
                   
    

 

 
Mälargården Rehabcenter – rehabilitering i slutenvård för patienter 
som är behandlade för kolorektal- eller analcancer   
 
Bakgrund 
Patienter inom Region Stockholm som behöver/önskar sammanhängande rehabilitering en tid efter 

sin cancerbehandling har möjlighet till specialiserad cancerrehabilitering i slutenvård.  Mälargården 
Rehabcenter startar nu med specifika ”tarmcancerveckor” där aktiviteter, information och 
kosthållning är anpassade efter de specifika problem patienter som genomgått behandling för 
tarmcancer kan ha. 
Patienten vistas inneliggande på Mälargården måndag till fredag under två veckors tid. Grupperna 
har upp till tio deltagare och det är blandat män och kvinnor. 
 
Checklista för remittering av patienter: 
Hur identifieras patienter som är i behov av specialiserad rehabilitering i slutenvård? 

• Patientens rehabiliteringsbehov bedöms regelbundet av kontaktsjuksköterska utifrån 

skattningsinstrumentet Hälsoskattningen. Utifrån resultatet görs en rehabiliteringsplan som 

dokumenteras i patientens journal. Behandlande enhet bedömer var olika delar av 

patientens rehabilitering bör ske.  

• Efter avslutad cancerbehandling bör patienten ha ett rehabiliteringssamtal tillsammans med 

kontaktsjuksköterska. Bedömning görs om patienten behöver/önskar specialiserad 

rehabilitering antingen i öppenvård (Centrum för Cancerrehabilitering eller 

primärvårdsrehabilitering) eller i slutenvård (specialiserad rehabilitering i slutenvård). 

 

När är det lämpligt att remittera till Mälargården för rehabilitering? 

• Patienten ska klara av att sköta sin ADL självständigt 

• Patienten ska orka gå en kortare promenad 

• Patienten bör vara motiverad till att delta i gruppverksamhet 

• Patienten bör bedömas lämpad för deltagande i gruppverksamhet med hänsyn taget till 
patientens fysiska och psykiska tillstånd 

• Cirka sex månader efter avslutad behandling (operation eller kurativt syftande 
strålning/cytostatika) kan vara lämpligt eller 3 månader efter nedläggning av loopileostomi 

 
Det är viktigt att patienten inte kommer alltför tidigt efter sin cancerbehandling till Mälargården. 

Detta för att patienten ska orka med och kunna tillgodogöra sig rehabiliteringen på bästa sätt. Man 

kan bara remitteras till rehabilitering i slutenvård en gång. 

 

Hur är programmet utformat?   

• Rehabiliteringsteamet består av läkare, fysioterapeut, psykolog/psykoterapeut, 
sjuksköterska, undersköterska och arbetsterapeut. 

• Under vistelsen får patienten prova olika former av fysisk aktivitet t ex medicinsk yoga, 
stavgång, träning i varmvattenbassäng och på gym. I rehabiliteringsprogrammet ingår även 
samtal i grupp, samt information om t ex fatigue/trötthet. 

• Patienten får stöd i att bearbeta sjukdomen och hjälp att så långt som möjligt klara av att 
göra sådant som hen gjort före sjukdomen.  
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Vad kostar rehabiliteringen?  
Patientavgiften är 100 kronor per dygn.  
 

Hur remitteras patienten till rehabilitering på Mälargården? 
• Behandlande läkare skriver remiss som skickas direkt till Mälargården antingen elektroniskt 

eller via vanlig postgång. 

• Elektronisk remiss i TakeCare: Välj Nytt - Konsultationsärenden - Beställning av konsultation - 
Konsultationsorsak: Cancerrehabilitering, planerad specialiserad. Vårdenheten heter 
Mälargården RehabCenter i TakeCare. 
Pappersremiss kan hämtas på Vårdgivarguidens hemsida; 
https://vardgivarguiden.se/globalassets/administration/verksamhetsadministration/vardutb
ud-och-remittering/rehabilitering/cancerrehabilitering-remissblankett.pdf 

• Ange i remissen om patienten önskar deltagande i Tarmcancerveckor.  
Patienter som behandlats för kolorektal- eller analcancer är annars välkomna att delta i 
ospecificerade rehabiliteringsveckor, på Mälargården eller hos andra vårdgivare 
(https://vardutbud.vardgivarguiden.se/?assignment=803) där andra cancerdiagnoser är 
representerade och programmet inte specifikt anpassat till tarmcancerpatienter. 

• Om man önskar skicka pappersremiss är adressen: 
Mälargården RehabCenter 
Box 46 
193 21 SIGTUNA 

 

• Efter bedömning av remissen kontaktas patienten av Mälargården för vidare planering.  

• För mer information om tarmcancerveckorna, kontakta koordinator Lena Eriksson Sahlström 
tel 08- 59493630  
 

Dokumentet är utformat av Mälargården RehabCenter i samarbete med processledarna för 
kolorektalcancer Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. 
 
Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland 

Lena Söderqvist Annika Sjövall 

Samordnande kontaktsjuksköterska kolorektalcancer  docent, överläkare kirurgi 

Tel: 0725 99 37 33 Tel: 0708 36 41 47 

lena.a.soderqvist@sll.se annika.sjovall@sll.se 

Rehabcenter Mälargården 

Björn Bildsten 

Verksamhetschef 

Tel: 0708-151030 

bjorn.bildsten@malargarden.se 
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