
8. CANCERREHABILITERING 

Cancerrehabilitering 

Syftet med cancerrehabilitering är att förebygga och minska de fysiska, psykiska, sociala 
och existentiella följderna av cancersjukdom och behandling. Målet är att du ska fungera 
och må så bra som möjligt. Rehabiliteringen börjar redan under din behandling.  

Många olika yrkesgrupper arbetar med cancerrehabilitering. Prata med din 
kontaktsjuksköterska som hjälper dig vidare om du eller dina närstående behöver stöd,  

Fysisk aktivitet 
Regelbunden fysisk aktivitet kan minska biverkningar av cancerbehandlingen och lindra symtom 
på sjukdomen. 

Väljs en fysisk aktivitet som du trivs med. Vilken typ av träning du väljer beror på hur fysiskt 
aktiv du har varit tidigare och hur du reagerar på din behandling. Det finns rekommendationer 
för hur du som har eller har haft cancer bör ägna dig åt fysisk aktivitet. Om det inte är möjligt för 
dig att följa rekommendationerna, försök vara så aktiv som din sjukdom tillåter. Undvik framför 
allt inaktivitet och långvarigt stillasittande.  

Känner du dig osäker när det gäller fysisk aktivitet i samband med din sjukdom och behandling 
kontakta din kontaktsjuksköterska, läkare eller fysioterapeut/sjukgymnast på den klinik där du 
behandlas. 

Om du får ytterligare träningsprogram från fysioterapeut/sjukgymnast kommer det att sättas in 
under denna flik. 

Samtalsstöd 
Cancer är en svår och omvälvande livshändelse, både för den som drabbas och för de 
närstående. Sjukdomen och dess behandling kan göra att livet förändras och existentiella frågor 
kan väckas. Det är vanligt att känna oro och nedstämdhet.  

Samtalsstöd kan vara till stor hjälp om du känner att det är svårt att hantera din situation. Prata 
med din kontaktsjuksköterska som kan ge information, råd och stöd till dig och närstående. 
Både närstående vuxna och närstående barn har rätt till stöd utifrån sina behov. 
Kontaktsjuksköterskan hänvisar dig vidare om det behövs.  

Arbete och ekonomi 
Du kan få kontakt med en kurator som har särskild kunskap om du behöver stöd vid kontakter 
med Försäkringskassan, kommunen, arbetsgivare eller rådgivning kring ekonomi 
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Cancerrehabilitering på Gotland 
Under din behandling hos oss får du hjälp av din kontaktsjuksköterska och läkare med 
stödjande samtal och egenvårdsråd. Inom Region Gotland finns även möjlighet att vid behov 
träffa kurator, fysioterapeut, dietist, logoped och lymfterapeut. Det finns även möjlighet till 
dagrehabilitering på Korpen. Det är din kontaktsjuksköterska som hjälper dig med dessa 
kontakter utifrån dina besvär och behov. Som stöd använder du och din kontaktsjuksköterska 
en ”hälsoskattningsskala” när ni diskuterar dina önskemål. 

För dig i arbetsför ålder erbjuds möjlighet att träffa rehab koordinator (Reko), med vars hjälp du 
kan få samordnat stöd i din väg och rehabilitering tillbaka till arbetslivet under din behandling 
och sjukskrivning. Det är bra att träffa Reko så tidigt som möjligt för att förekomma eventuella 
svårigheter. 

Även patientföreningar kan erbjuda cancerrehabilitering i form av stöd och aktiviteter för sina 
medlemmar  

Om dina behov av cancerrehabilitering inte kan tillgodoses på Gotland 
Centrum för cancerrehabilitering i Stockholm erbjuder specialiserad cancerrehabiliteringen för 
patienter med särskilda behov. Centrumet är ett komplement till den rehabilitering som erbjuds i 
samband med behandling på akutsjukhus och den rehabilitering som erbjuds i primärvården. 
Mer information finns på rehabcancer.se. Vänd dig till din läkare eller kontaktsjuksköterska för 
att diskutera om detta är ett bra alternativ för dig. 

Rehabiliteringsvistelse efter avslutad cancerbehandling 
Det finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd för kortare rehabiliteringsvistelse. Webbadresser 
för information och ansökningsformulär för ekonomiskt bidrag vid cancer finns under flik 11, 
Ekonomi, sjukskrivning och närståendepenning. Kontakta din kurator om du önskar hjälp med 
ansökningar. 

 

► Information om din cancerrehabilitering sätts in under denna flik. 

http://rehabcancer.se/
http://rehabcancer.se/
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Fysisk aktivitet en del av din 
cancerrehabilitering 
Dagens forskning visar att de flesta patienter som har cancer eller behandlats för cancer 
mår bättre genom att vara fysiskt aktiva och röra på sig. Regelbunden fysisk aktivitet kan 
minska biverkningar av cancerbehandling och symtom av sjukdomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilken form av fysisk aktivitet är bäst? 
Den bästa träningen är den som blir av 
Alla är vi olika och det viktigaste är att du hittar en form av fysisk aktivitet som du mår bra av. 
Välj typ av träning utifrån dina egna förutsättningar och hur du reagerar på din behandling. 
Nedan finns rekommendationer för hur du som har eller har haft cancer bör göra. Om det inte är 
möjligt för dig att följa rekommendationerna, försök vara så aktiv som din sjukdom tillåter. 
Undvik framför allt att inte röra på dig alls och stilla länge. 

Rekommenderad fysisk aktivitet 
• Du bör vara aktiv minst två och en halv timme per vecka. 
• Aktiviteten bör spridas ut på flera dagar per vecka, i minst 10 minuter långa 

pass. Till exempel kan du gå en promenad 5 x 30 min varje vecka. 
• Aktiviteten ska vara så pass ansträngande att pulsen ökar något och att du blir lätt 

andfådd. 
• Om du känner att du klarar av det, kan du få större effekt genom att öka tempot på 

träningen. 
• Träningsmängden per dag eller öka tempot på träningen. 
• Du bör träna kroppens stora muskler minst två gånger per vecka. Det kan vara träning 

med till exempel vikter eller gummiband. 
• Om du inte har tränat på länge eller inte tränat alls, är ett tips att starta steg för 

steg. Sätt mål som du kan uppnå. Det är viktigt att du känner dig trygg och gör något 
som du trivs med. Det är bättre att röra på dig lite, till exempel korta promenader, lätta 
gymnastikövningar i 10 minuter, än ingenting alls. 
 

  

Möjliga vinster med fysisk aktivitet: 
• Bättre kondition och blodcirkulation. 
• Starkare muskler och bättre balans. 
• Minskad trötthet (fatigue). 
• Minskad oro och nedstämdhet. 
• Bättre sömn. 
• Minskad stress. 
• Minskad smärta. 
• Minskade besvär med illamående, minskad matlust och förstoppning. 
• Mer energi för att umgås med andra människor. 
• Ökad självkänsla och bättre livskvalitet. 
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Tips på vardagsrörelser 
• Även enkla aktiviteter i vardagen kan ha stor påverkan på din fysiska hälsa. 
• Rör på dig efter ork och förmåga. 
• Om du ligger eller sitter mycket, ställ dig upp minst en gång i timmen 
• Hushållsarbete, som till exempel dammsugning eller dammtorkning. 
• Om möjligt, använd trappan i stället för hissen eller kliv av ett våningsplan 

innan, om hela trappan är för mycket. 
• Om du inte orkar gå ut, rör dig regelbundet i hemmet. 
• Gå av en busshållplats tidigare. 
• Dansa gärna. 
• Lek med barnen/barnbarnen. 
• Tvätta eller städa bilen. 
• Parkera bilen en bit bort från där du har ditt ärende så du får en promenad. 

 
Exempel på olika träningsformer 

• Promenader är en bra form av träning som passar många. Vill du öka muskelarbetet 
och få stöd för balansen kan du gå med stavar. Tänk på att använda sköna och stabila 
skor. 

• Löpning och joggning är effektiva sätt att träna kondition men det är ganska 
ansträngande för kroppens leder. Är du ovan att springa, är överviktig eller har 
skelettpåverkan är det bättre att välja ett annat sätt att träna på. 

• Cykling är en skonsam träning som är bra för hjärta, lungor och muskelstyrka. 
• Träning i varmvattenbassäng är bra även för dig som har problem med leder och skelett 

eller är överviktig. Rådgör med din läkare eller kontaktsjuksköterska om du är 
infektionskänslig. 

• Styrketräning är ett bra sätt att träna upp muskelstyrka. Om du är 
nybörjare eller inte har tränat på ett tag, bör du först få hjälp av en sjukgymnast eller 
kunnig instruktör. 

• Knipövningar är ett bra sätt att stärka bålstabiliteten. Träningsformer så som pilates, 
yoga, qigong eller thai chi är exempel på andra lämpliga aktiviteter för styrka, smidighet 
och avslappning. 
 

Återhämtning 
För att din kropp ska bli starkare av träningen är det nödvändigt med återhämtning. Vila gärna 
en stund efter din träning. Se till att äta och dricka efter träningen. Till exempel ett glas mjölk 
och en banan. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Känn dig trygg 
• Ibland behöver du vara lite försiktig. 
• Om du har skelettpåverkan diskutera lämplig träning för dig med din 

fysioterapeut/sjukgymnast. 
• Om du är opererad finns det särskilda restriktioner som du får av din läkare. 
• Träna inte om du känner dig yr, har bröstsmärta eller om du blir andfådd utan att ha 

ansträngt dig. Meddela din kontaktsjuksköterska om du känner av detta. 
• Om du har låga vita blodkroppar, låga blodplättar eller för lågt blodvärde, stäm av med din 

kontaktsjuksköterska vilken träning som kan passa dig.  
• Undvik att simma om du har kateter eller har hudreaktioner från din behandling. 
• Om du har smärta eller andra problem som gör dig osäker på din träning fråga din läkare 

eller fysioterapeut/sjukgymnast. 
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