FORSKNING

Rehabilitering för fullvärdig
och hållbar cancervård
nom svensk cancervård står vi inför
en stor utmaning. Allt fler människor
överlever idag sin cancersjukdom och
allt fler lever också länge med sjukdomen. Cancerresan påverkar både patienten och de närstående fysiskt, psykiskt,
socialt, existentiellt. Behoven kan dessutom skifta över tid. Utmaningen ligger i att utifrån den enskilda människans perspektiv och
behov hjälpa henne till ett
fortsatt gott liv. Ett gott
liv inför, under och efter
sjukdomens alla faser och
behandlingar.

oktober samlades forskare, kliniker och
patientföreträdare från hela Sverige för
att inleda arbetet med ett nationellt vårdprogram.
Det nationella vårdprogrammet för
cancerrehabilitering kommer bli klart
under 2012. Det kommer utgöra ett gott
stöd för vårdpersonal,
inom alla nivåer av cancervården, när det kommer till att se, bedöma och
bemöta rehabiliteringsbehov. Men vårdprogrammet kommer dessutom
ha direkt betydelse för
patienter och närstående
då det kommer utgå från
SWEDPOS
deras behov och vikten
Genom att låta cancerreatt av dessa behov upphabilitering vara en naturmärksammas. Patienter
lig och integrerad del inom
och närståendes oomtvistcancervårdens alla nivåer
liga rätt att vara det cenblir detta möjligt. SWED- Patrik Göransson, leg.
trum utifrån vilket behopsykolog och projektledare vid
POS, www.swedpos.com,
ven och behandlingsmåHallands sjukhus.
erbjuder multiprofessionell Kontakt: cancerrehabilitering@ len definieras blir alltmer
sakkunskap inom cancer- regionhalland.se,
den riktning cancervården
rehabilitering och arbetar tel 035-134693.
utgår ifrån.
för just detta. Med stöd av
Försöksverksamhet i Halland
påtryckningar från patienter och närståEtt konkret exempel på denna utveckling
ende är nu cancerrehabilitering ett prioriär det projekt som bedrivs vid Hallands
terat område inom det omfattande arbetet med att forma och utveckla framtidens sjukhus i Halmstad som en av sex försöksverksamheter för en patientfokuserad
cancervård. Sedan någon månad finns
och sammanhållen cancervård. Försöksett vårdprogram för cancerrehabilitering
verksamheterna finansieras av Socialinom Regionalt cancercentrum syd och i

departementet, samordnas av Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) och
tanken är att erfarenheterna skall spridas nationellt. Syftet med projektet är att
skapa och testa en modell för att sjukhusövergripande erbjuda en jämlik och
patientfokuserad rehabilitering för cancersjuka patienter oberoende av cancerform och kliniktillhörighet.
Med avstamp i SWEDPOS arbete och
vårdprogramsarbetet kommer vi inom
ramen för projektet arbeta för en integrerad cancerrehabilitering. Alla cancersjuka patienter skall få en individuell plan upprättad för sin rehabilitering
och denna skall följas upp löpande. Ett
särskilt cancerrehabiliteringsteam kommer finnas som en sjukhusövergripande
resurs. Specialutbildade sjuksköterskor
med cancerrehabiliteringskompetens
och omfattande utbildningsinsatser är
andra delar i projektet.
Kontakta projektgruppen

För att projektet skall kunna lyckas är en
god förankring nödvändig. Projektgruppen är därför beroende av att få in tankar, erfarenheter och åsikter från dem
som projektet berör: patienter, närstående och vårdpersonal.
För att lyckas med detta använder vi
oss av referensgrupper, men också av en
projektblogg och Facebook-sida där vi
bjuder in hela Sverige att nära följa projektet och direkt påverka genom frågor
och kommentarer. Sök på »Region Halland Cancerrehabilitering« så hittar ni
både blogg och Facebook-sida. Tillsammans gör vi skillnad för cancerberördas
livskvalitet!

Återhämtning och reflektion
Funderar du på vart du skall åka på rehabilitering? Hos oss
på RehabCenter Mösseberg i Falköping får du värdefull tid
för återhämtning och reflektion, i vår vackra park- och kurortsmiljö. Du får även möjlighet att delta i aktiviteter och gå
på föreläsningar – oavsett var du befinner dig i livet.
Läs mer på www.brackediakoni.se/mosseberg
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