssjukhus i Stockholm i ett strukturerat rehabförlopp där patienter 
besöker bäckencancermottagningen ett visst antal gånger, med start före 
behandlingsstart. Man går systematiskt, med stöd av frågeformulär, igenom 
patientens symptom avseende tarm, urinvägar och sexualitet, ger skriftlig och 
muntlig information, sätter in behandling där så behövs samt ger 
egenvårdsråd. I dagsläget är 90 patienter inkluderade och våren 2019 ska 
projektet Utvärdering Standardiserat Rehabförlopp starta, där alla patienter 
behandlade för rektalcancer i regionen under samma tidsperiod kommer att 
utvärderas med hjälp av enkäter avseende funktion, livskvalitet och nöjdhet. 
Projektet fortsätter att inkludera patienter, då en powerberäkning beräknat 
att det behövs 200 patienter i Standardiserat rehabförlopp och lika många i 
kontrollgruppen för att utvärdera eventuella skillnader. 
En preliminär utvärdering av patienternas upplevelse av det Standardiserade 
Rehabförloppet har hittills varit mycket positivt, men huruvida patienternas 
funktion blir bättre är ännu okänt. 
 

o Sammanställning av inhämtade patientrapporterade mått hos patienter 
behandlade för kolorektalcancer pågår. Sammanställningen utgör underlag 
för riktade åtgärder i form av information och medicinska åtgärder. Ett 
manuskript kring tarmfunktion efter koloncancerbehandling är publicerat. 
 

o Samordnande kontaktsjuksköterskor för kolorektal, gynekologisk och 
urologisk cancer samarbetar med respektive processledare för att 
implementera patientinformation och rehabiliteringsinsatser. Samordnande 
kontaktsjuksköterskorna är regelbundet på sjukhusen och arbetar aktivt fram 
för allt med kontaktsjuksköterskorna, men även med andra yrkeskategorier 
för att förbättra cancerrehabiliteringen på enheterna. Samtal förs med chefer 
för att frigöra tid för kontaktsjuksköterskorna att arbeta med uppföljning och 
bäckencancerrehabilitering. 
 

o Möte med Bräcke diakoni 181127, angående start av specifika ”Tarmveckor” 
för specialiserad inneliggande rehabilitering i SLL. Planering av innehåll och 
planerad start v.10-11 2019. 
 



  

o Möte med RFSU om samarbetsformer kring patienter 180921 
 
 

• Patientsamverkan 2018 
o En patientreferensgrupp Bäckencancer etablerades 2017 och har under 2018 

varit rådgivande.  
o A.Sjövall och L.Söderqvist haft möte med representanter från Patient- och 

närståenderådet  181126, kring rehabiliteringsfrågor för 
bäckencancerdiagnoser. 

o Kolorektalcancerprocessens patientreferensgrupp har under 2018 blivit 
vingklippt p.g.a. oväntade dödsfall i gruppen, men arbete pågår med 
representanter från ILCO och Magtarmföreningen i Stockholm om att etablera 
en ny referensgrupp.  
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