
”jag visste inte hur jag 
skulle börja leva igen”

– En rapport om behov och tillgång 
av rehabiliteringsinsatser vid sarkom
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Inledning
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”Jag visste inte hur jag skulle 
börja leva igen.” Det var 
känslan en person hade efter 
att behandlingen var klar och 
sarkomet var borta. Att få cancer 
är något som kan vända upp och 
ner på livet och även om en behandling 
varit lyckad kan det påverka ens liv under 
lång tid framöver. Redan det ögonblick när 
den första misstanken väcks om att det kan 
vara cancer, eller när själva beskedet kom-
mer, kan ha stor påverkan på ens liv.

Med beskedet kan tankarna komma: vad 
är detta, vad kan det leda till och när får jag 
veta? Rehabilitering är inte bara att lyfta 
armen tio gånger i streck hos fysiotera-
peuten efter en operation. Det kan också 
handla om att kuratorn hjälper en att samla 
tankarna i väntan på besked om diagnos, 
eller att lugna oron efteråt. Alla har olika 
behov av stöd och för att situationen inte 
ska behöva ta över ens liv mer än nödvändig 
är det viktigt att rehabiliteringsinsatser finns 
tillgängliga och att de anpassas utifrån varje 
enskild individ.

Den här rapporten tar upp frågan om de 
behov av rehabilitering som finns hos en 
patient som tidigare diagnostiserats med 
någon typ av sarkom, vilken typ av rehabi-
litering som patienter har rätt till samt hur 
vården arbetar och vilka resurser de har 
att erbjuda. Rapporten är ett resultat av att 

sarkomföreningen uppmärk-
sammat att rehabiliteringen idag 
många gånger är bristfällig och 
att vi därför behöver förstå hur 

situationen ser ut för att kunna 
arbeta vidare i frågan. I arbetet med 

rapporten har patienter ombetts att 
besvara enkäter och även fått möjlighet att 
delta i enskilda intervjuer.

Verksamma inom sarkomvården har 
inbjudits till intervjuer för att inkludera 
deras perspektiv och förstå hur de ser på 
situationen. Information har därefter in-
hämtats från vårdplaner och styrdokument 
för att se vilka insatser en patient kan för-
vänta sig ska finnas att tillgå samt hur de 
ska erbjudas. 

Information som är hämtad utifrån är 
markerad med en siffra inom parentes i 
texten. På de sista sidorna finns en lista 
med dessa källor redovisade för mer infor-
mation och vidare läsning.

Det varierar hur länge sedan det var som 
de intervjuade patienterna fått sina behand-
lingar. Någon har fått sin första behandling 
redan under tidigt 90-tal men har efter flera 
återfall fortfarande en aktiv kontakt med 
vården, medan andra nyss har inlett sin 
första behandling. Merparten av de intervju-
ade patienterna har påbörjat sin behandling 
någon gång under de senaste fem åren.
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Sarkom

Sarkom brukar delas in i mjukdelssarkom 
och skelettsarkom och det finns cirka 50 
olika typer (1). Buksarkom, som är en typ 
av mjukdelssarkom, brukar placeras i en 
egen kategori (2). Sarkom förekommer både 
hos vuxna och barn och börjar i muskler, 
kroppsfett, skelett, brosk eller bindväv. Det 
är en mycket ovanlig cancerform och står 
för en relativt liten del av alla cancerfall. 

I Sverige diagnostiseras cirka 400 vuxna och 
35 barn årligen med någon typ av sarkom (1).

För att sätta detta i perspektiv så rapporte-
rades det 2019 att cirka 66 000 personer 
diagnostiserats med någon typ av cancer i 
Sverige. De vanligaste formerna hos kvinnor 
är bröstcancer och för män är det prostata-
cancer som är vanligast, med cirka 8 300 
respektive 11 000 rapporterade fall (3).

Rehabilitering – ansvar

Vården i Sverige regleras i huvudsak utifrån 
tre nivåer: staten, regioner och kommuner, 
och de styr utifrån nämnda rangordning (4). 
Det finns 21 regioner där varje region har 
sin egen styrning (4). Vad gäller cancer-
vården finns också sex regionala cancer-
centra (RCC) som tillsammans med de 21 
regionerna jobbar för att kvalitetssäkra och 
bidra till en jämlik cancervård i Sverige (5).

Styrdokument som vården har att rätta sig 
efter finns både på nationell och regional 
nivå. För sarkom finns det ett nationellt 
vårdprogram för skelett- och mjukdels-
sarkom (2), ett för buksarkom, och därtill ett 
nationellt vårdprogram för cancerrehabili-

tering (7), det sistnämnda för rehabilitering 
vid alla typer av cancerdiagnoser. Utifrån 
dessa dokument finns det även regionala 
planer som brutits ner och anpassats till 
lokala förutsättningar.

Enligt vårdprogrammen ska alla patienter 
få tilldelad sig en kontaktsjuksköterska 
som har ett övergripande ansvar för både 
patienten och dess anhöriga under hela 
vårdkedjan, något som 97% av patienterna 
också fick enligt statistik från 2019 (8). 
Kontaktsjuksköterskan har bland annat i 
uppgift att förmedla information om kom-
mande behandling och vid behov förmedla 
kontakt till andra professioner.
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För varje patient ska det upprättas en 
vårdplan som innehåller information kring 
patientens situation. Regionalt cancer-
centrum slår fast i ”Stöd för dig i teamet 
runt cancerpatienten” att vårdplanen ska 
innehålla följande punkter (9):

• Kontaktuppgifter till läkare, kontaktsjuk-
 sköterska och kurator samt andra 
 viktiga personer

• Tider för undersökningar och behan-
 lingar samt en beskrivning av när olika   
 åtgärder ska ske

• Stöd, råd och åtgärder under behandling  
 och rehabilitering

• Svar på praktiska frågor och på vad 
 patienten kan göra själv

• Information om patientens rättigheter, 
 till exempel rätten till ny medicinsk 
 bedömning

• Efter avslutad behandling: Tydlig informa-
 tion om hur den fortsatta uppföljningen 
 ser ut, till exempel vem patienten ska 
 vända sig till

• Efter avslutad behandling: En samman-
 fattning av vården som beskriver vad   
 patienten har varit med om och vad 
 som är viktigt att tänka på

I det nationella vårdprogrammet för cancer-
vård framgår det tydligt att det inte är 
patientens ansvar att ta reda på vilka re-
habiliteringsinsatser som finns att tillgå eller 
behöva be om dem. Detta ska erbjudas av 
vården och återkommande bedömningar 
ska göras för att följa upp behovet.

”Patienten ska inte själv behöva ta 
ansvar för denna bedömning och 
efterfråga adekvata insatser.” (7)

För vårdinsatser som inte utförs vid be-
handlande avdelning ska det ske en så 
kallad aktiv överlämning, vilket betyder att 
den som förmedlar behandling ska ta kon-
takt med nästa instans för att muntligt och 
skriftligt informera om patientens behov. 
Ansvaret ligger kvar hos den som lämnar 
över till dess att mottagaren har kontaktat 
patienten och återkopplat detta. (7)
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Det finns flera olika typer av rehabiliterings-
insatser och vilka som behövs i varje enskilt 
fall kan variera beroende på hur patienten 
själv upplever situationen, vilken typ av 
operation och/eller behandling som er-
hållits eller hur stor påverkan ett ingrepp 
krävt. Kurator, fysioterapeut och dietist 
är de vanligaste professionerna som är 
delaktiga i rehabiliteringen: kuratorn för 
samtalsstöd om det är tankar och känslor 
runt situationen som behöver lyftas; fysio-
terapeuten när det mer gäller det fysiska 
som till exempel att träna upp rörelseför-
måga, hitta rörelser för att motverka smär-
ta och stelhet eller andningsträning. Även 
arbetsterapeuter kan vara inblandade, och  
kan hjälpa till med exempelvis olika typer 
av fysiska och kognitiva hjälpmedel för att 
underlätta vardagliga situationer. Det kan 
röra sig om en rullstol, gånghjälpmedel eller 
olika typer av kommunikationsverktyg.

Följande lista är hämtad från ”Nationellt 
vårdprogram för cancerrehabilitering” och 
visar vilka delar som bör ingå i en bedöm-
ning utöver det som är kopplat 

till själva diagnosen i sig, och det är dessa 
punkter som bör ligga till grund för inne-
hållet i vårdplanen: (7)

• 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, kommunika- 
 tionshinder

• Ätsvårigheter

• Övriga kroppsliga och psykiatriska 
 sjukdomar, funktionsnedsättning

Rehabilitering – psykosocial, fysisk, medicinsk
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Beroende på var diagnosen eller en för-
sta misstanke om diagnos ställs, samt var 
behandling erhålles, kan det skilja sig åt var 
det är lämpligast för patienten att få sina 
rehabiliteringsinsatser, om det exempelvis 
ska vara inom primärvården eller inom 
specialistvården. Dock säger riktlinjerna 
att efter behandling bör det vara specialist-
vården som gör en första bedömning innan 
ett fall eventuellt lämnas över till primär-
vården, och att om det sistnämnda blir 

aktuellt bör det därefter ske en aktiv 
överlämning (7).

Om patienten tillhör kommunal hälso- 
och sjukvård och det inte finns skäl till 
annat säger riktlinjerna att det bör vara 
en läkare i primärvården som är den 
fasta vårdkontakten. Om patienten fort-
farande är under behandling ska det 
också finnas en fast vårdkontakt vid den 
enhet som har ansvar för behandlingen (7).
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Resultat från patientintervjuer och enkätsvar

Patientunderlaget bygger på 
enkätsvar från 96 deltagare 
varav 13 har ställt upp på 
intervjuer där de fått berätta 
i detalj om sina upplevelser i 
samband med sarkomvården. 
Deltagarna var i åldersspannet 25-81 
år. Könsfördelningen var 68% kvinnor och 
32% män. Dessa har tillsammans fått sin 
vård på något av alla de regionala cancer-
centra som finns runtom i landet.

Kontaktsjukköterska: Många har fått en 
kontaktsjuksköterska tilldelad sig, till vilken 
de kan vända sig för frågor. I enstaka fall 
har någon blivit tilldelad ett nummer som 
går till sköterskemottagningen generellt 
och inte till en specifik sköterska. Flera 
säger att de haft problem att få kontakt 
när de försökt nå sin kontaktsjuksköterska. 
Ingen av de intervjuade har haft ett gemen-
samt planeringsmöte där både läkare och 
kontaktsjuksköterska tillsammans medver-
kat. I ett fall där insatser för rehabilitering 
efterfrågades vid ett uppföljningsbesök 
efter behandling upplevde personen i 
fråga att det inte visades något intresse att 
erbjuda detta, utan patienten kände sig 
snarare själv ifrågasatt om huruvida detta 
verkligen skulle behövas.

”De tittade på mig – vad menar du?” 
(informant 19)

Vårdplan: De flesta uppger att 
de inte fått någon vårdplan och 
flera vet inte ens vad det är för 
något, eller har blivit varse om 

det nu när de besvarade enkäten 
till denna rapport. Ett flertal har 

fått en vårdplan, men i de flesta fall är 
innehållet enbart av medicinsk karaktär. 
Den innehåller då enbart tider för deras 
kommande efterkontroller och besök i 
samband med dessa samt generell infor-
mation. Någon plan för rehabilitering finns 
inte med. Överlag är de flesta väldigt nöjda 
med den medicinska delen av behandling-
en och den fungerar i de flesta fall bra med 
kallelser och allt runt det.

Samtalsstöd: När det gäller samtalsstöd 
är behovet varierat. Flera känner ett stort 
behov av professionellt psykosocialt stöd 
medan andra inte upplever att de har detta 
behov. För vissa är det istället de anhöriga 
som fyller den funktionen. Samtidigt finns 
det de som önskar stöd i syfte att kunna få 
prata av sig för att bespara sina närstående 
de allra tyngsta diskussionerna. Några har 
antingen erbjudits kontakt med kurator 
eller fått träffa en sådan i anslutning till sin 
sjukhusvistelse, medan de flesta säger att 
de inte erbjudits något sådant alls. Det be-
rättas också om inställda besök då någon 
ny tid inte erbjudits, eller att de utlovats 
kontakt efter behandlingen vilket sedan 
aldrig skedde.
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”Nej det fick jag inte. Jag hade 
behövt det. Mådde mycket dåligt 

och blev vilsen efteråt.”
(informant 40)

Flera som haft kontakt med kurator säger 
också att det är positivt om kuratorn har 
erfarenhet av cancerpatienter sedan tidi-
gare. Det känns då som att de har bättre 
förståelse för vad patienten varit med om.

Fysisk rehab: Motivationen för att komma 
igång med fysisk aktivitet är generellt god 
efter behandling och viljan att komma igång 
finns hos de flesta. Många upplever dock att 
de står utan hjälp med den fysiska delen av 
rehabiliteringen. Flera har inte fått någon 
hjälp alls och andra har fått söka hjälp på 
egen hand eller hade kontakt med fysiotera-
peut sedan innan.

”På sjukhuset fick jag hjälp att 
komma upp ur sängen, men det var 
den enda hjälpen jag fick. Inga tips 
om hur jag kunde träna, tänka på 
för att förebygga inför framtiden.” 

(informant 30)

Bland dem som fått hjälp och är nöjda med 
den uppger flera att de fått sin hjälp i an-
slutning till den behandlande avdelningen. 
Flera säger att de fysioterapeuter de träffar 
saknar kunskap om deras tillstånd. Några är 
ändå nöjda med sin behandling och upp-
lever inte detta som ett problem medan 
andra hade önskat kontakt med någon som 
var insatt i deras problematik.

”Både jag och fysioterapeuten 
famlar i blindo känns de som.”

 (informant 92)

Intresset för gruppträning är stort och de 
som testat detta säger att det höjer moti-
vationen. Det önskas också individuell 
träning som kan individanpassas på ett 
bättre sätt.

Tidig träff med rehabiliterings-
personal: Det är flera som har fått träffa 
rehabiliteringspersonal medan de legat 
kvar på avdelningen efter operation, oftast 
dagen efter. Det är främst fysioterapeuter 
men i vissa fall också kurator eller dietist 
som de träffat. Ofta gäller det instruktioner 
i hur de ska förflytta sig den närmsta tiden 
efter operation. Flera säger att de upplever 



att det är svårt att ta emot information så 
nära inpå, eftersom tankarna ofta är foku-
serade på att ta in situationen i stort och 
det är då svårt att ta med sig något från 
det besöket. De hade hellre sett att den 
kontakten kom i ett senare skede. Liknande 
berättas det om andra besök där personen 
upplevt det svårt att ta in informationen 
eftersom situationen är så omvälvande i 
sig, men de hade då anhöriga med sig i 
rummet som kunde återberätta vad som 
sagts. Dock påpekas det att det kanske inte 
är alla som har möjlighet till anhörigstöd på 
samma sätt och att det hade varit svårt att 
göra besöket på egen hand.

Överlämning: Flera intervjudeltagare 
upplever inte att någon överlämning skett 
från behandlande avdelning till det lokala 
sjukhuset. De har antingen själva fått söka 
insatser de behövt eller så har de när de 
kommit på besök själva fått redogöra för 
allt de varit med om. I de fall där det upp-
levdes att överlämningen fungerat bra och 
den nya vårdkontakten är informerad om 
tidigare behandlingar är de också mer 
nöjda med insatsen.

Information: Tydlig information och raka 
besked som inte lindas in är något som 
efterfrågas. I början av sin utredning har 
flera fått besked i stil med ”du har en 
förändring, jag skickar dig vidare”, vilket 
upplevs som nonchalant och som något 
som skapar osäkerhet. I dessa fall hade de 
hellre önskat att läkaren talat mer klarspråk 
om vad de misstänkte. Liknande situationer 
berättas om inför behandlingar, då flera 
deltagare upplevt att de inte fått den 
information de önskat och inte blivit infor-
merade om biverkningar och liknande.

”Hade ingen aning om 
vad som väntade” 

(informant 19)

Denna information önskas både i syfte att 
kunna förbereda sig själv inför vad som 
komma skall, kunna göra förebyggande 
träning och för att själv kunna hålla koll på 
eventuella tecken på begynnande pro-
blem. Ett exempel är en person som inte 
fick information om vad ödem var eller att 
det var vanligt förekommande, och därför 
blev troligen komplikationerna större än 
nödvändigt. Om personen vetat om detta i 
förväg och kunnat hålla koll på tidiga tecken 
kunde hjälp ha sökts tidigare.

Ett annat fall är strålningsbehandling som 
efteråt lett till stelhet i muskler och leder, 
vilket också är vanligt förekommande. Per-
sonen hade dock gärna uppmärksammats 
på detta redan på förhand. Flera berättar 
om att de inte känt att de fått tillräcklig 
information om vilka konsekvenser en viss 
behandling kan ha eller vilka vanliga kompli-
kationer som kan uppstå efteråt. Däremot 
upplever de flesta att informationen om 
själva behandlingen och hur den går till 
varit god. I ett annat exempel berättas att 
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informationen innan behandlingen var god 
och patienten hade därför väntat sig att det 
skulle bli tufft och kunde då ställa in sig på 
detta, vilket upplevdes som positivt.

”Väntade mig ett litet helsike” 
(informant 38)

Kontakt: Vad gäller kontakt så är det ett 
återkommande ämne. Flera personer be-
rättar att de inte vetat vart de ska vända sig 
och vid kontakt blivit hänvisade fram och 
tillbaka innan de får tag på någon som kan 
besvara deras frågor.

”Inte alltid. Blev ibland hänvisad 
runt till olika vårdinrättningar” 

(informant 90)

Även informationsutbytet mellan de olika 
vårdgivarna upplevs som bristfällig. En 
patient berättar om ett besök där de fick 
uppsöka sjukhuset på hemorten och då de 
i sin tur försökte kontakta mottagningen 
där sarkomet behandlats för att få informa-
tion om tidigare behandling/råd om vidare 
utredning blivit kopplade runt på avdelning-
en medan behandlande läkare ej går att få 
tag i. Mottagningen i fråga återkopplar ej 
heller efter förfrågan.

Efterkontroll: Det är många som upplever 
efterkontrollerna som positiva och att det 
är bra att de följs och kollas upp. De är 
nöjda med omhändertagandet och blir 
kontaktade när det är dags. Det är dock 
flera som upplever att de själva får jaga på 
för att få sina tider bokade och den hjälp de 
bör få. Flera upplever att detta kan bero på 
de inte bor i samma region som behand-
lande avdelning och att det skulle vara 
lättare om de bott i samma region som de 
fått sin vård i.

”Okej men jag behöver ha bra 
koll själv, pga att jag bor i annan 

region än Stockholm.” 
(informant 60)

Tiden mellan efterkontroller upplevs ofta 
som en jobbig väntan, speciellt tiden mellan 
kontroll och att provsvaret meddelas. Flera 
personer talar om att de gärna ser att detta 
kunde återkopplas snabbare – ibland kan 
det ta några veckor efter provtagning – 
detta så att de inte behöver gå och oroa sig 
i onödan.

”Tyvärr alldeles för lång väntan 
på svar från kontrollerna vilket är 

enormt stressande. Man borde 
kunna få svar inom några dagar.”

 (informant 33)

Flera berättar att när de första årens 
täta kontroller glesas ut börjar också livet 
komma tillbaka. Då hinner det gå en period 
mellan kontrollerna när väntan på nästa 
kontroll inte är överhängande eller att de 
ständigt blir påminda om vad de varit 
med om.

”Ångest, som släpper 
mer o mer genom åren!” 

(informant 5)

Inget skyddsnät: Flera upplever att när de 
väl opererats eller fått sin behandling och 
sarkomet är borta anses de som färdiga 
och skickas hem. Det kan kännas som de 
förväntas klara sig på egen hand, när inget 
erbjudande om stöd eller andra insatser 
ges. Det upplevs som att budskapet är att
”problemet” är borta.

”nu är det över, nu är det borta!” 
(informant 49)
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Flera av de intervjuade upplever att de var 
vilsna och inte visste hur de skulle gå vidare 
för att komma tillbaka till vardagen igen 
efter allt som hänt.

”Jag var så säker jag skulle dö 
så jag visste inte hur jag skulle 

börja leva igen” 

(informant 49)

Den största önskan som lyfts fram från flera 
av de intervjuade är att det skulle finnas 
någon form av samordnare som kan bistå 
med hjälp för de behov som kan uppstå. 
Någon som aktivt stämmer av hur det är 
och erbjuder olika typer av insatser. 

Eftersom de inte själva vet vilka typer av 
insatser som erbjuds eller finns att tillgå är 
det svårt att be om det.

”en djungel för en person 
som inte är insatt” 

(informant 31)

Söka vård själv: Patienter berättar om 
situationer där de på egen hand fått söka 
sig vidare för hjälp med rehabilitering, till 
exempel till privata fysioterapeuter, lymf-
terapeuter samt kuratorer. Detta helt på 
egen hand eller via hjälp från företagshälso-
vården. Det finns de som tycker att det 
känts bra att göra detta på egen hand och 
att de då fått bra hjälp. Dock upplever mer-
parten av de tillfrågade att det vore önsk-
värt att få hjälp med detta och att de saknar 
kunskapen de behöver för att söka sig rätt. I 
flera fall har de själva behövt använda sig av 
sökmotorer på internet för att hitta relevant 
information i situationer när de upplevt att 
vården inte kunnat berätta det de vill veta.

I flera fall berättas det om att när rehabi-
literingsinsatser efterfrågats har de mötts 
av ointresse och känt sig förbisedda. Ett 
exempel var efter en operation där musku-
latur i låret behövt opereras bort och när 
personen sedan efterfrågade gångträning 
nekades detta.
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Söka vård efteråt: Flera situationer har 
uppstått där patienter besökt den ”vanliga 
vården” för andra besvär efter att sarkom-
et är färdigbehandlat. Det upplevs då som 
att andra vårdgivare är rädda för att alla 
efterföljande problem skulle kunna vara 
relaterade till cancern. Därför hänvisar de 
istället patienten till att åter kontakta tidi-
gare vårdgivare, vilket upplevs besvärande. 
När de försökt söka hjälp från behandlande 
mottagning för komplikationer som upp-
kommit efter behandling har det inte gått, 
och de har i första hand hänvisats till att 
söka sig till vården hemma i sin egen region, 
där de sedan upplever att det inte finns den 
kompetens som de behöver och att de inte 
får hjälp med det de önskar.

Jämförelse: Det finns en känsla att då sar-
kom är så ovanligt blir det gärna så att allt 
fokus läggs på själva sarkomet och att det 
runtomkring glöms bort. Flera personer har 
även erfarenhet från bröstcancervården 
och drar paralleller dit. Där upplever de att 
till exempel kosmetisk återställning vad gäl-
ler rekonstruktion av bröst och ärrbildning 

får mer fokus, men också att det erbjuds 
fler rehabiliteringsinsatser och gruppsam-
tal/information.

Gruppträffar: Det finns ett stort intresse 
för fler former av gruppträffar. I stort sett 
alla deltagare hade önskat få delta i sådana 
träffar om det erbjudits. Det är främst önsk-
värt att få höra berättelser om hur andra 
haft det i liknande situationer. Det som 
önskas är positiva berättelser och att få 
möjlighet att dela erfarenheter. Ofta 
upplevs det som det kan bli mycket fokus 
på det negativa istället. Det kan gälla olika 
typer av behandling som går att få eller 
bra lösningar andra har fått. Det nämns 
som exempel på lösningar på hjälpmedel 
trehjuliga cyklar, utformning av proteser 
och liknande som kunde vara intressant 
att höra.

”Att utbyta erfarenheter om 
sjukvården, rehabiliteringen 
och livet i allmänhet betyder 

mycket i sårbara situationer.”
 (informant 68)



Det råder delade meningar om hur långt 
de kan tänka sig att åka för att delta i 
detta, men flera är positivt inställda till 
digitala lösningar om geografiska skill-
nader innebär ett hinder. Flera berättar 
om så kallade ”rehabveckor” som de fått 
åka på antingen genom vården eller 
privata aktörer. Dessa har varit en positiv 
upplevelse och givande inför framtiden.

”Där fick jag under fem dagar 
umgås med andra cancerdrabbade, 
fick delta i psykolog-ledda samtal, 
yoga och samtal kring nyttig mat. 

Det har jag haft mycket nytta 
av sedan dess.”

 (informant 28)

När det gäller träffar inom vården av typen 
”patientskolor” ses en av fördelarna med 
att få gå en sådan att det innebär en möj-
lighet att få veta vad alla olika professioner 
gör och vad de kan erbjuda. Även där ses 
möjligheten till att träffa personer i samma 
situation som positiv. Det föreslås både att 
det skulle kunna hållas som en heldags-
aktivitet eller vid upprepade korta träffar, 
gärna uppdelat efter ålder om möjlighet 
finns. Det sägs också att viss information 
kan vara svår att ta in i gruppsituationer.

”Ja, jag tror att det vore bra, för att 
patienter ska kunna få en bättre 
helhetsbild av processen. För mej 
blev det väldigt fragmenterat, då 
olika vårdgivare hade ansvar för 

olika delar, och i vissa lägen 
föll frågor mellan stolarna.”

 (informant 90)

Digitala möten och träffar: Det råder 
delade meningar om digitala möten. Över-
lag anses det positivt, för att kunna träffa 
andra personer som varit i samma situa-
tion även om stora geografiska skillnader 
försvårar fysiska möten. Flera säger att 
det är det fysiska mötet som är värdefullt 
medan andra tycker digitalt hade varit lika 
bra. Även vid kontakt med vården kan de 
flesta tänka sig digital kontakt i de fall det är 
möjligt. Dock tycker de flesta att de gärna 
har fysiska möten även här, då det upplevs 
lättare att ställa frågor, att de ges mer tid 
för besöket och speciellt vid viktiga besked 
vill de träffas på plats.
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Resultat från intervjuer med sjukvårdspersonal

Underlaget bygger på inter-
vjuer med fyra kontaktsjuk-
sköterskor, en läkare samt 
en person i ledande position 
inom sarkomvården. De repre-
senterar fyra olika sjukhus och 
fem olika avdelningar. Både sarkom-
centrum och regionala sjukhus finns 
representerade. Kontakt har tagits med alla 
sex sarkomcentra samt flera avdelningar 
på mindre sjukhus som har kontakt med 
sarkompatienter. De flesta som fått tacka 
nej har gjort detta på grund av tidsbrist på 
grund av att det är mycket att göra, eller att 
det varit semestertider. Inget avdelnings-
specifikt innehåll presenteras och innehåll-
et ges på övergripande nivå för att hålla 
deltagandet anonymt.

Kontaktsjuksköterska: Hos samtliga 
deltagande avdelningar är målet att alla 
patienter ska få en egen tilldelad och namn-
given kontaktsjuksköterska. I något fall ges 
även en sekundär sådan, ifall en primära 
vid något tillfälle skulle vara borta. Det 
upplevs som att detta mål uppnås i stor ut-
sträckning. Frånvaro eller högt patienttryck 
momentant är tänkbara orsaker om det är 
någon patient som missats.

Kontaktsjuksköterskan är i regel med vid 
nybesök eller presenterar sig åtminstone 
i samband med detta, men ibland kan det 
bokas in ett separat möte efteråt istället. 

Även här kan det i vissa falla 
vara svårt att hinna med alla vid 
eventuell frånvaro i personal-
styrkan. Gemensamt är att alla i 

mån av tid försöker vara med vid 
återbesök och behandling.

Det varierar lite i hur mycket kontakt de 
har med patienterna efter det första be-
söket. Ingen uppger att de har som rutin 
att regelbundet kontakta alla patienter för 
avstämning. Kontakt sker mycket utifrån 
det första besöket då de brukar stämma av 
med patienten vilken typ av kontakt den-
na vill ha och de försöker sedan följa upp 
utifrån både skattningsformulär och genom 
att känna av vilka behov varje patient visar. 
Ofta upplevs det som att det blir mycket för 
patienterna att ta in vid det första besöket 
och att den information som ges får priori-
teras. Någon säger att rehabiliteringsinsats-
er kan vara det som inte ges högsta priori-
tet vid samtalet och att mycket ansvar läggs 
på patienten att efterfråga detta senare vid 
behov. Dock erbjuder alla medverkande 
avdelningar information om möjligheterna.
 
Vårdplan: I dagsläget finns det inte förut-
sättningar hos alla medverkande avdelning-
ar att ge alla patienter en vårdplan. Dels 
är det resurser som begränsar och per-
sonalen får prioritera vad som hinns med. 
Speciellt rehabilitering kan vara det som då 
måste prioriteras ner. Dels väntar de in den 



digitala vårdplanen som varit på gång länge 
men skjutits upp ett flertal gånger, och de 
har då inte prioriterat en temporär lösning i 
väntan på denna.

I de flesta fall får patienterna skriftlig infor-
mation om vilka insatser som finns att tillgå 
samt generella råd. Denna information är 
inte individanpassad. De som uppger att 
alla får en vårdplan kan istället möta andra 
problem så som att vårdplanen och all dess 
information kan stressa upp patienterna 
eller att det tar mycket tid att administrera, 
tid som kunde lagts på patientkontakt istäl-
let. Det kan också skilja sig åt beroende på 
typ av behandling, exempelvis att alla som 
får onkologisk behandling får en vårdplan 
medan de som får strålbehandling och 
inte har samma typ av kontakt inte får en 
vårdplan.

Även om patienterna inte erhåller en vård-
plan så är målsättningen hos alla att de ska 
arbeta utifrån det arbetssätt som vårdpla-
nen utgår från. Flera arbetar utifrån själv-
skattningsformulär både vid nybesök och 
uppföljning för att undersöka patientens 
rehabiliteringsbehov. Flera talar om att de 
utgår främst från hur behovet ser ut vid 
nybesöket och därefter prioriterar vilka de 
har behov att följa upp. I de fall en vårdplan 
erbjuds är det främst det medicinska med 
besök och uppföljningar som finns med, 
medan rehabiliteringsbesök kan skötas 
separat.

Överlämning: För överlämning ser det lite 
olika ut beroende på avdelning, behandling 
och behov. De första efterkontrollerna sker 
oftast vid behandlande avdelning, och ser 
dessa bra ut så sker överlämning via skriftlig 

remiss för vidare kontroll i hemregionen.
Rehabilitering under behandlingen sker 
främst på plats och det är inte så ofta det 
sker överlämning efteråt. När överlämning 
är aktuellt sker det normalt direkt från 
rehabiliteringspersonalen vid avdelningen 
till dennas egen profession, alternativt att 
kontaktsjuksköterskan kontaktar sjuksköter-
ska vid aktuell mottagning i hemregionen. 
Om patienten redan på förhand är kopplad 
till hemsjukvården kan det förväntas att 
de tar fortsatt ansvar och följer upp vilka 
resurser patienten behöver. Det upplevs att 
primärvården kan vara rädda att ta emot 
cancerpatienter, främst utifrån osäkerhet 
över vilken fysisk belastning de klarar under 
och efter behandling.
 
När det gäller överlämning av palliativa 
patienter eller andra patienter som ska 
fortsätta onkologisk behandling närmare 
hemmet sker det via aktiv överlämning och 
ofta hålls det fortsatt kontakt för att följa 
upp hur patienten har det.

Grupper: Gruppträffar enkom för sarkom-
patienter är inget som erbjuds i dagsläget. 
Det som kan förekomma är att personalen 
försöker para ihop tidigare patienter med 
nuvarande så att de kan samtala sins-
emellan. Ett par sjukhus erbjuder diagnos-
överskridande gruppträffar för alla olika 
cancerdiagnoser, antingen som informa-
tionsträffar där de olika professionerna 
presenterar sig eller med aktiviteter som 
gruppträning, yoga eller skola i hur patien-
ten kan agera kring kosmetiska förändringar 
som till exempel håravfall.

Generellt har gruppträffar inte kunnat hållas 
den senaste tiden på grund av Covid-19-
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pandemin vars restriktioner i samhället 
begränsat sociala sammankomster. Digitala 
lösningar har kunnat erbjudas i enstaka fall. 
Flera hoppas att denna typ av aktiviteter ska 
kunna starta upp igen inom kort. Det sägs 
dock att det brukat vara få patienter som 
kommit på dessa även tidigare.

Externa rehabiliteringsresor är inget som 
patienter rutinmässigt skickas iväg på, men i 
de flesta fall kan personalen vara behjälplig 
med att skicka remiss eller hjälpa till med 
ansökan för de resor som olika patientorga-
nisationer anordnar. Detta sker främst på 
egen efterfrågan från patienten.

Anhörigstöd: Vid samtliga deltagande 
mottagningar erbjuds anhöriga att närvara 
i den mån de vill eller utifrån vad patienten 
önskar. De ser detta som en viktig detalj 
för patienten, vilket visade sig speciellt 
nu under pandemin då de en kort period 

behövde begränsa detta utifrån restriktio-
nerna som rådde. Detta upplevdes negativt 
för patienten vilket resulterade i att de ändå 
behövde tillåta att en anhörig fick närvara.

De anhöriga erbjuds tillgång till egna samtal 
med kurator och även egen kontakt med 
kontaktsjuksköterska kan erbjudas. Speciellt 
när det gäller unga patienter kan vårdnads-
havarna ha behov av extra kontakt. Det 
brukar stämmas av med patienterna vilken 
kontakt med deras anhöriga som är okej.

Resurser: En normal vecka känner de 
intervjuade att de har tid och hinner med 
sitt arbete samt att de kan ge sina patien-
ter en god vård. Då hinner de med att göra 
det mest väsentliga, men det finns inte tid 
att arbeta utifrån alla riktlinjer som finns i 
vårdprogrammen. Det finns ej heller mycket 
tid till arbete med utveckling. Flera nämner 
att de har idéer för olika projekt som skulle 
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kunna förbättra vården men tiden att utföra 
dem finns inte. Vad gäller uppföljning av 
patienter är det främst de patienter som 
upplevs ha ett behov av mer kontakt som 
följs upp, men med mer tid hade även de 
patienter som ligger på gränsen och kanske 
skulle behöva mer insatser kunna följas upp.

Det är dock inte alltid det ser ut som ovan, 
ofta är det frånvaro av olika slag så som 
sjukdom, vård av barn eller ledighet som 
gör att personalstyrkan inte är fulltalig. 
Detta gör att det i praktiken inte fungerar 
som det borde. Även om tiden kan vara 
begränsad lyfts flera styrkor fram, så som 
stort engagemang bland personalen, bra 
samarbete mellan professionerna, en bra 
kontinuitet samt en bra kännedom om 
patienterna. Detta gör att de känner att de 
kan erbjuda patienterna en god vård. När 
det gäller prioriteringar upplevs det som att 
sarkom som diagnos är den som prioriteras 
lägst och tilldelas minst resurser.

Några projekt som planeras är utökade 
gruppaktiviteter, mer stöd för anhöriga, en 
utvecklad fysioterapi samt bättre samman-
hållning avdelningar emellan. Andra idéer 
som finns gäller uppföljning av patienter 
mer systematiskt även efter hemkomst 
samt att täppa till glappet som kan uppstå 
mellan att en behandling är färdig och att 
efterkontrollerna kommer igång.

Behov: Det efterfrågas bättre tillgång till 
olika insatser, kanske främst till unga. Mer 
kuratorstöd för unga på avdelning nämns 
av flera. På en avdelning fanns det tidigare 
en volontär som sedan blev avlönad, och 
som kunde gå runt till patienterna och er-
bjuda stöd. Det var en stor tillgång för den 
avdelningen. Även möjlighet för patienter 
att kunna få kontakt med varandra vore 
önskvärt, främst i åldrarna 20 till 35 år ses 
ett behov av detta. 

Generellt upplevs det dock som att 
rehabiliteringen är bättre utvecklad för 
barn. Det upplevs till exempel att de har 
bättre kontakt med fysioterapeuter, som 
också är lättare att få tag i. Att få kontakt 
och kunna remittera vuxna på samma sätt 
upplevs svårare.

Det är också svårare att koppla in rehabili-
tering när kompetensen inte finns till-
gänglig på avdelningen. Främst nämns 
fysioterapeuter som i flera fall inte finns 
kopplade direkt till avdelningen. Även till-
gång till arbetsterapeut och sexolog nämns 
som en brist och en tätare kontakt av-
delningarna emellan tros kunna öka till-
gången för patienterna. En avdelning har 
nyligen fått tillgång till egen lymfmottagning 
och efter detta upplevs det som mycket 
lättare att förmedla denna hjälp till 
patienterna.
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Sammanfattning och diskussion

Syftet med denna rapport 
var att undersöka hur sar-
kompatienter upplever att de 
får de rehabiliteringsinsatser 
som de behöver och har rätt 
till. Ur resultatet från patient-
delen styrks misstanken om att 
det är många som inte får sitt rehabili-
teringsbehov uppfyllt. Resultatet visar på 
flera områden där det finns möjligheter till 
utveckling. Samtidigt finns det andra om-
råden där det fungerar bra och många är 
nöjda över bemötandet när de väl kommit 
rätt. Det patienterna säger speglar i många 
hänseenden det som också vårdpersonalen 
upplever. Personalen upplever att det är 
mycket som fungerar bra och att det finns 
ett stort engagemang bland personalen. 
Dock finns det inte alltid tid att göra allt 
som de önskar, både vad gäller patientkon-
takt och utvecklingsarbete.

För att sätta resultatet av rapporten i per-
spektiv kan det vara så att de som är nöjda 
med den vård de fått eller känner att de 
inte riktigt har någon åsikt kan vara de som 
inte valt att svara på enkäten. Vad gäller 
verksamma inom vården var det flera som 
inte hade möjlighet att delta på grund av 
tidsbrist. Detta kan betyda de som deltog 
kan vara de som har förhållandevis mer tid 
och då också normalt har mer tid att lägga 
på patienterna än de som inte kunde delta. 
Båda dessa aspekter kan göra att resultatet 

från någon av grupperna faller ut 
mer positivt eller mer negativt 
än verkligheten.

Oavsett vilket är det lika viktigt 
att fånga upp de patienter som 

inte känner att de får den hjälp de 
behöver. Från vårdens sida nämner de att 

det inte alltid finns tid att fånga upp de där 
patienterna som inte tydligt visat behov av 
mer uppföljning, och möjligen är det just 
dessa patienter som rapporten fångat upp. 
Det kan peka på att det behövs mer resur-
ser till vården för att kunna följa upp fler.

Detta har också stöd i riktlinjerna, som 
säger att det inte är patientens eget an-
svar att själv efterfråga eller ha koll på vilka 
insatser som finns att tillgå (7).

Flera av patienterna tror att de hade erbju-
dits fler insatser om de efterfrågat sådana, 
men att de inte vetat vad som fanns att 
tillgå och kanske visste de inte ens vilka 
behov de själva hade när de var mitt uppe i 
processen. Både patienterna och vårdper-
sonalen säger att det upplevs som mycket 
information att ta in vid det första besöket, 
vilket sägs leda till att just rehabiliterings-
insatser kan bli det som nedprioriteras. 
Finns det då inte resurser att rutinmässigt 
följa upp alla patienter, eller om denna 
information enbart lämnas ut i pappers-
form vid besöket för patienterna att läsa 
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själva, kan detta vara en anledning till att 
vissa känner att de står utan insatser. I en 
tidigare svensk studie med kvinnor som 
fått bröstcancer fann man att patienterna 
både behövde tid att ta in all information, 
att förståelse över situationen fluktuerade 
över tid, samt belyste vikten av tät kontakt 
med vårdpersonalen som en viktig faktor 
för patienternas förståelse och deltagande i 
den egna vården (10).

Både vården och patienterna är överens 
om att i stort sett alla får en kontaktsjuk-
sköterska tilldelad sig. Dock är det flera 
patienter som upplever att det är svårt att 
få kontakt med denna eller att de kopplas 
runt innan de får tag i någon att prata med. 
Det är inte en bild som delas av vårdper-
sonalen som säger att de finns tillgängliga 
och har god kontakt med patienterna. 
Möjligen har andra avdelningar inte re-
surser att erbjuda samma tillgänglighet.

Angående vårdplan så stämmer det över-
ens att det inte är alla som får en vårdplan. 
Det var inte heller alla patienter som ens 

visste vad det var för något. Det faktum att 
den digitala vårdplanen inte lanserats ännu 
är en anledning, resursbrist en annan. 
Viktiga aspekter i detta är också att vården 
dels upplever att det kan stressa patien-
terna med all information vårdplanen ska 
innehålla, dels att det upplevs kunna bli 
mycket extra administrativt arbete som 
hade kunnat läggas på patientkontakt 
istället. Viktigt är att följa upp så att använ-
dande av vårdplanen görs på ett sätt som i 
slutändan gynnar patienten.

Vad gäller olika typer av rehabiliterings-
insatser ser behovet olika ut. Flera säger 
att de känt behov av samtalsstöd och att 
de känner sig vilsna i hur de ska hantera 
situationen, samt hur de ska gå vidare efter 
att de blivit färdigbehandlade. Samtidigt är 
det flera som inte har samma behov, eller 
så kan de få detta behov tillfredsställt av 
närstående. Detsamma gäller för fysisk re-
habilitering, där vissa inte har samma behov 
som andra och en anledning är säkerligen 
att sarkom kan se ut på så många olika 
sätt och innebära stor variation i hur det 
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påverkar – beroende på alltifrån vilken typ, 
vilken behandling, om det behövt opereras 
och i så fall hur stor operation som krävts. 
I och med detta kan individanpassning ses 
som en viktig del i anpassningen av vilka 
resurser varje enskild patient behöver. Från 
vårdens perspektiv upplevs det också som 
svårt att förmedla vissa insatser, speciellt 
om kompetensen inte finns direkt kopp-
lad till avdelningen i fråga. Här finns stöd i 
forskningen för att teambaserade interven-
tioner med insatser från flera olika profes-
sioner kan ge goda resultat för cancer-
patienter och att sjuksköterskan har en vik-
tig roll i detta, som den som kan identifiera 
behov och förmedla rätt insatser till patien-
terna (11). Detta belyser hur viktigt det är att 
kontaktsjuksköterskor ges förutsättningar 
att hinna med och följa upp alla patienter. 
Även den önskan som vårdpersonalen 
hade om att det behövs bättre tillgång till 
andra professioner kan få stöd i detta.

Patienterna upplever att det kan vara svårt 
att som cancerpatient söka vård hos den 
”vanliga” vården när deras behandling inom 
specialistvården är färdig, och även vård-
personalen upplever att de inom primär-
vården är rädda för att ta emot cancer-
patienter. Samtidigt framkommer det att 
överlämning inte sker med någon hög frek-
vens idag och att det mesta av rehabilite-
ringen sker vid specialistvården. Kan dessa 
överlämningar ske mer frekvent och via 
aktiva överlämningar som är det som före-
skrivs i vårdprogrammen kan det också ge 
ett ökat samarbete mellan primärvård och 
specialistvård – med potential att minska 
denna rädsla då de kan få mer kunskap och 
samtidigt få träffa fler sådana patienter.

En god rehabilitering av cancerpatienter 
kan också ge fler fördelar än ur ett indi-
vidperspektiv. En person som drabbas av 
cancer kan bland annat leda till kostnader 
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för samhället: dels den vårdkostnad som 
uppstår, dels i nästa led behovet av bidrag 
för förlorad inkomst om personen blir 
borta från sitt arbete. Det sistnämnda i sin 
tur innebär minskade skatteintäkter för 
samhället.

Forskningen visar dels att det är viktigt 
med en god rehabilitering för barn som får 
cancer för att förbättra hälsa och minska 
kostnaderna för samhället senare under 
deras liv (12), dels att det underlättar och 
ger en mer hållbar återgång till arbete hos 
de i arbetsför ålder (13). Med rätt insatser 
tidigt i processen skulle dessa kostnader 
kunna minskas. En studie visar att det kan 
löna sig för ett företag att anlita hjälp till 
medarbetare som drabbas av cancer om 
en intervention innehållande rådgivning 
och träning erbjuds som leder till snabbare 
återgång till arbete, och därmed minskade 
omkostnader till följd av exempelvis från-
varo (14). Mer forskning behövs på området 

och eftersom det delvis är samma typ av 
insatser dessa interventioner innehåller 
som flera patienter i denna rapport saknar 
från sjukvården kanske det finns bespa-
ringar att göra för samhället och företagen 
om dessa insatser kan sättas in redan i ett 
tidigt skede.

Vad gäller resurser så upplever både 
patienter och vårdpersonal att sarkom 
som diagnos inte ges samma prioritet som 
andra diagnoser, så som till exempel bröst-
cancer. Patientlagen lyder: 

”Målet med hälso- och 
sjukvården är en god hälsa och 
en vård på lika villkor för hela 

befolkningen” (15)

Så även om sarkom är en ovanlig diagnos 
bör det erbjudas likvärdiga resurser, så 
att patienter med sarkom får samma hjälp 
som patienter med andra diagnoser.
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Viktiga punkter utifrån patienternas perspektiv

• 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

• Att det upprättas en vårdplan där rehabiliteringsinsatser 
 finns med

• Nåbarhet och tid för frågor vid kontakt med kontaktsjuk-
 sköterska

• Fler former av gruppträffar, både informationsträffar och 
 där chans finns till att höra berättelser om hur andra patienter  
 haft det, gärna i positiv bemärkelse

• 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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Tack till

Ett stort tack till alla patienter som bidragit med berättelser utifrån sin 

egen situation och ett stort tack till vårdpersonalen som avsatte tid för 

att berätta om hur situationen ser ut vid deras arbetsplatser. 

Det är värdefull information som kommer att hjälpa Sarkomföreningen 

i det fortsatta arbetet för en bättre rehabilitering för sarkompatienter.
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