
    

 

     

     
  

Utvärdering av 

Centrum för 

Cancerrehabilitering 

     
     

     
     

     

■ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
■ 08-123 132 00 
■ Datum: 2020-03-31 
■ Diarienummer: HSN 2020-0829  
 



  

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

 

Jenny Svärd Backlund 
072-467 36 56  
jenny.svard-backlund@sll.se  

Ylva Westander 
072-468 98 68  
ylva.westander@sll.se 
 

mailto:jenny.svard-backlund@sll.se
mailto:ylva.westander@sll.se


  

 Sida 2 

Innehållsförteckning  
 

Sammanfattning ............................................................................................................... 4 

1 Inledning ............................................................................................................ 8 

1.1 Bakgrund och syfte med att etablera ett regionalt centrum för cancerrehabilitering .... 9 

1.2 Cancerrehabilitering inom Stockholms län samt i landets övriga regioner .................... 9 

1.3 Utvärderingsuppdraget ..................................................................................................... 12 

1.4 Metod och material ........................................................................................................... 13 

1.5 Disposition ......................................................................................................................... 14 

2 Beskrivning av verksamheten ........................................................................... 15 

2.1 Cancerrehabteamet ........................................................................................................... 17 

2.2 Bäckencancerrehabteamet ................................................................................................ 18 

2.3 Uppföljningsmottagningen ............................................................................................... 18 

3 Hur väl uppfyller CCR cancerpatienternas rehabiliteringsbehov? .................. 20 

3.1 Hur ser rehabiliteringsbehovet ut från cancerpatienternas perspektiv? ...................... 20 

3.2 Hur ser rehabiliteringsbehovet ut från ämnesområdesexperternas perspektiv? ......... 22 

3.3 Hur ser CCR:s nuvarande utbud och produktion ut? ..................................................... 25 

3.4 Verksamheten i relation till rekommendationerna i det nationella vårdprogrammet för 

cancerrehabilitering .......................................................................................................................... 31 

4 Hur jämlik är CCR:s verksamhet? .................................................................... 34 

4.1 Hur är jämlikheten ur ett geografiskt och socioekonomiskt perspektiv? ..................... 34 

4.2 Hur är jämlikheten mellan olika åldrar, kön och cancerformer? ................................... 37 

4.3 Hur är jämlikheten för patienter som behandlas för sin cancer på olika 

specialistsjukhus? ............................................................................................................................. 40 

5 Hur är patienternas, remittenternas och vårdgivarens upplevelse av CCR? ... 43 

5.1 Hur upplever patienten CCR? .......................................................................................... 43 

5.2 Hur upplever remittenterna CCR? .................................................................................. 45 

5.3 Hur upplever vårdgivaren CCR? ....................................................................................... 47 

6 Hur arbetar CCR med konsultation, rådgivning och samverkan? ................... 53 

6.1 Verksamhetens beskrivning av konsultation, rådgivning och samverkan .....................53 

6.2 Andra vårdgivares beskrivning av konsultation, rådgivning och samverkan ............... 54 

7 Hur har CCR arbetat med sitt utvecklingsuppdrag respektive deltagit i 

forskning, utveckling, utbildning och innovation (FoUUI)? .......................................... 56 

8 Hur kan ersättningsmodellen för CCR optimeras? .......................................... 58 

8.1 Bakgrund till den valda ersättnings-modellen och utveckling sedan driftstart ............ 58 

8.2 Besöksersättning inom andra rehabiliteringsverksamheter och möjlig omformning av 

ersättningsmodellen för CCR ........................................................................................................... 60 

8.3 Rekommendationer för fortsatt arbete relaterat till ersättningsmodellen för CCR ..... 62 

Referenser ....................................................................................................................... 64 



  

 Sida 3 

Bilaga 1: Bedömning av hur CCR som verksamhet uppfyller rekommendationer i 

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering .......................................................... 65 

Bilaga 2: Intervjumallar .................................................................................................. 72 

Bilaga 3: Förteckning över diagnoskoder använda i analys av diagnosgrupper .............74 

 



  

 Sida 4 

Sammanfattning 

Utvecklingsavdelningen (UA) har fått i uppdrag av Avdelningen för Särskilda 
vårdfrågor (SV) att utvärdera Centrum för Cancerrehabilitering (CCR), en 
verksamhet som har bedrivits av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) 
sedan april 2016. Målsättningen med bildandet av CCR var att tillgodose en 
jämlik och individualiserad specialiserad cancerrehabilitering i Region 
Stockholm. Utvärderingen har genomförts i syftet att generera ett 
kunskapsunderlag för den fortsatta utvecklingen av uppdragets utformning, 
avtalet och ersättningsmodellen. De övergripande frågeställningarna för 
utvärderingen är:  

A. Hur väl uppfyller CCR cancerpatienternas rehabiliteringsbehov? 

B. Hur jämlik är CCR:s verksamhet? 

C. Hur är patienternas, remittenternas och vårdgivarens upplevelse av CCR?  

D. Hur arbetar CCR med konsultation, rådgivning och samverkan? 

E. Hur har CCR arbetat med sitt utvecklingsuppdrag respektive deltagit i forskning, 

utveckling, utbildning och innovation (FoUUI)? 

F. Hur kan ersättningsmodellen för CCR optimeras? 

För att besvara frågeställningarna har fokusgruppsdiskussioner med patienter 
genomförts; verksamheten, remittenter och ämnesområdesexperter har 
intervjuats; och patientnöjdhetsenkäter samt ytterligare dokumentation från 
verksamheten har använts som informationskällor. Dessutom har data från 
förvaltningens egna statistikdatabaser analyserats. Resultaten ser i korthet ut 
som följer.  

A. CCR:s nuvarande insatser tillgodoser många av patienternas 

behov, men informationen om verksamheten samt vissa arbetsrutiner 

kan förbättras 

Till specialiserad cancerrehabilitering vid CCR kan man komma antingen via 
remiss eller genom att söka kontakt själv. Där finns många professioner 
samlade med specialistkunskap inom cancerrehabilitering, som genomför 
bedömning av rehabiliteringsbehov och föreslår en individuell 
rehabiliteringsplan i samråd med patienten. Möjlighet finns till psykosocialt 
stöd, gruppaktiviteter (”träffa andra i samma situation”) samt stöd till att 
komma igång med träning och få kostråd. Patienter kan få verktyg för att 
hantera trötthet (fatigue) och att återgå till arbete. Specialistkompetens inom 
uroterapi, tarmproblem och sexologi finns. CCR erbjuder även stöd för anhöriga 
(dock ej i nuläget barn) till patienter som erbjuds rehabilitering hos dem. 
Därmed uppfylls många av de behov som uttrycks av både patienter och 
ämnesområdesexperter. Det kan dock finnas vissa patientkategorier vars behov 
ej tillgodoses, exempelvis patienter med kroniska besvär och patienter inom  
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diagnosgrupper som har besvär som skiljer sig från andras och därmed inte 
känner sig hemma i de gruppsammanhang som erbjuds. Önskemål om större 
möjligheter till träning i en avskild miljö har också framkommit. Överlag 
bedöms verksamheten ha relativt god följsamhet till det nationella 
vårdprogrammet för cancerrehabilitering, men ett antal brister har identifierats 
varav de främsta är avsaknad av insatser riktade mot barn som anhöriga samt 
bristande rutiner för fortlöpande eller utvidgade bedömningar relaterade till 
existentiella, psykologiska och psykiatriska aspekter. 

Information om vilka möjligheter till cancerrehabilitering som finns inom 
regionen som helhet upplevs som en stor brist hos patienterna men även till viss 
del bland vårdpersonalen, vilket kan innebära att patienter som har behov av 
CCR:s rehabiliteringsutbud inte får tillgång till det. Efter mer än tre års 
verksamhet har CCR fortfarande svårt att nå upp till det antal vårdkontakter 
som estimerades i förarbetet till bildandet av detta centrum.  

B. Patienter remitteras främst från Karolinska Universitetssjukhuset, 

men 37% av remisserna skickas från andra vårdgivare 

CCR har utvecklat ett nära samarbete med Tema Cancer på Karolinska 
Universitetssjukhuset, och får i dagsläget majoriteten (63%) av sina remisser 
därifrån. Då en av huvudanledningarna till att skapa ett regionalt centrum var 
att patienter skulle få en mer jämlik tillgång till specialiserad 
cancerrehabilitering inom regionen – tidigare bedrevs det främst på Sektionen 
för cancerrehabilitering på Onkologiska kliniken på Karolinska 
Universitetssjukhuset, dit endast patienter som behandlades på samma klinik 
kunde komma - är detta speciellt viktigt att titta närmare på. CCR:s 
remisstatistik indikerar alltså att 37% av de patienter som numera får tillgång 
till rehabilitering på CCR via remiss, inte skulle ha fått den möjligheten tidigare. 
Dessutom speglar siffrorna väl fördelningen av antal individer som behandlas 
för cancer inom regionen: 63% behandlas på Karolinska Universitetssjukhuset. 
En djupare analys behövs emellertid för att säkerställa jämlikheten inom 
specifika diagnosgrupper, samt för att undersöka var patienter som själva söker 
till CCR har behandlats (CCR har remissfrihet): under 2019 sökte hela 29% av 
patienterna själva till CCR. 

I övrigt visar jämlikhetsanalysen att kvinnor, högutbildade och 
höginkomsttagare är överrepresenterade bland patientpopulationen på CCR, 
vilket inte är ovanligt inom sjukvården. En grupp som förmodligen kan vara 
underrepresenterad är utlandsfödda individer (som ej har svenska som 
modersmål); detta lyfts av medarbetare och andra ämnesområdesexperter inom 
professionen men har ej kunnat bekräftas med statistik då denna information ej 
finns tillgänglig. 
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C (patienternas upplevelse). Patienter som genomgått 

rehabilitering på CCR upplever att de har bemötts väl och fått sina 

rehabiliteringsbehov tillgodosedda 

Av de patienter som har svarat på enkät efter avslutad rehabilitering på CCR, 
anger majoriteten att de har varit nöjda med tillgänglighet och tydlighet i 
kommunikation. De upplever att de har bemötts med respekt och att de har 
gjorts delaktiga i sin rehabilitering. Som helhet anser majoriteten att de har fått 
sitt rehabiliteringsbehov tillgodosett. En brist i denna analys är dock att 
representativiteten bland patienter som svarat på enkäten i förhållande till den 
totala patientpopulationen på CCR är svårbedömd. 

Bland de förbättringsförslag som har lämnats märks framför allt att man inte 
har fått information från sina vårdkontakter om CCR, eller att informationen 
har kommit senare än önskat. Många lyfter sina positiva erfarenheter från 
gruppaktiviteter, dock har en svarande kommenterat att det inte alls passade 
hen att gå i grupp. 

C (remittenternas upplevelse). Remittenterna känner förtroende 

för CCR:s verksamhet men vill också kunna remittera patienter 

inskrivna i ASIH  

De intervjuade remittenterna följer sällan aktivt upp patienternas rehabilitering 
på CCR men upplever att patienterna har varit nöjda. Vid avslag på remiss anger 
remittenterna att CCR har återkopplat på ett bra sätt. De vanligaste 
anledningarna till avslag har varit att patienten har haft pågående behandling 
eller varit inskriven i ASIH (som ska ansvara för patienternas eventuella 
rehabilitering), alternativt att CCR har bedömt att patienten bättre gagnas av 
rehabiliteringsinsatser någon annanstans (exempelvis inom primärvården eller 
primärvårdsrehab). 

Flera av remittenterna anger att CCR:s verksamhet är mycket värdefull för att 
säkra kompetens och kontinuitet inom cancerrehabilitering. Några av 
remittenterna önskar dock att det skulle finnas möjlighet att remittera patienter 
som är i slutet av sin behandling eller som har ASIH under en tid efter 
behandlingen.  

C (vårdgivarens upplevelse). CCR:s medarbetare beskriver ett 

mycket gott teamarbete och ett meningsfullt uppdrag, men upplever 

sårbarhet i en slimmad organisation 

Medarbetarna upplever att verksamheten präglas av hög kompetens och ett bra 
teamarbete. Flera har varit med sedan starten och uttrycker glädje över att ha 
varit med om att bygga upp en stark förbättringskultur där man använder sig av 
intern utvärdering och regelbundna förbättringsmöten för att ständigt utveckla 
verksamheten. Dock består CCR av en slimmad organisation med endast en 
person inom varje kompetens, vilket enligt CCR är det som uppdragets 
garantiersättning tillåter. Därmed är verksamheten sårbar för sjukdom och 
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annan personalfrånvaro. Man påpekar även att en specifik del av verksamheten; 
Uppföljningsmottagningen (som säkerställer följsamhet till det nationella 
vårdprogrammet för patienter som har haft cancer i barndomen), är mycket 
resurskrävande och inte bär sina egna kostnader.  

Medarbetarna framför att CCR skulle vilja växa som organisation och nå ett 
stabilare läge och öka sin kapacitet att ta emot ännu fler patienter, eftersom 
man ser att behovet finns. 

D. CCR har arbetat mycket med att utveckla samverkan, men 

fortfarande finns stor utvecklingspotential inom nätverkssjukvården 

CCR har under åren aktivt arbetat med en handlingsplan för att öka 
remissflödet till verksamheten, däribland genom att synas i olika nätverk, hålla 
föreläsningar och arrangera workshops (t. ex. specifikt riktade till 
kontaktsjuksköterskor). Intervjuade vid CCR, Karolinska Universitetssjukhuset 
och primärvårdsrehab beskriver ett mycket bra samarbete mellan CCR och 
Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset respektive CCR och 
primärvårdsrehab. Medarbetarna på CCR ser dock fortfarande en stor 
utvecklingspotential vad gäller samverkan med andra vårdgivare 
(nätverkssjukvård). Man ser även ett patientbehov av att få mer stöd och 
samverkan vid kontakt med Försäkringskassan, något som man inom CCR 
nästan enbart jobbar med på Uppföljningsmottagningen idag på grund av att 
det är mycket tidskrävande. 

Remittenterna anger att de sällan har samarbete med CCR utöver 
kommunikation via remisser, men uppskattar möjligheten att kunna vända sig 
dit vid behov då man har förtroende för deras kompetens. 

E. Både CCR:s medarbetare och ämnesområdesexperter uttrycker 

önskemål om ett mer formaliserat forskningsuppdrag för CCR 

CCR bedöms ha arbetat strukturerat och på ett adekvat sätt med sitt 
utvecklingsuppdrag, vilket bland annat har innefattat att utveckla egna rutiner 
för standardiserade rehabiliteringsförlopp inom verksamheten. 

Forskning har man däremot ägnat sig åt i en mer begränsad utsträckning, och 
man uttrycker både från medarbetarnas och från ämnesområdesexperternas 
sida att det vore önskvärt om CCR fick ökade möjligheter till att bedriva 
forskning och fungera mer som ett kunskapscentrum. 

F. En djupare diskussion kring ersättningsmodellen krävs för att finna 

den bästa lösningen för patienterna, verksamheten och 

skattebetalarna  

På grund av att CCR (trots ökat antal vårdkontakter sedan starten) fortfarande 
skulle behöva öka sin produktion med 45% för att nå upp till den nivå som 
garantiersättningen motsvarar, önskar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
(HSF) se över ersättningsmodellen. Detta efterfrågas även från verksamheten 
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som anser att den enhetsersättning per vårdkontakt som idag tillämpas inte är 
rimlig för vissa typer av väldigt resurskrävande besök, framför allt gäller detta 
nybesök på Uppföljningsmottagningen. En djupare diskussion mellan 
beställaravdelningen på HSF, RCC och CCR krävs för att komma fram till en 
lösning. Denna diskussion bör beröra hur den nuvarande verksamheten 
tillgodoser patienternas behov (t ex målgrupper och balansen mellan 
gruppverksamhet och enskilda besök), kapacitet att ytterligare utöka antalet 
vårdkontakter i dagsläget, samt om uppdraget behöver omformas (framför allt 
med avseende på Uppföljningsmottagningen, men även eventuella utökningar 
av uppdraget såsom utbildningsuppdrag, forskningsuppdrag, eller 
lymfödemuppdrag).  

Rekommendationer för fortsatt arbete 

Diskussion mellan beställaravdelningen på HSF, RCC och CCR för att se över: 

a) Uppdragets utformning: ska t ex den resurskrävande uppföljningsmottagningen 

ingå i uppdraget? Om inte, vem ska annars bära det ansvaret? Kan man tänka sig 

att lägga till andra uppdrag (t ex lymfödemrehabilitering eller 

kunskapscentrum/forskning) som skulle ge ökade resurser till verksamheten och 

därmed göra det möjligt att expandera?  

b) Hur man ytterligare skulle kunna öka antal patientbesök. CCR har arbetat 

mycket med detta och nästan dubblat totalt antal vårdkontakter år 2019 jämfört 

med år 2017. Dock indikerar utvärderingen att det fortfarande generellt sett är låg 

kännedom om CCR bland vårdpersonal och patienter.     

c) Om behov av differentierad ersättningsmodell fortfarande föreligger 

efter dessa diskussioner. 

Andra viktiga frågor som har lyfts från många parter under denna utvärdering 
och som skulle kunna diskuteras i ovanstående dialog är: 1) huruvida CCR ska 
ansvara för sjukskrivning; 2) om CCR bör ta emot patienter innan avslutad 
cancerbehandling; 3) om CCR ta ett större ansvar kring att erbjuda patienter 
stöd och samverkan vid kontakt med Försäkringskassan; samt 4) hur man kan 
säkerställa att patienter med ASIH får sina rehabiliteringsbehov tillgodosedda. 

 

 

1 Inledning 

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har sedan april 2016 avtal om att 
bedriva  specialiserad multiprofessionell cancerrehabilitering vid Centrum för 
cancerrehabilitering (CCR). I avtalet ingår även ett utvecklingsuppdrag. 
Verksamheten bedrivs i öppenvård av tvärprofessionella team i lokaler vid 
Sabbatsbergs sjukhus och vänder sig till vuxna patienter som har eller har haft 
cancer och som har behov av specialiserad cancerrehabilitering.  
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1.1 Bakgrund och syfte med att etablera ett 

regionalt centrum för cancerrehabilitering  

Regional cancerstrategi för Stockholm-Gotland åren 2012 – 2015 
uppmärksammade ett behov av regional samordning. Detta för att utnyttja 
rehabiliteringsresurserna optimalt genom att flytta specialiserad 
cancerrehabilitering utanför akutsjukhusen och ge bättre möjligheter till 
specialiserad cancerrehabilitering för patienter som vårdas på andra kliniker än 
dåvarande Onkologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset (där 
Sektionen för Cancerrehabilitering tidigare utgjorde regionens största utövare 
av specialiserad multiprofessionell cancerrehabilitering). 
 
Beslut att bilda ett regionalt centrum för cancerrehabilitering, för att tillgodose 
en jämlik och individualiserad cancerrehabilitering inom regionen, togs av 
Hälso- och Sjukvårdsnämnden i juni 2014. Samma år publicerades det första 
Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, vilket sedan dess har 
reviderats två gånger (2017 och 2019). I vårdprogrammet ingår, förutom att 
beskriva regionernas ansvar att utarbeta en regional tillämpning för 
nivåstruktur och riktlinjer för kommunikation mellan vårdgivare, bland annat 
rekommendationer för behovsbedömning, insatser och evidensbaserad 
behandling både inför, under och efter cancerbehandling.  
 
Instiftandet av ett regionalt center för cancerrehabilitering dit samtliga 
vårdgivare kan remittera patienter oavsett var patienten har behandlats för sin 
cancer och dit patienter själva kan söka sig till, är i linje med satsningen 
Framtidens Hälsa och Sjukvård (FHS; även kallad Framtidsplanen)1, framför 
allt vad gäller strategin ”Ökad tillgänglighet utifrån behov med 
individen som utgångspunkt”. 

1.2 Cancerrehabilitering inom Stockholms län 

samt i landets övriga regioner 

För att sätta CCR:s verksamhet i ett sammanhang, beskrivs nedan länets totala 
övriga utbud av cancerrehabilitering. En kortfattad beskrivning av utbudet i 
andra delar av landet inkluderas.  
 
Akutsjukhusens rehabilitering 

■ Region Stockholms egenägda akutsjukhus (Karolinska universitetssjukhuset, 

Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus) ska, enligt avtal 2020, 

ansvara för basal rehabilitering i samband med behandling och operation. Vid 

Bröstcentrum, som finns vid Karolinska universitetssjukhuset, Capio S:t Göran och 

Södersjukhuset, ska viss rehabilitering ingå i den sammanhållna vårdprocess som 

                                                   
1 https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/framtidsplanen/  

https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/framtidsplanen/
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avser bröstcancer. På Södersjukhusets finns, enligt sjukhusets hemsida, en 

mottagning för onkologisk rehabilitering. 

Specialiserad öppen- och slutenvårdsrehabilitering utanför 
akutsjukhusen 

■ Specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus för patienter som 

efter behandling inneliggande på akutsjukhus (exempelvis kirurgisk eller annan 

medicinsk behandling av cancer) är i behov av slutenvårdsrehabilitering i direkt 

anslutning till detta. Rehabiliteringen utförs av multiprofessionella team. Avtalen är 

upphandlade i vårdvalsform.2  

■ Specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus för 

patienter (bl. a med maligna och benigna tumörer i CNS) som efter behandling 

inneliggande på akutsjukhus är i behov av specialiserad neurologisk rehabilitering i 

slutenvård i direkt anslutning till detta. Rehabiliteringen utförs av 

multiprofessionella team. Avtalen är upphandlade i vårdvalsform.3  

■ Planerad specialiserad cancerrehabilitering bedrivs av multiprofessionella 

team i inneliggande veckovård. Avtalen är upphandlade i vårdvalsform.4  

■ Planerad specialiserad lymfödemrehabilitering ges i dagvård eller 

inneliggande veckovård till patienter med diagnostiserade primära eller sekundära 

lymfödem som medfört funktionsnedsättning. Rehabiliteringen utförs av 

multiprofessionella team. Avtalen är upphandlade i vårdvalsform.5  

■ Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering ges i dagvård eller 

veckovård, bland annat till patienter med tumör i hjärna och/eller andra delar av 

det centrala nervsystemet. Rehabiliteringen bedrivs av multiprofessionella team 

och avtalen är upphandlade i vårdvalsform.6  

Rehabilitering som en del av avancerad sjukvård i hemmet 

■ Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)7 ges dels patienter som i livets 

slutskede har behov av komplex symtomlindrande sjukvård i hemmet, dels 

patienter som har behov av behandlings- och symtomkontroll som, under en kort 

period eller återkommande perioder, kräver ett flertal medicinska och 

omvårdnadsmässiga ställningstaganden dygnet runt. Avtalen är upphandlade i 

vårdvalsform och innebär att vårdgivaren har ett helhetsansvar för patientens 

vårdbehov, vilket även inbegriper ett ansvar för hens rehabilitering. Vården ska ges 

av multiprofessionella team.  

 
Primärvårdsrehabilitering och övrigt relevant rehabiliteringsutbud 

                                                   
2 Vårdval specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus 
3 Vårdval specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus 
4 Vårdval planerad specialiserad cancerrehabilitering 
5 Vårdval specialiserad lymfödemrehabilitering 
6 Vårdval planerad specialiserad neurologisk rehabilitering 
7 Vårdval avancerad sjukvård i hemmet 

https://vardgivarguiden.se/avtal/vardavtal/vardval-lov/lov-vardval-stockholm/kirurgisk-rehabilitering-efter-vard-pa-akutsjukhus/
https://vardgivarguiden.se/avtal/vardavtal/vardval-lov/lov-vardval-stockholm/neurologisk-rehabilitering-efter-vard-pa-akutsjukhus/
https://vardgivarguiden.se/avtal/vardavtal/vardval-lov/lov-vardval-stockholm/cancerrehabilitering-planerad-specialiserad/
https://vardgivarguiden.se/avtal/vardavtal/vardval-lov/lov-vardval-stockholm/lymfodem---specialiserad-rehabilitering/
https://vardgivarguiden.se/avtal/vardavtal/vardval-lov/lov-vardval-stockholm/neurologi---planerad-rehabilitering/
https://vardgivarguiden.se/avtal/vardavtal/vardval-lov/lov-vardval-stockholm/avancerad-sjukvard-i-hemmet/
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■ Region Stockholm har, fram till sista mars 2020, ett avtal med en läkarmottagning 

för lymfödem. Region Stockholm arbetar med att ta fram nytt avtal med ny 

leverantör.  

■ Primärvårdsrehabilitering bedrivs i vårdvalsform med en mycket bred 

målgrupp; patienter i öppenvård. Flera tilläggsuppdrag finns, bland annat 

behandling av lymfödem.8  

■ Specialiserad fysioterapi bedrivs i vårdvalsform med tretton olika inriktningar, 

däribland onkologi. Fem vårdgivare inom det aktuella vårdvalet erbjuder denna 

inriktning.9Vissa av vårdgivarna ger lymfödembehandling.10 

■ I husläkarmottagningarnas uppdrag ingår ett psykosocialt uppdrag.11 

Sammanfattningsvis kan därmed konstateras att cancerpatienter kan ta del av 
rehabilitering i flera olika former, med olika fokus och hos olika vårdgivare. 
Multiprofessionell specialiserad öppenvårdsrehabilitering erbjuds dock inte den 
bredare gruppen cancerpatienter någon annanstans än inom CCR.  
 
Utbud av cancerrehabilitering i övriga regioner  
Den organisatoriska utformningen av cancerrehabilitering varierar mellan olika 
regioner och kan i flera regioner beskrivas som ett område i utveckling. Inom 
regionalt cancercentrum Väst (Västra Götalandsregionen och Region Halland) 
har en utredning nyligen föreslagit en förstudie av ett centrum för 
cancerrehabilitering. På Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) finns en 
uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer. Mottagningen följer upp 
patienter i Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Jönköping och 
Region Värmland, som haft cancer som barn. Den hanterar även eventuella sena 
biverkningar/följdsjukdomar som uppstått efter behandling. Utöver denna 
verksamhet finns idag på SU även BäckencancerRehabiliteringen som arbetar 
med sena biverkningar/följdsjukdomar för vuxna som haft bäckenrelaterad 
cancer.12 I region syd (Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och 
Region Blekinge) märks de mottagningar för cancerrehabilitering som finns i 
både Malmö och Lund och som erbjuder hjälp och stöd i fråga om fysiska 
besvär, oro eller nedstämdhet och sexualrådgivning. Vid Skånes 
universitetssjukhus finns också onkologimottagning lymfödem, som erbjuder 
cancerrehabilitering eller psykosocialt stöd vid behandling, vård eller medicinsk 
uppföljning vid lymfödem.13  
I Uppsala-Örebro kan noteras att Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region 
Örebro län har fått i uppdrag att under 2020 utveckla rehabiliteringen för 
cancerpatienter14 och att Akademiska sjukhuset i Uppsala beskriver att 
rehabiliterande personal finns tillgänglig genom hela cancervårdprocessen: 
preoperativt, postoperativt, akutvård, hemsjukvård, slutenvård och öppenvård. 

                                                   
8 Vårdval primärvårdsrehabilitering 
9 Vårdutbud i Region Stockholm – specialiserad fysioterapi med åtagande onkologi 
10 Vårdval specialiserad fysioterapi 
11 Vårdval husläkarmottagning 
12 Regionalt Cancercentrum Väst: En ännu bättre cancerrehabilitering  
13 Skånes universitetssjukhus: Cancerrehabiliteringsmottagning respektive onkologimottagning 
lymfödem 
14 Region Örebro län: Verksamhetsplan med budget 2020 

https://vardgivarguiden.se/avtal/vardavtal/vardval-lov/lov-vardval-stockholm/primarvardsrehabilitering/
https://vardutbud.vardgivarguiden.se/?assignment=313&commitment=10041
https://vardgivarguiden.se/avtal/vardavtal/vardval-lov/lov-vardval-stockholm/specialiserad_fysioterapi/
https://vardgivarguiden.se/avtal/vardavtal/vardval-lov/lov-vardval-stockholm/huslakarverksamhet/huslakaruppdraget-och-tillaggsavtal/halsoframjande-befolkningsinriktade-insatser/
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/vast/cancerrehabilitering/rapport-en-annu-battre-cancerrehabilitering-kopia.pdf
https://vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/mottagningar-och-avdelningar/cancerrehabiliteringsmottagning-lund/?highlight=cancerrehabilitering
https://vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/mottagningar-och-avdelningar/onkologimottagning-lymfodem-malmo/?highlight=cancerrehabilitering
https://vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/mottagningar-och-avdelningar/onkologimottagning-lymfodem-malmo/?highlight=cancerrehabilitering
https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/Örebro%20läns%20landsting/Politik/Regionfullmäktige/Kallelser/Kallelser%20från%202019/2019/Kallelse%20RF%202019-11-18--19.pdf
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Någon särskild cancerrehabiliteringsmottagning finns dock inte.15 Patienter från 
hela norra Sverige remitteras till Cancercentrum Umeå, som bland annat 
erbjuder cancerrehabilitering.16  

1.3 Utvärderingsuppdraget 

Utvecklingsavdelningen har haft i uppdrag att utvärdera Centrum för 
Cancerrehabilitering (CCR), som har tagit emot patienter sedan juli 2016. Den 
nuvarande avtalsperioden är förlängd till och med 2021-12-31. 
Utvärderingen har genomförts i syftet att generera ett kunskapsunderlag för den 
fortsatta utvecklingen av uppdragets utformning, avtalet och 
ersättningsmodellen. De övergripande frågeställningarna för utvärderingen är:  

A. Hur väl uppfyller CCR cancerpatienternas rehabiliteringsbehov? 

B. Hur jämlik är CCR:s verksamhet? 

C. Hur är patienternas, remittenternas och vårdgivarens upplevelse av CCR?  

D. Hur arbetar CCR med konsultation, rådgivning och samverkan? 

E. Hur har CCR arbetat med sitt utvecklingsuppdrag respektive deltagit i forskning, 

utveckling, utbildning och innovation (FoUUI)? 

F. Hur kan ersättningsmodellen för CCR optimeras? 

Att notera är att inga tydligt definierade målvärden för ovanstående 
frågeställningar definierades inför etablering av verksamheten, däremot 
uttalades målet att uppnå en ”jämlik och individualiserad cancerrehabilitering 
för alla cancerpatienter i regionen”.  

                                                   
15 Akademiska sjukhuset: Cancerrehabilitering 
16 Region Västerbotten: cancercentrum i Umeå 

https://www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/ditt-besok/undersokning/cancerrehabilitering/
https://www.regionvasterbotten.se/vara-arbetsplatser/sjukhusvard/cancercentrum-i-umea
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1.4 Metod och material 

Utvärderingens huvudfrågeställningar, metod och datakällor sammanfattas i Tabell 1. 

Tabell 1. Utvärderingens huvudfrågeställningar, metod och datakällor 

Huvudfråga Metod Datakällor 

A. Hur väl uppfyller CCR 

cancerpatienternas 

rehabiliteringsbehov?  

Behovet av rehabilitering beskrivs 

(kvalitativt). Nuvarande utbud och 

produktion kartläggs 

(kvantitativt). Verksamhetens 

följsamhet till rekommendationer 

i Nationellt vårdprogram för 

cancerrehabilitering bedöms. 

• Generella rehabiliteringsbehov hos 

cancerpatienter: 

o Patientperspektivet: 

Fokusgruppsdiskussioner med patienter (4 

grupper av 4–6 patienter vardera, 

varierande ålder och cancerformer) 

o Ämnesområdesexperter: Telefonintervjuer 

(ca 30–40 min) med tre ledande experter 

inom cancerrehabilitering samt epost-

enkätundersökning med sex samordnande 

kontaktsjuksköterskor inom relevanta 

cancerområden (RCC) 

• Typ av insatser samt tillgängliga professioner på 

CCR redovisas utifrån hemsida och uppgifter från 

verksamhetschef 

• Data från VAL samt FUMS 

• Läkemedelsstatistik från GUPS 

B. Hur jämlik är CCR:s 

verksamhet? 

Jämförelse av CCR:s 

patientsammansättning i relation 

till cancerpopulationen i 

Stockholm, med avseende på 

ålder, kön, boendeort, mosaic-

sammansättning och Care Need 

Index (CNI). 

Analys av vilka enheter som 

remitterar till CCR.  

• Data från VAL 

• CNI från Vårdgivarguiden 

• Remissdata från CCR 

C. Hur är patienternas, 

remittenternas och 

vårdgivarens 

upplevelse av CCR?  

Sammanställning av enkätsvar 

från verksamhetens enkät riktad 

till patienter som avslutat 

behandling. 

Intervjuer med verksamheten och 

remittenter (se Bilaga 2: 

Intervjumallar). 

• 96 patientenkätsvar (kvantitativ och kvalitativ 

analys) 

• På plats-intervjuer (ca 1 tim) med representanter 

från verksamheten: verksamhetschef, psykolog, 

läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, 

arbetsterapeut samt verksamhetsområdeschef 

(SLSO) 

• Telefonintervjuer (ca 30–40 min) med sju 

remittenter (kontaktsjuksköterskor eller läkare) 

som representerar samtliga remitterande 

specialistsjukhus (Karolinska 

Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Capio S:t 

Göran, Danderyds sjukhus och Ersta Diakoni) 

samt primärvården (husläkarmottagning) och 

ASIH 
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D. Hur arbetar CCR med 

konsultation, 

rådgivning och 

samverkan? 

 

Kvalitativ analys baserad på 

intervjusvar från verksamheten, 

remittenter och andra 

samverkansaktörer. 

• Intervjuer med representanter från verksamheten 

(se ovan), ämnesområdesexperter (se ovan), 

remittenter (se ovan) och en representant från 

primärvårdsrehab (ca 40 min telefonintervju) 

 

E. Hur har CCR arbetat 

med sitt 

utvecklingsuppdrag 

respektive deltagit i 

forskning, utveckling, 

utbildning och 

innovation (FoUUI)? 

Jämförelse av 

utvecklingsuppdraget (enligt 

avtalet) med rapportering till HSF.  

Sammanställning av intervjusvar 

från verksamheten.  

• Avtal (CCR) 

• Mötesanteckningar för uppföljningsmöten mellan 

HSF och SLSO 

• Intervjuer med verksamheten (se ovan) 

F.  Hur kan 

ersättningsmodellen 

för CCR optimeras? 

Beskrivning av nuvarande 

ersättningsmodell och jämförelse 

med ersättningsmodeller inom 

närliggande områden. 

Rekommendationer för fortsatt 

arbete med avtal och 

ersättningsmodell. 

• Avtal (CCR) 

• Avtal från andra avtalsområden relaterade till 

rehabilitering 

• Data från VAL 

 

1.5 Disposition 

Rapporten, som består av 8 kapitel, inleds med en beskrivning av CCR:s 
verksamhet (avsnitt 2) med avseende på organisation, kompetens och 
arbetsprocesser. I avsnitt 3 beskrivs cancerpatienters generella 
rehabiliteringsbehov, CCR:s nuvarande utbud och produktion, samt 
verksamhetens följsamhet till Nationella vårdprogrammet för 
cancerrehabilitering. Avsnitt 4 behandlar hur jämlik verksamheten är, med 
fokus på demografi, geografi samt varifrån patienterna remitteras. Avsnitt 5 
fokuseras på patienters, remittenters samt medarbetarnas upplevelse av CCR. I 
avsnitt 6 undersöks hur CCR arbetar med konsultation och rådgivning (både 
gentemot patienter och andra vårdgivare) samt hur man samverkar med 
vårdgivare och andra relevanta aktörer.  I avsnitt 7 redovisas hur CCR har 
arbetat med sitt utvecklingsuppdrag samt i vilken utsträckning verksamheten 
har deltagit i forskning och utbildningsinsatser. Slutligen, i avsnitt 8, beskrivs 
ersättningsmodellen och hur verksamheten sedan starten har förhållit sig 
produktionsmässigt till denna. Detta avslutande avsnitt innehåller även några 
rekommendationer för fortsatt arbete med att utveckla avtalet, uppdraget och 
ersättningsmodellen. 

 

 

Stockholm 31 mars 2020 
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2 Beskrivning av 

verksamheten 

Centrum för Cancerrehabilitering (CCR) har i uppdrag att bedriva specialiserad 
cancerrehabilitering för vuxna i öppenvård. Verksamheten arbetar i 
tvärprofessionella team för att kunna tillgodose patientens samlade behov. 
Uppdraget innefattar kartläggning och bedömning av rehabiliteringsbehov samt 
genomförande av rehabiliteringsinsatser som kräver enhetens 
specialistkompetens, samt uppföljning av dessa insatser. En patient kan 
antingen remitteras eller söka själv till CCR. 

På CCR har man en strukturerad process för rehabilitering som patienten 
informeras om vid första kontakt, för att patienten ska vara väl införstådd med 
vilken typ av stöd som finns att tillgå och vad man kan förvänta sig av 
rehabiliteringsprocessen. Denna process finns beskriven i Figur 1. Det interna 
arbetet vägleds av rutinhandböcker som man har utarbetat för verksamheten. 

 

Figur 1. CCR:s process för cancerrehabilitering 

 

Den utredande fasen inleds av koordinerande sjuksköterskor med en 
remissrond, där beslut tas om till vilken/vilka professioner patienten ska kallas 
för kartläggande samtal. Vid behov konsulteras andra professioner i teamet och 
komplexa remissärenden kan diskuteras med hela teamet vid teamronden som 
äger rum på onsdagar. Kallelse av patient sker efter remissrond. 

För patienter som söker till CCR själva, eller där väsentlig information saknas i 
remissen, genomförs ett screeningsamtal. 

Syftet med det kartläggande samtalet är att skapa en bred bild av hur patientens 
problem ser ut, exempelvis vad gäller funktion, symtom, kvarstående men och 
sena effekter/följdsjukdomar. Till hjälp används ett flertal formulär, bland 
annat Hälsoskattningen som rekommenderas i det nationella vårdprogrammet 
(1) samt andra verktyg för kartläggning av levnadsvanor, oro/nedstämdhet och 
livskvalitet.  

 

Verksamheten är uppdelad i tre team med olika inriktning: 

Kartläggning

• Frågeformulär

• Kartläggande samtal

• Fördjupad bedömning

Planering

• Mål med din 
rehabilitering

• Teamet 
rekommenderar 
insatser

• Individuell 
rehabiliteringsplan

Gruppsamtal

• Introduktionsgrupp 
tillsammans med 
andra patienter

• Reflektera över 
cancerresan

• Få kunskap om 
rehabiliterings-
processen och sin 
egen roll i den

Rehabilitering

• Insatser på CCR

• Reflektera, prova, 
träna med stöd av 
teamets insatser

Avslutning

• Rehabilitering på 
egen hand

• Rehabilitering med 
stöd av andra 
vårdgivare
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■ I Cancerrehabteamet finns psykolog, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut, 

dietist, sjuksköterska och onkologläkare. Teamet utreder, planerar och genomför 

rehabiliteringsåtgärder. 

■ Bäckencancerrehabteamet tar emot patienter med påverkan på tarm, blåsa och 

sexuell funktion. I teamet ingår kolorektalkirurg, specialistsjuksköterskor, uro- och 

tarmterapeut, dietist och fysioterapeut/lymfterapeut. Bäckencancerrehabteamet 

har en egen rutinhandbok som kompletterar den generella rutinhandboken för 

CCR. 

■ Uppföljningsmottagningen för vuxna som behandlats för cancer i barndomen 

ger behandlingssammanfattningar samt utreder kvarstående besvär och samordnar 

uppföljning utifrån behov. I teamet ingår barnonkolog, barnonkologisjuksköterska, 

neuropsykolog, kurator och psykiater. Uppföljningsmottagningen har en egen 

rutinhandbok som kompletterar den generella rutinhandboken för CCR. 

Denna uppdelning följer i stort den prioritering av patientgrupper som angivits i 
avtalet: ”patienter med tumörsjukdomar i buk-bäckenregionen” samt ”patienter 
med seneffekter till följd av cancersjukdom, oavsett om personen har varit sjuk 
under barn- och ungdomsperioden eller som vuxen”. Den tredje patientgruppen 
som angavs i avtalet, ”maligna tumörer i öron-näsa-halsområdet”, har låg 
incidens och har av CCR bedömts inte motivera ett separat team, utan tas emot 
av det generella Cancerrehabteamet.  

Arbetet inom de tre teamen beskrivs i mer detalj i separata sektioner nedan. 
Personalsammansättningen illustreras i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Personalsammansättning Centrum för Cancerrehabilitering per 2019-12-31 

Roll Andel av heltidstjänst 

Verksamhetsledning, stödfunktioner  

Verksamhetschef 0,8 

Sekreterare 0,8 

Medicinskt ansvarig läkare 0,2 

Receptionist, bokningar, beställningar 1,0 

Totalt 2,8 

  

Cancerrehabteamteamet  

Samordnande sjuksköterska 1,0 

Arbetsterapeut 1,0 

Kurator 1,0 

Fysioterapeut/sjukgymnast 1,0 

Psykolog 1,0 

Totalt 5,0 
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Roll Andel av heltidstjänst 

Bäckencancerrehabteamet  

Samordnande sjuksköterska 0,5 

Specialistläkare kirurgi/överläkare 0,2 

Specialistsjuksköterska gynekologi/sexologi 0,2 

Sjuksköterska urologi, smärta, tarmproblem 0,8 

Urologsjuksköterska, samordnare, sexologi 0,5 

Dietist 1,0 

Fysioterapeut, lymfterapeut 0,7 

Totalt 3,9 

  

Team uppföljningsmottagning  

Sjuksköterska 0,4 

Specialistläkare/överläkare barnonkologi 0,5 

Psykiater 0,05 

Sekreterare, arkivsökning, journalbeställning  0,2 

Totalt 1,65 

  

Sammanlagt CCR 12,85 

2.1 Cancerrehabteamet 

Baserat på den grundliga kartläggningen av patientens behov, bedömer teamet i 
samråd med patienten vilka rehabiliteringsinsatser som är relevanta och en 
individuell rehabiliteringsplan skrivs. Planen består av övergripande mål, 
delmål och aktiviteter. Aktiviteterna är främst inom ramen för grupprogram. 
Under ht 2019 erbjöds följande gruppaktiviteter: 

■ Rullande grupper: Gruppsamtal om rehabiliteringsprocessen, arbetsåtergång, 

medicinsk yoga och QiGong 

■ Återkommande grupper: livsstilsgrupp (tarmcancer, cervixcancer, rektalcancer, 

analcancer, bröstcancer, hematologisk cancer eller kronisk cancer), Vägen till nu – 

acceptansorienterad grupp, Mindful medkänsla med kognitiv terapi 

■ Informations- och dialogmöten: Kost och cancer, Fatigue-förberedande, Den 

hjärnvänliga arbetsplatsen, Aktivitetsbalans, Energibesparing, Neuropati, ACT-

förberedande, Självmedkänsla, Fysisk aktivitet och cancer, Samhällets resurser, 

Cancerrelaterad oro 

En målsättning är att samtliga patienter först ska deltaga i Gruppsamtal om 
rehabiliteringsprocessen (introduktionsgrupp), där de både får möjlighet att 
dela med sig av sina erfarenheter tillsammans med patienter i liknande 
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situation samt får reflektera kring rehabiliteringsprocessen och sin egen roll i 
den. 

2.2 Bäckencancerrehabteamet 

Bäckencancerrehabteamet tar emot patienter som upplever sena effekter och 
följdsjukdomar efter behandling mot cancer i bäckenet. Behandlingen 
(operation, strålning och/eller cytostatikabehandling) kan bland annat resultera 
i ärrbildning, torra slemhinnor, förändrad anatomi och nervskador, vilket kan 
orsaka urinvägs- och tarmbesvär (inkontinens, diarréer, läckage etc.) och 
påverka sexuell funktion. Dessa problem kan vara mycket besvärande och 
handikappande för patienten och påverkar ofta livssituationen starkt negativt, 
men samtidigt upplevas som tabubelagda och genanta för patienten att tala om.  

Patienterna erbjuds: 

■ Information om anatomi och fysiologi samt förväntade besvär 

■ Råd till egenvård, läkemedel och hjälpmedel 

■ Rehabiliteringsinsatser som planeras utefter patientens behov 

Teamet strävar att se till patientens hela situation för att hålla fokus på 
livskvalitet. Vid behov kan patienterna även få tillgång till 
rehabiliteringsinsatser från Cancerrehabteamet eller remitteras vidare.  

2.3 Uppföljningsmottagningen 

Uppföljningsmottagningen tar emot patienter över 18 år som har sena 
biverkningar efter cancer i barndomen. Deras verksamhet skiljer sig från övriga 
två team på CCR i den bemärkelsen att de inte genomför rehabiliterande 
insatser. De primära uppgifterna inkluderar att: 

■ Skapa en behandlingssammanfattning (utförlig och skriftlig information om 

behandlingen, komplikationer som kan förväntas samt rekommenderad 

uppföljning) för patienter som inte redan har fått en sådan 

■ Svara på frågor om behandling, uppföljning och hälsoproblem 

■ Bedöma hälsotillstånd och rehabiliteringsbehov (vid behov slussa vidare till 

Cancerrehabteamet eller Bäckencancerrehabteamet) 

■ Kontrollera att det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter 

barncancer (2) följs (rekommendationer för screening av exempelvis hjärtfunktion, 

lungfunktion, njurfunktion, endokrina systemet, fertilitet etc. samt nedsatt 

immunitet mot vaccinpreventiva infektioner) 

■ Utföra viss provtagning samt remittera till andra vårdgivare för den screening som 

enligt vårdprogrammet ska utföras   
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■ Registrera i kvalitetsregistret SALUB (Svenska arbetsgruppen för 

långtidsuppföljning efter barncancer; ett underregister till Svenska 

Barncancerregistret)17  

De främsta patientgrupperna på Uppföljningsmottagningen är enligt 
medarbetarna: 1) hjärntumörpatienter, som ofta har kognitiva 
funktionsnedsättningar och även hypofyssvikt (nedsatt hormonproduktion) som 
resultat av strålning mot hjärnan; 2) patienter som behöver regelbunden 
cancerscreening på grund av förhöjd cancerrisk efter strålbehandling i 
barndomen (exempelvis strålbehandling mot bröstkörtlar eller sköldkörteln); 
och 3) patienter som behöver vaccinationer på grund av nedsatt immunitet efter 
stamcellstransplantation eller cytostatikabehandling.    

                                                   
17 https://pho.barnlakarforeningen.se/vardplaneringsgrupper/salub-svenska-arbetsgruppen-
for-langtidsuppfoljning-efter-barncancer/ 

https://pho.barnlakarforeningen.se/vardplaneringsgrupper/salub-svenska-arbetsgruppen-for-langtidsuppfoljning-efter-barncancer/
https://pho.barnlakarforeningen.se/vardplaneringsgrupper/salub-svenska-arbetsgruppen-for-langtidsuppfoljning-efter-barncancer/
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3 Hur väl uppfyller CCR 

cancerpatienternas 

rehabiliteringsbehov? 

En viktig utvärderingsaspekt är huruvida verksamheten uppfyller de behov av 
specialiserad cancerrehabilitering som finns i regionen. Detta kan emellertid 
belysas från olika perspektiv; av denna anledning undersöker denna utvärdering 
rehabiliteringsbehovet dels ur ett patientperspektiv och dels ur 
ämnesområdesexperternas perspektiv. 

3.1 Hur ser rehabiliteringsbehovet ut från 

cancerpatienternas perspektiv? 

I syftet att få en bredare bild av cancerpatienternas generella behov av 
rehabilitering, genomfördes ett antal fokusgruppsdiskussioner med 
cancerpatienter. Dessa rekryterades främst via kommunikation genom RCC:s 
Patient- och Närståenderåd, som vidarebefordrade information till 
medlemsföreningarna. Att ha besökt CCR var alltså inte ett kriterium för 
deltagande, utan avsikten var att även fånga upp synpunkter hos patienter som 
inte hade besökt CCR. Sammanlagt fyra grupper med varierande 
sammansättning med avseende på kön, ålder och cancerdiagnos deltog (se 1.4 
Metod och material). 

 

Följande kategorier av behov lyftes av samtliga fyra grupper: 

■ Information. Behov av att få mer information - gärna tidigare under sin 

cancerresa - om vilka behov som kan uppstå och vilken hjälp man kan få. Många 

deltagare uttryckte att vården hade hanterat behandlingen mycket bra, men att 

informationen om rehabilitering hade varit näst intill obefintlig. Någon patient 

hade dock kommit till insikten att hen hade fått information om rehabilitering 

tidigare (under behandlingsfasen), men inte varit mottaglig för informationen.  

Flera hade hört talas om möjligheter till rehabilitering genom bekanta (ibland via 

patientorganisationer) men sällan från vården. Man uttryckte att det hade varit bra 

med en kontaktperson att ställa frågor till.  

■ Samtalsstöd. Behov av att få hjälp med att 

strukturera sina tankar och funderingar, 

stilla sin oro och hantera sin nya situation. 

Flera deltagare uttryckte att de kände sig 

”som utkastade i tomma intet” efter avslutad 

behandling. Samtalsstöd i grupp är en form 

”Jag tappade ett liv och sedan ska 
man hitta ett nytt liv” 
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som många tyckte passar, men vissa uttryckte specifikt att de hade behov av 

enskilda samtal. 

■ Stöd att få rätt rehab samt bättre uppföljning. Deltagarna uppfattade 

bristande hjälp från vården att guida patienter till att få rehabiliteringsinsatser som 

passar deras individuella behov. En stor andel av deltagarna beskrev hur de själva 

hade fått leta efter rätt instans och lägga ned mycket tid på att ”kämpa sig till” att få 

hjälp med olika besvär relaterade till sin cancersjukdom och/eller behandling. 

■ Träffa andra i samma situation. Ett starkt behov att dela erfarenheter med 

andra som genomgått en liknande sjukdomsresa uttrycktes, liksom att genomgå 

rehabiliteringsinsatser tillsammans med andra med liknande sjukdomsbild. Flera 

beskrev kontakten med patientföreningar som en huvudsaklig del av sin 

rehabilitering, både genom att kunna ta del av den samlade erfarenheten och att 

kunna få tips om var man kan vända sig för att få hjälp och rehabilitering. Det 

kunde även ge nya perspektiv att sätta sin egen erfarenhet i relation till andras. 

Dock var det få som aktivt hade informerats om patientföreningar från vårdens 

sida; detta efterfrågades och helst så tidigt som möjligt i sjukdomsresan. Att notera: 

i Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering anges ”Cancerbehandlande 

verksamhetsområden bör utarbeta rutiner för samverkan med berörda 

patientföreningar. Dessa bör bland annat belysa hur och när information om 

patientföreningar ska lämnas till patienten.” 

Lymfterapi nämndes av tre av fyra grupper. Det varierade vilken information 

deltagarna hade fått från sina behandlande vårdteam om vilken hjälp som kan 

erbjudas. För några patienter hade det tagit väldigt lång tid att få den hjälp de behövde. 

Bättre hjälp med fysisk träning efterlystes i två av fyra grupper (dessa två grupper 

hade lägst medelålder). Att få stöd att förhålla sig till en ny kropp och lära sig vad man 

kan och inte kan göra. Flera berättar att de inte känner sig bekväma att träna i vanliga 

träningslokaler utan skulle vilja ha tillgång till anpassade lokaler specifikt avsedda för 

rehabilitering. Även kostråd efterfrågades. 

 

På frågan om hur deltagarna skulle vilja att cancerrehabiliteringen skulle se ut 
om de själva fick välja, framkom fem huvudsakliga teman i samtliga fyra 
fokusgrupper: 

■ Individbaserad rehabilitering. Rehabilitering som är anpassad till individen 

och inte enbart till cancerformen. 

■ Integrerad rehabilitering. Bättre 

struktur och samordning; en 

organiserad process där dialogen om 

rehabilitering startar tidigare i förloppet 

och med smidiga övergångar mellan 

vårdnivåer och vårdgivare.   

■ Kontinuerligt stöd och uppföljning. Stöd i form av exempelvis en 

rehabkoordinator eller kontaktsjuksköterska som guidar patienten till rätt 

”Allt ska hänga ihop, alla instanser 
hänger ihop så man känner sig 

omhändertagen och trygg.” 
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rehabiliteringsinsatser utefter individuella behov. Någon som följer upp och fångar 

upp eventuella nya behov som uppstår.  

■ Allt på samma ställe. Möjligheten att kunna få hjälp med olika behov på samma 

ställe, där man har tillgång till olika kompetenser (multiprofessionella team). 

■ Något som är öppet för alla. Ett centrum som alla automatiskt kopplas till för 

bedömning av rehabiliteringsbehov, och som patienten även kan kontakta senare 

om behov uppstår.  

Önskemål om rehabiliteringsinsatser tillsammans med andra som har 
liknande sjukdomsbakgrund, bättre stöd till anhöriga inklusive barn, 
samt möjlighet till rehabilitering under längre tid nämndes av två av fyra 
fokusgrupper. 

Utöver fokusgrupperna genomfördes en enskild intervju med en f.d. 
cancerpatient med hörselskada (som därmed inte hade möjlighet att deltaga i 
fokusgruppsdiskussioner) samt en telefonintervju med en f.d. cancerpatient 
bosatt på Gotland. Dessa intervjuer bekräftade många av de behov och 
önskemål som lyftes i fokusgruppsdiskussionerna. Specifikt för Gotland 
nämndes att möjligheterna till cancerrehabilitering för mindre diagnosgrupper 
är begränsade på ön, samt att det saknas närvaro av patientföreningar på ön. En 
lösning för denna patient var att starta en Facebook-grupp för sin cancerform 
där medlemmar från hela Sverige nu har möjlighet att kommunicera och dela 
erfarenheter, oavsett boendeort. Ett vanligt problem som framkommit i denna 
Facebook-grupp är oförstående arbetsgivare, vilket medlemmarna har haft 
behov av stöd för att kunna hantera. 

 

3.2 Hur ser rehabiliteringsbehovet ut från 

ämnesområdesexperternas perspektiv? 

För att få en bild av hur experter inom professionen upplever patienters behov 
av cancerrehabilitering, vilka av dessa behov som upplevs som viktigast samt 
vilka de största bristerna är inom cancerrehabilitering idag, genomfördes 
semistrukturerade intervjuer med tre ledande experter inom 
cancerrehabilitering: Gunnar Eckerdahl, överläkare Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset och ordförande Nationell Vårdprogramgrupp 
Cancerrehabilitering; Jeanette Winterling, chef för Psykoonkologisk mottagning 
i Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset och ordförande Svensk 
Förening för Psykosocial Onkologi och Rehabilitering (SWEDPOS); och Anna 
Wrangsjö, specialist i onkologi och överläkare på Bräcke Diakoni, Rehabcenter 
Sfären. 

Samma frågor ställdes även till sex samordnande kontaktsjuksköterskor (RCC) 
inom följande områden (som ansågs av stor relevans för CCR:s verksamhet): 
Gynekologisk cancer, Tjock- och ändtarmscancer, Huvud- och halscancer, 
Hjärntumörer, Bröstcancer och Barncancer. 
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Vad gäller cancerpatienternas behov av rehabilitering var det övergripande 
svaret att dessa är högst individuella – tio personer med samma 
cancerdiagnos och behandling kan uppvisa väldigt olika behov. 

Behov som dock kan anses som generella (som många upplever) är: 

■ Information; gärna när behandlingen är avslutad och många frågor uppstår, om 

vilka biverkningar man kan förvänta sig och hur man kan hitta ett liv som är 

hållbart. 

■ Psykosocialt stöd till både patienter och närstående. Vissa patienter har inga 

andra besvär än oro för återfall, men många behöver även stöd till att bearbeta det 

man har gått igenom och förhålla dig till en ny verklighet. 

■ Träning och kost; stöd till att komma igång med träning (på vilket sätt skiljer sig 

mellan patienter) och råd om kosten. För många kan det vara önskvärt att träna 

tillsammans med andra med liknande sjukdomsbild. 

■ Trötthet (fatigue; uttalad trötthet); hjälp att hantera och minska trötthet för att 

fungera bättre i vardagen. 

■ Träffa andra i samma situation; gärna i form av diagnosspecifika 

gruppaktiviteter 

 

Bland mer specifika behov (begränsade till vissa cancerformer och/eller 
behandlingsmodaliteter) nämns: 

■ Problem med tarm- och urinvägsfunktion; vilket kan påverka hela 

livssituationen och vara extremt begränsande 

■ Sexuella besvär; problem som ofta är outtalade om man inte från vårdens sida 

frågar patienten och som patienten därför ofta antar inte går att åtgärda 

■ Lymfödem; svullnader på grund av dåligt avflöde av lymfvätska genom 

lymfsystemet, ett tillstånd som kan bli irreversibelt utan behandling.  

■ Kognitiva problem; i synnerhet för patienter som genomgått strålning mot 

hjärnan. Exempelvis minnesproblematik, svårt att få ihop vardagen, svårigheter att 

förstå språk eller tala.   

■ Andra specifika behandlingsbiverkningar; till exempel vid antihormonell 

behandling eller immunoterapi. 

Det som uppfattas som viktigast för patienten är överlag att bli tillfrågad om 
sina behov och få en individuell bedömning. 

 

  



  

 Sida 24 

De största bristerna inom cancerrehabilitering idag anser man är: 

■ Nationellt sett en ojämlikhet inom Sverige och att följsamheten till det 

nationella vårdprogrammet är mycket låg. Stockholm har en mycket bra 

cancerrehabilitering jämfört med många andra delar av landet 

■ Trots relativt goda möjligheter 

till rehabilitering i Stockholm 

råder en stor brist på och 

ojämlik tillgång till 

information. Därutöver 

saknas kompetens hos 

många läkare och 

kontaktsjuksköterskor om vilka patienter som kan ha rehabiliteringsbehov och vad 

man kan göra. 

■ Det finns brister i 

överlämning mellan 

vårdinstanser och det 

saknas kontinuitet för många 

patientgrupper. 

■ Vården ofta dåliga på att 

fråga om besvär relaterade 

till sexualitet och patienterna tenderar inte att ta upp detta ämne själva. Brist på 

sexologer. 

 

Vissa specifika patientkategorier nämns som ej får sina behov tillgodosedda: 

■ Patienter med ASIH. Vissa patienter har ASIH under en begränsad tid och har då 

inte tillgång till rehab någon annanstans. Stor variation finns mellan ASIH-aktörer 

kring i vilken utsträckning de själva erbjuder rehab (vilket de ska göra enligt avtal). 

■ Patienter som genomgått 

allogen 

stamcellstransplantation. 

■ Patienter med 

hjärntumörer: man saknar 

möjlighet att träffas i grupp 

(t ex för träning eller samtal 

kring hur livet förändras med 

kognitiva funktionshinder), speciellt för de yngre patienterna. Det råder även brist 

på psykolog/psykiatribedömningar samt bedömningar i arbetsförmåga. 

■ Patienter med huvud-hals-cancer: man upplever att kunskap om gruppens 

specifika behov saknas. Möjlighet till inneliggande intensiv rehabilitering de första 

veckorna efter behandling efterfrågas (att notera: i avtalen för vårdvalet 

specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus ingår att ta emot dessa 

patienter för rehabilitering direkt efter behandling).  

”Det finns rehab, men professionen glömmer bort 
att det finns och kan vara viktigt. Borde byggas in 

i verksamheten, så att det blir mer integrerat.” 

” …de största glappen är från onkologen till 
primärvården. Det görs inte enligt rutin en tydlig 

sammanfattning av vården, och vem som ska ta över 
och vad de ska ta över. Förhoppningsvis blir det 

bättre med Hälsoskattningen…” 

” Patienter som har genomgått allogen 
stamcellstransplantation får nya problem varje 
år, hur ska de hanteras? Inte så många men har 
mkt behov och kan inte ”hanteras” på kort sikt 

eller under en begränsad tid. Är troligtvis både i 
behov av vård och i rehab” 
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3.3 Hur ser CCR:s nuvarande utbud och 

produktion ut? 

 

3.3.1 Antalet vårdkontakter, antal individer och antal kontakter per 

individ har ökat sedan starten 

Antalet vårdkontakter på CCR har ökat årligen sedan starten i juli 2016. För år 
2019 uppgick det totala antalet vårdkontakter till 10 324; ungefär dubbelt så 
många jämfört med första helåret 2017 (5254, se Figur 2). Antalet unika 
individer ökade från 897 individer år 2017 till 1470 individer år 2019 (Figur 3). 
Antalet vårdkontakter per individ har också ökad; från 5,9 vårdkontakter per 
individ och år under 2017 till 7,0 vårdkontakter per individ och år under 2019 
(Figur 4).  

 
Figur 2. Totalt antal vårdkontakter per år (notera: 2016 endast juli-december). 

 

 

 
Figur 3. Antal unika individer per år (notera: 2016 endast juli-december). 
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Figur 4. Antal vårdkontakter per individ och år (notera: 2016 endast juli-december). 

 

Den genomsnittliga åldern hos CCR:s patienter har inte förändrats över tid utan 
har varit 54 år sedan 2017. Andelen kvinnor har ökat något från 66% år 2017 till 
69% år 2019. 

 

3.3.2 Tarm/bäcken-, bröst- och blodcancer är de största 

diagnosgrupperna på CCR  

Den största diagnosgruppen år 2019 var tarmcancer (nedre GI; 26%), tätt följt 
av bröstcancer (23%). Den tredje största gruppen var blodcancer (lymfom, 
leukemi, myelom; 15%), följt av gynekologisk cancer (vulva-vagina-cervix-
uterus-ovarial; 12%), prostata (5%) och öron-näsa-hals (ÖNH; 3%). Samtliga 
diagnosgrupper redovisas i Figur 5 (för underliggande kategorisering av ICD-10 
diagnoskoder, se Bilaga 3: Förteckning över diagnoskoder använda i analys av 
diagnosgrupper). 

 

 
Figur 5. Antal unika individer per diagnosgrupp på CCR år 2019. 
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Utvecklingen för dessa sex största diagnosgrupper över tid presenteras i Figur 6. 
De relativa andelarna av respektive diagnosgrupp har varit någorlunda stabil 
över åren 2017–2019. 

 
Figur 6. Antal unika individer per diagnosgrupp och år (endast de sex största diagnosgrupperna visas). 

GI = gastrointestinal cancer; LLM = lymfom, leukemi, myelom; Gyn = vulva, vagina, cervix, uterus, 
ovarial; ÖNH = öron, näsa, hals. 

 

3.3.3 Ålder, könsfördelning, antal besök per individ och typ av 

vårdkontakter skiljer sig mellan olika diagnosgrupper 

En mer detaljerad beskrivning av diagnosgrupperna som besökte CCR år 2019, 
med avseende på könsfördelning, ålder, antal besök per individ, typ av besök 
och vilken yrkeskategori som besöket gäller, visas i Tabell 3 på nästa sida. 

Kvinnor dominerade, av förklarliga skäl, diagnosgrupperna bröstcancer och 
gynekologisk cancer medan prostata-gruppen utgjordes av män. Nedre GI och 
lymfom-leukemi-myelom hade ungefär jämn könsfördelning, medan öron-näsa-
hals till två tredjedelar bestod av män. Lymfom-leukemi-myelom var den yngsta 
diagnosgruppen (genomsnittlig ålder 47 år) medan prostatacancer var den 
äldsta (genomsnittlig ålder 67 år). 

Prostatacancer hade det lägsta antalet besök per individ och år (4,8) och 
bröstcancer det högsta (8,8). 

Distanskontakt (enskilt) var den vanligaste besökstypen i populationen som 
helhet. Så var även fallet för samtliga av de sex största diagnosgrupperna 
förutom bröstcancer, där gruppbesök var vanligast (32% av samtliga besök 
inom diagnosgruppen). 

Sjuksköterska var den vanligaste yrkeskategorin för besök/vårdkontakt, med 
undantag för bröstcancer där besök till fysioterapeut var vanligast (25% av 
samtliga besök inom diagnosgruppen). Andelen besök till sjuksköterska 
varierade dock kraftigt, från öron-nära-hals där de utgjorde en fjärdedel av 
besöken till nedre GI och prostata där de utgjorde två tredjedelar av besöken. 
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Tabell 3. Beskrivning av de största patientgrupperna hos CCR, i relation till totalpopulationen (år 2019) 

Cancergrupp Nedre GI Bröst LLM VVCUO Prostata ÖNH Totalt 

Antal individer, n (% av totalt CCR) 392 346 228 170 67 47 1470 

Andel kvinnor, % 55% 99% 57% 100% 0% 32% 69% 

Ålder, genomsnitt år 61 54 47 52 67 59 54 

Ålder, andel av besök %        

0–19 0% 0% 3% 0% 0% 0% 1% 

20–44 8% 15% 42% 36% 0% 2% 22% 

45–64 55% 74% 41% 43% 47% 81% 56% 

65+ 38% 11% 13% 20% 53% 16% 21% 

Antal besök per individ, n 5,4 8,8 6,1 6,5 4,8 5,7 7,0 

Besökstyper, n (%)        

Nybesök, enskilt 202 (9%) 192 (6%) 107 (8%) 80 (7%) 40 (12%) 18 (7%) 752 (8%) 

Mottagningsbesök, enskilt 429 (20%) 456 (15%) 187 (14%) 222 (20%) 67 (21%) 44 (17%) 1700 (17%) 

Vårdhändelse utan patientkontakt 350 (16%) 491 (16%) 344 (25%) 212 (19%) 67 (21%) 60 (23%) 1897 (19%) 

Gruppbesök 226 (11%) 964 (32%) 284 (21%) 218 (20%) 35 (11%) 41 (16%) 2141 (22%) 

Distanskontakt, enskilt 804 (38%) 707 (23%) 349 (25%) 339 (31%) 111 (34%) 91 (35%) 2846 (29%) 

Teambesök 0 (0%) 5 (0%) 

  

32 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (1%) 71 (1%) 

Gruppteambesök 117 (5%) 226 (7%) 78 (6%) 23 (2%) 2 (1%) 2 (1%) 510 (5%) 

Yrkeskategori, n (%)        

Arbetsterapeut 125 (6%) 531 (17%) 284 (21%) 108 (10%) 2 (1%) 31 (12%) 1325 (13%) 

Dietist 149 (7%) 121 (4%) 32 (2%) 72 (7%) 17 (5%) 29 (11%) 536 (5%) 

Fysioterapeut 156 (7%) 760 (25%) 83 (6%) 208 (19%) 40 (12%) 26 (10%) 1597 (16%) 

Kurator 92 (4%) 345 (11%) 148 (11%) 52 (5%) 23 (7%) 45 (17%) 940 (9%) 

Läkare 165 (8%) 289 (10%) 226 (16%) 86 (8%) 17 (5%) 36 (14%) 1067 (10%) 

Psykolog 115 (5%) 454 (15%) 176 (13%) 103 (9%) 10 (3%) 31 (12%) 1230 (12%) 

Sjuksköterska 1326 (62%) 541 (18%) 432 (31%) 468 (43%) 213 (66%) 61 (24%) 3539 (35%) 
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3.3.4 Läkemedel vid erektil dysfunktion och stomi- och 

inkontinensprodukter är de vanligast utskrivna recepten vid CCR 

En analys av receptläkemedel som skrevs ut av CCR år 2019 (se Figur 7), visar 
att de två kostnadsmässigt största kategorierna är urologiska medel (medel vid 
erektil dysfunktion, ATC G04BE) och stomi- och inkontinensprodukter (ATC-
kod saknas). Dessa recept är förmodligen främst relaterade till 
Bäckencancerrehabteamets verksamhet. 
 
 

 
Figur 7. Totalkostnad för receptläkemedel i tkr under år 2019, grupperade på ATC3-nivå (stomi- och 

inkontinensprodukterna saknar ATC-kod). 

 
 
 
Den kostnadsmässigt största posten för medicinsk service var non-invasiv 
hjärtdiagnostik (60 tkr), medan störst antal beställningar gick till Klinisk kemi 
(inom Klinisk labmedicin, se Tabell 4). Dessa beställningar är förmodligen 
relaterade till Uppföljningsmottagningens verksamhet (screening enligt 
Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer (2)). 
 
 
Tabell 4. Medicinsk service, 2019. 

Typ av medicinsk service Antal av produkten Nettobelopp (kr) 

Klinisk fysiologi   

Non - invasiv hjärtdiagnostik 14 60 285 

Arbetsfysiologi 5 6 812 

Lungfunktionsdiagnostik 5 5 500 

Hjärtdiagnostik EKG 1 71 
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 Sida 30 

Typ av medicinsk service Antal av produkten Nettobelopp (kr) 

Klinisk labmedicin   

Klin. Bakteriologi 19 7 239 

Klin. Kemi 143 6 027 

Genetik 1 5 909 

Klin. Virologi 33 5 346 

(saknas) 2 1 622 

Klin. Farmakologi 4 1 071 

Närlab. 37 1 062 

Klin. Immunologi 6 428 

Smittskydd 1 26 

Medicinsk radiologi   

Skelett och Rörelseorgan 3 3269 
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3.4 Verksamheten i relation till 

rekommendationerna i det nationella 

vårdprogrammet för cancerrehabilitering 

Detta avsnitt avser att bedöma i hur stor utsträckning verksamheten på CCR 
uppfyller de rekommendationer som beskrivs i det nationella vårdprogrammet 
för cancerrehabilitering (1), baserat på CCR:s sammansatta kompetens, utbud 
av insatser, arbetsrutiner, resultat från patientenkät samt registrerade 
åtgärdskoder (KVÅ-koder). Endast de rekommendationer som kan anses 
relevanta för verksamheten har inkluderats i denna bedömning; exempelvis har 
delar som härrör till nationell samordning och regional tillämpning av 
ansvarsfördelning, eller andra roller såsom patientens cancerbehandlande team 
och kontaktsjuksköterska, inte inkluderats. Det ska noteras att 
verksamhetschefen för CCR är medlem i vårdprogramgruppen för Nationella 
vårdprogrammet för cancerrehabilitering. 

Då CCR som regel inte tar emot patienter som ej ännu har fått en cancerdiagnos 
eller patienter som är under aktiv behandling, har rekommendationer som 
berör dessa patientkategorier ej heller inkluderats i bedömningen. Dock kan en 
fortsatt diskussion vara befogad kring i vilket skede som kontakt med CCR 
kan/bör inledas, särskilt med tanke på rekommendationen i det nationella 
vårdprogrammet: ”Alla patienter med cancer bör erbjudas 
cancerrehabilitering under hela vårdprocessen.” CCR deltar sedan en tid 
tillbaka i en forskningsstudie (”Standardiserat Rehabförlopp Rektalcancer”; 
(3) och  (4)) där dialogen om rehabilitering inleds redan innan start av 
behandling. 

 

3.4.1 Den övergripande bedömningen är att CCR har god följsamhet 

till det nationella vårdprogrammet 

Bedömningen av hur CCR uppfyller rekommendationerna i Nationellt 
vårdprogram cancerrehabilitering (version 2.0, uppdaterat i februari 2019) 
presenteras i Bilaga 1 (Tabell 11). Uppfyllnad av vissa rekommendationer är inte 
möjliga att fullt ut bedöma på grund av att underlag saknas. Den samlade 
bedömningen är att CCR, baserat på dess sammansatta kompetens, utbud av 
insatser och arbetsrutiner, har goda förutsättningar att svara väl på 
rekommendationerna i vårdprogrammet. Exempelvis genomför CCR grundliga 
kartläggningar med rekommenderade verktyg vid initial kontakt, varefter 
multiprofessionella team bedömer patientens behov av rehabiliteringsinsatser 
och en plan utformas i samråd med patienten. Vid behov hänvisas eller 
remitteras patienten vidare till andra vårdgivare enligt LEON-principen (Lägsta 
Effektiva Omhändertagande Nivå, vilket innebär att CCR inte ska genomföra 
insatser som kräver akutsjukhusets resurser eller som kan utföras av 
behandlande klinik, primärvården eller annan rehabiliteringsaktör). 
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3.4.2 Följsamhet till vissa rekommendationer är svår att bedöma 

baserat på tillgängligt underlag 

I vissa fall baseras bedömningen av huruvida CCR:s verksamhet uppfyller 
rekommendationerna på de åtgärdskoder (KVÅ) som verksamheten registrerat 
vid patienternas besök. Åtgärdskoder som har analyserats (se Tabell 5) är 
sådana som anges i rutinhandboken och som är direkt relevanta för en 
rekommendation i vårdprogrammet (med undantag för koder fysisk aktivitet, 
vilka inte specifikt anges i rutinhandboken men som tydligt anges i 
vårdprogrammet). Den egentliga följsamheten till rekommendationerna är dock 
svår att bedöma, eftersom den förutsätter kunskap även om patientgruppens 
behov. Statistik över åtgärdskoder visar exempelvis att DV093 ”Upprättande av 
rehabiliteringsplan” endast har registrerats för motsvarande 53% av patienterna 
som har första besök hos CCR under 2019 (exklusive förstabesök på 
Uppföljningsmottagningen där rehabiliteringsplaner ej upprättas). Det har 
emellertid skett en gradvis ökning i andelen patienter med KVÅ-kodsregistrerad 
rehabiliteringsplan; år 2017 var andelen 16% och år 2018 var andelen 26%. 
Samma ökande trend kan ses för DV098 ”Genomfört åtgärdspaket enligt 
rehabiliteringsplan”, där registreringar uppgick till motsvarande 2% av antal 
upprättade rehabiliteringsplaner år 2017 till motsvarande 80% år 2019. En 
djupare analys inklusive dialog med verksamheten skulle dock behövas för att 
fastställa om det exempelvis kan röra sig om en skillnad mellan vad som utförs 
och vad som registreras, eller om det finns andra skäl till diskrepansen mellan 
antal nybesök på CCR och antal upprättade rehabiliteringsplaner. Detsamma 
gäller flera andra åtgärdskoder som registreras i låg utsträckning: en djupare 
utvärdering skulle krävas för att bedöma i vilken utsträckning som åtgärderna 
möter behoven, då inga definierade målvärden för åtgärderna finns att tillgå. 

Tabell 5. Registrering av KVÅ-koder (åtgärdskoder) från CCR:s rutinhandbok av relevans för Nationellt 
vårdprogram för cancerrehabilitering  

KVÅ-kod 
Aktuellt avsnitt i 
vårdprogrammet 

Antal individer 

2017 2018 2019 

DV093 Upprättande av 
rehabiliteringsplan 

5.2 Kartläggning och 
dokumentation 

83 (16% av 
nybesök) 

169 (26% av 
nybesök) 

388 (53% av 
nybesök) 

DV098 Genomfört 
åtgärdspaket enligt 
rehabiliteringsplan 

5.2 Kartläggning och 
dokumentation 

2 (2% av antal 
upprättade 

planer) 

104 (62% av 
antal upprättade 

planer) 

312 (80% av 
antal upprättade 

planer) 

ZV020 Användande av tolk 
5.3 Individanpassad 
information, dialog och samråd 

10 5 13 

ZV504 Medverkan av 
närstående 

5.3 Individanpassad 
information, dialog och samråd 

9 1 1 

DV200 Utfärdande av 
recept på fysisk aktivitet 
(FaR) 

10. Fysisk aktivitet och träning 17 17 10 

DV131 Enkla råd om fysisk 
aktivitet 

10. Fysisk aktivitet och träning 4 2 9 

DV132 Rådgivande samtal 
om fysisk aktivitet 

10. Fysisk aktivitet och träning 12 21 10 
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KVÅ-kod 
Aktuellt avsnitt i 
vårdprogrammet 

Antal individer 

2017 2018 2019 

DV133 Kvalificerat 
rådgivande samtal om 
fysisk aktivitet 

10. Fysisk aktivitet och träning 77 144 101 

ZV504 Medverkan av 
närstående (registrerad av 
arbetsterapeut) 

12. Aktivitetsbalans och 
aktiviteter i det dagliga livet 

1 0 0 

AU010 Allmän skattning av 
behov eller 
funktionsförmåga 

15.7 Kognitiv 
funktionsnedsättning 

251 381 613 

 

3.4.3 Några brister i CCR:s rutinhandbok i relation till 

rekommendationerna i det nationella vårdprogrammet har 

identifierats 

Några brister i CCR:s rutinhandbok har noterats (markerat i röd text i Bilaga 1, 
Tabell 11): specifika rutiner saknas för att tillgodose behov av hjälpmedel 
relaterade till aktivitetsbalans och aktiviteter i det dagliga livet, fortlöpande 
bedömning av oro eller ångest, samt utvidgade bedömningar av depression eller 
kognitiv funktionsnedsättning. Samtliga av dessa är rekommendationer i det 
nationella vårdprogrammet. En stor identifierad brist är avsaknaden av 
lokala rutiner för barn som anhöriga (se Kap 14 Sociala aspekter i 
Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering), vilket bör adresseras.    
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4 Hur jämlik är CCR:s 

verksamhet? 

Ett uttalat mål med att bilda ett regionalt centrum för cancerrehabilitering var 
att uppnå ”en jämlik och individualiserad cancerrehabilitering i vår region” (5).  

4.1 Hur är jämlikheten ur ett geografiskt och 

socioekonomiskt perspektiv? 

Jämlikheten undersöktes först baserat på geografi och socioekonomi. 

4.1.1 Antalet besök per individ varierar mycket mellan geografiska 

boendeområden 

För att undersöka den geografiska aspekten av jämlikhet analyserades först 
antal besök per individ, uppdelat per boendeort (Figur 8). För den totala 
patientpopulationen på CCR var genomsnittet 7,0 besök per individ under 2019. 
Högst antal besök per individ hade boende i Nykvarn (9,9), Danderyd (9,9) och 
Salem (9,0). Lägst antal besök för hemmahörande inom regionen hade individer 
boende i Älvsjö (4,1), Upplands-Bro (4,3) och Södertälje (4,9). Allra lägst antal 
besök per individ hade individer bosatta utomläns (3,1) respektive 
utomlands (3,7).  

4.1.2 Socioekonomisk analys visar att höginkomsttagare och 

patienter från områden med lågt förväntat vårdbehov är 

överrepresenterade på CCR  

En liknande analys av antal besök per individ genomfördes även på grupperad 
nivå, dels med hjälp av Mosaic och dels med kategorisering baserad på Care 
Need Index (CNI)18. Mosaic (utvecklat av ett privat företag (Experian) är ett sätt 
att dela in befolkningen i olika livsstilsgrupper (elva grupper för 
Stockholmsområdet), framför allt baserat på utbildnings- och inkomstnivå, 
vilket kopplas till geografiskt områden. HSF använder en förenklad modell med 
tre Mosaic-grupper (1, 2 och 3), där grupp 1 har högst utbildnings- och 
inkomstnivå och grupp 3 har lägst utbildnings- och inkomstnivå. Fördelningen 
av Stockholms totala population är 46% grupp 1, 18% grupp 2 och 36% grupp 3. 
Genom att analysera patienternas boendeort kopplat till Mosaic-grupp kan man 
göra en grov socioekonomisk analys där man kan se om grupperna är över- eller 
underrepresenterade inom vården. CNI är ett annat socioekonomiskt index som 
används för att mäta risk för ohälsa inom en population, baserat på sju variabler 

                                                   
18 
https://vardgivarguiden.se/administration/verksamhetsadministration/rapportera/vardinform
atik/klassifikationer/cni/  

https://vardgivarguiden.se/administration/verksamhetsadministration/rapportera/vardinformatik/klassifikationer/cni/
https://vardgivarguiden.se/administration/verksamhetsadministration/rapportera/vardinformatik/klassifikationer/cni/
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relaterade till ålder, civilstånd, utbildningsgrad, arbetslöshet och om man är 
utlandsfödd - ju högre index desto högre förväntat vårdbehov. CNI används av 
Region Stockholm för att beräkna ersättningsnivån i vissa vårdavtal. För 
analysen i denna rapport har det index använts som anges för nya mottagningar 
i respektive stadsdel/kommun.  

Analysen av patientpopulationen som besökte CCR under år 2019 (Tabell 6) 
visar att Mosaic-grupp 1 är något överrepresenterade hos CCR (54,3%) jämfört 
med den totala boendepopulationen i Stockholm (46%), medan Mosaic-grupp 3 
är något underrepresenterad (26,1% hos CCR jämfört med 36% hos den totala 
boendepopulationen i Stockholm). Antalet besök per individ under 2019 är 
dessutom högre för Mosaic-grupp 1 (7,4) jämfört med Mosaic-grupp 2 (7,1) och 
Mosaic-grupp 3 (6,2). 

Även när CNI används för socioekonomisk kategorisering, noteras att gruppen 
med lägst förväntat vårdbehov (CNI <1,0) har högre antal besök per individ 
(7,1) jämfört med CNI 1,0–1,5 (6,8) och CNI >1,5 (6,2). 

Skillnader i cancervård baserat på t ex utbildningsstatus har rapporterats 
tidigare, exempelvis i en nyligen publicerad rapport från Vårdanalys (6). 



  

 Sida 36 

 

Figur 8. Jämförelse av antal besök per individ på CCR under år 2019, per stadsdel/kommun (boendeort). 
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Tabell 6. Jämförelse av antal besök per individ hos CCR (år 2019) mellan Mosaic-grupper och CNI-
grupper. 

Population Antal individer Antal besök per individ 

Mosaicgrupp   

1 785 (54,3%) 7,4 

2 284 (19,6%) 7,1 

3 378 (26,1%) 6,2 

CNI, n (%)   

<1,0 782 7,1 

1,0–1,5 613 6,8 

>1,5 43 6,2 

 

4.2 Hur är jämlikheten mellan olika åldrar, 

kön och cancerformer? 

4.2.1 Bäckencancer-patienter rehabiliteras på CCR i större 

utsträckning i relation till totalpopulationens storlek jämfört med 

andra diagnosgrupper  

För att få en uppfattning om hur olika diagnosgrupper representeras hos CCR 
har populationsstorleken och patientsammansättningen på CCR under år 2019 
jämförts med populationsstorleken och patientsammansättningen hos den 
cancerpopulation som aktivt vårdades (d.v.s. som hade vårdtillfällen med C-
diagnoskod [ICD-10]) i Stockholm under samma år), nedan kallad 
”totalpopulationen”. De sex största diagnosgrupperna som genomgick 
rehabilitering på CCR (nedre GI/tarm, bröst, lymfom-leukemi-myelom, gyn, 
prostata och öron-näsa-hals) jämfördes med motsvarande cancerpopulation 
inom hela regionen, med avseende på antal individer, ålder, kön och Mosaic-
sammansättning (Tabell 7). 

De två diagnosgrupper som uppvisade högst representation i förhållande till 
respektive totalpopulation är båda relaterade till bäckenet: nedre GI/tarm (14% 
av totalpopulationen) och gyn (12% av totalpopulationen). Övriga fyra 
diagnosgrupper var representerade till 6% eller lägre. Detta är rimligt då 
bäckencancer omfattas av ett ”standardiserat bäckencancerförlopp” som 
utvecklats på CCR, vilket innebär att alla patienter ska kopplas till CCR innan de 
påbörjar sin behandling. Det är förstås viktigt att poängtera att det ur 
jämlikhetsperspektiv inte nödvändigtvis är eftersträvansvärt att alla 
cancerdiagnosgrupper ska vara i lika hög grad representerade på CCR, utan 
behovet av rehabilitering måste kunna styra. 
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4.2.2 Populationen som rehabiliteras på CCR är i högre grad kvinnor 

och yngre jämfört med totalpopulationen 

Patientpopulationen som rehabiliterades på CCR under år 2019 bestod till 69% 
av kvinnor, jämfört med 44% kvinnor i totalpopulationen som aktivt vårdas för 
cancer i regionen under samma år. Att kvinnor i högre grad aktivt söker hjälp 
med cancerrehabilitering har noterats i andra rapporter, exempelvis i 
CancerRehabRapporten 2019 (7) där det framgår att endast 7% av 
ansökningarna till CancerRehabFonden kommer från män. Bland de patienter 
som själva tog kontakt med CCR (utan remiss) under 2019 var 80% kvinnor. 

Av de sex största diagnosgrupperna på CCR består endast tre i praktiken av 
både män och kvinnor; nedre GI (tarm), lymfom-leukemi-myelom (blodcancer) 
och öron-näsa-hals (Tabell 7) (bröstcancer och gynekologisk cancer drabbar i 
stort sett enbart kvinnor medan prostatacancerpopulationen enbart består av 
män). Andelen kvinnor är något högre på CCR jämfört med totalpopulationen 
för nedre GI (tarm) (55% jämfört med 49%) och lymfom-leukemi-myelom 
(blodcancer) (57% jämfört med 45%), medan andelen kvinnor är lägre på CCR 
jämfört med totalpopulationen inom öron-näsa-hals (32% jämfört med 38%). 

Den genomsnittliga åldern för patientpopulationen som rehabiliterades på CCR 
under år 2019 var 54 år, att jämföra med genomsnittet på 69 år i 
totalpopulationen som aktivt vårdades för cancer i regionen under samma år 
(Tabell 7). För samtliga av de sex största diagnosgrupperna på CCR märks 
samma trend där patienterna som genomgår rehabilitering på CCR var yngre än 
motsvarande totalpopulation som aktivt behandlades för cancer. Störst skillnad 
noteras för gruppen lymfom-leukemi-myelom som i genomsnitt var 47 år på 
CCR, medan genomsnittlig ålder för motsvarande totalpopulation som aktivt 
behandlades för cancer var 66 år. Minst skillnad i genomsnittlig ålder mellan 
”rehabiliteringspopulationen” på CCR och totalpopulationen noteras för 
prostatacancer (67 år respektive 74 år). En möjlig förklaring till lägre ålder hos 
de som söker hjälp med eller blir remitterade till cancerrehabilitering jämfört 
med totalpopulationen är att patienter i arbetsför ålder kan behöva mer stöd för 
att återgå till arbete än äldre. 
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Tabell 7. Jämförelse av patientpopulationen hos CCR (år 2019) i relation till den totala populationer av individer i Region Stockholm som har haft minst ett 
vårdtillfälle relaterat till cancerbehandling (med C-diagnos) under samma år. 

Cancergrupp Nedre GI Bröst LLM Gyn Prostata ÖNH Totalt 

Antal individer, n (% av 

totalpopulationen) 

392 

(14% av 2720) 

346  

(6% av 5665) 

228  

(3% av 6667) 

170  

(12% av 1446) 

67  

(1% av 12 652) 

47  

(4% av 1168) 

1470 

(3% av 52 570) 

Andel kvinnor, % 55% (49%) 99% (99%) 57% (45%) 100% (100%) 0% (0%) 32% (38%) 69% (44%) 

Ålder, genomsnitt år 61 (71) 54 (65) 47 (66) 52 (66) 67 (74) 59 (67) 54 (69) 

Mosaicgrupp        

1 50,9% (44,0%) 60,6% (49,2%) 48,2% (46,2%) 55,4% (43,9%) 61,2% (48,7%) 56,3% (42,6%) (47,7%) 

2 22,1% (19,2%) 17,5% (17,6%) 19,6% (17,8%) 21,4% (17,8%) 16,4% (17,2%) 18,8% (18,6%) (18,0%) 

3 27,0% (36,9%) 21,9% (33,2%) 32,1% (35,9%) 23,2% (38,3%) 22,4% (34,0%) 25,0% (38,8%) (34,3%) 
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4.3 Hur är jämlikheten för patienter som 

behandlas för sin cancer på olika 

specialistsjukhus? 

En av de bidragande faktorerna till centralisering av cancerrehabilitering inom 
regionen var att även cancerpatienter som vårdades vid andra enheter än 
Onkologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset skulle kunna få god 
tillgång till rehabilitering. För att undersöka om patientens behandlande 
sjukhus kan ha betydelse för hur troligt det är att patienten remitteras till CCR 
för cancerrehabilitering, sammanställdes data för vilka enheter som remitterade 
till CCR under 2019 och jämfördes med motsvarande data från 2018. 

4.3.1 Karolinska Universitetssjukhuset är den absolut största 
enskilda remitterande enheten till CCR, men ca 40% av remisserna 

kommer från andra vårdgivare 

 

 
Figur 9. Remitterande vårdgivare/kategorier av vårdgivare, sorterade i fallande ordning efter antal 

remisser år 2019. 

Karolinska Universitetssjukhuset stod för den största andelen (45%) remisser 
år 2019 (Figur 9), vilket var en ökning från föregående år både i absoluta tal och 
andelsmässigt då motsvarande andel var 42%. 29% av patienterna hade själva 
sökt kontakt med CCR (jämfört med 27% år 2018). Övriga större remitterande 
vårdgivare var (i fallande ordning) Södersjukhuset, Ersta Diakoni, Akademiska 
Sjukhuset i Uppsala (!) och Capio St Göran. Med undantag för Akademiska 
Sjukhuset i Uppsala (som år 2018 endast stod för två remisser och år 2019 
skickade 45 remisser), samt Karolinska Universitetssjukhuset och egenremisser, 
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noteras ingen ökning av antal remisser jämfört med föregående år från dessa 
större remitterande vårdgivare. 

22 remisser kom in från vårdcentraler, både år 2018 och 2019.  

Bland de patienter som har blivit remitterade till CCR (dvs ej sökt själva), står 
Karolinska Universitetssjukhuset för 63% av remisserna (Figur 10A). CCR:s 
remisstatistik indikerar alltså att 37% av de patienter som år 2019 fått tillgång 
till rehabilitering på CCR via remiss, inte skulle ha fått den möjligheten tidigare. 
Det är dock svårt att veta den exakta siffran, då medarbetare på CCR berättar att 
patienter ofta blir uppmanade av sin behandlande vårdenhet att söka själva till 
CCR eftersom denna möjlighet finns, snarare än att patienterna remitteras (se 
även 5.3.2 Patienter som söker själva till CCR har ofta lika stora 
rehabiliteringsbehov som patienter som remitteras dit). 

Om man analyserar var totalpopulationen behandlas (d.v.s. samtliga individer 
som hade vårdtillfällen med C-diagnoskod [ICD-10]) i Stockholm under samma 
år), kan denna höga andel remisser från Karolinska Universitetssjukhuset 
faktiskt te sig rimlig: exakt 63% av individerna med besök inom sjukhusvård har 
besökt Karolinska Universitetssjukhuset (Figur 10B). Däremot förefaller 
patienter från Södersjukhuset, Capio S:t Göran och Danderyd vara 
underrepresenterade hos CCR (16%, 9% respektive 6% av totalpopulationen 
jämfört med 10%, 5% respektive 1% på CCR). Andelen patienter som remitteras 
till CCR från Ersta Diakoni (10%) är å andra sidan betydligt högre än andelen 
cancerpatienter av totalpopulationen som behandlas på Ersta (1%). 

En mer fördjupad analys där man tittar på var specifika diagnosgrupper 
behandlas kan dock vara nödvändig för att göra en grundligare bedömning av 
jämlikhet ur perspektivet var patienterna behandlas för sin cancer. Dessutom är 
vissa cancerformer i högre grad associerade med stora rehabiliteringsbehov. 
Exempelvis behandlar Ersta Diakoni endast mag-tarm-cancer, medan 
gynekologisk cancer är helt nivåstrukturerad till Karolinska 
Universitetssjukhuset, vilket utgör en förklaring till varför remisser från dessa 
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Figur 10. A) Remisser till CCR 2019 i % av totalt antal remisser (dvs exklusive patienter som sökt själva till CCR). B) 
Fördelning av den totala cancerpopulationen år 2019 (d.v.s. samtliga individer som hade vårdtillfällen med C-
diagnoskod [ICD-10]) inom sjukhusvård i Stockholm under samma år) 
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vårdinrättningar kan vara överrepresenterade på CCR (som ju har ett specifikt 
uppdrag kring bäckencancer). En närmare granskning av remisserna från 
Karolinska Universitetssjukhuset visar exempelvis att hela 88% av remisserna 
kommer från Solna, och där främst från Mottagningarna för Barncancer, 
Kolorektalcancer och Gynekologisk cancer, vilket är helt i linje med de 
prioriterade patientgrupper som beskrivs i avtalet för CCR (barncancer och 
bäcken; den tredje diagnosgruppen öron-näsa-hals har mycket låg incidens).     
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5 Hur är patienternas, 

remittenternas och 
vårdgivarens upplevelse av 

CCR? 

5.1 Hur upplever patienten CCR? 

I syftet att utvärdera patienternas upplevelse av CCR sammanställdes svar på 
verksamhetens egen enkät, vilken patienter uppmanas att fylla i efter avslutad 
behandling. Mellan 1 juli 2019 (då enkäten började användas) och 5 mars 2020 
emottogs 96 svar från patienter. Dessvärre finns information om svarsfrekvens 
inte tillgänglig, men som jämförelse genomfördes under motsvarande period 
(juli 2019 – feb 2020) 529 nybesök. Ytterligare en brist är att information 
saknas om vilken cancerform patienten har behandlats för, vilket också 
försvårar bedömningen av underlagets representativitet i förhållande till den 
totala patientpopulationen på CCR.  

65% av de svarande var kvinnor vilket ganska väl speglar den totala 
populationen som besökte CCR under 2019 (69%). Åldersfördelningen bland 
patienterna som besvarat enkäten visas i Figur 11; troligtvis är 
genomsnittsåldern något högre än för den totala populationen som besökte CCR 
under 2019 (54 år).  

 

Figur 11. Åldersfördelning hos patienter som besvarat patientenkäten. 

Patientenkäten består av tio frågor med svarsalternativ på en femgradig skala, 
där 1 = ”Nej, inte alls” och 5 =”Ja, helt och hållet” (möjlighet fanns även att 
svara ”Ej aktuellt”). Frågorna är till stor del hämtade eller anpassade från 
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Nationell Patientenkät19. Enkäten innehåller även en möjlighet att lämna 
kommentarer i ett fritextsvar i slutet, vilket 47 individer av de 96 svarande 
(49%) har valt att göra. 

 

5.1.1 Patienterna som svarade på enkäten var generellt nöjda med 

CCR:s tillgänglighet och tydlighet i kommunikation 

Patienterna svarade att de var nöjda (svarsmedelvärde 4,7) med de sätt som 
fanns att komma i kontakt med CCR (meddelande i Mina vårdkontakter på 1177, 
telefon) under rehabiliteringsperioden. Man ansåg även att man fick komma till 
CCR inom en rimlig tid från det att remiss skickades eller att man sökte själv 
(svarsmedelvärde 4,8). 

På frågan ”Var det tydligt för dig vem som var din planeringsansvarige 
(kontaktperson) under din rehabilitering vid CCR?” var svarsmedelvärdet 4,6. 
Ett något lägre svarsmedelvärde 4,4 uppmättes för frågan ”Var planeringen för 
din rehabilitering (din individuella rehabiliteringsplan) tydlig för dig?”; ett 
resultat som dock ändå kan betraktas som gott. 

 

5.1.2 Patienterna som svarade på enkäten upplevde att de bemöttes 

med respekt, gjordes delaktiga i sin rehabilitering och fick sitt 

aktuella rehabiliteringsbehov mött 

Patienterna svarade att de bemöttes med ”respekt, medkänsla och värdighet för 
den du är” (svarsmedelvärde 4,9) och kände sig välkomna på CCR 
(svarsmedelvärde 4,9). De angav i hög grad att personalen hade tagit hänsyn till 
patientens egna erfarenheter av sin sjukdom/sitt hälsotillstånd 
(svarsmedelvärde 4,8), att patienten gjordes delaktig i besluten beträffande sin 
rehabilitering (svarsmedelvärde 4,7) samt att personalen hade diskuterat med 
patienten vad denna själv kan göra för att förbättra din hälsa (svarsmedelvärde 
4,6). 

På frågan ”Anser du att ditt aktuella behov av rehabilitering har blivit 
tillgodosett?” var svarsmedelvärde 4,4. 

 

5.1.3 I fritextsvaren uttryckte patienterna framför allt beröm samt 

kommentarer relaterade till information och att träffa andra i samma 

situation 

Majoriteten (66%) av 
kommentarerna i fritextfältet 
uttryckte överlag en positiv 
upplevelse av CCR. Även övriga 

                                                   
19 Patientenkät.se  

”… fått utmärkta verktyg för fortsatt arbete 
med mig själv hemma, nåt jag kommer att ha 

nytta av resten av mitt liv, så tacksam” 
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är i stora delar positiva men innehåller också förslag på aspekter som kan 
utvecklas. 

Utöver beröm framkom två huvudteman i analysen av fritextsvaren:  

■ Information – totalt 14 kommentarer. Främst handlar de om att patienterna inte 

hade fått information om CCR från vården eller att man hade velat ha fått 

information om CCR tidigare. Tre kommentarer gäller önskemål om en tydligare 

överblick över vilka aktiviteter eller insatser som erbjuds vid CCR. 

■ Gruppsamtal – totalt 12 kommentarer. Dels beskrivs de positiva erfarenheterna 

av gruppsamtalet och möjligheten att träffa andra i samma situation som sådant, av 

de kompetenta gruppledarna och av anhörigstödsgrupperna. Dels ges förslag på att 

utveckla detta genom samtalsgrupper tillsammans med partner samt med personer 

som blivit friskförklarade. En kommentar tar dock upp att det inte alls passade hen 

att delta i gruppsamtal. 

Att notera är att information samt att träffa andra i samma situation även 
identifierades som två viktiga teman i fokusgruppsanalysen av vilka behov av 
cancerrehabilitering man hade upplevt; se 3.1 Hur ser rehabiliteringsbehovet ut 
från cancerpatienternas perspektiv?). 

Att notera är även att verksamhetens patientenkät helt saknar frågor om 
anhörigas delaktighet. 

 

5.2 Hur upplever remittenterna CCR? 

För att få en bild av remittenternas upplevelse av CCR:s verksamhet, 
genomfördes sammanlagt sju semistrukturerade intervjuer med representanter 
från samtliga remitterande specialistsjukhus (Karolinska Universitetssjukhuset, 
Södersjukhuset, Capio S:t Göran, Danderyds sjukhus och Ersta Diakoni) samt 
primärvården (husläkarmottagning) och Avancerad Sjukvård i Hemmet (ASIH). 
Informanterna var till yrket kontaktsjuksköteskor eller läkare. 

 

5.2.1 Patienterna remitteras till CCR efter avslutad cancerbehandling 

De flesta kände till att CCR främst tar emot patienter efter avslutad 
cancerbehandling. Tidpunkten för när man remitterar till CCR varierar, men 
ofta i samband med återbesök efter avslutad behandling (antingen i nära 
anslutning till avslutad behandling eller vid senare återbesök om 
rehabiliteringsbehov har uppstått). Några anmärkte att patienter skulle kunna 
ha nytta av rehabilitering på CCR redan under behandlingen, men att det då 
krävs att patienten är mottaglig. 

Remittenterna fick även svara på frågan ”Vilka patienter remitteras till CCR 
respektive planerad specialiserad cancerrehabilitering?” d.v.s. inneliggande 
rehabilitering som bedrivs i vårdvalsform. Tre av remittenterna hade ej 
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remitterat till vårdvalet, två uppgav att de utgår från patientens önskemål, 
medan några angav att de använder sig av specifika kriterier för att avgöra, 
exempelvis: 

■ ”Remitterat till Bräcke vad gäller lymfödem, men vad gäller mer komplexa eller 

diffusa problem till CCR” 

■ ”Mer struktur, behov av inneliggande rehab, mer komplexa behov = till vårdvalet; 

behov av mer långsiktig rehab = till CCR” 

Två remittenter nämnde att de ser utvecklingspotential i 
kontaktsjuksköterskans roll vad gäller remittering till cancerrehabilitering. 

 

5.2.2 Pågående ASIH är främsta ”hindret” till att remittera och den 

vanligaste orsaken till avslag 

För behandling av vissa cancerformer är det standardförfarande att patienten 
blir inskriven i ASIH i anslutning till cancerbehandling. På grund av att 
rehabilitering på avancerad nivå ingår i ASIH-uppdraget är det en avgränsning i 
CCR:s uppdrag enligt avtalet. Att patienter är inskrivna i ASIH angavs av fyra av 
remittenterna som ett ”hinder” för att remittera och är därmed det vanligast 
angivna hindret. En remittent förklarade att det kan ha blivit färre remisser från 
hens enhet på grund av irritation över att man anser att CCR även bör ta ansvar 
för att sjukskriva patienter. En annan remittent svarade att patienterna ibland 
tackar nej till erbjudande om remiss till CCR för att de inte orkar med något 
ytterligare, men att det händer att de ångrar sig några veckor senare och då blir 
remitterade dit. 

Tre remittenter angav att de hittills inte har fått remisser avslagna av CCR. Tre 
remittenter svarade att det hade förekommit på grund av pågående ASIH eller 
behandling, medan en annan hade varit med om att CCR bedömt att patienten 
skulle gagnas mer av primärvårdsrehab. Dock upplevde samtliga en bra dialog 
och återkoppling från CCR:s sida kring detta. 

 

5.2.3 Remittenterna följer sällan aktivt upp patienternas 

rehabilitering på CCR men upplever att patienterna är nöjda 

Remittenterna tar generellt del av 
remissvar och har upplevt bra 
återkoppling via dessa, men ingen 
angav att de aktivt tar del av 
rehabiliteringsplanen och följer 
upp insatserna vid CCR annat än via patienter. Återkopplingen från patienterna 
kring rehabilitering på CCR har varit positiv. Två av remittenterna uttryckte 
specifikt att de litar på CCR:s expertis och känner sig trygga med att patienterna 
är i goda händer.   

 

” Tycker de har varit väldigt tillmötesgående 
och kommunikativa” 
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5.2.4 Remittenterna upplever generellt att CCR utför ett viktigt 

arbete 

Avslutningsvis under intervjuerna fick remittenterna möjlighet att tillägga 
eventuella ytterligare synpunkter på CCR:s verksamhet. Här nämnde 
kontaktssjuksköterskorna att de har varit nöjda med de 
informationstillfällen/workshops som har arrangerats specifikt för denna 
yrkeskategori. Flera remittenter uttryckte även att CCR:s centraliserade 
verksamhet är viktig, framför allt med tanke på att: 

■ Patienterna får möjlighet till olika insatser i dagvårdsformat på samma ställe och 

känner sig trygga med en tydlig plan  

■ Säkerställa kontinuitet och tillgång till specialiserad kunskap inom 

cancerrehabilitering i regionen 

Några önskemål lyftes dock: 

■ Att få möjlighet att skicka patienter som har ASIH eller pågående behandling mot 

slutet (när patienterna är mottagliga) 

■ Att inte blanda olika cancergrupper (om gruppen är liten: prioritera individuella 

samtal) 

■ Att ge större möjligheter till fysisk träning för patienter som vill känna sig trygga i 

sin träningssituation (t ex ASIH, metastaserade) 

■ Mer information om CCR till primärvården, där förmodligen få känner till 

verksamheten (detta är överensstämmande med slutsatser i rapporten 

”Cancerrehabilitering i primärvården” (8) där man identifierade ett behov av 

fortbildningsinterventioner i primärvården om bl. a. vilka rehabiliteringsaktörer 

som finns att tillgå i Region Stockholm) 

 

Remittenternas upplevelse av samverkan med CCR behandlas separat i 6. Hur 
arbetar CCR med konsultation, rådgivning och samverkan?. 

 

5.3 Hur upplever vårdgivaren CCR? 

För att få en bild av medarbetarnas egen upplevelse av CCR:s verksamhet 
genomfördes sammanlagt nio semistrukturerade intervjuer med medarbetare 
på CCR. Följande yrkeskategorier finns representerade bland informanterna: 
verksamhetschef, psykolog, läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut 
samt verksamhetsområdeschef (SLSO). 
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5.3.1 Verksamheten upplever att patienterna har störst nytta av 

CCR efter avslutad behandling, men kan se möjligheter till tidigare 

start av rehab i vissa fall 

Medarbetarna angav att man efter många interna diskussioner har kommit 
överens om att patienterna bör ha avslutat sin behandling (med undantag för 
vissa långtgående behandlingar som hormon- eller immunoterapi) innan de 
kommer till CCR för rehabilitering. Anledningarna är främst att patienten under 
behandlingen kan vara infektionskänslig, ha akuta biverkningar och vara för 
medtagen för att kunna tillgodogöra sig rehabilitering. Flera medarbetare 
uppgav dock att de kan se möjligheter till tidigare start av rehabilitering 
förutsatt att patienten är motiverad och att förutsättningar finns. CCR deltar i 
pilotprojektet ”Standardiserat Rehabförlopp Rektalcancer” i samarbete med 
RCC, Karolinska Universitetssjukhuset och Ersta sjukhus, där dialog om rehab 
initieras vid diagnos. Man hoppas att genom denna studie kunna påvisa 
funktionella förbättringar av rehabiliteringen. Ett liknande upplägg inom andra 
cancerområden vore eftersträvansvärt men man angav att det skulle kunna bli 
mycket resurskrävande för CCR p.g.a. många kontaktytor. 

 

5.3.2 Patienter som söker själva till CCR har ofta lika stora 

rehabiliteringsbehov som patienter som remitteras dit  

En tredjedel av patienterna som kommer till CCR har själva sökt sig dit (se 3.3. 
Hur ser CCR:s nuvarande utbud och produktion ut?). Remissfrihet är ovanligt 
inom specialiserad rehabilitering och kan ifrågasättas. CCR:s medarbetare 
vittnar dock om att det inte är någon egentlig skillnad i rehabiliteringsbehov 
mellan patienter som remitteras och patienter som söker sig till CCR på egen 
hand; i själva verket har många som söker själva väldigt stora behov. Men ofta 
förekommer det att patienter blir uppmanade av sin behandlande läkare att 
söka själva till CCR eftersom möjligheten finns; i dessa fall föredrar CCR att 
remissen skrivs för att förbättra överlämning och kommunikation kring 
patienten – dessutom finns det risk att patienten aldrig kommer till skott med 
att kontakta CCR. 

 

5.3.3 Verksamheten ser inget behov av att förtydliga målgruppen i 

avtalet, däremot förtydliga uppdrag kring Uppföljningsmottagningen 

Medarbetarna på CCR uppgav att bl. a patienter med bäckencancer, 
hematologisk cancer (blodcancer), hjärntumörer och patienter som genomgår 
stora kirurgiska ingrepp (tarmar, öron-näsa-hals) brukar ha särskilt stora behov 
av rehabilitering. Individer som har haft Hodgkins lymfom under barndomen 
kan ha extra stort behov av det stöd som erbjuds via Uppföljningsmottagningen. 
En grupp som man misstänker inte hittar till CCR i lika stor utsträckning som 
andra är patienter som inte har svenska som modersmål. 
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Men man uttryckte dock inget behov att förtydliga målgruppen i avtalet; man 
arbetar ständigt med att möta behov och en smalare beskrivning av målgruppen 
kan vara begränsande. 

Något som man däremot efterfrågar är att uppdraget kring 
Uppföljningsmottagningen förtydligas – i dagsläget är det inte tydligt var 
ansvaret ligger för uppföljning av samtliga patienter i regionen som har haft 
cancer i barndomen, men hanteras av Uppföljningsmottagningen på CCR (i 
dagsläget bemannat av motsvarande 1,65 heltidstjänster, se 2. Beskrivning av 
verksamheten). På grund av att det inte finns tydliga riktlinjer kring hur dessa 
patienter ska hanteras i regionen så upplever medarbetare på 
Uppföljningsmottagningen att mycket arbete måste läggas på att ”hitta vägar” 
för att säkerställa att patienterna får den uppföljning som det nationella 
vårdprogrammet föreskriver, parallellt med patientbesök. Man anser att 
samordningsansvaret för långtidsuppföljning efter barncancer är en viktig 
uppgift men att den inte nödvändigtvis måste ligga på CCR.  

 

 

 

Att notera: Nationella vårdprogrammet för Cancerrehabilitering anger att 
varje region bör utforma riktlinjer för hur långtidsuppföljning av patienter 
som behandlats för cancer i barnaåren ska organiseras (1). 

 

5.3.4 Medarbetarna anser att CCR inte ska sjukskriva patienter men 

är öppna för andra modifieringar av uppdraget 

Medarbetarna ställdes frågor om de anser att följande specifika uppgifter bör 
ingå i CCR:s uppdrag: 

■ Sjukskriva patienter; vilket bl.a. har framkommit som ett önskemål från 

behandlande enheter. Medarbetarna på CCR berättade att läkarna skriver intyg för 

s.k. förebyggande sjukpenning (sjukskrivning på deltid för att patienten ska kunna 

delta i planerade rehabiliteringsinsatser enligt sin rehabiliteringsplan), men att 

man internt har diskuterat och kommit fram till att man inte bör ta ansvaret för 

sjukskrivning av patienter utan detta ansvar bör snarare ligga på behandlande 

läkare eller fast kontakt i primärvård. Följande anledningar framfördes: 

– Man har många korta kontakter med patienterna 

– Det är mycket resurskrävande och skulle erfordra en läkare anställd på heltid 

(man anser alltså att man i nuläget inte har kapacitet att ta detta ansvar utöver 

vårduppdraget) 

■ Erbjuda dagrehabiliteringsprogram (liknande planerad specialiserad 

cancerrehabilitering under en till två veckor, men i öppenvårdsformat). 

Medarbetarna var generellt positiva till denna möjlighet, förutsatt att det finns en 

efterfrågan – man påpekade att endast en del av patienterna som kommer till CCR i 

”Vore skönt om man kunde ha klara vägar så att det inte 
bara är remissmottagarens snällhet som avgör” 
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nuläget är sjukskrivna eller pensionärer. Erfarenheten hittills har dessutom varit att 

patienter som har haft fler än två tillfällen inbokade per vecka tenderar att avboka. 

Man lyfte dock att det är viktigt att kunna tillgodose olika behov, samt att formatet 

inte skiljer sig så mycket från det man redan gör så förutsättningarna finns. En 

fördel man kan se med dagrehabilitering är att vissa patienter behöver resa långt för 

att komma till CCR och att de då ofta föredrar man planerar in fler än en aktivitet 

på samma dag. Fördelar som man lyfte med mer utspridd rehab är att nya behov 

kan uppstå över tid och som man då kan fånga upp, samt att patienten hinner jobba 

med egenvård mellan besöken. 

■ Erbjuda rehab för lymfödem; något som efterfrågats av patienter vid 

fokusgruppsdiskussionerna samt till viss del har diskuterats med 

verksamhetsledningen tidigare. I dagsläget finns en lymfterapeut på deltid på CCR 

och man kan därför erbjuda ett visst stöd vid lymfödem, men i begränsad 

utsträckning. Generellt var medarbetarna positiva till ett sådant utökat uppdrag, 

men man påtalade att det är ett jättespecifikt uppdrag som då skulle kräva utökade 

resurser och kompetens (en egen enhet).  

■ Erbjuda enskilt samtalsstöd under längre tid; något som efterfrågats av 

patienter (framför allt med kronisk sjukdom) vid fokusgruppsdiskussionerna. 

Medarbetarna poängterade att det är viktigt att det måste finnas ett mål och en 

mening med samtalen, som man anser inte kan fortsätta i all oändlighet. Många 

patienter är oroliga för återfall och då brukar man ofta hänvisa till stöd inom 

primärvården. Men man medgav att kroniska/obotliga patienter har andra behov 

som man måste hitta en lösning för, och att man kanske behöva diskutera om det 

ska ligga inom ramen för CCR:s uppdrag eller inte. 

■ Triagera patienter; det vill säga guida patienterna till rätt instans baserat på en 

bedömning av behov. Medarbetarna angav att detta redan utförs idag på ett mycket 

bra sätt per telefon av de två samordnande sjuksköterskorna i form av kartläggande 

samtal, samt även på teamkonferenser. Det skulle möjligtvis kunna struktureras 

ännu bättre genom ökad samverkan med remitterande enheter. 

 

5.3.5 CCR har utvecklat en god kultur för förbättringsarbete och 

använder sig av intern utvärdering för att uppnå detta 

Generellt uttryckte medarbetare stor glädje över att vara en del av ett mycket 
gott teamarbete och en kultur som är väldigt inriktad på förbättringsarbete. 
Flera gånger per månad har man förbättringsmöten där man diskuterar hur 
verksamheten kan utvecklas, t ex har man kontinuerligt tagit fram nya 
gruppaktiviteter med olika inriktning beroende på behov. Man använder 
patientenkäter för att ta in feedback och förslag på förbättringar från 
patienterna, både efter avslutade gruppaktiviteter och avslutad rehabilitering. 
Någon medarbetare nämnde att de gärna skulle införa enkäter om mer 
bestående förbättringar, för att följa upp på lång sikt. Detta lyftes som ett 
mycket viktigt forskningsområde som hen gärna skulle ägna sig mer åt. 
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5.3.6 Medarbetarna upplever att verksamheten präglas av hög 

kompetens och ett bra teamarbete, men är sårbar 

Medarbetarna fick frågan ”Hur skulle du beskriva att CCR, med fokus på 
organisation, kompetens och kapacitet, är anpassad till uppdraget?”. Svaren 
kategoriserades som styrkor, svagheter, möjligheter och hot (se Figur 12), 
analogt som en s.k. SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats). 

• Bland CCR:s styrkor nämndes hög kompetens, bra arbetsmiljö, bra 
teamarbete och att man jobbar effektivt 

• Den främsta svagheten som angavs var att verksamheten är sårbar med 
enbart en person i varje roll (med specifik kompetens) 

• Man ser stora möjligheter: det finns ett stort patientbehov och 
verksamheten har kapacitet att växa och ta emot fler patienter. CCR har 
även potential att fungera mer som ett kunskapscentrum för regionen 

• De främsta hoten mot verksamheten är att CCR ser ett behov att utöka 
sina resurser men uppger att man ej har budget för detta. Om personal 
skulle bli sjuk, gå i pension eller sluta så kan det få stora konsekvenser för 
verksamheten. Uppföljningsmottagningen är dessutom mycket 
resurskrävande och bär inte sina egna kostnader. 

 

Figur 12. SWOT-analys av CCR baserat på medarbetarnas uppfattning om hur verksamheten är 
anpassad till uppdraget 
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Personal som blir sjuka eller slutar kan 
få stora konsekvenser

Uppföljningsmottagningen kostar för 
mkt i dagsläget

CCR

” CCR behöver en utökad volym eller ett utökad uppdrag för att fungera optimalt” 
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5.3.7 CCR anser att ersättningsmodellen behöver ses över och att 

framför allt nybesök på Uppföljningsmottagningen måste ersättas 

högre 

CCR:s ersättningsmodell, vilken i dagsläget består av en enhetlig ersättning för 
alla typer av vårdkontakter med en garantiersättning och en maximal ersättning 
per år (se 8. Hur kan ersättningsmodellen för CCR optimeras?), beskrivs som 
en bra modell att ha i uppstartsfas, men man är väldigt beroende av 
remitterande/överlämnande kliniker samt patienterna själva för att få upp 
volymer. Flera medarbetare efterfrågade en mer differentierad ersättning som 
ska spegla resursåtgång på ett bättre sätt: Uppföljningsmottagningen lyftes som 
särskilt resurskrävande, i synnerhet patientens första besök som innebär 
mycket för- och efterarbete utöver att själva besöket med patienten (då både 
läkare och sjuksköterska är närvarande) ofta tar ca 1,5 timme. En högre 
ersättning efterfrågas för dessa besök. Även teamronder nämns som exempel på 
resurskrävande. 

Medarbetarnas upplevelse av samverkan behandlas separat i 6. Hur arbetar 
CCR med konsultation, rådgivning och samverkan?. 
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6 Hur arbetar CCR med 

konsultation, rådgivning och 

samverkan? 

6.1 Verksamhetens beskrivning av 

konsultation, rådgivning och samverkan 

Under intervjuerna med CCR:s medarbetare tillfrågades de även om sin 
upplevelse av konsultation, rådgivning och samverkan. 

 

6.1.1 Konsultation och rådgivning till andra vårdgivare sker främst 

genom kommunikation via remisser 

Det förekommer en viss rådgivning till andra vårdgivare på telefon, vilket 
nästan uteslutande hanteras av de två samordnande sjuksköterskorna. I övrigt 
sker kommunikation främst via remisser, men även i form av 
utbildning/workshops/informationsträffar som CCR arrangerar. Medarbetarna 
uppgav att man skulle kunna göra mycket mer av detta om tid fanns och 
resurser kunde avsättas. 

Rådgivning till patienter som ej rehabiliteras på CCR förekommer främst i form 
av hänvisning till andra instanser. 

 

6.1.2 CCR arbetar mycket med samverkan med andra vårdgivare 

men fortfarande finns stor utvecklingspotential  

Medarbetare på CCR angav att man på olika sätt ständigt arbetar med att hålla 
kontakt med specialistmottagningar och primärvårdsrehab etc. för att hitta 
samarbetspartners. CCR har upparbetat ett mycket bra samarbete med 
Karolinska Universitetssjukhuset och har idag teamrond på länk med 
Psykoonkologiska mottagningen (varannan vecka), dock skulle man inte ha tid 
eller resurser att göra detsamma med alla potentiella kontaktytor. Ett annat 
samarbete som man i dagsläget tycker 
fungerar väldigt bra är med 
primärvårdsrehab. 

Man ser en stor utvecklingspotential 
vad gäller samverkan med andra 
vårdgivare (nätverkssjukvård), bland 
annat genom att arrangera fler 

”Kedjan mellan akuten, vården, rehab… man 
skulle vilja ha mer en sån, att det hakar i per 

automatik, som det är inom många andra 
områden som bland annat vid höftplastik… 
det ska vara lika naturligt som att man tar 

en alvedon när man har huvudvärk” 
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föreläsningar/utbildningar, öka remissflöden, samarbeta m rehabkoordinatorer 
inom primärvården etc. RCC uppgavs ha en viktig roll att hålla ihop och leda 
nätverkandet. 

 

6.1.3 Patienterna har ett stort behov av stöd relaterat till 

försäkringskassan, men CCR har i dagsläget inte tillräckligt med 

resurser till att arbeta med det 

Uppföljningsteamet arbetar till viss del med att stödja sina patienter i 
kommunikationen med försäkringskassan då denna patientgrupp ofta har 
problem med det. Tidigare förekom möten med försäkringskassan även i övrig 
verksamhet, men inte längre p.g.a. att detta blir mycket tidskrävande – man 
anser dock att detta är en viktig del av rehabiliteringskedjan. 

 

6.2 Andra vårdgivares beskrivning av 

konsultation, rådgivning och samverkan  

Under intervjuerna med remittenter tillfrågades de även om sin upplevelse av 
samverkan med CCR. Därutöver genomfördes även en intervju specifikt kring 
temat rådgivning och samverkan med en representant från primärvårdsrehab, 
då detta anses vara en viktig samarbetspartner-kategori för CCR. 

 

6.2.1 Remittenter har sällan samarbete med CCR utöver 

kommunikation via remisser, men uppskattar möjligheten att kunna 

vända sig dit vid behov 

Ingen av de intervjuade remittenterna hade haft djupare samarbete med CCR 
utöver dialoger och kommunikation via remisser, som dock ofta har upplevts 
som bra och konstruktivt. Informationen som man fått vid workshop och som 
finns på hemsidan anses mycket bra, och att man vet var man kan vända sig vid 
frågor. En remittent anmärkte att hen inte har tänkt på möjligheten till 
samarbete med CCR men ska göra det framöver. 

Endast en av remittenterna angav att hen hade kontaktat CCR i rådgivande 
syfte, då för att fråga om CCR:s verksamhet kontra remittentens egen enhet för 
att kunna ge patienterna rätt information. Två andra remittenter anmärkte att 
det är positivt att veta att man kan kontakta CCR som rådgivande organ, om 
behov uppstår. 
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6.2.2 Representanten från primärvårdsrehab upplever mycket gott 

samarbete med CCR 

Den representant från primärvårdsrehab 
(arbetsterapeut) som intervjuades i det 
specifika syftet att utvärdera samarbete 
med CCR, upplevde att detta har 
fungerat väldigt bra: CCR känner till hens specifika kompetens (relaterad till en 
patientgrupp med specifika och stora behov) och har remitterat direkt till hen. 
Primärvårdsrepresentanten nämner att det var mycket bra att få komma till 
CCR på informationsträff och få kontakt på det sättet. Trots 25 år inom 
cancervården gav det tillfället nya insikter om att många patienter lider i tysthet 
och skäms lite. 

 

6.2.3 Ämnesområdesexperterna anser att samverkan gynnas av en 

centraliserad verksamhet för cancerrehabilitering 

Experterna lyfte fram fördelarna med en centraliserad verksamhet för 
cancerrehabilitering i regionen. Det underlättar samverkan; att de olika 
cancerbehandlande vårdenheterna har en samlad kontaktpunkt för 
specialiserad cancerrehabilitering och inte flera olika. De två samordnande 
sjuksköterskorna som bemannar telefonerna och svarar på frågor från både 
professionen och patienter nämndes som en stor tillgång. Experterna påpekade 
att det redan finns flera exempel på goda samarbeten mellan CCR och olika 
enheter på sjukhusen, exempelvis inom bäckencancerrehabilitering där 
samarbetsprojekt bidrar till att öka kunskapen bland vårdpersonal om 
cancerrehabilitering. Dock anser man att det fortfarande finns utrymme för 
förbättring vad gäller samverkan.  

Ytterligare en fördel med den centraliserade verksamheten som lyftes är bättre 
möjligheter att dynamiskt anpassa rehabiliteringsinsatser till de förändrade 
behov som uppstår i och med nya cancerbehandlingar eller förbättrade 
metoder: nya biverkningar tillkommer och andra rehabiliteringsbehov minskar. 
Denna förvärvade kunskap kan också förmedlas till andra vårdgivare. 

 

  

  

”De känner till vad jag kan och har 
remitterat direkt till mig” 

”Otroligt viktigt att en sådan här verksamhet får vara kvar. Den behövs. Nu 
äntligen har kontaktsjuksköterskor inom cancervården börjat arbeta mer 

strukturerat för att hitta patienternas behov och sätta in lämpliga åtgärder. 
Bland annat att patienter får möjlighet att delta i CCR:s rehabiliteringsinsatser” 

”CCR är en nationell förebild ” 
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7 Hur har CCR arbetat med 

sitt utvecklingsuppdrag 
respektive deltagit i 

forskning, utveckling, 

utbildning och innovation 

(FoUUI)? 

CCR:s avtal beskriver förutom rehabiliteringsuppdraget ett utvecklingsuppdrag 
kopplat till rehabiliteringsuppdraget: ”Målet för Utvecklingsuppdraget är att 
nya arbetssätt och samverkansformer, med individens hälsa, behov och 
förutsättningar i fokus, utvecklas och effektiviseras.” Därutöver har 
vårdgivaren ”ett ansvar för att delta i och bistå med insatser avseende FoUUI 
med utgångspunkt från centrala beslut och riktlinjer inom SLL”. 

 

7.1.1 CCR har sedan starten arbetat med att utveckla sin egen 

verksamhet samt cancerrehabiliteringen som helhet i regionen 

CCR:s verksamhetschef har vid uppföljningsmöten med HSF redovisat konkreta 
aktiviteter relaterade till specifika utvecklingsuppdrag beskrivna i avtalet. I 
ursprungsavtalet för 2016 och 2017 beskrevs bl. a. följande uppdrag: 

■ Ansvara för utveckling av standardiserade rehabiliteringsförlopp – en 

rutinbeskrivning för standardiserat rehabiliteringsförlopp har tagits fram (CCR:s 

rutinhandbok) vilken enligt verksamhetschefen har utvärderats och reviderats 

kontinuerligt sedan verksamhetsstart. Specifika rutinhandböcker för 

Bäckencancerrehabteamet och Uppföljningsmottagningen har därefter utvecklats. 

Samverkansprojektet ”Standardiserat Rehabförlopp Rektalcancer” inleddes i 

samverkan med RCC, Karolinska Universitetssjukhuset och Ersta sjukhus i juni 

2017 och pågår fortfarande (ca 150 patienter av målsättningen 200 patienter är 

hittills inkluderade i studien). 

■ Ansvara för utveckling av och implementera former för hur patienter och 

närstående ska involveras i utveckling av cancerrehabilitering inom Uppdraget – 

i samarbete med RCC och med inspel från Patient- och Närståenderådet har man 

tagit fram en patientenkät för att mäta patienttillfredsställelse, som man nu har 

infört i verksamheten och vars resultat används för att löpande utvärdera 

verksamheten. 
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■ Delta i och samverka med relevanta projekt som avser rehabilitering, forskning 

och utbildning med nära koppling till Uppdraget – verksamhetschefen för CCR har 

deltagit i revideringen av Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering 

■ Ansvara för fortsatt utveckling av nya metoder och arbetssätt samt delta i 

spridning och implementering av dessa – CCR har sedan 2017 utvecklat 

gruppverksamhet specifikt riktade till cancerpatienter utifrån identifierade behov. 

Förra året introducerades exempelvis ett antal nya livsstilsgrupper riktade till 

specifika diagnosgrupper.  

 

7.1.2 Stort intresse för forskning finns på CCR men man har i 

nuläget begränsade möjligheter att medverka i forskningsprojekt 

Flera medarbetare nämnde att det skulle vara önskvärt att arbeta mer med 
forskning på CCR. Många har forskarbakgrund och betonade att med tanke på 
bristen på forskningsunderlag inom cancerrehabilitering, så är denna unika 
verksamhet en guldgruva för olika typer av studier. Forskningsresultaten skulle 
kunna gagna både patienterna på CCR men även kunna vara av intresse i ett 
större, internationellt perspektiv. Att CCR har potential att bli ett 
kunskapscentrum inom cancerrehabilitering nämndes av både medarbetare, 
remittenter, samarbetspartner inom primärvård, och experter. Detta var även 
en uttalad ambition i RCC:s rapport från det förberedande arbetet med att 
skapa förutsättningar för att etablera ett regionalt centrum för 
cancerrehabilitering (9). I dagsläget upplever verksamheten dock att de har 
begränsade möjligheter att ägna sig mer åt forskning, på grund av att 
produktionen skulle påverkas. 

I avtalet anges även att CCR ”ska ta emot ST-läkare för randning i den 
omfattning och med den inriktning som SLL:s ledning fastställer.” Man har 
dock hittills ej tagit emot ST-läkare och uppger att verksamheten inte har 
kapacitet till detta i nuläget. 

Vid tidpunkten för utvärderingen har man dock en masterstudent och bidrar 
även till utbildning genom externa föreläsningar och workshops/utbildningar i 
sina egna lokaler.  
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8 Hur kan 

ersättningsmodellen för CCR 

optimeras? 

8.1 Bakgrund till den valda ersättnings-

modellen och utveckling sedan driftstart 

Inför bildandet av CCR (i det initiala avtalet som gällde från 1 mars 2016 t o m 
31 dec 2017) valdes en ersättningsmodell som bestod av en 
produktionsrelaterad ersättning (relaterad till vårduppdraget) samt en 
utvecklingsrelaterad ersättning (relaterad till ”ett särskilt ansvar att utveckla 

standardiserade rehabiliteringsprocesser inklusive att utveckla nya arbetssätt, 

nätverkssjukvård och användandet av e-hälsotjänster”), i syftet att ”skapa 

förutsättningar för utveckling av nätverkssjukvård och nya arbetssätt med fokus på 

patientcentrerad rehabilitering i enlighet med Framtidsplanen”. En enhetskostnad 
per vårdkontakt oavsett besökstyp sattes till totalt 954 kr. Man valde att ha en 
garantiersättning (minimiersättning) samt en maxersättning enligt Tabell 8.  

Tabell 8. Ersättningsmodell 

Uppdrag och typ av 

ersättning 

2016–2017 2018 2019 2020–2021 

Vårduppdrag     

Ersättning per 

vårdkontakt 

600 kr per 

vårdkontakt 

Oförändrat Oförändrat Oförändrat 

Utvecklingsrelaterad 

ersättning per 

vårdkontakt 

354 kr per 

vårdkontakt 

Oförändrat Oförändrat Oförändrat 

Maximal ersättning 21 miljoner kr per år    

Utvecklingsuppdrag     

Utveckling 4 miljoner kr per år - - - 

Maximal ersättning 

totalt 

25 miljoner kr per år 25 miljoner 

kronor per år 

15 miljoner 

kronor per år 

17 miljoner 

kronor per år 

Garantiersättning 8 miljoner 

(produktionsrelaterad) 

+ 4 miljoner 

(utvecklingsuppdrag) 

per år 

14,2 miljoner 

per år 

14,2 miljoner 

per år 

14,2 miljoner 

per år 
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Då man utformade det initiala avtalet estimerades att patientunderlaget för CCR 
skulle vara ca 22 000 vårdkontakter per år. Detta baserades på att man tidigare 
hade haft ca 11 000 vårdkontakter inom cancerrehabilitering årligen på 
Sektionen för cancerrehabilitering på Onkologiska kliniken vid Karolinska 
Universitetssjukhuset, samt en uppskattning att det fanns ungefär lika många 
patienter som hade behov av motsvarande rehabilitering men inte hörde till 
Onkologiska kliniken. Den maximala (produktionsbaserade) ersättningen på 
21 miljoner kronor per år var således beräknad utifrån ca 22 000 vårdkontakter. 
Då verksamheten inleddes i juli 2016 och verksamheten därmed endast skulle 
vara i drift under ett halvår det första kalenderåret, angavs i tjänsteutlåtandet 
(HSN 1404–0542) att ”För 2016 förväntats cirka 10 000 vårdkontakter uppnås”. 
Den produktionsrelaterade garantiersättningen på 8 miljoner kronor per år som 
gällde i det ursprungliga avtalet motsvarade 8386 vårdkontakter (om man även 
räknar in garantiersättningen relaterad till utvecklingsuppdraget på 4 miljoner 
kronor motsvarar det 12579 vårdkontakter). 

I efterföljande överenskommelser mellan HSF och SLSO behölls ”enhetstaxan” 
på 954 kr per vårdkontakt i avtalen. Däremot gjordes förändringar gällande 
garantiersättningen: denna ändrades från att ha innehållit en del relaterad till 
utvecklingsuppdraget (4 miljoner kronor av den totala summan på 12 miljoner 
kronor per år) till en rent produktionsbaserad garantiersättning på 14,2 
miljoner kronor per år (motsvarande 14 885 vårdkontakter). Även den 
maximala ersättningen justerades för år 2019 från 25 miljoner kronor årligen 
till 15 miljoner kronor årligen. I det nya (gällande) avtalet för 2020–2021 har 
man valt att behålla garantiersättningen på 14,2 miljoner kronor per år men höjt 
den maximala ersättningen till 17 miljoner kronor per år. 

Antalet vårdkontakter på CCR har visat en stadigt ökande trend sedan starten 
(se Tabell 9), från ca 2000 vårdkontakter per år under år 2016 (extrapolerade 
siffror då verksamheten endast var i drift under andra halvan av året) till 10 234 
vårdkontakter under 2019. Denna ökning av vårdkontakter är ett resultat av 
riktade insatser som CCR har genomfört inom ramen för en handlingsplan för 
att öka produktionen. Exempel på dessa insatser är gruppaktiviteter, samverkan 
med sjukhusklinikerna kring remissflöden (exempelvis workshops för 
kontaktsjuksköteskor och teamronder med Tema Cancer på Karolinska 
Universitetssjukhuset), ökad synlighet för patienter (externa websidor, 1177 
Vårdguiden) och presentation av verksamheten i olika forum (konferenser, 
nätverk, media etc.). Man har dock hittills haft svårt att uppnå det antal 
vårdkontakter per år som estimerades i utredningsfasen (22 000).  

Tabell 9. Antalet vårdkontakter per år (CCR) 

År 2016  

(fr o m juli) 

2017 2018 2019 

Antal vårdkontakter 1046 5254 8935 10 234 

Motsvarande total 

ersättning enligt 

enhetstaxa 954 kr 

997 884 5 012 316 8 523 990 9 763 236 
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Satt i relation till garantiersättningen på 14,2 miljoner kronor som alltså 
motsvarar 14 885 vårdkontakter, så ”saknas” det alltså under år 2019 
fortfarande 4651 vårdkontakter för att nå upp till gränsen för 
garantiersättningen (man skulle alltså behöva öka produktionen med 45% från 
2019 års nivå för att nå upp till garantiersättningen med nuvarande 
ersättningsvillkor). 

Enligt avtalet ska ersättningsmodellen successivt utvecklas. Det var tänkt att 
huvuddelen av ersättningen skulle vara produktionsbaserad redan 2018. HSF 
ser därför behov av att se över ersättningsmodellen. Det finns även ett önskemål 
från verksamhetens sida att införa en mer differentierad prissättning av olika 
typer av vårdkontakter, med anledning av att de tar väldigt olika mycket tid i 
anspråk. Framför allt har man framfört att verksamheten vid 
Uppföljningsmottagningen är särskilt resurskrävande, i synnerhet patientens 
första besök som innebär mycket för- och efterarbete utöver att själva besöket 
med patienten (då både läkare och sjuksköterska är närvarande) ofta tar ca 1,5 
timme. En betydligt högre ersättning efterfrågas för dessa besök och man 
hänvisar till Uppföljningsmottagningen för unga vuxna vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset20, där ett sådant besök enligt uppgift ersätts med 12 000 
kr. 

8.2 Besöksersättning inom andra 

rehabiliteringsverksamheter och möjlig 

omformning av ersättningsmodellen för CCR 

För att kunna undersöka hur en differentierad ersättningsmodell skulle kunna 
se ut för CCR, gjordes inom ramen för denna utvärdering en jämförelse med 
andra besläktade verksamheter för att se vilken ersättningsnivå man har i dessa 
verksamheter. En översikt av ersättningsnivåer inom valda avtalsområden visas 
i Tabell 10. 

Tabell 10. Ersättningsnivåer för vårdkontakter inom andra avtalsområden inom Region Stockholm 
(relaterade till rehabilitering). 

Avtalsområde och typ av besök  Ersättning per vårdkontakt (kr) 

Primärvårdsrehabilitering; arbetsterapeut 

normalt besök 29–59 min 

420 

Primärvårdsrehabilitering; arbetsterapeut 

krävande besök >60 min 

720 

                                                   
20 https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-5/onkologi/enheter/uppfoljningsmottagning-
unga-vuxna/  

https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-5/onkologi/enheter/uppfoljningsmottagning-unga-vuxna/
https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-5/onkologi/enheter/uppfoljningsmottagning-unga-vuxna/
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Avtalsområde och typ av besök  Ersättning per vårdkontakt (kr) 

Primärvårdsrehabilitering; fysioterapeut 

normalt besök 29–59 min 

420 

Primärvårdsrehabilitering; fysioterapeut 

krävande besök >60 min 

620 

Specialiserad fysioterapi (vårdval); 

genomsnittskostnad besök fysioterapeut 

471 

Husläkarmottagning; leg. psykolog krävande 

besök >60 min 

800 

Akademiskt specialistcentrum för 

reumatologi; enhetstaxa 

1400 

Planerad specialiserad cancerrehabilitering 

(vårdval); estimerad ersättning per aktivitet 

Ca 45021 

Centrum för Cancerrehabilitering; enhetstaxa 954 

 

Det står emellertid klart att det är mycket svårt att göra en bedömning av vad 
som skulle vara lämplig ersättning för olika typer av besök inom CCR, enbart 
baserat på ersättningsnivåer inom andra avtalsområden som kan skilja sig 
väsentligt vad gäller både verksamhetstyp och grad av specialisering. En 
jämförelse av avtal mellan olika områden med olika förutsättningar, krav och 
yrkeskunskaper etc. har mycket dåliga förutsättningar att bli rättvis. 

En enkel beräkning visar dock att även om de resurskrävande förstabesöken hos 
Uppföljningsmottagningen på CCR skulle ersättas med den betydligt högre 
ersättningen på 12 000 kr som utbetalas i Västra Götalandsregionen (se ovan), 
så motsvarar detta endast en summa på 1,2 miljoner årligen (CCR uppskattar att 
det i Region Stockholm bör finnas underlag för ca 100 förstabesök per år för 
uppföljning av cancer i barndomen, baserat på incidens av barncancer). Om 
nuvarande enhetstaxa (954 kr) bibehålls, saknas det alltså fortfarande 
3393 vårdkontakter (ca 3,2 miljoner kronor) för att nå upp till 
garantiersättningen. 

                                                   
21 Estimering baserad på: ersättning för veckovård 5 dgr 16 220 kr dvs ersättning per dag 
3 244 kr. Antagande om kostnad för kost och logi på 1000 kr per dag. Krav på minst 5 
schemalagda aktiviteter á 45 minuter per dag individuellt och/eller i grupp. Minst en aktivitet 
ska vara individuell.   
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8.3 Rekommendationer för fortsatt arbete 

relaterat till ersättningsmodellen för CCR 

Med anledning av ovanstående resonemang kring glappet mellan nuvarande 
produktion och garantiersättningen, så skulle man kunna se ett antal olika vägar 
framåt gällande avtalet och ersättningsmodellen för CCR. 

a) Sänka garantiersättningen. Detta bedöms dock inte vara möjligt då 

verksamhetschefen har indikerat att verksamheten precis går runt med nuvarande 

garantiersättning. Lokal- och personalkostnader (för en minimal bemanning) 

angavs i 2017 års budget till ca 3 miljoner respektive ca 10 miljoner och har 

troligtvis ökat snarare än minskat sedan dess. En fördjupad diskussion kring 

budgeten krävs dock för att förstå var verksamhetens smärtgräns går i dagsläget. 

b) Inte förnya avtalet efter 2021. Inte heller detta alternativ rekommenderas då 

denna utvärdering pekar på fortsatt stora behov av specialiserad 

cancerrehabilitering, vilket uttrycks av både patienter, verksamheten, remittenter 

samt externa och interna ämnesområdesexperter. Detta stödjer den slutsats som 

gjordes i samband med utredningen av bildandet av ett regionalt 

cancerrehabiliteringscentrum (5); att region Stockholm-Gotland behöver ett 

centrum för specialiserad cancerrehabilitering. Svårigheter att nå högre nivåer av 

vårdkontakter är nog snarare relaterade till suboptimala remissflöden och låg 

kännedom om verksamheten hos både vårdpersonal och patienter, snarare än ett 

lägre behov än tidigare bedömt. 

c) Införa differentierad ersättning för vårdkontakterna istället för dagens 

”enhetstaxa” på 954 kr. Detta kräver en djupgående dialog med verksamheten 

för att kunna hitta en prissättning som är så ändamålsenlig som möjligt. 

Ovanstående beräkningar indikerar dessutom att denna insats i sig inte kommer att 

lösa det glapp som existerar mellan garantiersättning och antal vårdkontakter, om 

det är det man önskar överbrygga.  

d) Se över uppdragets utformning: ska t ex den resurskrävande 

uppföljningsmottagningen ingå i uppdraget? Om inte, vem ska annars bära det 

ansvaret? Kan man tänka sig att lägga till andra uppdrag (t ex läkarmottagning för 

lymfödem eller kunskapscentrum/forskning) som skulle ge ökade resurser till 

verksamheten och därmed göra det möjligt att expandera? Flera 

ämnesområdesexperter uttrycker exempelvis att mer formaliserade uppdrag för 

CCR kring forskning och utbildning vore att föredra, vilket skulle vara till gagn för 

patienter och profession både regionalt och nationellt. 

e) Se över hur man ytterligare skulle kunna öka antal patientbesök. CCR 

har som tidigare beskrivit arbetat mycket med detta och nästan dubblat totalt antal 

vårdkontakter år 2019 jämfört med år 2017. Dock indikerar utvärderingen att det 

fortfarande generellt sett är låg kännedom om CCR bland vårdpersonal och 

patienter. 

Baserat på denna utvärdering rekommenderas att i första hand fokusera på 
punkt d (se över uppdragets utformning) och punkt e (se över hur man kan öka 
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antal patientbesök). En verksamhet i bättre balans skulle vara eftersträvansvärt: 
utökade resurser, i form av ett utökat eller omformat uppdrag eller en utökad 
ersättning tack vare fler vårdkontakter, kan medge en utökad personalstyrka 
och därmed både ge en ökad kapacitet och effektivitet samt en ökad stabilitet 
(mindre sårbarhet). 

Ett föreslaget tillvägagångssätt skulle vara att:   

1. Inleda fördjupad dialog internt mellan beställaravdelningen och RCC kring 

a) Hur ser man på uppdragets utformning (framför allt avseende 

Uppföljningsmottagningen och forskning (funktion som kunskapscentrum))? 

b) Hur kan man bättre styra patientflöden och öka antal remisser? 

c) Hur kan man bättre nå ut och informera olika delar av vården samt patienter? 

 

2. Inleda fördjupad dialog med vårdgivaren där man går in på djupet kring följande 

frågor: 

a) Diskutera uppdragets utformning: t ex hur kan Uppföljningsmottagningens 

verksamhet bli hållbar? Var skulle verksamheten föreslå att uppdraget med 

uppföljningsmottagning skulle ligga om inte på CCR? Kan man åstadkomma en 

större förutsägbarhet för verksamheten genom att bedriva 

dagrehabiliteringsprogram som en del av verksamheten? 

b) Hur kan man bättre styra patientflöden och öka antal remisser? 

c) Var inom vården bedömer man att informationsbehovet är som störst och vilka 

insatser bedömer man har varit mest framgångsrika hittills? 

d) Hur stor ytterligare kapacitet bedömer vårdgivaren att de har att ta in fler 

patientbesök med nuvarande bemanning? 

I samband med dessa diskussioner kan man även diskutera 
ersättningsmodellen: om Uppföljningsmottagningen ska fortsätta vara en del av 
CCR:s uppdrag kan det vara lämpligt att införa en högre ersättning specifikt för 
dess förstabesök. För övriga typer av vårdkontakter är det i nuläget oklart om en 
differentierad ersättning skulle vara fördelaktig för vare sig patienterna, 
verksamheten eller skattebetalarna. 
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Bilaga 1: Bedömning av hur 

CCR som verksamhet 
uppfyller rekommendationer i 

Nationellt vårdprogram för 

cancerrehabilitering 

 

Tabell 11 på nästa sida kompletterar avsnitt 3.4 Verksamheten i relation till 
rekommendationerna i det nationella vårdprogrammet för 
cancerrehabilitering. 
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Tabell 11. Rekommendationer i Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering och bedömning av hur CCR som verksamhet uppfyller dessa rekommendationer. 

Avsnitt Rekommendation Uppfylls av CCR:s verksamhet? 

5.2 Kartläggning och 

dokumentation 

En plan för patientens cancerrehabilitering ingår som en del av Min 
vårdplan. Denna ska uppdateras och hållas aktuell samt medfölja vid 
aktiva överlämningar och skriftliga remisser mellan vårdgivare. 

CCR upprättar en cancerrehabiliteringsplan enligt sin 

rutinhandbok. Detta sker efter kartläggning av patientens behov, 

innan rehabiliteringsinsatser påbörjas. 

Åtgärdskoden ”DV093 Upprättande av rehabiliteringsplan” 

registrerades 401 gånger år 2019 för 388 individer, vilket motsvarar 

53% av totalt antal individer som har haft nybesök på CCR under 

samma år (exklusive nybesök på Uppföljningsmottagningen). 

Motsvarande andel var 16% år 2017 och 26% år 2018.  

Åtgärdskoden ”DV098: Genomfört åtgärdspaket enligt 

rehabiliteringsplan” registrerades för 312 individer år 2019, vilket 

motsvarar 80% av antal upprättade planer samma år. Motsvarande 

andel var 2% år 2017 och 62% år 2018. 

Hälsoskattning, vilket är rekommenderat i det nationella 

vårdprogrammet som ett validerat övergripande diagnostiskt 

hjälpmedel, används som en del av den strukturerade 

kartläggningen på CCR (tidigare användes Distresstermometern 

vilket är ett annat rekommenderat verktyg i det nationella 

vårdprogrammet). 
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Avsnitt Rekommendation Uppfylls av CCR:s verksamhet? 

5.3 Individanpassad 
information, dialog 
och samråd 

 

Verksamhetschefen ansvarar för att dialogen mellan läkaren/vårdteamet 
och patienten har rätt förutsättningar.  

Den som från sjukvården lämnar information ska utforma den så att det 
är uppenbart att patienten förstår. 

KVÅ-kod ZV020 ”Användande av tolk” har registrerats vid besök 

för 10, 5 och 13 individer under 2017. 2018 respektive 2019. KVÅ-

kod ZV504 ”Medverkan av närstående” har registrerats vid besök 

för 9, 1 och 1 individer under 2017, 2018 respektive 2019. Hörslinga 

finns enligt rutinhandboken tillgänglig i CCR:s reception. 

6 Nivåstruktur och 

teamarbete 

[…] Stor vikt bör läggas vid principen om jämlik vård för alla patienter 
med cancer samt principen om vård på lägsta (närmaste) effektiva 
omhändertagandenivå (LEON-principen). […] 

Vid remittering eller självremiss gör CCR i samtliga fall en 

bedömning av patientens behov och beslutar därefter om patienten 

erfordrar och har nytta av kompetensen på CCR eller om patienten 

har behov av insatser som kan erbjudas av andra vårdgivare (t ex 

primärvården). 

8.3 Egenvård Vårdteamet bör i dialog med patienten definiera de moment i 

cancerrehabiliteringen som lämpar sig för egenvård. Verksamhetschefen 

ansvarar för att vårdpersonalens råd om egenvård överensstämmer med 

lagstiftningen och att utvärderingen av egenvården dokumenteras. 

I CCR:s patientinformation anger man att egenvård ingår som en 

viktig del av rehabiliteringsplanen, samt att det är en del av den 

fortsatta rehabiliteringen efter avslutade insatser på CCR. 

Verksamhetens egen enkät för intern utvärdering, vilken patienter 

uppmanas att fylla i efter avslutad behandling, innehåller frågan 

”Diskuterade du och den personal du träffade vid Centrum för 

cancerrehabilitering vad du själv kan göra för att förbättra din 

hälsa?” vilken hade ett svarsmedelvärde på 4,6 (av en femgradig 

skala där 1 var ”Nej, inte alls” och 5 var ”Ja, helt och hållet”) i det 

material som fanns tillgängligt vid tidpunkten för utvärderingen (96 

enkätsvar, från 1 juli 2019 till 5 mars 2020). 

10. Fysisk aktivitet och 

träning 

 […] Inom verksamhetsområdet bör patienten ha snabb och enkel 
möjlighet att träffa en fysioterapeut. Träning bör erbjudas individuellt, i 
grupp eller som hemträning. Fysisk aktivitet på recept, FaR, bör 
användas. 

Fysioterapeuter ingår i CCR:s Cancerrehabiliteringsteam samt 

Bäckencancerrehabiliteringsteam. 

Tidigare och aktuell nivå av fysisk aktivitet utgör en del av det 

kartläggande samtalet med patienten. 
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Avsnitt Rekommendation Uppfylls av CCR:s verksamhet? 

CCR erbjuder i nuläget medicinsk yoga och QiGong i grupp, men 

tillhandahåller mycket begränsade möjligheter till individuell 

träning. 

FaR (DV200) har registrerats men i låg utsträckning (17 st. per år 

2017 och 2018, 10 st. år 2019).  Kvalificerade rådgivande samtal om 

fysisk aktivitet (DV133) har dock registrerats i högre utsträckning 

(77 st. år 2017, 144 st. år 2018 och 101 st. år 2019). 

11. Nutrition I samband med in- och utskrivning på vårdavdelning och vid 
mottagningsbesök bör patientens nutritionsstatus bedömas enligt 
riktlinjer för verksamhetsområdet. Alla verksamheter ska ha rutiner för 
bedömning av nutritionsstatus. Riktlinjerna bör även följa 
rekommendationerna i tumörspecifika vårdprogram.  

Patienten bör erbjudas att träffa dietist vid nutritionsproblem. Tidig 
bedömning och intervention är angelägen. Föreligger svårigheter att 
tugga/svälja bör logoped konsulteras. 

Ätsvårigheter utgör enligt rutinhandboken en del av det 

kartläggande samtalet med patienten. Verktyget Hälsoskattning, 

vilken nyligen har införts som rutin på CCR, innehåller en fråga 

kring eventuella svårigheter att äta/dricka. Det kartläggande 

samtalet samt dessa verktyg utgör en del av underlaget för 

bedömning av patientens behov.   

12. Aktivitetsbalans 

och aktiviteter i det 

dagliga livet 

 

Om patienten behöver stöd i att hantera aktivitetsproblem som hindrar 
det dagliga livet ska frågan belysas i cancerrehabiliteringsplanen. 

Kontakt med arbetsterapeut etableras vid behov i ett tidigt skede enligt 
enhetens rutiner. Arbetsterapeuten gör en fördjupad bedömning av 
patientens aktivitetsproblem och aktivitetsbalans. Tillsammans med 
patienten och de närstående tas strategier fram för att hantera det 
dagliga livet. Behov av behandling och hjälpmedel ska tillgodoses. 

En arbetsterapeut ingår i CCR:s Cancerrehabiliteringsteam. 

Formuläret RAND-36, som enligt CCR:s rutinhandbok används 

som underlag till det kartläggande samtalet, innehåller sju frågor 

relaterade specifikt till ”problem med ditt arbete eller andra 

vardagliga aktiviteter”. Teambedömning, där CCR:s arbetsterapeut 

närvarar, efterföljer kartläggningen. 

ZV504 ”Medverkan av närstående” har registrerats av 

arbetsterapeut endast för en individ (under 2017). 

CCR erbjuder ett flertal gruppaktiviteter som syftar till att hantera 

aktivitetsbalans och underlätta arbetsåtergång, t ex informations- 

och dialogmöten på teman som Aktivitetsbalans, Energibesparing, 
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Avsnitt Rekommendation Uppfylls av CCR:s verksamhet? 

Den hjärnvänliga arbetsplatsen och rullande grupper på temat 

Arbetsåtergång. 

Specifika rutiner för att tillgodose behov av hjälpmedel 

relaterade till aktivitetsbalans och aktiviteter i det dagliga 

livet saknas i CCR:s rutinhandbok.   

13. Sexuell hälsa och 

fertilitet 

 

[…] Varje verksamhetsområde bör ha riktlinjer för diagnostik samt hur 
kontakt vid behov etableras med sexolog eller annan expert. 

Sexologi-utbildade specialistsjuksköterskor ingår i 

Bäckencancerrehabteamet på CCR. 

Sexuella problem täcks in av verktyget Hälsoskattning, vilket 

används på CCR för kartläggning av patientens behov. I den 

sistnämnda ombeds patienten även att ange eventuell oro över 

möjligheten att kunna få barn.  

14. Sociala aspekter […] Det bör inom verksamhetsområdet finnas riktlinjer för vilka 
patienter som ska erbjudas kontakt med t.ex. kurator, psykoonkologisk 
sjuksköterska och rehabiliteringskoordinator. 

Kurator ingår i Cancerrehabteamet och Team 

Uppföljningsmottagning på CCR. 

Sociala aspekter täcks in av verktyget Hälsoskattning, vilket 

används på CCR för kartläggning av patientens behov. 

14.3 Närstående Inom verksamhetsområdet bör det finnas riktlinjer som belyser stöd till 
närstående. 

CCR:s rutinhandbok beskriver rutiner för att informera patienten 

om att närstående är välkomna till nybesöket, hur närståendes 

närvaro samt beskrivning av närståendes förväntningar (utöver 

patientens förväntningar) ska dokumenteras i TakeCare. Det står 

även beskrivet att den individuella rehabiliteringsplanen ska 

utformas ”i samråd med patienten och dennas 

anhörig/närstående”. 
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Avsnitt Rekommendation Uppfylls av CCR:s verksamhet? 

CCR erbjuder stöd till de som är partner till en patient med 

pågående rehabiliteringsinsatser på CCR, i form av en 

anhöriggrupp. 

14.4 Barn som 

anhöriga 

Verksamhetschefen har ansvar för att det finns lokala rutiner för barn 
som anhöriga. 

Den fasta vårdkontakten (läkare och/eller kontaktsjuksköterska) 
ansvarar för att ta reda på om patienten har något minderårigt barn och 
vem eller vilka som är vårdnadshavare. Ansvaret innefattar att 
säkerställa att barnet får adekvat stöd. Barnets/barnens födelseår bör 
dokumenteras i patientens journal. 

Vårdnadshavaren/vårdnadshavarna bör erbjudas och rekommenderas 
samtal med kuratorn, som efter en individuell bedömning kan förmedla 
vidare kontakter. 

CCR erbjuder i dagsläget inga insatser som är riktade mot 

barn som anhöriga. Rutinhandboken beskriver enbart att det 

kartläggande samtalet ska omfatta om minderåriga barn till patient 

finns. 

15. Existentiella, 

psykologiska och 

psykiatriska aspekter 

Patientens psykiska hälsa bör bedömas vid första besöket.  

Bedömningen upprepas fortlöpande utifrån patientens situation och 
behov, framför allt i samband med behandlingsavslut, förändringar i 
sjukdom eller behandling, såsom vid progress, övergång från kurativ till 
palliativ intention samt övergång från tidig till sen palliativ fas. 

Bedömning av patientens psykiska hälsa ingår som en del av den 

initiala kartläggningen. 

15.4 Ångest Bedömning av om patienten har oro eller ångest bör göras fortlöpande. 
Patienter med symtom som inger misstanke om ångest bör genomgå en 
fördjupad bedömning med erbjudande om behandling. I förekommande 
fall bör en strukturerad suicidriskbedömning utföras. 

Patientens skattning av oro/ångest ingår som en del av 

Hälsoskattning, vilket används på CCR för kartläggning av 

patientens behov. 

CCR:s rutinhandbok innehåller inga instruktioner om 

fortlöpande bedömning av oro eller ångest. 

15.5 Depression En patient med symtom som inger misstanke om depression bör 
genomgå en utvidgad bedömning enligt samma riktlinjer som för 
patienter utan cancerdiagnos. I förekommande fall bör en strukturerad 
suicidriskbedömning utföras. 

Patientens skattning av nedstämdhet/depression respektive 

depression ingår som en del av Hälsoskattning, vilket används på 

CCR för kartläggning av patientens behov.  
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Avsnitt Rekommendation Uppfylls av CCR:s verksamhet? 

CCR:s rutinhandbok innehåller inga instruktioner om 

utvidgad bedömning av depression. 

15.7 Kognitiv 

funktionsnedsättning 

Patienter som upplever eller visar tecken på kognitiv 
funktionsnedsättning bör erbjudas en utvidgad bedömning av sin 
kognitiva funktion. 

Patientens skattning av minne/koncentration ingår som en del av 

Hälsoskattning, vilket används på CCR för kartläggning av 

patientens behov. KVÅ-koden AU010 ”Allmän skattning av behov 

eller funktionsförmåga” har registrerats i hög utsträckning (251 

individer år 2017, 381 individer år 2018 och 613 individer år 2019).   

CCR:s rutinhandbok innehåller inga instruktioner om 

utvidgad bedömning av kognitiv funktionsnedsättning. 
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Bilaga 2: Intervjumallar 

Tabell 12. Frågor till vårdgivaren 

Fråga Del av 
huvudfråga 

Patienter och besök  

a. Vilken typ av patientbesök jobbar du främst med och hur lång tid tar de i 

genomsnitt? 
G 

b. I vilket skede anser du att patienterna har störst nytta av CCR?? C 

c. Vilka patienter accepteras för rehabilitering vid CCR? C 

d. Vilka remisser avslås och på vilka grunder? C 

e. Vad ser du för skillnader i behov patienter som söker själva respektive 

som kommer med remiss? Föredrar du att patienten kommer med 

remiss? 

C 

f. Har du identifierat några patientgrupper som har stort behov av 

kompetensen på CCR men som i dagsläget vårdas i låg utsträckning på 

CCR? 

C 

g. Behöver målgruppsbeskrivningen förtydligas? I sådana fall, hur? C 

Samverkan och rådgivning  

h. Ger CCR konsultation och rådgivning till andra vård- och omsorgsgivare, 

och i sådana fall på vilket sätt? 
E 

i. Ger CCR konsultation, rådgivning och hänvisningsstöd till patienter som 

inte besöker CCR, och i sådana fall på vilket sätt? 
E 

j. Samverkar CCR med arbetsgivare, försäkringskassan, arbetsförmedling, 

socialtjänst eller andra aktörer? Om ja, på vilket sätt? 

i. Vilka utvecklingsmöjligheter finns vad gäller samverkan? 

D 

Organisation och uppdrag  

k. Hur skulle du beskriva att CCR, med fokus på organisation, kompetens 

och kapacitet, är anpassad till uppdraget? 
C 

l. Anser du att det bör ingå i CCR:s uppdrag att (motivera) 

i. Sjukskriva patienter (ev. i samverkan med primärvården?) 

ii. Erbjuda dagrehabiliteringsprogram 

iii. Erbjuda rehab för lymfödem 

iv. Erbjuda enskilt samtalsstöd under längre tid 

v. Triagera patienter 

C 

m. Vilka utvecklingsmöjligheter ser du gällande: 

i. Nätverkssjukvården 

ii. Intern utvärdering 

iii. Utveckling av interna arbetssätt 

iv. Ersättningsmodell 

v. Övrigt 

F, G 

Övrigt  

n. Är det något annat du skulle vilja framföra relaterat till CCR:s 

verksamhet? 
C 
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Tabell 13. Frågor till ämnesområdesexperter 

Fråga Del av 
huvudfråga 

Rehabiliteringsbehov hos cancerpatienter  

a. Vilka är de största rehabiliteringsbehoven som du ser hos patienter 

med (cancer/barncancer/bröstcancer/bäckencancer/hjärn-huvud-

hals-cancer etc.)? 

A 

b. Vilket/vilka behov upplever du är viktigast för patienterna? A 

c. Vilka anser du är de största glappen inom cancerrehabilitering i 

regionen/Sverige idag? 
A 

CCR  

d. Vad ser du för utvecklingsmöjligheter för Centrum för 

cancerrehabilitering? 

i. Målgrupp 

ii. Utbud/typ av insatser 

iii. Samverkan 

iv. Övrigt 

A, D 

Övrigt  

e. Är det något annat du vill framföra relaterat till CCR:s verksamhet? A 

 

 
Tabell 14. Frågor till remittenter 

Fråga Del av 
huvudfråga 

Patienter  

a. Känner du till målgruppen för CCR? C 

b. Vilka patienter remitteras till CCR respektive vårdvalet (planerad 

specialiserad cancerrehabilitering, dvs Bräcke Diakoni [Mösseberg 

i Falköping], Furuhöjden i Täby eller Mälargården i Sigtuna)? 

C 

c. Finns det ”hinder” för att remittera till CCR? C 

d. Förekommer det att patienter nekas rehabilitering vid CCR och i så 

fall varför? 
C 

e. Tar du del av remissvar, rehabiliteringsplan och resultat av insatser 

vid CCR? 
C 

f. Bedömer du att patienterna har fått relevanta 

rehabiliteringsinsatser utifrån individuella behov? 
C 

g. I vilket skede anser du att patienten har störst nytta av CCR (när 

remitterar du dit)? 
 

Samarbete och rådgivning  

h. Hur upplever du samarbete med CCR? D 

i. Har du haft nytta av CCR som rådgivande organ? E 

Övrigt  

j. Är det något annat du vill framföra relaterat till CCR:s verksamhet? C 
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Bilaga 3: Förteckning över 

diagnoskoder använda i 

analys av diagnosgrupper 

För analyser i avsnitt 3.3 (Hur ser CCR:s nuvarande utbud och produktion ut?) 
har gruppering av diagnoskoder (enligt ICD-10) utförts enligt Tabell 15. På CCR 
anges främst Z85-koder (Malign tumör i … i den egna sjukdomshistorien) som 
huvuddiagnos, men två C-diagnoskoder (C20.9 Malign tumör i ändtarmen och 
C90.0 Multipelt myelom) återfinns bland de 20 vanligaste huvuddiagnoserna. 
För analyser i avsnitt 4.2 (Hur är jämlikheten mellan olika åldrar, kön och 
cancerformer?) har jämförelser gjorts mellan de sex största diagnosgrupperna 
på CCR år 2019 och vad som i rapporten kallas för ”totalpopulationen”. Med det 
menas de unika individer som hade vårdtillfällen med motsvarande C-
diagnoskod (ICD-10) som huvuddiagnos i Stockholm under samma år.  
I avsnitt 4.3 (Hur är jämlikheten för patienter som behandlas för sin cancer på 
olika specialistsjukhus?) har remitteringsmönster till CCR (dvs varifrån 
patienterna remitterats) jämförts med var patienterna behandlas för sin cancer, 
i en förenklad analys där samtliga individer med C-diagnoser inom 
sjukhusvården får representera totalpopulationen för samtliga cancerformer.  
 

Tabell 15. Diagnoskoder för de sex största diagnosgrupperna på CCR 

C-diagnoser Diagnosgrupp Z85-

diagnoskod 

Z85-text Antal individer 

CCR 2019  

(Z85-kod) 

C50 Bröst Z85.3 Malign tumör i bröstkörtel i den egna 
sjukhistorien 

346 

C70-72 CNS Z85.8F Malign tumör i hjärnan och andra delar av 
centrala nervsystemet i den egna 
sjukhistorien 

30 

C91-95 Lymfom, leukemi, 
myelom  

Z85.6 Leukemi i den egna sjukhistorien 78 

C81-90, C96 Lymfom, leukemi, 
myelom  

Z85.7 Malign tumör i lymfoid, blodbildande eller 
därmed besläktad vävnad i den egna 
sjukhistorien 

146 

C15-26 Nedre GI Z85.0 Malign tumör i mag-tarmkanalen i den egna 
sjukhistorien 

52 

C18-19 Nedre GI Z85.0C Malign tumör i tjocktarmen och 
rektosigmoidala gränszonen i den egna 
sjukhistorien 

53 

C20 Nedre GI Z85.0D Malign tumör i ändtarmen i den egna 
sjukhistorien 

182 

C21 Nedre GI Z85.0E Malign tumör i anus och analkanalen i den 
egna sjukhistorien 

97 

C17, del av 
C26 

Nedre GI Z85.0W Malign tumör med annan lokalisation i 
matsmältningsorganen, i den egna 
sjukhistorien 

1 

C61 Prostata Z85.4J Malign tumör i prostata i den egna 
sjukhistorien 

67 
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C-diagnoser Diagnosgrupp Z85-

diagnoskod 

Z85-text Antal individer 

CCR 2019  

(Z85-kod) 

C51 Gyn Z85.4A Malign tumör i vulva i den egna sjukhistorien 6 

C52 Gyn Z85.4B Malign tumör i vagina i den egna 
sjukhistorien 

0 

C53 Gyn Z85.4C Malign tumör i cervix uteri i den egna 
sjukhistorien 

71 

C54-55 Gyn Z85.4D Malign tumör i uterus i den egna 
sjukhistorien 

33 

C56 Gyn Z85.4E Malign tumör i ovarium i den egna 
sjukhistorien 

48 

C57 Gyn Z85.4F Malign tumör i andra och ospecificerade 
kvinnliga könsorgan i den egna sjukhistorien 

17 

C00-14 ÖNH Z85.8A   Malign tumör i läpp, munhåla och svalg i den 
egna sjukhistorien 

40 

C30-32 ÖNH Z85.2A Malign tumör i näshåla och mellanöra, 
näsans bihålor och struphuvud i den egna 
sjukhistorien 

7 

 
Diagnoskoder för övriga diagnosgrupper: 
 
Prostata: 

• Z85.4J Malign tumör i prostata 
  
Öron-näsa-hals: 

• Z85.2A Malign tumör i näshåla och mellanöra, näsans bihålor och struphuvud 
• Z85.8A Malign tumör i läpp, munhåla och svalg 

  
Luftstrupe, luftrör och lunga: 

• Z85.1 Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga 
  
CNS: 

• Z85.8F Malign tumör i hjärnan och andra delar av CNS 
  
Njure: 

• Z85.5A Malign tumör i njure 
  
Testis: 

• Z85.4K Malign tumör i testis 
  
Urinblåsa: 



  

 Sida 76 

• Z85.5D Malign tumör i urinblåsan 
  
Hud inkl malignt melanom: 

• Z85.8C Malignt melanom och andra maligna tumörer i huden 
   
Övrigt: 

• Z85.2 Malign tumör i andra andningsorgan och intratorakala organ 
• Z85.2B Malign tumör i tymus, hjärtat, mediastinum och lungsäcken 
• Z85.2X Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation i 

andningsorganen och brösthålans organ* 
• Z85.4 Malign tumör i könsorganen 
• Z85.4G Malign tumör i placenta* 
• Z85.4H Malign tumör i penis*  
• Z85.4L Malign tumör i andra och ospecificerade manliga könsorgan* 
• Z85.5 Malign tumör i urinorganen 
• Z85.5B Malign tumör i njurbäcken* 
• Z85.5C Malign tumör i uretär* 
• Z85.5E Malign tumör i uretra* 
• Z85.5W Malign tumör med annan lokalisation i urinorganen* 
• Z85.5X Malign tumör med ospecificerad lokalisation i urinorganen* 
• Z85.8 Malign tumör i andra specificerade organ 
• Z85.8B Malign tumör i ben och ledbrosk 
• Z85.8D Malign tumör i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad 
• Z85.8E Malign tumör i annan bindväv och mjukvävnad 
• Z85.8G Malign tumör i tyroidea 
• Z85.8W Malign tumör i andra specificerade organ och organsystem eller med 

ofullständigt angiven lokalisation 
• Z85.9 Malign tumör med ospecificerad lokalisation 

 
(* Z85-koder som inte har förekommit alls som huvuddiagnoser hos CCR, 
alltså noll individer sedan starten) 

 


