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Projektrapport bäckencancerrehabilitering Regionalt cancercentrum 

Stockholm-Gotland 

Bakgrund 

De biverkningar, följdsjukdomar och sena effekter som patienter med bäckencancer får av sin tumör 

och behandling kan vara svårt invalidiserande både fysiskt och psykiskt. Strukturerade rutiner för 

uppföljning saknas i nuläget. 

Det finns mycket kompetens inom området i Stockholm-Gotland, men kompetensen är utspridd och 

fragmentarisk, samt tillgänglig enbart för vissa subgrupper av patienter. 

Enligt regional cancerplan för 2016-19 har Stockholms läns landsting uppdragit åt det nybildade 

Centrum för cancerrehabilitering (CCR) att hysa en mottagning för patienter med ovanstående 

problematik.  

Projekt Bäckencancerrehabilitering 

Det övergripande målet med Bäckencancerrehabiliteringsprojektet Stockholm-Gotland är att öka 

kunskapen om problem som kan uppstå efter cancerbehandling i bäckenområdet och vad man kan 

göra åt dessa. Vi vill säkerställa att patienter som har problem får den hjälp och det stöd de behöver. 

Både patienter och vårdpersonal är målgrupper för aktiviteterna. 

Planerade aktiviteter enligt projektplan: 

 Fortsatt kartläggning av vilka regionala resurser som finns. 

 Kartläggning av kunskaper och informationsbehov hos vårdgivare och patienter. 

 Utveckling av riktad information om vanliga problem med målgrupp vårdpersonal. 

 Sammanställning av patientinformation och kommunikationsstrategi. 

 Sammanställning och utvärdering av modell för systematisk uppföljning av patienter. 

 

Genomfört hittills ur projektplan 

 En Projektgrupp bestående av kirurger, specialistsjuksköterskor, stomiterapeuter, 

processledare för kolorektalcancerprocessen m.fl. har etablerats. Workshop för planering av 

konkret verksamhet på en bäckencancerrehabiliteringsmottagning har hållits. 

 Karin Eriksson (specialistsjuksköterska), Monika König (psykiater, onkolog), Pia Mickols 

(fysioterapeut), Annika Sjövall (kirurg, processledare) och Maria Hellbom (verksamhetschef 

CCR) har deltagit i fortbildningsdagar i Malmö angående funktionella besvär efter cancer i 

bäckenet, Malmö 6-7/10 arrangerade av RCC syd. 

 En Bäckencancerrehabiliteringsmottagning (BCRC) har startat på CCR, under ledning av Karin 

Eriksson, specialistsjuksköterska med specialkompetens inom cancerrehabilitering. Patienter 

tas emot sedan oktober 2016. Alla vårdgivare kan remittera och patienter kan även söka 

själva utan remiss. 

 Erfarenheten från BCRC har lett till att ett vårdprogram för rehabiliteringsprocess för 

sjuksköterskeledd bäckencancermottagning för patienter med rektalcancer nu utarbetas av 

CCR i samarbete med Patientområde nedre GI-cancer, Karolinska Universitetssjukhuset och 
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Mag-tarmcentrum Ersta Sjukhus. Denna rehabiliteringsprocess avses sedan vara modell för 

rehabilitering av andra patientgrupper med bäckencancer.   

 Karin Eriksson har deltagit i planeringsdag för sjuksköterskor och stomiterapeuter, 

Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, i syfte att främja samarbete och diskutera 

strategier för att uppnå en enhetlig vårdprocess för patienter med bäckencancer.  

 Fortsatt kartläggning av kompetenser inom nätverkssjukvården i regionen har skett under 

hösten 2016. 

 Kartläggning av besvär i patientgruppen kolorektalcancer pågår, genom att 

patientrapporterade mått som har inhämtats sedan 2013 nu analyseras. 

 Inventering av bedömningsinstrument för egenskattning av besvär och/eller 

kartläggningsinstrument har skett och beslut om vilka instrument som ska användas på BCRC 

pågår av Projektgruppen.  

 Samarbete har inletts med Gail Dunberger, lektor vid Ersta Sköndal högskola i syfte att öka 

strålbehandlings- och gynekologisk kompetens i bäckencancerteamet vid CCR.  Rekrytering 

av tarmterapeut och dietist till CCR pågår.  

 CCR har arrangerat flera möten med representanter för Prostatacancerförbundet i syfte att 

identifiera rehabiliteringsbehov hos patienter med urologisk cancer.  Stora behov av utökade 

rehabiliteringsinsatser har identifierats, t.ex. åtgärder vid erektil dysfunktion och 

inkontinens. 

 Informationsinsatser om BCRC har gjorts gentemot Regionala Vårdprogramgruppen 

Kolorektalcancer, kontaktsjuksköterskenätverk och RCCs processledare för andra typer av 

bäckencancer. 

 Patientinformation kring symptom och egenvårdsråd efter bäckencancer, som RCC tidigare 

etablerat för kolorektalcancer, uppdateras och revideras nu för möjlighet till användning 

även vid andra diagnoser. 

 Vårdprogram för vård av bäckencancerrelaterade symptom, som RCC tidigare etablerat för 

kolorektalcancer, uppdateras och revideras nu för möjlighet till användning även vid andra 

diagnoser. 

 

Patientnytta 

 Patienter med sviter efter bäckencancer har numer någonstans att vända sig och så även 

vårdgivare, när problemen inte kunnat lösas inom befintliga resurser. Patienter och 

vårdgivare har uttryckt mycket stor tacksamhet över detta. 

 Den vårdprocess som nu byggs upp med rektalcancer som pilotdiagnos kommer utgöra 

en stabil grund för fortsatt utbildning båda av personal på BCRC som vårdgivare inom 

specialist- och nätverkssjukvården. Den kunskap och kompetens som tidigare varit 

fragmenterade och spridd i regionen samlas nu på ett ställe och kan därifrån ges tillbaka 

till alla vårdgivare och patienter. 
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Patientperspektivet 

 Vid en nationell workshop för patientrepresentanter identifierades en samfälld linje kring 

hur behovet av bäckencancerrehabilitering ser ut. Detta har utgjort en grund för arbetet. 

 Regionala processledarna för Kolorektalcancer (Annika Sjövall (kirurg) och Lena 

Söderqvist (kontaktsjuksköterska)) har sedan tidigare etablerat ett nära samarbete med 

en patientreferensgrupp från ILCO och Mag- och tarmförbundet. Den referensgruppen 

har med regelbundna möte varit kontinuerligt delaktig i beslut om åtgärder inom ramen 

för projektet Bäckencancerrehabilitering. 

 En intressentgrupp med representanter för flera bäckencancerdiagnoser har etablerats 

genom Patient- och närståenderådet på RCC Stockholm-Gotland. Denna grupp kommer 

vara involverad i fortsatt arbete med projektet Bäckencancerrehabilitering. 

 

Huvudsakliga erfarenheter 

Behovet av en bättre rehabiliteringsprocess för patienter med bäckencancer är mycket stort och 

därför har intresset och entusiasmen för detta arbete varit gediget, både från vårdgivare och från 

patientrepresentanter. Detta har givit ett gott klimat för etablering av nätverken för vård av dessa 

patienter. 

 

Plan för fortsatt arbete 

 Fortsatt uppbyggnad av BCRC enligt ovan. 

 Fortsatt analys av inhämtade patientrapporterade mått. 

 Fastställande av Vårdprogram rehabiliteringsprocess rektalcancer. 

 Utvidgning av Vårdprogrammet till andra diagnoser. 

 Randomiserad studie kring viss intervention till patienter efter genomgången rektalcancer. 
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