
 

Workshop bäckenrehabilitering  
Den 1 mars i Alvesta arrangerade RCC Sydöst en workshop för de som arbetar med patienter med 

cancer i bäckenregionen. Deltagarna kom från hela sydöstra sjukvårdsregionen och representerade 

alla sjukhus och olika professioner. Även patientrepresentanter deltog. 

Processledarna för cancerrehabilitering började med att beskriva nuläget i sjukvårdsregionen, både 

ur verksamhets- och patientperspektiv. Den nationella gruppens arbete som har mynnat ut i en 

rapport belystes vilket var en grund till dagens fortsatta arbete. 

Målbilden som vi ska jobba mot är ”Hela patienten hela vägen. Bästa möjliga vård och rehabilitering 

för patienten i Sydöstra regionen, under och efter behandling för cancer i bäckenet ” 

Christine Kiliam som är facilitator, lotsade deltagarna genom olika övningar under dagen för att 

slutligen kunna enas om vilka insatser som behöver göras för att nå målbilden för 2022. En 

femårsplan togs fram av deltagarna för att sortera och prioritera bland alla goda idéer som framkom 

under dagen. 

Dagen avslutades med en länsvis gruppsamling då de prioriterade uppgifterna för 2017 fördelades 

bland deltagarna i respektive län som sedan på hemmaplan behöver knyta till sig kollegor för att 

arbeta med nedanstående uppgifter.  

Organisation och struktur, att tydliggöra hur det ser ut på respektive sjukhus och klinik, vilka 

yrkeskategorier som finns eller borde finnas för patienten, med en förhoppning att kunna skapa 

lokala team kring patienterna 

Informationsmaterial med mål att samordna för att få likriktning av informationen i hela sydöstra 

sjukvårdsregionen 

Utbildning. Undersöka utbildningsbehov och planera för vidare utbildningssatsning kring 

bäckenrehabilitering. 

Hela dagen präglades av hög energi och vilja att göra så bra som möjligt för patienterna vilket enligt 

patientrepresentanterna kändes förhoppningsfullt inför framtiden.  

http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/rehabilitering/rapport_backenrehab2016_final.pdf


Den 12 oktober i Nässjö, planeras nästa sjukvårdsregionala möte kring bäckenrehabilitering. Då är 

planen att det som är gjort inom de prioriterade områdena ska presenteras av deltagarna och att 

riktlinjer ska dras för det fortsatta arbetet i sydöstra sjukvårdsregionen. 

//Annika Asketun, verksamhetsutvecklare RCC Sydöst 

 

 

 

 


