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Agenda 2 december 2019

Rehabiliteringsarbetet sen förra presentationen 11 april 2018

1) Utbildning i psykosocialt stöd till kontaktsjuksköterskor

2) Implementering av nationella vårdprogrammet i cancerrehabilitering 

• Hälsoskattning för cancerrehabilitering

3) Remissvägar rehabilitering 

4) Rehabiliteringsarbetet 2020



Pågående projekt – rehabilitering april 2018

Implementering strukturerade 

rehabiliteringsbedömningar öppen/slutenvård

Jämlik vård

Hitta patienter i tid

Forskning/kvalitet 

Utbildning kontaktsjuksköterskor

Öka kunskaper om psykologiska reaktioner

Verktyg strukturerade bedömningar

Självkännedom 

CaPrim Rehab

Öka kunskap om cancer i primärvården

Utbildning

Samarbete

Utredning remissvägar 
rehabilitering

Vårdgivare

Avtal 

Uppdatering hemsidor

PNR-Rehab

Strategi 2020



Utbildning i psykosocialt stöd till 
kontaktsjuksköterskor

• Affektfokuserad cancerrehabilitering 

• Syfte: Kunskap om psykosocialt omhändertagande, självreflektion och systematiska 

rehabiliteringsbedömningar

• Implementering av NVP - cancerrehabilitering



Utvärdering

• 14 utbildningstillfällen under 2018-2019

• 197 kontaktsjuksköterskor deltog

• Stort intresse: önskan om uppföljning, efterfrågan från andra landsting

• ”Det nödvändiga samtalet” - läkargruppen

”Att våga fråga utan att vara säker på att ha ett svar”

”Att lyssna på patienten (utan att själv prata så mycket) och försöka få patienten att reflektera
över vad hen behöver så vi kan ge bättre vård”

”Att förstå att mina känslor påverkar hur jag behandlar patienter”

”Att känslor är så viktiga att lyssna till för att komma vidare”



Implementering av strukturerade 
rehabiliteringsbedömningar

• NVP cancerrehabilitering

• Bedömningar - viktig del i implementeringen av NVP

• Hälsoskattning för cancerrehabilitering

• Nationella cancerstrategin

• Cancerplanen 2020-2023



Varför behöver vi en Hälsoskattning?

Jämlik vård

Personcentrerat förhållningssätt

Individuell rehabiliteringsplan

Kliniskt verktyg (PROM)

• Hitta behov tidigt och åtgärda dessa

• Individuell rehabiliteringsplan

Tydliggör kontaktsjuksköterskefunktionen

Sammanhållen dokumentation i Regionen

• Aktiv överlämning (regionalt, nationellt)



Varför arbeta strukturerat?

Jämlik vård!



Hälsoskattning för cancerrehabilitering



Hälsoskattning för cancerrehabilitering

• PROM

• Validerat (ej publicerat)

• Utvecklat för att kartlägga rehabiliteringsbehov i cancervården och åtgärda dessa

• Leder till ett skattningsresultat med rangordnade symptom och en individuell 

rehabiliteringsplan



Hälsoskattning för cancerrehabilitering

• Kliniskt underlag för kontaktsjuksköterskor

• Skicka ut inför besök t.ex. via kallelse

• Webbformulärstjänsten (kopplad till patientens journal)

• Patienten loggar in på 1177 Vårdguidens e-tjänster och besvarar frågorna i 

formulären

• Efter patienten fyllt i via 1177 eller via länk direktimport till TC

→ Skattningsresultat, cancerrehabilitering

→ Kontaktsjuksköterskan upprättar en rehabiliteringsplan

• Tillgängligt för både TakeCare och Cosmic



Patienten fyller i formuläret - Webbformulärtjänsten



Skattningsresultatet → journalanteckning i TC



Upprättande av rehabiliteringsplan i TC



Varje diagnos/flöde/enhet behöver diskutera

När ska man skicka ut Hälsoskattningen?

Tid?

Inför/efter behandling?

Hur ska man skicka ut den?

Papper

Webbformulärstjänsten/kallelse

Rutiner för upprättande av rehabiliteringsplan?

Mottagningsbesök? Telefon?

Ansvar för upprättande/uppföljning

Rutiner 



Hur får vi ihop MVP och Hälsoskattningen?

Rehabiliteringsplan en del av MVP 

Behandlingsplan 

Rehabiliteringsplan

Kontaktuppgifter

Information (fysisk pärm eller eMVP)

Följer patienten genom vården 

Uppdateras vid behov 

Aktiv överlämning

Hur har implementeringsarbetet gått hittills?



* Tidsperiod 14 okt – 29 nov 2019
** Testpatienter (t.ex. Tolvan) ej inräknade i tabellen

SJUKHUS/VÅRDGIVARE
Öppen/sluten- och primärvård

ANTAL GENOMFÖRDA FORMULÄR*
Hälsoskattning för
cancerrehabilitering

TOTALT

Karolinska sjukhuset 59 (29)

Huvud hals lung- hudmottagningen 21

Lungonk. centrum 1

Urologmottagningen 34

Psykoonkologisk mottagning 3

Södersjukhuset 32 (16)

Bröstcentrum (kirurgi) 29

Nedre GI-mottagningen (kirurgi) 3

Ersta sjukhus 12 (6)

Kirurgmottagningen 12

Danderyds sjukhus 13 (6)

Kirurgmottagningen 13

Södertälje sjukhus 16 (8)

Kirurgmottagningen 8

Urologmottagningen 8

Centrum för cancerrehabilitering 72 72 (35)

TOTALT: 204



Remissvägar rehabilitering

När vi hittar fler behov vart ska vi skicka patienterna?

1) Kontaktsjuksköterska och läkare 

2) Lokala resurser på respektive sjukhus

3) Inneliggande kirurgisk rehabilitering efter vård på sjukhus 

4) Planerad specialiserad rehabilitering 

o Centrum för cancerrehabilitering

o 10-dagars rehabilitering

5) Primärvårdsrehabilitering

6) Privata alternativ



Specialiserad 
fysioterapi

Primärvårds 
rehab. 

10 dagars inneliggande 
specialiserad onkologisk 

rehab.

Centrum för cancer rehab. 

Inneliggande rehab. 
efter vård på sjukhus

Specialistvården
Öppen-/slutenvård

Specialiserad 
neurologisk rehab. 

Specialiserad 
neurologisk rehab. 

efter vård på sjukhus

Specialiserad 
lymfödem rehab.

Vårdval



Rehabiliteringsarbetet framåt 2020

• Fortsätta kliniska implementeringsarbetet Hälsoskattning

• Sammanställa regional data Hälsoskattning

• Utvärdering rehabiliteringsprocessen 

• NVP- cancerrehabilitering 2020

• Avtal och upphandlingar matchar behov?



För mer information och kontakt

• RCCs hemsida → cancerrehabilitering (regional sida)

• Mail: ylva.hellstadius@sll.se, lena.a.soderqvist@sll.se

mailto:ylva.hellstadius@sll.se



