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Syfte
Beskriver bedömning av cancerrehabiliteringsbehov, rehabiliteringsplan, dokumentation i
VAS, kompetensstöd.

Bakgrund
Alla cancerpatienter ska få en bedömning av rehabiliteringsbehov och erbjudas en individuell
rehabiliteringsplan. Denna rutin bygger på ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering
från Regionala cancercentrum i samverkan. Vårdprogrammet finns även i en kortversion.
Se även Regional Cancercentrums Rehabiliteringssida.

Metod
Bedömning av cancerrehabiliteringsbehov
Läkare, sjuksköterska eller undersköterska gör en bedömning av rehabiliteringsbehov.
Rehabiliteringspersonal kan vid behov bistå i bedömningen. Målet är att synliggöra
patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella rehabiliteringsbehov.
Själva bedömningen görs i ett samtal med patienten. Det är rehabiliteringsbehov som
patienten lyfter som är aktuella. Vid omfattande rehabiliteringsbehov ska rehabiliteringspersonal konsulteras.
Medicinsk personal och rehabiliteringspersonal ska kontinuerligt informera om, samt arbeta
förebyggande med att bemöta, cancerrehabiliteringsbehov som är observerbara eller
väntade utifrån en specifik behandling eller patientprocess. Här avses cancerrehabilitering
som har till syfte att förebygga effekter och seneffekter av specifika behandlingar som
cytostatika, hormonell behandling, kirurgi eller strålning men även diagnosspecifika effekter
och seneffekter relaterade till cancerform, stadium samt lokalisation. Varje patientprocess
ansvarar för att ta fram brytpunkter för återkommande bedömning samt vem/vilka som ska
hålla i samtalen.
Närstående är en del av patientens kontext. Var uppmärksam på närståendes behov av
fysisk, psykisk, social och existentiell karaktär. Då behov hos närstående konstateras
rekommenderas hänvisning till närsjukvården. Barn och ungdomar som är närstående till
cancersjuk patient ska särskilt beaktas. Läkare och övrig sjukvårdspersonal har här ett
särskilt och lagstiftat ansvar.
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Cancerrehabiliteringsplan
Alla cancerpatienter ska erbjudas att få en rehabiliteringsplan utifrån bedömningen av
rehabiliteringsbehov (se Bilaga 1 Rehabiliteringsplan). Planen formuleras tillsammans med
patienten.
Den handskrivna planen är patientens dokument och ska inte skannas in i VAS. En kort
sammanfattning av planen skrivs in i VAS för att dokumentera exempelvis uppföljningsansvar. Följande rubriker som ska finnas med:






Behov
Mål
Åtgärd
Planering
Uppföljning.

Ansvarig person för åtgärder kan och kommer ofta vara annan än vårdgivaren exempelvis
patient, närstående eller annan extern kontakt.
Uppföljning av rehabiliteringsplan ska utföras regelbundet på patientens initiativ eller enligt
plan för respektive patientprocess.

Dokumentation i VAS
Dokumentation vid integrerad cancerrehabilitering görs i VAS med hjälp av VAS rutin:
Cancervård – rehabilitering, dokumentation (CARE).
Om en patient avböjer erbjudande om att få en rehabiliteringsplan upprättad ska detta
dokumenteras som CARE-anteckning. Frågan ska återaktualiseras vid nästa brytpunkt eller
på patientens initiativ.
Åtgärder som är följder av rehabiliteringsplanen dokumenteras på respektive vårdgivare i
VAS enligt ordinarie journalrutiner.

Kompetensstöd
Multiprofessionellt kompetensstöd inom cancerrehabilitering ska vara tillgängligt
sjukhusövergripande. Viktiga kompetenser är sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, dietist,
socionom, psykolog, representant för sjukhuskyrkan, representant för specialisttandvården,
psykiater. Även kompetens som åtfinnes utanför sjukvården så som exempelvis handläggare
på Försäkringskassan eller anhörigstödjare inom kommunen bör knytas till detta
kompetensstöd.
Kontinuerligt stöd ska erbjudas samtliga cancerprocesser med att integrera cancerrehabilitering. Stöd ska även erbjudas avseende återkommande bedömningar av
cancerrehabiliteringsbehov och upprättande samt uppföljning av rehabiliteringsplanplaner.
Multiprofessionellt kompetensstöd ska även vara tillgängligt vid komplexa
rehabiliteringsbehov på avancerad nivå.

Utbildning
För att tillgodose en bra grundkunskap kring cancerrehabilitering ska en basutbildning i
cancerrehabilitering ges regelbundet.
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Bilagor
Bilaga 1 Rehabiliteringsplan.

Uppdaterat från föregående version
Rutinen är ny.
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