SAMMANFATTNING AV RAPPORTEN

”jag visste inte hur jag
skulle börja leva igen”

– En rapport om behov och tillgång
av rehabiliteringsinsatser vid sarkom

Rapporten i korthet
Rapporten utgår från intervjuer med sarkomdrabbade och
verksamma inom sarkomvården. Rapporten belyser också de
dokument som vägleder sarkomvården, från medicinsk
behandling till rehabiliteringsinsatser, med huvudfokus på behov
och tillgång till rehabiliteringsinsatser vid sarkom.

Vårdens vägledande dokument
Nationellt vårdprogram för skelett- och mjukdelssarkom samt standardiserat vårdförlopp:
Skelett- och mjukdelssarkom - RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)
Nationellt vårdprogram för buksarkom och gynekologiska
sarkom samt standardiserat vårdförlopp:
Buksarkom inkl. gynekologiska sarkom - RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)
Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering: Cancerrehabilitering RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)
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Rehabilitering
Rehabilitering – ansvar

• 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

Alla patienter har rätt till en individanpassad vårdplan, ”Min vårdplan”,
med följande information:
• kontaktuppgifter till läkare, kontaktsjuk
sköterska, kurator och andra viktiga
stöd funktioner

• Följande ska bedömas återkommande: 		
aktuella vårdkontakter; depression, oro,
ångest; existentiella frågor; fatigue,
smärta, illamående, sömn, avföring,
övriga symtom; fysisk aktivitet, levnadsvanor, fallrisk, trappgång, hjälpmedel;
håravfall, utseende, kroppsuppfattning; 		
kognitiva funktioner såsom minne,
koncentration, kommunikation; läkemedelsberoende, alkohol, tobak;
närstående, barn som anhöriga, närhet/		
sexualitet, fertilitet; personlig vård,
boende, ekonomi, arbete/studier, fritid; 		
sekretess, behov av tolk, kommunikationshinder; ätsvårigheter; övriga
kroppsliga och psykiatriska sjukdomar, 		
funktionsnedsättning

• tider för undersökningar och behandlingar
• råd och åtgärder under utredning,
behandling och rehabilitering
• information om sjukdomen
• patientens rehabiliteringsplan
• beskrivning av vad patienten kan
göra själv
• information om praktiska frågor och
om patientens rättigheter
Efter avslutad behandling:
• information om uppföljning och om
vad som är viktigt att tänka på
• sammanfattning av den vård som
patienten har varit med om
Rehabilitering – fysisk,
psykosocial och medicinsk
Behovet av rehabilitering (prerehabilitering)
ska bedömas från att misstanke om cancer
uppstår till att patienten inte längre har
behov av stöd från vården. I det nationella
vårdprogrammet för cancerrehabilitering
framgår att:
• Patientens rehabiliteringsbehov ska
återkommande bedömas med hjälp av 		
strukturerade instrument och samtal
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Rehabiliteringsplan

• ansvara för att en individuell skriftlig
vårdplan, Min vårdplan, upprättas

I Min vårdplan ska en rehabiliteringsplan
upprättas om det finns behov av det.
Patienten ska erbjudas återkommande bedömningar om rehabiliteringsbehovet och
ska inte själv behöva ta ansvar för denna
bedömning eller efterfråga adekvata insatser. En digital Min vårdplan för skelettoch mjukdelssarkom samt buksarkom
planeras för lansering under våren 2022.

• ge stöd till patienten och de närstående
vid en normal krisreaktion
• säkerställa patientens delaktighet och
inflytande i sin egen vård
• aktivt bevaka ledtider i samverkan med
SVF-koordinator
• genomföra aktiva överlämningar vid byte
av ansvarig vårdkontakt

Kontaktsjuksköterska
Kontaktsjuksköterskan har ett övergripande
ansvar för patienten och de närstående
under hela cancervårdsförloppet. I uppdraget ingår att ha särskild tillgänglighet,
informera om kommande steg i behandlingen, ge stöd vid normala krisreaktioner
och förmedla kontakter med andra yrkesgrupper.

• delta i multidisciplinära ronder
eller möten
Aktiv överlämning

• vara tydligt namngiven för patienten

Aktiva överlämningar bör göras vid överlämning från sarkomcenter till patientens
närliggande sjukhus eller primärvården.
Den som gjort en aktiv överlämning har
fortsatt ett ansvar för patienten till dess
att den mottagande instansen bekräftat
att de tagit kontakt med patienten.

• vara speciellt tillgänglig för patienten
eller kunna hänvisa till annan kontakt

Fast vårdkontakt

Kontaktsjuksköterskan ska:

• informera om kommande steg i
vårdprocessen
• göra evidensbaserade bedömningar
av patientens behov och vidta åtgärder,
antingen själv eller genom att förmedla
kontakt med andra yrkesgrupper, samt
följa upp utförda åtgärder

Alla patienter har rätt till en fast vårdkontakt. Vid ett livshotande tillstånd är
denna kontakt en läkare, i annat fall kan
det vara en kontaktsjuksköterska. Det kan
även vara någon på patientens vårdcentral.
Inom kommunal hälso- och sjukvård har
patienten en läkare på vårdcentralen.
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Intervju med sarkomdrabbade
Detta avsnitt utgår från 96 besvarade
enkäter och 13 intervjuer med sarkompatienter och anhöriga. Följande resultat
visar utifrån dessa svar vad de upplever
behov av:
• att det aktivt erbjuds rehabiliteringsinsatser och att behovet följs upp
kontinuerligt
• att rehabiliteringsinsatser i större
utsträckning kan ske lokalt och att när
det sker så är överlämningen aktiv
• tydlig information om vanliga biverkningar efter operation, behandling eller
medicinering, för att vara förberedd
och kunna hålla koll på tidiga tecken.
Viktigt anses också vara att patienten
informeras om vad den ska vara upp
märksam på och när den borde söka
vård, samt vart den då ska vända sig

• att det upprättas en vårdplan där
rehabiliteringsinsatser finns med
• nåbarhet och tid för frågor vid kontakt
med kontaktsköterska
• fler former av gruppträffar och patientskolor, både informationsträffar
(kanske både fysiskt och digitalt) och
möjligheter till att höra berättelser om
hur andra patienter haft det, gärna ur
positivt hänseende
		
• kortare tid mellan kontroller (provtagning/röntgen) och meddelande
om provresultat
• digitala lösningar ses som positivt,
främst då fysiska möten inte är möjliga
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Intervju med sarkomvården
Intervjuerna utgår från fyra kontaktsjuksköterskor, en läkare och en person i
ledande position inom sarkomvården.
Många tillfrågade har haft svårt att
finna tid att delta i intervjuer.
Kontaktsjuksköterskorna har periodvis
mycket att göra och vissa veckor handlar
det bara om att prioritera det viktigaste
för att hinna med. De prioriterar vilka
patienter som har störst behov av vårdplan och rehabiliteringsinsatser och skriver
plan för dessa. Det görs flest bedömningar
om rehabiliteringsinsatser i ett tidigt skede.
Kontaktsjuksköterskorna kan uppleva ett
dilemma mellan administrationen av
exempelvis vårdplan och att prioritera
tiden till den direkta patientkontakten.
Överlämningarna av patienter sker oftast
via en remiss vidare till annat sjukhus
eller primärvård.

Antalet grupper eller patientskolor
som erbjuds är begränsat och under
COVID-19-pandemin har det inte förekommit någon sådan verksamhet alls.
Anhöriga erbjuds kontakt med kurator
och kontaktsjuksköterska, och särskilt
anhöriga till unga patienter beaktas.
Viktigt är också att anhöriga medföljer
vid behandling och samtal med hälsooch sjukvårdspersonal.
De intervjuade beskriver i stora drag att
de önskar ha möjlighet att jobba med
projekt för att förbättra sarkomvården.
De vill bland annat starta gruppverksamhet och patientskolor eller utveckla
och förbättra vården på olika sätt, men
upplever inte att de har tid för sådan
utveckling.
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