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Det här är CancerrehabFonden

CancerRehabFonden är en religiöst  
och partipolitiskt obunden insamlings-
organisation som erbjuder kostnadsfri 
 rehabilitering och stöd till cancerdrabbade  
vuxna och barn. CancerRehabFondens 
vision är att alla cancerdrabbade ska 
kunna få rehabilitering.

rehabiliteringsstöd

CancerRehabFonden finansierar reha-
biliteringsprogram för vuxna cancer- 
drabbade. Rehabprogrammen inkluderar  
kost och logi och erbjuder bland annat 
fysisk aktivitet, kostråd, samtal i grupp 
och individuellt samt verktyg för att han-
tera ångest och stress. Programmen leds 
av legitimerad och erfaren personal. 

Fristående organisation

CancerRehabFonden är helt fristående 
från andra cancerorganisationer och är 
beroende av gåvor från privatpersoner,  
företag och stiftelser. CancerRehabFonden  
har ett 90-konto, vilket innebär att Svensk  
Insamlingskontroll kontrollerar att in-
samlingen sköts på ett etiskt sätt och att 
pengarna går till ändamålet utan oskäliga  
kostnader. CancerRehabFonden är även 
medlem i Giva Sverige. Giva Sverige 
arbetar för kvalitetssäkring av insam-
lingsbranschen och för att insamlingar 
bedrivs transparent och etiskt.

Det här är Cancerrehabrapporten 

CancerRehabRapporten 2019 är fram-
tagen av Cordial på uppdrag av Cancer-
RehabFonden.
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Cancerkommissionen verkar för att förbättra svensk can-
cervård samt skapa hållbara och lika förutsättningar för 
alla cancerpatienters vård i Sverige. Vi var sju ledamöter och  
arbetet leddes av det tidigare statsrådet Lars Leijonborg, 
som även intervjuas i årets CancerRehabRapport. 

Till min glädje kom Cancerkommissionen enhälligt till 
slutsatsen att när det gäller rehabilitering är det nöd-
vändigt att mer resurser tillförs, något som inte är lika 
självklart när det gäller den rent medicinska delen av 
vården. Där kan stora förbättringar nås med bättre or-
ganisation, IT-stöd och ledarskap. Men sådant som fler 
kontaktsjuksköterskor, kuratorer och psykologer kommer 
att kosta pengar och Cancerkommissionen konstaterade 
att behovet av rehabilitering är långt större än tillgången. 
Det har skett en del viktigt i fråga om samhällets ansvar  
de senaste åren. Alla arbetsgivare har fått skyldighet att  
upprätta en rehabiliteringsplan för anställda som är sjuk- 
skrivna en längre tid. Det har också tagits fram ett natio-
nellt vårdprogram för cancerrehabilitering. Men på många 
håll, tyvärr nästan alla, återstår det avgörande steget: att 
avsätta sådana resurser som i praktiken ger människor 
det stöd de har rätt till. CancerRehabFonden kräver en 

individuell vårdplan med inkluderad rehabilitering, mål
och uppföljning för alla.

Låt mig till slut tacka alla som medverkat till fram- 
tagandet av årets upplaga av rapporten, inte minst vän-
nerna på Cordial.
 

 

Det ligger nära till hands att låna uttrycket  
”vi är stolta men inte nöjda”. För så är det  
verkligen.

•	 Vi	hjälper	många	och	fler	än	någonsin.	Sedan	start	har		
 vi kunnat erbjuda rehabiliteringsveckor åt mer än  
 36 000 personer.
•	 Uppskattningen	av	våra	rehabiliteringsveckor	är
 väldigt hög.
•	 Vi	har	i	år	nått	ett	genombrott	i	vårt	arbete	på	ett			
 viktigt område, nämligen vårt krav på mer forskning.
  Statliga Vinnova har beviljat ett första anslag som  
 möjliggör att vi kan förbereda för ett större projekt  
 inom cancerrehabilitering. Detta efterlängtade projekt  
 innebär en systematisk kartläggning av vilka rehabili-
 teringsinsatser som har bäst effekt.  
 Tillsammans med bland andra Bräcke Diakoni är 
 vi partners i detta viktiga projekt. 

Men ändå kan vi inte vara nöjda. Tusentals människor som  
är i sitt kanske mest sköra skede i livet får fortfarande inte 
den hjälp de behöver – och har rätt till. Det förvärrar deras 
ångest och smärta. Ingen lovar att psykiska och fysiska 
biverkningar av cancer kan trollas bort, men efter många 
års erfarenhet kan vi säga att problemen för en stor andel 
av de drabbade kan lindras.

Av årets rapport framgår:
•	 Tillgången	till	cancerrehabilitering	varierar	kraftigt		
 över landet och är inte tillfredsställande någonstans.

•	 Insikten	om	vilket	mänskligt	lidande	detta	förorsakar		
 är inte tillräckligt spridd bland beslutsfattare.
•	 Inte	heller	de	samhällsekonomiska	effekterna	–	som	är		
 mycket stora – är tillräckligt undersökta.
•	 Könsskillnaderna	är	märkligt	stora	–	något	i	den			
 manliga könsrollen tycks göra att män hellre lider än  
 tar emot den hjälp som finns att få. Bara sju procent av  
 ansökningarna till CancerRehabFonden är från män. 
 

De fristående insatserna, till exempel det CancerRehab- 
Fonden gör, behövs men en del av vårt arbete består i att 
kräva av politikerna att den skattefinansierade vården tar 
sitt ansvar för cancerpatienterna när det blir dags att hitta 
en väg tillbaka till livet. Rehabilitering måste bli en del av 
sjukvården. Därför arbetar vi ihärdigt vidare med att nå ut 
med vårt budskap i samhället, inte minst till våra politiker. 
Nyligen hade jag exempelvis tillfälle att vid en träff med 
den ansvariga ministern Lena Hallengren argumentera 
för den utsatta grupp vi representerar. 

Ett annat exempel är att jag deltog i ett projekt kallat 
Cancerkommissionen som presenterade sin rapport 2018.  

Vi är stolta, men inte nöjda.
Sedan CancerrehabFonden grundades 1978 har vi samlat in över 
en halv miljard kronor, som använts till att finansiera rehabilitering 
för personer som har – eller har haft – cancer. Det här är andra året 
som vi publicerar Cancerrehabrapporten i syfte att utveckla och 
driva cancerrehabiliteringsfrågan i Sverige.

Till min glädje kom Cancer- 
kommissionen enhälligt till  
slutsatsen att när det gäller  
rehabilitering är det nödvändigt 
att mer resurser tillförs.

CancerRehabFonden kräver 
en individuell vårdplan som 
inkluderad rehabilitering, 
mål och uppföljning för alla.

Eva Hansen 
Generalsekreterare CancerRehabFonden
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Introduktion
Cancerrehabrapporten är ett återkommande initiativ i syfte att utveckla  
och driva cancerrehabiliteringsfrågan i Sverige. Få erbjuds cancerreha- 
bilitering trots att cancer innebär stora fysiska och psykiska påfrestningar.   
Många som överlever cancer har svårt att komma tillbaka till vardagen.  
Försäkringskassan tar varje dag emot nära fem sjukanmälningar på grund  
av psykisk ohälsa från patienter som tidigare haft en cancerdiagnos.

Tack vare forskning och tidigare 
diagnostik samt effektivare  
behandling överlever allt fler  
sin cancer.
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Förekomsten av cancer ökar och  
varje år diagnosticeras drygt  
60 000 personer med cancer. 
Det är en var tionde minut! Idag  

lever nära en halv miljon människor som 
någon gång fått en cancerdiagnos och 
de kommer att bli fler de närmsta åren. 

allt fler insjuknar i cancer, 
men fler överlever också

Medicinska framsteg har förändrat pro- 
gnosen vid cancer. Det är inte längre en  
sjukdom med lika hög dödlighet som 
tidigare. Tack vare forskning och tidi-
gare diagnostik samt effektivare behand-
ling överlever allt fler cancer. Drygt 69 
procent av alla som får cancer överlever 
i minst tio år och 75 procent i fem år. 
Skillnaderna är dock stora mellan olika 
cancersjukdomar. 

jämfört med idag, vilket kommer leda 
till en ökad belastning på sjukvården och 
hela vårdkedjan. Baserat på prognosen 
beräknade Cancerfonden och Institutet 
för Hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) 
att samhällets kostnader för cancer vän-
tas uppgå till 70 miljarder kronor 2040 
jämfört med dagens 36 miljarder kronor. 

Var cancern än suttit hamnar den 
i huvudet till slut

Att drabbas av cancer innebär ofta stora  
fysiska och psykiska påfrestningar och efter  
att behandlingarna har avslutats känner 
många tomhet och oro. Många får besvär 
med trötthetssyndrom (fatigue) och tam-
pas med en rädsla för återfall, vilket kan 
leda till långa sjukskrivningsperioder 
och depressioner.  

Under	2018 startade nästan fem per- 
soner per dag, som tidigare haft ett startat  
cancersjukfall, ett sjukfall hos Försäk- 
ringskassan i kategorin Psykiska sjuk-
domar och syndrom samt beteende- 
störningar. Statistiken från Försäkrings-
kassan är dock bristfällig och fångar inte 
de patienter som under en pågående sjuk-
skrivning bytt diagnos, vilket troligen 
bidrar till ett stort mörkertal.

Fysisk och psykisk cancer- 

Detta är CanCer  - 
rehabIlIterIng

Cancerrehabilitering syftar till  
att förebygga och reducera de 
fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella följderna av cancer-
sjukdom och dess behandling. 
rehabiliteringsinsatserna ska ge 
patienten och närstående stöd 
och förutsättningar att leva ett 
så bra liv som möjligt. 

Källa: Definition från nationellt vårdprogram 
för cancerrehabilitering 

Mer än var tredje person som lever 
i Sverige idag kommer att få en 
cancerdiagnos under sin livstid

Cancerförekomsten i Sverige har ökat med  
cirka 40 procent sedan 1970-talet (med  
hänsyn till förändringar i folkmängden 
och åldersstrukturen) och en prognos från  
Folkhälsomyndigheten från 2015 upp-
skattar en fortsatt ökning. 

Ökningen anses bero på levnads- 
vanor som låg fysisk aktivitet, alkohol- 
konsumtion, rökning, ohälsosam kost  
och solvanor, men även på att vi generellt 
lever längre, har en utökad screening, 
en förbättrad diagnostik och förändrade 
registreringsrutiner. År 2040 förväntas 
över 100 000 personer om året få en can-
cerdiagnos i Sverige och över 630 000 
personer kommer då att leva med en 
cancerdiagnos. Det är en fördubbling 

Fysisk och psykisk cancer-
rehabilitering för att komma 
tillbaka till livet
Kunskapen	om	vårdbehovet	för	cancer-
överlevare och hur det är att leva med  
cancer efter behandling är fortfarande  
otillräcklig. Fler behöver komma till insikt  
om att rehabilitering inte bara är viktigt för  
att överleva cancer utan även för att kunna  
leva vidare med eller utan cancer. 

Rehabilitering kan hjälpa cancer- 
drabbade att återhämta sig fysiskt och 
psykiskt för att komma tillbaka till var- 
dagen, arbetet och livet. Inte bara den som  
varit sjuk, utan också den som fortsatt 
lider av sjukdomen har behov av rehabi-
litering. Men vårdens resurser räcker inte 
till för rehabilitering. 

Stort behov av ökade resurser 
för cancerrehabilitering
Ett av initiativen för att öka kunskapen 
och vikten av cancerrehabilitering är  
Cancerkommissionen, vilket är ett initia- 
tiv av företagen Bristol-Myers Squibb, 
Amgen och Microsoft. Cancerkommis- 
sionen belyser behovet av en utbyggd  
cancerrehabilitering och slog fast i sin 
slutrapport att ökade resurser, i form av 
exempelvis kontaktsjuksköterskor, kura-
torer och psykologer krävs för en förbätt-
rad rehabiliteringsvård.

Behovet av ökade resurser för cancer-
rehabilitering uppmärksammades redan 
under 2011 i en offentlig utredning från 
rehabiliteringsrådet.	Utredningen	kom	
till slutsatsen att bättre cancerbehand-

FeM  
SjukFall per Dag

lingar har förbättrat överlevnaden och att 
cancer ses i allt högre grad som en kronisk  
sjukdom, men till priset av längre behand- 
lingstider och i många fall mer långva- 
riga och uttalade biverkningar. Detta  
bidrar till ett ökat behov av rehabilite-
ringsresurser.
 

när antalet överlevande av 
cancer ökar ställs högre krav 
på rehabilitering och upp-
följning inom cancervården.

Kunskapen om vård-
behovet för cancer-
överlevare och hur 
det är att leva med 
cancer efter behand-
ling är fortfarande 
otillräcklig.
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Många cancerpatienter kän-
ner sig lämnade av vården 
när de är klara med sin 
medicinska behandling. 

De upplever en ensamhet i sitt mående 
och kan behöva hjälp för att komma 
tillbaka till vardagen. Cancerrehabili-
tering är av stor betydelse för dem,  
inleder hon.

parallellt med arbetet på  
Sabbatsberg inledde janet 
ett samarbete med Cancer- 
rehabFonden
Janet Hedendahl Carlsson, som är legiti-
merad psykoterapeut och sjuksköterska,  
arbetade på Sabbatsbergs sjukhus 
bröstmottagning under tolv års tid. 
Hennes uppdrag var att kontakta alla 
mottagningens patienter som fått en 
cancerdiagnos, för att erbjuda dem psy-
kologiska stödsamtal under behand-
lingen. Parallellt med arbetet på Sab-
batsberg inledde Janet ett samarbete  
med CancerRehabFonden. 

Det finns ett stort och växande behov 
av hjälp bland tidigare cancerdrabbade,  
men ytterst få erbjuds hjälp via regio-
nerna. Tack vare bidrag från privatper- 
soner, företag och stiftelser kan Cancer- 
RehabFonden erbjuda hjälp till cancer- 
drabbade. Vad som ingår i ett rehabili- 
teringsprogram kan vara olika beroende 

på upplägg, deltagare och rehabcenter. 
På Frötuna är utbudet brett, mycket tack 
vare Janet Hedendahl Carlssons ge- 
digna	utbildning.	Utöver	sin	medicinska	 
bakgrund är hon även mindfulness- och  
mediyogainstruktör. 

Mycket av veckans fokus  
ligger på mindfulness,  
medveten närvaro
Deltagarna deltar i yoga, olika avslapp- 
ningsövningar, meditation och prome- 
nader. Det är viktigt att hitta stillheten  
och lugnet i sig själv för att må bättre.  
Utöver	 det	 bygger	 rehabprogrammet	 
mycket på individuella samtal och  
gruppsamtal. 

– Vi håller även föredrag om stress 
och	trötthet.	Kosten	här	är	vällagad,	det	 
är viktigt att berätta. Den är näringsrik 
och i huvudsak vegetarisk.

Att få träffa andra cancerdrabbade  
kan betyda mycket för deltagarna,  
berättar hon. 

– Gemenskapen här på Frötuna är 
väldigt viktig. Man får dela erfaren- 
heter, ge varandra tips och råd på hur 
man ska gå vidare för att komma till-
baka till vardagen. Som så många andra  
har jag egen erfarenhet av att förlora en 
nära anhörig i cancer. Idag överlever 
många och fler lever med sin cancer- 
diagnos mycket längre. Därför tycker 
jag att man ska stötta CancerRehab-
Fondens arbete. Jag vet hur viktigt det 
är att få rehabilitering och hjälp till-
baka till livet.

Ojämlik cancervård i hela 
vårdkedjan

Sedan maj 2014 finns ett nationellt vård- 
program för cancerrehabilitering fast-
ställt av Regionala Cancercentrum i 
samverkan. Målet är att regionerna ska 
använda vårdprogrammet som underlag 
för beslut om konkreta tillämpningar på  
sjukhus, mottagningar och vårdcentraler.  
Vårdprogrammet eftersträvar att vårdgi-
varen i samband med att cancervården 
inleds upprättar en individuell vårdplan 
där rehabilitering ingår. Vårdprogram-
met konstaterar att behov kan uppstå 
och ibland förvärras även efter avslutad 
cancerbehandling.  Därför har den revi- 
derade versionen från februari 2019 
uppdaterats med riktlinjer kring doku-
mentation som vid avslutad behandling 
skall överlämnas till patienten för att 

hjälpa denne att stärka sin förmåga att 
uppmärksamma, hantera och kommuni-
cera vid kvarstående problem och besvär. 
Men vårdprogrammet har ännu inte 
implementerats av alla regioner, och det 
finns ojämlikhet och brister i eftervår-
den av cancerpatienter i olika regioner.  
Cancerfondsrapporten 2019 lyfter fram 
samma problematik, men med fokus 
på skillnader mellan olika socioekono-
miska grupper. I rapporten belyses att 
cancervården i Sverige är ojämlik i hela 
vårdkedjan, från diagnostisering till  
behandling och rehabilitering. Cancer-
sjuka personer i grupper med låg social  
eller socioekonomisk status får inte  
samma bemötande, utredningar och  
behandlingar som cancersjuka personer 
i mer priviligierade grupper.

Det finns även stora skillnader mellan  

män och kvinnor i att aktivt söka reha-
bilitering.	Under	CancerRehabFondens	
senaste ansökningsperiod mottogs totalt 
515	ansökningar.	Utav	dessa	var	endast	 
7 procent av ansökningarna från män 
(35 stycken). Mönstret har sett likadant 
ut tidigare år. 

För att skapa förutsättningar att  
verkligen komma tillbaka till livet, är  
det dags att skapa en ny verklighet för  
cancerpatienterna.

Cancerrehabilitering undersöks 
utifrån tre perspektiv

CancerRehabRapporten är ett initiativ 
för att utveckla och driva cancerreha-
biliteringsfrågan i Sverige. Det ökande 
behovet av cancerrehabilitering under-
söks utifrån tre perspektiv:

Janet Hedendahl Carlsson

Det finns ett stort och växande 
behov av cancerrehabilitering.
Janet Hedendahl Carlsson är ansvarig för rehabiliteringsprogrammet  
på Frötuna Gård & retreat, där CancerrehabFonden anordnar olika  
typer av rehabveckor.

Tack vare bidrag från 
privatpersoner, före-
tag och stiftelser kan 
CancerRehabFonden  
erbjuda hjälp till can-
cerdrabbade.

FOrSknIngSperSpektIVet 
– vad finns det för forskning  

inom cancerrehabilitering idag  

och vad saknas? 

  

SaMhällSperSpektIVet 
– hur ser dagens möjligheter för  

cancerrehabilitering ut i Sverige 

och vad kostar det 

för samhället att inte erbjuda 

cancerrehabilitering?

InDIVIDperSpektIVet 
– hur kan cancerrehabilitering  

hjälpa patienten?

kr
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Forsknings-
perspektivet
att erbjuda cancerpatienter individanpassade rehabiliteringsprogram  
skapar bättre möjligheter för att underlätta resan tillbaka till livet. Det  
bedrivs fantastisk forskning inom området för cancerbehandling, vilket  
har lett till enorma framsteg inom vården av drabbade patienter. Inom  
området för cancerrehabilitering behövs dock mer forskning för att  
säkerställa att rehabiliteringen ger största möjliga effekt. 

Inom området för cancer- 
rehabilitering behövs mycket 
mer forskning.
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I takt med att cancerforskningen 
gör nya framsteg kring diagnostik 
och behandling och att f ler över-
lever sin cancersjukdom, ökar be-

hovet av cancerrehabiliteringsresurser 
och därmed forskning inom cancer-
rehabilitering. Trots att diagnostiken 
förbättras och behandlingarna vid 
cancersjukdom har blivit effektivare 
kan en cancerbehandling vara oerhört 
krävande för patienten. Rehabilite-
ringsrådet konstaterade i en offentlig 
utredning 2011 att cancersjukdom och  
cancerbehandling kan leda till bieffekter  
både under och långt efter avslutad  
behandling (se sid 34). Exempel på  

följdtillstånd är smärta, urin- eller av- 
föringsinkontinens, muntorrhet, illa- 
mående, gap- och sväljsvårigheter, nerv- 
skador som ger känselbortfall, system- 
påverkan genom hormonbehandling  
och lymfödem. 

Rehabiliteringsrådet konstaterade även  
att cancerpatienter kan drabbas av psyko-
logiska effekter som depression, fatigue 

Trots att diagnostik 
och behandlingar för-
bättrats kan cancer- 
behandling vara  
oerhört krävande för 
patienten.

(cancerrelaterad utmattning) och ångest, 
men även existentiella, sociala och eko-
nomiska konsekvenser av sin sjukdom.  
En del följdtillstånd kan dessutom ha  
påverkan på patientens familj och när-
stående, som ekonomiska effekter av 
sjukdom och sjukskrivning, sexuell dys-
funktion och ett aktualiserande av exis-
tentiella frågor.

Rehabiliteringsrådet konstaterar  
att cancerpatienter kan drabbas  
av depression och ångest.
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Hon lyfter fram Yvonne Wengströms 
studie, OptiTrain, om hur goda resultat 
man kan uppnå genom fysisk aktivitet.

– Hittills har rekommendationen ofta 
varit vila. Men Yvonne visar att man ofta 
kan bedriva träning även under sjuk-
domsfasen och att det faktiskt förbättrar 
tillfrisknandet.

– Vi vet tillräckligt för att kunna säga 
att våra insatser behövs och gör nytta. 
Men vi skulle kunna bli ännu bättre. 
Därför borde rehabiliteringsforskning 
def initivt prioriteras högre, avslutar  
Jeanette Winterling.

urlakad manet”. Något mer kraft- och 
färglöst är väl svårt att tänka sig. Men 
dessbättre tillade hon: ”När jag checkade 
ut var jag mer som mig själv igen.”

Vet vi tillräckligt om vilka 
insatser som fungerar?

– Jämfört med hur mycket som satsas  
på cancerforskning totalt är det en mycket  
blygsam summa som satsas på forskning  
om rehabilitering. Det borde definitivt  
forskas mer, konstaterar Jeanette. Men 
det kommer trots allt hela tiden fram 
resultat, både i Sverige och utomlands.  Har tumören kommit tillbaka? Har det 

hittats metastaser? Men det kan också 
vara vardagsproblem som att maten inte 
smakar eller att man måste kissa ofta. 

Många olika frågeställningar 
dyker upp

- Ja, bredden är stor. Ibland handlar det 
om närmast existentiella frågor. En pa-
tient hade diagnosen myelom, som är en 
cancersjukdom som uppstår i benmär-
gen, där överlevnaden hela tiden förbätt-
ras men där någon bot ännu inte finns att 
få. Han frågade hur han skulle göra med 
sitt pensionssparande. Vem kan svara på 
det? Doktorn kan ge honom sannolikhe-
ter, men till sist är det ju ingen av oss som 
vet hur länge vi kommer att leva.

Stärkande att umgås med andra  
i samma situation 

Jeanette framhåller de rehabiliterings-
veckor som bland annat CancerRehab-
Fonden finansierar, som en mycket lyck-
ad form. Det är i sig stärkande att umgås 
med andra i liknande situation och det 
finns gott om tid att ta upp en rad frågor 
som man kanske gått och funderat på.
– En som hade varit där sökte en bild för 
hur hon kände sig innan hon kom dit. 
”När jag checkade in var jag som en …

Nu är hon chef för en enhet på  
Karolinska	sjukhuset	som	
heter ”Psykoonkologisk 
mottagning”. Den tar emot 

cancerpatienter och anhöriga som har 
behov av psykosocialt stöd framförallt 
under den akuta sjukdomstiden. Till 
detta kommer att Jeanette är ordförande 
i en förening som samlar personal i hela 
landet som arbetar inom cancerreha-
bilitering.

Jeanette har därmed överblick över 
både befintlig verksamhet inom can-
cerrehabilitering och vilka behoven är. 
Även om hon alltså vet mer än de flesta 
om de brister och problem som finns, vill 
hon börja med en positiv ansats.

nationellt vårdprogram för  
cancerrehabilitering

–  För det första händer det mycket. In-
sikten att behoven är stora har växt och 
det avsätts mer resurser. Det har tagits 
fram ett nationellt vårdprogram för can-
cerrehabilitering och inställningen att 
psykosocialt stöd måste vara en del av 
vården sprider sig, säger Jeanette.

–  För det andra ska man, när man  
diskuterar behoven, ha klart för sig att  
många patienter tycks klara sig bra med 
det stöd de får på annat sätt – det kan vara  

från behandlande läkare eller sköterska, 
från patientföreningar eller på nätet. En 
grupp patienter blir också så radikalt bo-
tade att några större biverkningar eller 
psykiska besvär faktiskt inte dyker upp.  

Det finns drabbade som säger 
att följdverkningarna är värre 
än själva tumören

Men för en relativt stor grupp patienter  
är problemen med fysiska och/eller psy- 
kiska biverkningar påtagliga. Det finns 
till och med drabbade som säger att följd-

verkningarna är värre än själva tumören.  
Och genom att antalet canceröverlevare 
ökar blir gruppen som behöver rehabi-
litering hela tiden större i absoluta tal.

– Resurserna är ofta otillräckliga och 
skillnaderna över landet är stora, på- 
pekar Jeanette. Vissa regioner informerar  
patienterna om deras rätt till stöd och råd- 
givning och anställer faktiskt personal 
för att klara av det. På andra håll tycks 
man sopa problemen under mattan.

I cancervården är fokuseringen 
på att få bort sjukdomen 
nästan total

Därför läggs inte mycket tid och resurser 
på det som är runtomkring, som om-
vårdnad och cancerrehabilitering.  På 
ett sätt är det lätt att förstå att det är så. 
Men Jeanette påpekar att inom andra 
diagnoser är det inte riktigt så. Hon tar 
hjärtsjukvården som exempel. Där ses 
rehabiliteringen som en del av vården på 
ett annat sätt. Fysioterapeuter, dietister 
och psykologer finns med tidigt för att 
främja en förändrad livsstil, vilket ses 
som en del av behandlingen.

Inom ramen för begreppet rehabilite-
ring dyker många olika problem och frå-
geställningar upp. Det kan handla om 
svår ångest, till exempel inför återbesök. 

Jeanette Winterling

Rekommendationen 
har varit vila. Men 
Yvonne visar att man 
ofta kan bedriva  
träning även under 
sjukdomsfasen och att  
det faktiskt förbättrar 
tillfrisknandet.

resurserna är ofta otillräckliga.
Jeanette Winterling har ägnat hela sitt yrkesliv åt att ge  
psykiskt stöd åt människor med cancer. Hon är utbildad  
sjuksköterska inom psykoterapi – och har dessutom  
forskat inom cancerrehabilitering, vilket givit henne en  
doktorsexamen inom vårdvetenskap.
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Den befintliga forskningen  
visar att cancerrehabilitering 
ger positiva effekter. För att 
mäta nyttan av rehab krävs  
mer forskning.

Trots kännedom om de följdtillstånd can- 
cersjukdom och cancerbehandling kan 
leda till hos patienter saknas en tydlig 
bild av cancerrehabiliteringens effekter  
på patientens fysiska och psykiska välmå-
ende. Mer forskning behövs för att kunna  
mäta nyttan av olika typer av cancerre-
habiliteringsmetoder. Med en bättre bild 
av cancerrehabiliteringens effekter kan 
forskare tydligare mäta nyttan med reha- 
bilitering, både ur ett individ- och sam-
hällsperspektiv och på kort och lång sikt. 

Fokus på vilka effekter  
cancerrehabilitering ger i 
patienters vardag 

Rehabiliteringsrådet efterlyste redan 
2011 en intensifiering av forskningen 
inom cancerrehabilitering, särskilt med 
fokus på arbetslivsinriktad rehabilite-
ring.	Utredningen	lyfte	fram	behovet	av	
både kvalitativa och kvantitativa studier 
med större flexibilitet som kompletterar 
de renodlade randomiserat kontrollerade 
(RCT) studierna. Detta för att fokusera 
på vilka effekter cancerrehabilitering ger 
i patienters vardag.

positiva effekter på både den 
fysiska och psykiska hälsan hos 
cancerpatienter. 

Mer forskning inom området behövs 
också för att kunna utveckla evidensba-
serade metoder och riktlinjer för cancer-
rehabilitering. I svenska och internatio-
nella studier där man tittat närmare på 

effekterna av olika typer av cancerreha-
bilitering kan man se att den har haft 
positiva effekter på både den fysiska och 
psykiska hälsan hos cancerpatienter. 
Samtidigt konstaterar forskarna bakom 
studierna att det krävs ytterligare forsk-
ning för att med större säkerhet bedöma 
effekterna av cancerrehabilitering och 
hur effekten skiljer sig mellan olika re-
habiliteringsmetoder.

träning kan avhjälpa 
vissa följdeffekter 
Den vanligaste cancerformen hos kvin-
nor är bröstcancer. I Sverige drabbas nära 
8000 kvinnor årligen, det innebär i ge-
nomsnitt knappt 22 diagnoser om dagen
Flera studier har undersökt effekten av 
cancerrehabilitering hos personer med 
bröstcancer.

VIlka aktIVIteter 
kan Ingå I CanCer-
rehabIlIterIng?

• Mindfulnessövningar
• Kostråd
• Fysisk aktivitet
• Samtal i grupp och individuellt
•  Verktyg för att hantera ångest 

och stress

Det är känt att regelbunden fysisk ak-
tivitet kan minska symptom och biverk-
ningar av cancerbehandling. Fysisk 
träning kan förbättra hälsan hos cancer-
överlevare jämfört med de som endast er-
bjuds vanlig vård och patienter som för-
skrivs fysisk träning kan ofta återgå till 
arbetet tidigare och arbeta fler timmar 
per vecka jämfört med kontrollgrupper-
na. Effekterna av olika typer av träning 
på cancerrelaterad fatigue, den vanligaste 
följdeffekten av bröstcancer och bröst-
cancerbehandling, är dock bristfälliga.  
Tidigare studier har endast kunnat visa att  
att medel- och högintensiv träning har 
bättre effekt än lågintensiv träning. 
Dessa studier har dock genomförts un-
der kortare perioder och saknar därför 
uppföljning av de långsiktiga effekterna. 

Mer forskning behövs 
för att kunna mäta 
nyttan av olika typer 
av cancerrehabili- 
teringsmetoder. 
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Hur kom du att arbeta med just 
denna frågeställning?
– Bakgrunden var att när jag 
jobbade som sjuksköterska 

fick jag väldigt många frågor om fysisk 
träning från patienter som jag inte riktigt 
kunde besvara. Så med start 2008 bör-
jade jag läsa på. Året därpå skrev jag på 
en forskningsplan som sedan blev finan-
sierad. CancerRehabFonden var faktiskt 
först med att ge oss ett startanslag till en 
studie som vi nu håller på med femårs-
uppföljningen av.

Vad är er målsättning med 
forskningen?

– Att patienter just ska kunna må så bra 
som möjligt under pågående cancerbe-
handling. Och att de med enkla medel 
ska kunna göra mycket själv för att må 
bättre. Träning är egenvård, men man  
behöver stöd för att göra det på rätt sätt. 
Vår frågeställning är hur man på ett säkert  
sätt ska träna och med vilken intensitet 
man ska göra det för att få så god effekt 
som möjligt under behandlingen.

Vad kan du säga om forsknings-
resultaten så här långt?

– Att de faktiskt är ganska fantastiska. 
Vi kan se väldigt goda effekter hos de 
patienter som har tränat under pågående 
behandling. De har fått testa två olika 

Optitrain ska visa vilken typ av 
fysisk träning som ger bäst  
effekt på bröstcancerdrabbade.

former – konditionsträning respektive 
kombinationsträning, både styrke- och 
konditionsträning. Dessutom har vi haft 
en kontrollgrupp som fått tips och råd att 
träning var bra, men inget specifikt stöd 
för att träna.

Vad blev utfallet?

– Vi kan se att träning haft en väldigt posi- 
tiv	effekt.	Under	pågående	behandling	har	 
gruppen som kombinationstränat haft 
störst lindring av fatigue, den hjärntrött-
het som många ofta får under cancer-
behandling och är väldigt svårhanterlig. 
Patienterna som ägnade sig åt någon 
form av träning kunde snabbare återgå 
till sina arbeten och var sjukskrivna i 
mindre omfattning ett år efter avslutad 
behandling än patienterna i kontroll-
gruppen. I den gruppen var 15 procent 
av patienterna heltidssjukskrivna medan 
det i gruppen som kombinationstränade 
bara var tre procent heltidssjukskrivna 
respektive sju procent av patienterna som 
enbart konditionstränade. Det är verk-
ligen stora skillnader, understryker hon.

optitrain är en pågående studie som sker i ett samarbete mellan Karolinska  
Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Målet med optitrain är att  
fördjupa insikterna inom området och utvärdera vilken typ av fysisk träning 
som har bäst effekt på bröstcancerdrabbade kvinnor som genomgår  
cytostatikabehandling. Studien leds av onkologisjuksköterskan och  
professorn Yvonne Wengström, ny medlem i CancerrehabFondens  
vetenskapliga råd.

Yvonne Wengström

– Det är helt enkelt viktigt att träna un-
der sin behandling. Och om inte det går 
behöver man stöd för att kunna träna 
efter behandlingen. Tyvärr finns det väl-
digt lite stöd för sådant i samhället i dag.

Vad är din bild av hur forsk-
ningen kring cancerbehandling 
fungerar i dag?

– Det finns ett stort kunskapsgap inom 
området rehabilitering. Det finns inte 
tillräckligt många interventionsstudier 
där man testat olika typer av stöd så vi 
har väldigt lite evidens för att det vi gör 
är rätt saker. Fast när det gäller evidens 
och fysisk aktivitet som är det område 
som jag kan bäst så börjar vi faktiskt få 
allt mer kunskap: Det finns i dag 750 till 
800 studier på över 50 000 cancerpatien-
ter. Vår nästa studie handlar bland annat 

om de som fått tillbaka sin avancerade 
cancersjukdom och om hur vi kan stötta 
dem så att de mår bättre. 

Ska ni också studera hur över-
levnaden bland cancerdrabbade 
kan bli större genom fysisk 
träning?

– Ja, men det tar väldigt lång tid. Det 
finns i dag två publicerade studier, en 
från Australien och en från Holland, som 
pekar på att träning kan ha en positiv 
effekt på överlevnaden. Fast studierna 
är inte gjorda på tillräckligt många pa-
tienter ännu. Vi har därför nu bildat ett 
konsortium ihop med kollegor i Europa 
för att tillsammans studera överlevnaden 
bland fler patienter. Det är fler och fler 
som intresserar sig för dessa områden nu.  

Vad ser du som den stora 
utmaningen framöver inom 
ditt forskningsområde? 
– Tyvärr har det här området inte lockat 
så många forskare tidigare, men det har 
faktiskt vänt. Nu börjar man kunna peka 
på att fysisk träning kan påverka utfallet 
av behandlingen och då börjar forskar-
världen att lyssna. Medvetenheten har 
ökat otroligt mycket de senaste fem åren. 
Det saknas dock fortfarande forskning 
runt fysisk aktivitet för de som har avan-
cerade former av cancer och ovanliga di-
agnoser, poängterar Yvonne Wengström 
som delar sin tid mellan forskningen vid 
Karolinska	institutet	i	Stockholm	och	
kliniskt arbete som sjuksköterska vid 
bröstmottagningen på Tema cancer vid 
Nya	Karolinska	sjukhuset.

Slutligen – är det någon studie 
bland dina kollegor inom 
cancersjukdomar som du skulle 
vilja lyfta fram?

– När det gäller svenska studier så har 
professor	Karin	Nordin	på	Uppsala	uni-
versitet gjort en nationell studie bland 

Vår nästa studie 
handlar bland annat 
om de som fått till-
baka sin avancerade 
cancersjukdom och 
om hur vi kan stötta 
dem så att de mår 
bättre.

600 cancerpatienter med bröst-, prostata- 
eller tarmcancer. Det är en av de största i 
sitt slag som hittills gjorts i Sverige. I den 
har man tittat på beteendevetarstöd och 
två olika träningsinterventioner för att 
se om det är betydelsefullt om man stöt-
tar patienter med till exempel peppande 
samtal för att de ska orka att upprätthålla 
träningen.

Studien ska kartlägga skillnaderna i 
de europeiska hälsovårdssystemen 
för att bevisa den positiva effekten 
av motion på cancerrelaterade bi- 
verkningar och patienternas livs-
kvalitet. resultaten kommer bidra 
till att utveckla stöd under den med-
icinska behandlingen och förbättra 
kliniska riktlinjer och rekommenda-
tioner för patienter som genomgår 
en cancerbehandling. Studien 
kommer fortgå under fem år och 
länder som deltar utöver Sverige är 
nederländerna, tyskland, Spanien, 
polen och australien.

Den svenska delen av forskningen 
kommer att ske på rörelseglädje-
labbet på Karolinska Universitets-
sjukhuset som forskar om träning 
vid cancersjukdom samt erbjuder 
träningsråd och motionsmöjligheter 
för patienter.

YVOnne leDer äVen karO-
lInSka unIVerSItetSSjuk-
huSetS arbete I Den
eu-FInanSIeraDe StuDIen 
preFerable.
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kost kan både förebygga 
insjuknande och bidra till åter-
hämtning från cancer

Betydelsen av kosthållning blir alltmer 
tydlig för att förebygga och återhämta sig  
från cancer. I en rapport från World Cancer  
Research Fund från 2018 baserad på tusen- 
tals vetenskapliga artiklar konstateras 
att hälsosamma matvanor både minskar  
risken att drabbas av cancer och bidrar 
till återhämtning från cancer. 

Rapporten sammanfattar sina slut-
satser i tio råd som tillsammans utgör 
hälsosamma livsstilsval som kan ha en 
enorm inverkan på människors risk att 
utveckla cancer och förmåga att åter-
hämta sig från sin cancerbehandling:

Mindfulness ett bra verktyg för 
stressreduktion

Mindfulnessövningar är en metod som 
undersökts inom cancerrehabilitering. I 
en randomiserad studie från Skaraborgs 
sjukhus och Sahlgrenska universitets- 
sjukhuset undersöktes effekten av mind-
fulness hos kvinnor med bröstcancer. 
Målet med studien var att undersöka  
effekten av mindfulness som ett verktyg 
för stressreduktion och genomfördes på 
166 kvinnor. 

Forskarna identifierade positiva ef-
fekter av mindfulness både på ett psykiskt  
och fysiskt plan i en uppföljning tre må-
nader	efteråt.	Kvinnorna	som	deltagit	 
i mindfulnessövningar hade bland annat  
lindrigare depressioner, mindre symp- 
tombörda, förbättrad psykisk hälsa, för-
bättrad förmåga att hantera stress och 
ett förbättrat immunförsvar jämfört med  
de som inte deltagit i mindfulnessövningar.

Stressreduktion kan ha 
positiva effekter på risken 
för cancerspridning

Att just hantera och minska stress kan 
ha positiva effekter på risken för cancer-
spridning. Förutom egenvärdet i att för-
bättra patienters psykiska välmående kan 
stressreduktion ha positiva effekter på 
risken för cancerspridning, indikerar en 
australiensisk studie från 2016. 

I	studien	från	Monash	University	under-
söktes effekten av stresspåslag på cancer-
spridning hos möss med inplanterade 
bröstcancertumörer. Studien visade på 
tidigare oförutsedda kopplingar mellan 
stressrelaterade nervsignaler och sprid-
ningen av tumörceller. 

Forskarna Erica Sloan och Caroline 
Le som lett studien menar att eftersom 
cancer ofta är en stressande upplevelse 
kan en möjlig väg till förbättrade resultat 
för cancerbehandling vara att använda sig 
av metoder för att minska stresssignaler 
från det sympatiska nervsystemet.

10 råD OM hälSOSaMMa 
lIVSStIlSVal 

 1  Håll vikten inom normalspannet   
(BMI mellan 18,5–24,9)

 2  Var fysiskt aktiv i din vardag – gå 
mer och sitt mindre

 3  Gör fullkorn, grönsaker, frukt  
och baljväxter så som bönor och 
linser till en stor del av din kost

 4  Undvik snabbmat och annan 
processad mat som är rik på 
fett, stärkelse och socker

 5  Undvik sockrade sötade drycker, 
drick mest vatten och osötade 
drycker

 6  Ät måttliga mängder rött kött  
och undvik att överhuvudtaget  
äta processat kött 

 7 Begränsa intaget av alkohol

 8  Undvik kosttillskott, försök få 
dina näringsintag genom din 
kost

 9  amma ditt barn om du har möj-
lighet, det ger både dig själv och  
barnet ett ökat skydd

10  Canceröverlevare rekommen - 
deras att följa ovanstående råd  
för att förebygga återfall.  
Canceröver levare bör alltid kon-
sultera professionell personal.

I tidigare studier har man också kunnat  
koppla stressrelaterade psykosociala 
faktorer	till	ökad	cancerdödlighet.	Kli- 
niska studier har visat att kroniska  
perioder av stress kan öka inflammationen  
i kroppen och påskynda förloppet av 
bland annat cancersjukdomar. 

högre livskvalitet med 
rehabilitering

En studie från 2012 undersökte effekterna  
av grupprehabilitering hos bröstcancer-
drabbade och genomfördes vid Centrum 
för klinisk forskning i Västerås. Studien 
gjordes på en grupp kvinnor som deltog 
i en veckas rehabilitering bestående av 
bland annat kuratorssamtal, informa-
tion, avslappning och utlärning av så 
kallade copingstrategier. 

I en uppföljning ett år senare kunde man 
se att andelen kvinnor med hög ångest-
nivå var lägre i gruppen som fått rehabi-
litering än i kontrollgruppen. Men i en 
uppföljning 6,5 år senare kunde man inte 
se någon skillnad mellan de olika grup-
perna vad gäller ångest och depression. 
Däremot kunde man i långtidsuppfölj-
ningen se att kvinnorna i gruppen som 

fått rehabilitering hade mindre symptom 
på fatigue och ett bättre utfall på frågor 
kring livskvalitet, kroppsuppfattning 
och framtidstro.

Helena Granstam Björneklett som 
genomförde studien kommenterade i 
samband med publiceringen att behovet  
av rehabilitering varierar från person till 
person; vissa behöver ingen rehabilite-
ring, och vissa behöver främst fysisk re-
habilitering. Hon efterlyser en screening- 
metodik och ett sätt att behovspröva  
patienter för rehabilitering. 

Ökad psykisk ohälsa för 
de anhöriga

För varje person som får en cancerdiagnos  
ställs världen på ända. Detsamma gäller 
för patientens anhöriga, som ofta är de 
viktigaste personerna i att ge både emo-
tionellt och praktiskt stöd under sjuk-
domsförloppet.	En	studie	av	Katarina	
Sjövall vid Lunds universitet visar att 
den anhöriges mentala hälsa också kan 
påverkas negativt. 

Ångest och depression är vanligt fö-
rekommande. Oro för sjukdomens och 
behandlingens utveckling och en ökad 
andel praktiska åtaganden kan vara en 
av de bakomliggande orsakerna till den 
negativa hälsoutvecklingen. Ibland upp-
lever partnern till och med mer oro än 

cancerpatienten.	Utöver	de	psykiska	ef-
fekterna kan även ekonomiska och yrkes- 
mässiga konsekvenser uppstå till följd  
av cancerdiagnosen. Speciellt kvinnor 
tenderar att få en lägre inkomst efter deras  
partner insjuknat i cancer, dock tycks män- 
nens lön vara oförändrad.

Studien efterlyser mer forskning om 
partnerns situation i förhållande till den 
cancersjuke för att även kunna ge till-
fredsställande stöd och vård till partnern 
i ett tidigt skede.

CanCerrehab FOnDen 
eFterlYSer Mer  
FOrSknIng InOM:

•  De kort- och långsiktiga 
effekterna av 
cancerrehabilitering på 
individens hälsa

•  Skillnaderna i effekt av olika 
typer av cancerrehabili terings- 
metoder

•  Samband mellan cancer och 
psykisk ohälsa

•  Bieffekter av behandlingar och 
läkemedel

•  rehabiliteringseffekter för att 
hjälpa cancerdrabbade att 
återgå till arbetet

Hälsosamma mat-
vanor minskar risken 
att drabbas av cancer 
och bidrar till åter-
hämtningen efter en 
cancerbehandling.
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Det säger Thomas Schneider, 
utvecklingschef på stiftelsen 
Bräcke Diakoni som har en 
långvarig erfarenhet av cancer- 

rehabilitering. Stiftelsen driver bland 
annat	Kurorten	Mösseberg,	en	av	de	
anläggningar där CancerRehabFonden 
erbjuder rehabiliteringsveckor. Stiftelsen 
sysselsätter nu 1200 medarbetare och är 
därmed en av de största icke vinstdri-
vande aktörerna inom vård och omsorg 
i Sverige. 

Bräcke diakoni tillkom för över 90 
år sedan som en social verksamhet för 
att minska misären bland hamnarbetare 
i Göteborg. Den instiftades av den som 
då var biskop och är idag en fristående 
stiftelse som har utvecklats till en natio-
nell verksamhet med bland annat äldre-
boenden, hospice, rehabilitering, sociala 
verksamheter och vårdcentraler.

Viktigt att hela tiden utveckla 
verksamheten så att den blir ännu 
bättre och kan möta nya behov

Thomas Schneider brinner för att bedriva 
en verksamhet, som med högsta kvalitet 
blir ett bra alternativ till både offentliga 
och vinstdrivande aktörer. För honom är 
det också viktigt att hela tiden utveckla 
verksamheten så att den blir ännu bättre 
och kan möta nya behov:

– Jag har själv en bakgrund som 
forskare och ser ett enormt behov av att 
förnya samhällets insatser för vård och 
omsorg. Sveriges innovationsmyndig-
het, Vinnova, talar om ”utmaningsdriven 
innovation” och det är ett väldigt relevant 
begrepp. Vi står inför f lera jätteutma-
ningar.	Utvecklingen	av	cancerbehand-
lingen är en sådan – fler blir sjuka men 
f ler överlever också, och där vet vi att 
behovet för rehabilitering växer.

– Vårt mångåriga samarbete med CancerrehabFonden 
går nu in i en ny, spännande fas när vi också ska bedriva 
kunskapsutveckling tillsammans.

Det finns ett enormt behov av 
att förnya samhällets insatser 
för vård och omsorg.

ternas huvuden. Men även här gäller 
att kunskap är makt. Om vi kunde göra  
patienterna mer delaktiga i informationen,  
skulle makt förskjutas till patienterna. 
Det vore väldigt bra. Därför har vi också 
IT-utvecklare med i vårt utvecklings-
projekt. 

– Om en cancerpatient själv hade  
enkel tillgång till den här informationen 
skulle han eller hon känna till sin rätt till 
rehabilitering. Dessutom skulle patien-
ten kunna se var olika stödinsatser finns 
tillgängliga. Och att en del kanske kan 
klaras på den egna vårdcentralen, så man 
slipper resa så långt.

Thomas Schneider betonar civilsam-
hällets betydelse i dessa frågor. Projektet 

Vinnova har beviljat ekonomiskt stöd 
till flera innovationsprojekt som Bräcke 
Diakoni driver. Nu senast har man bifal-
lit en ansökan om att fördjupa kunskapen 
om cancerrehabilitering. CancerRehab-
Fonden är en av de medsökande.

Starka indicier på att våra  
insatser gör nytta

– Vi har starka indicier på att våra insat- 
ser gör nytta men sanningen är att kun-
skapsläget om vad som fungerar bäst 
inom cancerrehabilitering är otillfreds-
ställande. Det vill vi nu ändra på. En vi-
sion är att med hjälp av Vinnova-peng-
arna bygga ett kunskapscentrum som 
kontinuerligt förser kliniker och mot-
tagningar runtom i landet med de senaste 
rönen från forskningen, berättar han. 

Vård handlar mycket om 
informationsflöden
Diagnoser, provsvar, röntgenbilder,  
remisser, kunskaper om nya behandlings- 
metoder och så vidare. Idag går mycket 
av de här flödena högt ovanför patien-

har initierats av flera civilsamhällesaktö-
rer som idéburna stiftelser eller patient-
föreningar. Allt behöver inte ske inom 
vårdapparatens ram. Inte minst när den 
medicinska behandlingen är avslutad  
så kan var och en bidra, det kan handla 
om livsstilsförändringar som kost eller 
träning. 

Det handlar om att hantera 
en ny livssituation

– Rehabilitering behöver omdefinieras. 
Det handlar inte bara om att komma 
tillbaka till det liv man hade innan man 
fick cancer utan om att hantera sin nya 
livssituation. Detta gäller inte bara den 
cancerdrabbade utan även hela det so-
ciala nätverket runtomkring.

– Just för att behovet av nytänkande 
är så stort ser jag verkligen fram emot att 
ta tag i denna samhällsutmaning tillsam-
mans med bland andra CancerRehab-
Fonden, säger han.  

En vision är att med 
hjälp av Vinnova-
pengarna bygga ett 
kunskapscentrum 
som kontinuerligt 
förser kliniker och 
mottagningar med 
de senaste rönen från 
forskningen.

Thomas Schneider 
brinner för att  
bedriva en verksamhet,  
som blir ett kvalitets-
alternativ till både 
offentliga och vinst-
drivande aktörer.

Thomas Schneider
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I verkligheten erbjuds bara en 
femtedel av cancerdrabbade 
rehabilitering.

Samhälls-
perspektivet
Varje cancerpatient i Sverige har rätt till en individuell rehabiliteringsplan, 
det fastslår det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. I 2019 
års uppdaterade version av vårdprogrammet har man lagt till riktlinjer för 
uppföljning efter avslutad cancerbehandling i syfte att identifiera rehabili-
teringsbehov kopplat till sena komplikationer. Verkligheten är däremot en 
annan där bara en femtedel av cancerdrabbade erbjuds rehabilitering.  
Bristen på cancerrehabilitering påverkar inte bara de cancersjuka och  
deras anhöriga, utan kan även påverka samhället med högre kostnader.
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ändrad jämfört med motsvarande under-
sökning 2017.  

Organisationen	Ung	Cancer	genom-
förde en liknande undersökning med 
sina medlemmar under 2018 med 624 
svar (350 cancerdrabbade och 274 närstå-
ende). I undersökningen är kontrasterna 
slående hur de drabbade bedömer den 
medicinska vården respektive rehabi-
literingsinsatserna. När det gäller den 

endast fyra procent av patienter  
med cancersjukdom har en reha- 
biliteringsplan, trots att de har  
rätt till det enligt det nationella  

vårdprogrammet för cancerrehabilitering.  
Det visar Nätverket mot Cancers un-
dersökning för cancerberörda från 2014,  
där 1 800 cancerpatienter och deras när-
stående svarade på vilken rehabilitering 
de erbjudits. Bland de som haft eller hade 
cancer uppgav 37 procent att de inte fått 
något stöd eller hjälp alls i samband med 
sin cancersjukdom, som att exempelvis 
träffa en kurator, kontaktsjuksköterska 
eller psykolog. 22 procent hade en skrift-
lig individuell vårdplan medan endast 
fyra procent hade en skriftlig rehabili-
teringsplan. Bland de närstående hade 
cirka 20 procent erbjudits någon form  
av praktiskt, ekonomiskt eller psyko-
logiskt stöd, samtidigt som 60 procent 
svarade att de hade önskat att de blivit 
erbjudna stöd.

endast ett fåtal erbjuds cancer-
rehabilitering via sjukvården

I bästa fall har andelen som får en reha-
biliteringsplan ökat något sedan 2014 
– det vet vi inte. Men vad gäller andelen 
som erbjuds rehabilitering tycks den inte 
ha ökat. CancerRehabFonden belyste 
samma problematik i en undersökning 
som riktades till alla som deltagit i en 
rehabiliteringsvecka under 2018. Av 
de 264 respondenterna hade endast 20  
procent blivit erbjudna cancerrehabili-
tering via sjukvården. Siffran är oför-

Regionerna är enligt 
lag skyldiga att erbjuda 
rehabilitering till alla 
dem som behöver  
hjälp att komma  
tillbaka till livet.

medicinska vården ger 81 procent av de 
drabbade toppbetyg, det vill säga fyra 
eller fem på en femgradig skala. Endast 
tre procent ger underbetygen ett eller två. 
Det kan jämföras med betygen för reha-
biliteringsinsatserna där bara 19 procent 
ger fyra eller fem, medan 50 procent ger 
underbetyget ett eller två.

I undersökningen uppger 59 procent 
av de drabbade att de fått samtalsstöd. 
Detta kan jämföras med fysisk rehabili-
tering där det är 23 procent som uppger 

att de har fått stöd. I båda grupperna är 
det cirka hälften som proaktivt blivit 
erbjudna stöd medan cirka en tredjedel 

fått fråga efter den själv. I siffrorna för de 
drabbade som inte har haft någon form av  
rehabilitering uppger hela 71 procent att 
de skulle vilja haft det.

alla cancerpatienter bör 
erbjudas rehabilitering
under hela vårdprocessen

Det nationella vårdprogrammet för cancer- 
rehabilitering slår fast att varje patient 
med cancer bör erbjudas cancerrehabi-
litering under hela vårdprocessen. Alla 
patienters behov ska bedömas och nöd-
vändiga insatser utan dröjsmål följas upp.  
Ambitionen är att rehabiliteringen ska 
starta redan vid misstanke om cancer eller  
diagnos och sedan uppdateras kontinu-
erligt under och efter behandling utifrån 
varje patients behov och resurser. Re-
gionerna har enligt lag en skyldighet att 
erbjuda rehabilitering till alla dem som 
behöver hjälp för att komma tillbaka till 
ett fullvärdigt liv. Detta är ett krav som 
riksdagen har ställt på regionerna, men 
som de i dag inte uppfyller.

I vårdprogrammet konstateras att pa-
tientens situation och behov av cancer- 
rehabilitering bör kartläggas i samråd 
med patienten, samt att man inte kan räkna 
med att patienten själv ska ta ansvar för 
denna bedömning och efterfråga adekvata  
insatser. Patienten har heller inte möjlig-
heter att kartlägga sina behov genom att 
möta företrädare för alla de professioner 
som är aktuella inom cancerrehabilite-
ring. Vårdprogrammet föreslår att pati- 
enten tillsammans med läkaren och 
kontaktsjuksköterskan ska samråda och 
utarbeta en individuell vårdplan i vilken 
cancerrehabilitering utgör en viktig del.

Bara fyra procent  
av patienter med  
cancersjukdom har  
en rehabiliterings- 
plan trots att de har 
rätt till det.
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egenvårdsråd och den rehabilitering som  
krävs under pågående behandling och  
för patienter som är sjuka i högre grad. 

– För den senare gruppen är det vik-
tigt att det finns resurser på sjukhusen 
med till exempel fysioterapeuter och 
arbetsterapeuter, och kanske logope-
der och psykologer. I detta tror jag att 
diskussionen med regionerna är väldigt 
viktig. Min känsla under åren som jag 
arbetat med cancer är att vid neddrag-
ningar så ryker ofta sjukgymnasten och  
dietisten. Det är oerhört allvarligt – det  
är ju en livsavgörande skillnad hur 
snabbt en patient kommer upp ur sängen  
och börjar äta.

Sjukvårdens ekonomiska resurser  
är som bekant ändliga. Finns det 
någon del av cancervården som 
skulle kunna omdisponeras till 
förmån för andra?

– Det där är en jättebra fråga, det är nå-
got som jag tycker att vi måste diskutera 
mycket mer. Personal och läkemedel är 
ju de stora kostnaderna i cancervården. 
Jag tror att vi måste bli bättre på hur vi 
använder våra läkemedel. Vi vet att av 
nya läkemedel så finns det ett antal som 
inte är verksamma eller som bara är verk-
samma för vissa patienter. Därför måste 
vi fortsätta att följa upp dem så att vi kan 
sluta använda läkemedel som inte har 
effekt. Det handlar om enormt mycket 
pengar, miljarder kronor, betonar han. 
Vi måste också prioritera: ”Ska vi ge 
de här dyrare läkemedlen till patien- 
terna och hur mycket bättre är de än de 
gamla?”.

– Blir vi bättre på att använda rätt 
läkemedel till rätt patient så tror jag att 
vi kan använda en del av de pengarna 
till rehabilitering. En annan sak är att 
avsluta behandling i rätt tid. När en pa-
tient går in i den palliativa fasen måste 
vården våga fatta beslut tillsammans 
med patienten om att sluta med de dyra 
läkemedel som inte längre spelar någon 
roll, och i stället fokusera på smärtlind-
ring och livskvalitet. 

hur ser du på det rådande forsk-
ningsläget inom cancervården?     
– Det är ändå ganska gott. Det pågår 
många kliniska studier, men när det 
gäller rehab så är det inte lika många 
studier. Jag var med och initierade stu-
dier	 på	 Akademiska	 sjukhuset	 i	 Upp-
sala där man införde fysisk aktivitet för 
patienten mycket tidigare än vanligt. 
Dessa pågår fortfarande. Man behöver  
förstå att sjuksängen är patientens  
värsta fiende och att fysisk aktivitet på-
verkar hur snabbt man kan återhämta 
sig efter en tuff behandling. Men här 
behövs mer kunskap.

Han tillägger att det inte finns så 
många akademiska tjänster inom just 
dessa områden. Något det borde läggas 
större fokus på. 

– Jag tror att RCC skulle kunna vara 
med och påverka det.

I dag tycks det råda en generellt
större öppenhet inom vården för
”mjukare rehabiliteringsformer”.
har det skett ett skifte i hur 
läkarkåren ser på dessa behand-
lingsformer?

– Ja, läkare bidrar med till exempel me- 
dicinsk yoga på CancerRehabFondens  

rehabveckor. Det är helt klart att man 
har förstått att det är viktigt, men jag 
tycker fortfarande att vi har en lång väg 
att gå.

Vi behöver satsa mer på rehabilite-
ring rent generellt, där de olika rehab-
centra vi har är en viktig del. Men det 
skulle behövas många fler. 

– Att få en ännu bättre rehabvård i 
Sverige har ju naturligtvis national-
ekonomiska effekter. Ger vi en dyr be-
handling för att de som är arbetsföra ska 
kunna komma tillbaka i arbetslivet och 
betala skatt igen så behöver det finnas 
olika former av rehab för att den can-
cersjuka ska orka detta. Här behöver 
det läggas resurser – och jag är alldeles 
säker på att de pengarna får vi tillbaka. 

Vad i rehabfrågan inger dig  
hopp för framtiden?

– Att patienterna har fått en större talan 
– och vad de säger är att rehabilitering är 
mycket viktigt. Jag är säker på att RCC 
har förstått och lyssnat på detta. Ytterst 
har också politikerna förstått det. Får vi 
fortsätta med den långsiktiga satsningen  
och med nationella mål kan vi ge rehabi-
literingen en mycket större del. Då kan  
det här bara bli mycket bättre.

I vilken omfattning upplever du att 
rehabilitering diskuteras inom Re-
gionala Cancercentrum (RCC) och 
i dialog med regionerna?

– Varje region och varje RCC arbetar 
med dessa frågor. Det RCC har gjort är  
att sätta samman en nationell arbets-
grupp som har tagit fram ett vårdprogram 
för cancerrehabilitering. Det fungerar 
som nav i arbetet. Det finns också sär-
skilda satsningar, till exempel rehabi-
litering efter cancer i bäckenet där det 
finns en särskild arbetsgrupp, vägledning 
och flera regionala satsningar. Rehabi-
litering finns ju i den nationella cancer-
strategin som ett tydligt uppdrag från 
regeringen – vi ska arbeta med dessa 
frågor.

– De senaste åren har det varit ett 
stort fokus på led- och väntetider och 
standardiserade vårdförlopp, och det 
innefattar ju bara den första delen av 

patientens cancerresa – tiden från upp-
täckt av cancer till första behandling. De 
standardiserade vårdförloppen anger  
att rehabilitering ska påbörjas redan under  
utredningen. Men en stor del av rehabili- 
teringen ligger ju under och efter be- 
handling, och den perioden har inte fått 
lika stor uppmärksamhet. 

hans hägglund ser rehabilite-
ringsvården som ett område 
som rCC kan bli mycket bättre 
på och arbeta mer med. hur ser 
dialogen med regionerna ut för 
närvarande?
– Det jobbas regionalt i stor utsträck-
ning.	Jag	och	cancerteamet	på	SKL	kan	 
ha en dialog direkt med hälso- och sjuk-
vårdsdirektörerna liksom med sjukvårds- 
delegationen. Dessutom ingår det poli- 
tiker och tjänstemän i de regionala RCC:s  
ledningsgrupper, så vi har direkt kontakt  
med regionerna i dessa frågor.

Han understryker hur påtagligt pa-
tienternas engagemang är i rehabfrågor.

– Det har vi tagit på allvar. Rehabi-
litering står högt på agendan. Vi sitter 
just nu i RCC i samverkan och arbetar 
med att ta fram en nationell målbild 
som ska bli skarpare, och där rehabili-
tering har en viktig del. Någon sådan 
nationell målbild har faktiskt aldrig 
funnits tidigare, det har enbart funnits 
regionala cancerplaner.

Vad är din uppfattning efter 
många år inom cancervården, 
behöver rehabinsatserna  
prioriteras tydligare?

– Ja, absolut. Det är något som vården 
måste komma igång med tidigt. Alla 
patienter bör få tydlig information och 
möjlighet att vara delaktiga redan från 
början av sin cancerresa. Man ska veta 
vilken diagnos man har fått, hur lång 
tid behandlingen kommer att ta och hur 
prognosen ser ut.  Då ska man också få 
information om hur man själv kan på-
verka sin situation genom sina levnads-
vanor – som motion, rökning, alkohol 
och matvanor.

Hans Hägglund gör skillnad på dessa 

rehabilitering står högt 
på agendan. 
Hans Hägglund är läkare och nationell cancersamordnare vid Sveriges 
kommuner och landsting, SKL. Han arbetade tidigare i drygt tjugo år 
på Karolinska sjukhuset i Stockholm inom stamcellstransplantation, 
därefter på akademiska sjukhuset i Uppsala som chef för den medi-
cinska onkologi- och hematologiverksamheten.

Hans Hägglund

Jag och cancerteamet  
på SKL kan ha en 
dialog direkt med 
hälso- och sjukvårds-
direktörerna liksom 
med sjukvårdsdele-
gationen.
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kontaktsjuksköterskan ska vara 
stödpunkten i vården

Oavsett var patienten bor och vilken vård  
och rehabilitering som erbjuds just där 
ska kontaktsjuksköterskan vara cancer-
patientens stöd i cancervården, enligt 
vårdprogrammets	 riktlinjer.	 Kontakt-
sjuksköterskan ansvarar för att upprätta 
en vårdplan och ha ett övergripande  
ansvar för patienten och närstående  
under hela cancervårdsförloppet.

Patienten ska prata med kontakt-
sjuksköterskan eller med kuratorn om 
vad som kan vara lämpligt och vilka 
möjligheter som finns för rehabilitering. 
Kontaktsjuksköterskan	ska	även	vägleda	 
patienten till de specialister som kan  
vara viktiga för rehabilitering och kan 
även själv ge stödsamtal. Vårdplanen ska  
bland annat beskriva behoven av re- 
habilitering och vilka behov som kan  
uppstå senare. Vårdplanen  ska också  

inkludera hur patienten ska få stöd och  
hjälp samt ska uppdateras varje gång  
något förändras som har betydelse för  
patienten och förändrar behovet av re- 
habilitering. Det ska framgå i varje 
patients journal om denna har fått en 
vårdplan.

Vårdprogrammet innehåller 
riktlinjer för rehabilitering efter 
friskförklaring

Målet med det nationella vårdprogram- 
met är att regionerna ska använda det 
som underlag för beslut om konkreta  
tillämpningar på sjukhus, mottagningar  
och vårdcentraler. All rehabilitering 
kommer inte att ske på samma sätt i  
hela landet eftersom de geografiska  
förutsättningarna varierar, men mål-
sättningen är att alla patienter med  
cancer ska få sina behov tillgodosedda 
på ett likvärdigt sätt. 

I den senaste revisionen av vård- 
programmet i februari 2019 understryks 
att behov kan uppstå och ibland för- 
värras även efter avslutad behandling. I 
den uppdaterade versionen har man lagt 
till riktlinjer för uppföljning efter avslu-
tad cancerbehandling i syfte att iden-
tifiera uppkomna rehabiliteringsbehov 
kopplat till både fysiska och psykiska 
komplikationer. I den nya versionen ges 
även riktlinjer för vilken dokumentation 
som vid avslutad uppföljning ska lämnas 
över till patienten för att öka dess för-
måga att uppmärksamma, hantera och 
kommunicera kring sin situation med 
kvarstående problem och besvär.  

På samma linje fastslår Rehabilite- 
ringsrådets offentliga utredning från  
2011 att behovet av rehabilitering ska  
bedömas kontinuerligt, dokumenteras  
och följas upp vid alla brytpunkter i vård-
processen, såväl som start och avslut av 
behandlingar.	Utredningen	konstaterar	 
även att det finns ett förbättringsbehov 
för patienter med samsjuklighet.

Möjligheterna till cancerreha-
bilitering varierar över landet

Vårdguiden lyfter upp att vården idag 
kan erbjuda vägledning till olika specia- 
lister (till exempel arbetsterapeut, fysio-
terapeut, psykolog och sexolog), reha- 
bilitering i grupp (kan innebära föreläs-
ningar, samtal och praktiska övningar) 
och möjligheter att åka till ett rehabili-
teringshem. Vissa sjukhus anordnar  
kurser för rehabilitering i grupp som kan  
ledas av sjuksköterskor, läkare, kurato- 
rer eller fysioterapeuter. Det finns olika  
kurser, till exempel för personer som  
behandlas för samma sorts cancer och  
kurser som även är öppna för närstående. 

Men det nationella vårdprogrammet 
har ännu inte implementerats av alla re-
gioner. Eftersom vårdprogrammet en- 
dast används som underlag för regio-
nerna för beslut om konkreta tillämp-
ningar på sjukhus, mottagningar och 
vårdcentraler skiljer sig mängden stöd 
och rehabilitering en cancerpatient kan 
få av vården stort beroende på var man 
bor och var man får behandling, enligt 
Vårdguiden. 

Stora skillnader mellan socio-
ekonomiska grupper och kön

Cancerfonden lyfte fram samma proble- 
matik i Cancerfondsrapporten 2019,  
men med fokus på skillnader mellan 
socioekonomiska grupper. I rapporten 
belystes att cancervården i Sverige är 
ojämlik i hela vårdkedjan, från diagno- 
stisering till behandling och rehabili- 
tering. Cancersjuka personer i grupper 
med låg social eller socioekonomisk 
status får inte samma bemötande, ut-

redningar och behandlingar som can-
cersjuka personer i mer priviligierade 
grupper. Rapporten lyfter att skillna-
derna som uppstår i själva vårdkedjan 
(från diagnostisering till behandling-
och rehabilitering) ibland kan vara mo-
tiverade, utifrån att olika individer kan 
ha olika behov, men även att det finns 
omotiverade skillnader, som exempelvis 
beror på att vårdpersonalen bidrar till 
ojämlikhet i mötet med patienten. Till 
exempel indikerar resultat från studier 
att lågutbildade, män och äldre blev 
remitterade till rehabilitering i mindre 
utsträckning än andra.  

Det verkar även finnas stora skillna- 
der mellan män och kvinnor i att aktivt  
söka	rehabilitering.	Under	CancerRehab- 
Fondens senaste ansökningsperiod mot-
togs totalt 515	ansökningar.	Utav	dessa	
var endast 7 procent av ansökningarna 
från män (35 stycken). Mönstret har sett  
likadant ut tidigare år. 

Detta ligger i linje med skillnaden 
mellan könen när det kommer till att söka  
stöd för psykisk ohälsa i allmänhet. I 
rapporten ”Maskulinitet och psykisk 

ohälsa” från 2018 som har tagits fram 
av	SKL	framgår	exempelvis	att	nästan	
dubbelt så många kvinnor som män  
vårdas för psykisk ohälsa i Region 
Stockholm. Samtidigt visar studien  
att differensen sannolikt inte beror  
på faktiska skillnader i hälsoläget  
könen emellan utan att det har sin grund 
i befintliga normer för maskulinitet,  
att känslouttryck är ett hot mot mäns 
”manlighet” och att behovet av hjälp 
innebär en risk att förlora status, kon-
troll och självständighet. 

I rapporten belystes 
att cancervården i 
Sverige är ojämlik i 
hela vårdkedjan, från 
diagnostisering till 
behandling och  
rehabilitering.

Oavsett var patienten 
bor och vilken vård 
och rehabilitering 
som erbjuds just där 
ska kontaktsjukskö-
terskan vara cancer-
patientens stöd. 
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Rapporten från SKL redovisar även 
att vården i dagsläget kan missa män 
med psykisk ohälsa då män rapporterar  
symtom som inte känns igen som de- 
pression enligt konventionella diagnos-
instrument, som är utformade utifrån 
hur kvinnor vanligtvis ger uttryck för 
depression. 

Det behövs fler undersökningar 
för att utforska skillnader mellan män 
och kvinnor inom cancerrehabilitering.  
Exempel på perspektiv att undersöka är 
hur könsfördelningen ser ut på rehab-
platser genom vårdsystemet, samt om 
viljan att söka och ta emot rehabilite-
ring skiljer sig mellan kön.

Det krävs ökade resurser till 
cancerrehabilitering

Cancerkommissionen är ett initiativ 
av Bristol-Myers Squibb, Amgen och 
Microsoft, men som arbetar fristående 
från företagen och verkar för att för-
bättra svensk cancervård samt skapa 
hållbara och lika förutsättningar för 

alla cancerpatienters vård i Sverige.  
Cancerkommissionens slutrapport från 
2018 innehåller skarpa skrivningar om 
behovet av en utbyggd cancerrehabili- 
tering. Slutrapporten lyfter fram att 
cancervårdens framsteg har skapat ett 
nytt sjukdomspanorama. För allt fler 
blir cancer inte längre en dödlig, utan 
snarare en ”kronisk”, sjukdom. Den 
politiska nivån måste beakta att det 
ställer nya krav på tillgång till rehabi-
litering och ibland på insatser från både 
primärvård och hemtjänst. De psyko-
sociala insatserna brister ofta idag, både 
under den akuta sjukdomstiden och 
därefter.

Cancerkommissionen kom fram till 
slutsatsen att när det gäller rehabilite-
ring är bilden en annan än den man får 
om man bara fokuserar på den medi-
cinska cancervården. Där är det svårt 
att hävda att resursbrist är huvudför-
klaringen till problemen. Men i fråga 
om rehabilitering krävs ökade resurser, 
till exempelvis kontaktsjuksköterskor, 
kuratorer och psykologer.

Det behövs fler under- 
sökningar för att  
utforska skillnader  
mellan män och  
kvinnor inom cancer- 
rehabilitering.

För allt fler blir cancer inte längre 
en dödlig sjukdom.
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Han har varit ordförande för 
Karolinska	Institutet,	statlig	
samordnare när AstraZeneca  
drog ner sin forskning i  

Södertälje och arbetat med nya medi-
ciner som riktar sig till mycket små  
patientgrupper. Åren 2017 och 2018 var 
han ordförande i Cancerkommissionen, 
ett initiativ från några företag för att 
förbättra svensk cancervård. Cancer-
kommissionens slutrapport innehåller 
skarpa skrivningar om behovet av en 
utbyggd cancerrehabilitering. 

– Vi lade ner ett ganska stort arbete 
på att analysera dagsläget i kedjans olika 
delar, alltså det förebyggande arbetet, 
själva vården, forskningen och reha-
biliteringen. En slutsats vi drar är att  
huvudproblemet när det gäller den 
medicinska vården inte är pengarna. 
Hur man än räknar har cancervården 
större resurser nu än den någonsin haft. 
Där handlar problemen snarare om 
sådant som organisation, IT-stöd och 
ledarskap. Men när vi kom till rehabi-
litering var det annorlunda. Där var vi  

tydliga med att det faktiskt behövs  
större resurser. Därför sticker de skriv-
ningarna ut.

hur kom ni till den slutsatsen?

– Vår arbetsmetod var främst intervjuer. 
Därutöver byggde vi förstås mycket på 
den kunskap som kommissionens leda-

möter hade med sig in i arbetet. Bilden 
som växte fram var att den medicinska 
behandlingen inte på något sätt är per-
fekt, men ändå når allt bättre resultat. 
Vi har flera förslag också på hur vården 
kan bli ännu bättre. Men att behovet av 
bättre psykosocialt omhändertagande 
är stort var så genomgående i de kontak-
ter vi hade, att det var omöjligt att inte 
ta det till sig.

Om det kommer nya resurser, 
hur ska de användas?

– Låt mig först säga att det måste  
komma nya resurser. Det beror ytterst 
på att det man ibland kallar ”sjukdoms-
panoramat” har förändrats. Cancer har,  

hårdraget men dock, gått från att vara 
en dödlig sjukdom till en kronisk sjuk-
dom. Först och främst måste därför 
patienter och anhöriga få veta att det 
finns hjälp att få vid bi- och följdverk-
ningar. Ofta är sjukdomen förknippad 
med mycket ångest, även hos resten av 
familjen. Saklig information kan ibland 
dämpa oron. Därför måste det finnas 
tillräckligt med kuratorer, psykologer 
och andra för att kunna möta behoven. 
En kompletterande insats, som visat sig 
extremt uppskattad, är vistelse på reha-
biliteringshem. Idag vet inte alla om att 
den möjligheten finns, men när det blir 
känt kommer det att finnas behov av fler 
platser.

tror du det kommer en  
förändring?

– Ja, jag hoppas verkligen det. Det  
handlar om sköra, bräckliga människor i 
en extremt svår fas i livet. Även deras an-
höriga är ofta pressade till det yttersta.  
Så deras möjligheter att själva föra sin 
talan och göra väsen av sig är kanske 
inte de bästa. Vilket gör det desto vikti-
gare att vi som kan påverka och har sett 
behoven slår larm och gör vad vi kan för 
att få fram en förändring.

behovet av bättre psykosocialt 
omhändertagande är stort.
Lars Leijonborg, välkänd som tidigare partiledare  
och minister, har sedan han lämnat politiken ägnat  
sig åt många olika saker, men de har ofta haft  
medicinsk anknytning.

Cancerkommissionens 
slutrapport innehåller 
skarpa skrivningar  
om behovet av en  
utbyggd cancerreha-
bilitering.

En kompletterande 
insats, som visat sig 
extremt uppskattad, 
är vistelse på rehabi-
literingshem. Idag vet 
inte alla om att den 
möjligheten finns.

Lars Leijonborg
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och dietister. Centrumet har också i 
uppdrag att ha ett forsknings- och ut-
bildningsperspektiv på verksamheten 
och att ta fram standardiserade processer  
för cancerrehabilitering.

Många cancerpatienter får själva 
söka stöd utanför vården

Idag är det skillnad mellan vårdprogram- 
mets riktlinjer och cancerpatienternas  
verklighet.	 Undersökningar	 gjorda	 av	 
Nätverket mot Cancer, CancerRehab-
Fonden	och	Ung	Cancer	som	lyftes	fram	
i början av kapitlet belyser att bara en 
femtedel erbjudits rehabilitering genom 
vårdsystemet. I många fall läggs istället 
ansvaret över på cancerpatienten att själv 
söka stöd utanför vården.

Ett exempel är patientföreningar 
som ibland anordnar kurser som både 
underlättar att leva med cancer och ger 
hjälp under cancerbehandlingen. Det 
kan till exempel vara samtalsgrupper, 
stresshantering eller kurser i matlag-
ning och yoga. Ett annat sätt att få reha-
bilitering är kursgårdar där en vistelse 
kan vara mellan en och tre veckor. 

Om patientens hemregion inte be-

kostar en vistelse på ett rehabiliterings-
hem finns det även enstaka fonder och 
stiftelser som patienten kan söka bidrag 
från. CancerRehabFondens rehabveckor  
är ett exempel på att någon utanför 
vården bekostar patienternas vistelse.
Det är även den enda insamlingsorga-
nisationen som erbjuder cancerrehabi-
litering som utgår ifrån det nationella 
vårdprogrammets riktlinjer och leds av 
legitimerad personal.

Tyvärr får inte alla cancerdrabbade 
information om rehabiliteringsmöjlig-
heter utanför vården. Nätverket mot 
Cancers undersökning från 2014 visar 
att hela 44 procent av de 1 800 cancer-
drabbade respondenterna inte har fått 
någon information kring patientför-
eningar. Det finns ett stort behov av 
förbättrad information till de drabbade 
kring vilken rehabilitering de har rätt 
till och som finns tillgänglig.

Sedan berättar han om det som 
ändå görs och om planerna 
för framtiden. Systemet med 
kontaktsjuksköterskor har 

byggts ut, inte bara för cancerpatienter, 
och fungerar på de flesta håll väl. Möj-
ligheter till rehabiliteringsveckor finns, 
men knappast i den utsträckning som 
skulle behövas om fler var medvetna om 
dem. I samarbete med RCC, Regionalt 
Cancercentrum, utvecklas metoderna. 

På längre sikt hoppas man mycket på 
det nya IT-systemet SDV – Skånes Digi-
tala Vårdsystem. Det är mycket mer än 
ett journalsystem. Det ska också säkra 
att vårdplaner verkligen följs och att både 
patienter och personal har god överblick 
över varje steg i vårdförloppet. 

– Rehabiliteringen är en del av vården, 
men det glöms ofta bort idag, påpekar 
Gilbert Tribo. Vi hoppas att SDV kom-
mer att staga upp processerna så att så-
dant som patienten har rätt att veta verk-
ligen kommer fram. Dit hör rätten till 
rehabilitering. Och då måste vi se till att  
regionen har eller har köpt in de resurser 
som krävs.

att insatserna släpat efter tror 
han har historiska förklaringar

– Cancer som en dödlig sjukdom är en 
föreställning som sitter djupt. Och det är 
inte så många år sedan dödligheten också 

var klart högre än idag.  Förhoppningen 
att undgå döden var det helt domine-
rande och då var det strålning, cellgif-
ter och operationer som gällde. Annat 
kändes ”inte lönt”, särskilt som så många 
ändå dog. Dagens läge, då faktiskt de 
flesta överlever sin cancer, har kommit 
smygande och vården har inte varit till-
räckligt bra på att ta det till sig.

I framtiden kommer mer av vården 
att skötas av primärvården. 

Det gäller också delar av vårdkedjan för 
patienter med tumörsjukdomar. 
Därför måste vårdcentralerna få de re- 
surser som krävs för att stödja patienternas  
rehabilitering.

– Det ansvaret upphör absolut inte 
när patienten skrivs ut som medicinskt 
färdigbehandlad. Det finns hjälp att få 

för en hel del både psykiska och fysiska 
besvär och den måste finnas till hands. 
Det f inns ett nationellt vårdprogram 
för cancerrehabilitering och det ska vi  
naturligtvis följa. Men vi har en bit kvar 
tills vi är där.

han berättar om en bekant som 
fick tillfälle att delta i en vecka på 
ett rehabiliteringscentrum: 

-  Hon var mycket nöjd. Hon var nog inte 
riktigt medveten om hur mycket bättre 
man kan må genom att få information, 
dels från kunnig personal, men dels 
också från medpatienter med liknande 
erfarenheter. 

Under	Almedalsveckan	var	Gilbert	
Tribo flitigt förekommande i paneler och 
rundabordssamtal. Han har utvecklats 
till en av landets ledande vårdpolitiker. 
Den realistiska bilden av dagsläget bidrar 
till att han har trovärdighet när han för-
säkrar att rehabiliteringsfrågorna kom-
mer att prioriteras högre i framtiden.  

– Region Skåne vill ligga i framkant 
på alla områden. Det ska gälla även  
cancerrehabilitering!

region Stockholm erbjuder olika 
former av rehabilitering

Ett exempel där vården erbjuder reha-
bilitering är Region Stockholm som er-
bjuder rehabilitering till vissa patienter,  
antingen på dagtid eller om patienten 
bor kvar på kliniken. 

Om läkaren bedömer att patienten 
behöver stanna på en klinik under en  
period för att få rehabiliteringen skickas 
en remiss till Hälso- och sjukvårdsför-
valtningen. Patienten kan sedan välja 
bland sex rehabiliteringscenter i Stock-
holms län. 

För rehabilitering på dagtid öppnades  
2016 Centrum för cancerrehabilitering 
vid Sabbatsbergs sjukhus som det första 
av sitt slag i Sverige. Hit kan alla personer  
med cancer och särskilda rehabilite- 
ringsbehov i Region Stockholm komma,  
antingen via remiss eller genom att söka  
på egen hand. Målet är att ge alla  
patienter med cancer i Stockholms län 
möjlighet till specialiserad rehabilite-
ring utifrån sina specifika behov.

Teamet på Centrum för cancerreha-
bilitering inkluderar bland annat kura-
torer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter 

rehabilitering är en del av 
vården, men det glöms ofta.
Gilbert tribo har i många år varit ledande sjukvårdspolitiker  
i Skåne och är nu regionråd och ordförande i Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden. på frågan om läget för cancerrehabilitering 
svarar han omedelbart och utan omskrivningar – den är klart 
eftersatt.

Cancer som en dödlig 
sjukdom är en före-
ställning som sitter 
djupt.

Tyvärr får inte alla 
cancerdrabbade in-
formation om  
rehabiliterings- 
möjligheter utanför 
vården.

Gilbert Tribo
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Stora kostnader för vården och 
samhället att inte erbjuda can-
cerrehabilitering

På samma sätt som att forskningen inom 
cancerrehabiliteringsområdet befinner 
sig i sin linda är kunskap om kostnaderna  
kopplat till cancerrehabilitering brist-
fälliga. 

Mer kunskap behövs om cancer-
rehabiliteringens samhälls-
ekonomiska effekter

Cancerfondsrapporten 2017 belyser att 
den hälsoekonomiska forskningen inom 
området är mycket knapp. En av de få 
studier som gjorts inom området är från 
2013 i tidskriften Psycho-Oncology som  
visade att rehabiliteringsinsatser kan 

sänka den totala vårdkostnaden för en 
cancerpatient. Studien visade att den 
sammanlagda vårdkostnaden för bröst-
cancerpatienter som f ick samtalsstöd 
av en psykolog eller sjuksköterska blev  
50 000 kronor lägre, trots att kostnaden 
för själva samtalen uppgick till 5 000 
kronor. Cancerfonden poängterar även 
att	det	går	att	få	fram	viss	data	via	SKL:s	
"Kostnad	per	patient"-databas	för	att	
ta fram kostnadsuppgifter för psykiatri 
och specialiserad somatisk vård, men 
eftersom det inte finns någon praxis om 
huruvida cancer förs in som bidiagnos 
vid sen rehabilitering är det svårt att få 
ut komplett och jämförbar data.

Denna brist på kunskap omfattar 
även cancerrehabiliteringens potenti-

ella samhällsekonomiska effekter. En 
rapport som börjat studera potentiella 
samhällsekonomiska effekter av can-
cerrehabilitering publicerades 2016 av 
Folkhälsomyndigheten och Institutet 
för hälso- och sjukvårdsekonomi. I rap-
porten beräknades samhällskostnaderna 
totalt för cancer under 2013 och vad kost-
naderna förväntas bli i framtiden. De 
totala samhällsekonomiska kostnaderna 
för cancer beräknades under 2013 till 36 
miljarder kronor och förväntas öka till 
över 70 miljarder kronor till år 2040. 

Den största delen av kostnaderna  
under 2013 bestod av produktionsbort-
fall som uppstår till följd av sjukskriv-
ning eller för tidig död. Sjukvårdskost-
naderna för cancer utgjorde omkring  
sju procent av den totala bugeten för  
botande och rehabiliterande vård. Rap-
porten beräknade inte kostnader för 
cancerrehabilitering, men dess slutsatser 
visar på att det finns stora samhällseko-
nomiska vinningar på att minska antalet 
sjukskrivningar och produktivitetsbort-
fall kopplat till cancer. 

Jag önskar att det funnits  
professionell hjälp till anhöriga, som  
snabbt hade kunnat stötta min dotter  
efter allt hon fått gå igenom. 
Madeleine Erichsen

62 miljarder i sjukskrivnings-
kostnader i Sverige varje år

Liknande visar en rapport från Skandia 
att samhällsekonomin i Sverige skulle 
stärkas med en sjukvård som generellt 
arbetar med förebyggande åtgärder och 
snabbare insatt rehabilitering.

Enligt rapporten Samhällsförlusten 
av sjukskrivningar från 2018, skriven av 
Nima Sanandaji på uppdrag av Skandia,  
uppgick kostnaderna för uteblivet ar-
bete på grund av sjukskrivningar till 62 
miljarder kronor år 2017. Det motsvarar 
löner till mer än 180 000 sjuksköterskor 
under ett år. Därtill är beräkningarna 
försiktiga och fokuserar på det ekono-
miska mervärdet som går förlorat på 
grund av uteblivet arbete under sjuk-
perioden. I verkligheten är kostnaderna 
sannolikt betydligt högre.

Till exempel inkluderar beräkning-
arna varken utbetalningar av sjuk- och 
rehabiliteringspenning eller själva vård-
kostnaderna. Rapporten estimerar att 
ungefär hälften av den förlust som upp-
står drabbar företag och hushåll i form 
av lägre inkomster, medan andra hälften 
drabbar offentlig sektor i form av lägre 
skatteintäkter. I rapporten genomförs 
beräkningar, på nationell och kommu-

nal nivå, för den samhällsekonomiska 
vinst som skulle kunna realiseras om 
sjukskrivningsdagarna minskade med 
en tredjedel. Enligt rapporten skulle det 
ekonomiska värdeskapandet i Sverige i så 
fall ha varit 20,5 miljarder kronor större 
under 2017.

Förebyggande åtgärder skulle 
stärka samhällsekonomin 

Rapporten från Skandia konstaterar att 
samhällsekonomin i Sverige skulle stär-
kas rejält med en sjukvård som arbetar 
med förebyggande åtgärder och snabbare 
insatt rehabilitering. Rapporten konsta-
terar samtidigt att den offentliga vården 
inte kan erbjuda samtalsterapi och stöd 
så tidigt som det behövs till följd av långa 
väntetider och dålig tillgänglighet.

Denna problematik lyftes även i Nät-
verket mot Cancers undersökning för 
cancerberörda från 2014. Förutom att 
belysa att endast fyra procent av de 1 800 
cancerdrabbade respondenterna hade 
en rehabiliteringsplan visade undersök-
ningen att många yrkesverksamma som 
får en cancersjukdom och som gått ned 
till deltid inte återgått till heltid. I under-
sökningen var hälften av de 1 800 respon- 
denterna arbetande, varav 75 procent  

av dessa arbetade heltid. Av de som änd-
rade sin tjänstgöring till deltid på grund 
av cancersjukdomen hade endast en tre-
djedel återgått till heltid. Av de som inte 
gått tillbaka till heltid var majoriteten 
fortfarande påverkade av cancersjuk- 
domen i någon form. 70 procent av de som  
inte återgått till heltid uppgav anled-
ningar såsom värk, problem med depres-
sion, mental trötthet, ork och att de fort- 
farande var under behandling.

Sannolikheten för arbetslöshet 
är 40% större

En global studie utförd 2009 på Coronel 
Institute of Occupational Health visar 
att sannolikheten för arbetslöshet är  
40 procent större för en person som ti-
digare har haft cancer, jämfört med en 
person som aldrig blivit diagnostise-
rad för cancer. Till detta kan tilläggas  
den påverkan som cancer har på den  
drabbades anhöriga. En studie från  
Centrum för Hälsoekonomi vid Göte- 
borgs	Universitet	som	genomförts	på	
uppdrag av Barncancerfonden visar att 
det tar upp till sju år för en förälder vars 
barn fått en cancerdiagnos att ta sig till-
baka till heltidsarbete. 

Men det krävs fler undersökningar 
för att förstå cancerrehabiliteringens roll 
i att minska samhällets sjukskrivnings-
kostnader. En stor del av cancerrehabili-
terings syfte är att reducera de psykiska 
och sociala följderna av cancersjukdom. 
Ett första steg för att börja skapa insikter 
om samhällskostnaderna av att inte er-
bjuda cancerrehabilitering är att under-
söka sambandet mellan sjukskrivningar 
på grund av cancerdiagnos och sjukskriv-
ningar på grund av psykisk ohälsa. 

Det finns stora  
samhällsekonomiska  
vinster på att minska 
antalet sjukskrivningar 
kopplat till cancer.

Kostnaderna för 
uteblivet arbete på 
grund av sjukskriv-
ningar uppgick till  
62 miljarder kronor  
år 2017. 
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När CancerRehabFonden 2018 ställde 
frågan till sina rehabdeltagare svarade 
hela 41 procent av de 662 responden-
terna att de någon gång efter sin cancer-
behandling varit sjukskrivna på grund av 
ohälsa som stress, utbrändhet, utmatt-
ning eller ångest. Detta är en tydlig in-
dikation på ett samband mellan cancer 
och vissa former av psykisk ohälsa och 
understryker ytterligare vikten av mer 
kunskap inom området.

I Läkartidningen 2018-0917 uttalar 
sig	Monika	König	(onkolog,	psykiater,	
överläkare)	och	Kjell	Bergfeldt	(onko-
log, överläkare) om att det nu har gått 
sju år sedan Socialstyrelsen rapporte-
rade om överdödlighet i cancer bland 
psykiskt sjuka. Fortfarande har dock 
cancerpatienter med psykisk ohälsa 
sämre möjligheter att överleva. Studier 

visar att patienter med allvarlig psykisk 
ohälsa har lägre medverkan i screening 
och att cancerbehandlingen avbryts i 
större grad. Av artikeln framgår att en 
förbättrad samverkan mellan psykiatrin 
och cancervården är en förutsättning för 
att även patienter med psykisk ohälsa ska 
orka ta del av de framsteg som görs och 
har gjorts inom cancervården. Vidare 
slår artikeln fast att tillgång finns till 
kunskap om problemet – överdödlighet 
i cancer hos psykiskt sjuka – och att det 
finns potentiella lösningar: ett väl ut-
vecklat samarbete mellan onkologi och 
psykiatri enligt konsultationspsykiatrisk 
modell. Ett sådant samarbete kan leda 
till tidigare diagnos och förbättrat stöd 
under cancerbehandlingen för patienter 
med psykisk ohälsa. 

Fem tidigare cancerpatienter 
sjukskrivs per dag för psykisk 
ohälsa

För att börja undersöka nuläget för sam-
bandet mellan sjukskrivningar på grund 
av cancerdiagnos och sjukskrivningar 
på grund av psykisk ohälsa har Cancer-
RehabFonden beställt ut data från För-
säkringskassan för 2018.

1 709 personer startade under 2018 
ett sjukfall i kategorin psykiska sjuk-
domar och syndrom samt beteende-
störningar, som tidigare haft ett startat 
sjukfall för cancer. Det är nästan fem 
personer per dag, varje dag året om. 

Utav	dessa	1 709 personer är 85 pro-
cent kvinnor och 90 procent är mellan 
35 och 64 år. Liksom för ansökningar 
till CancerRehabFondens rehabveckor 
är det även här en överrepresentation 
av kvinnor. Fördelat på personernas 
tidigare cancerdiagnos hade flest sjuk-
skrivits på grund av benigna (godartade) 
tumörer (36 procent) följt av bröstcancer 
(24 procent). Resterande personer är för-
delade på flera andra cancerdiagnoser.

Fördelat på diagnos för psykisk 
ohälsa var majoriteten (60 procent) diag-
nosticerade med anpassningsstörningar 
och reaktion på svår stress. Detta följdes 
av depressiv episod (18 procent), andra 
ångestsyndrom (12 procent) och recidi-
verande (återkommande) depressioner 
(7 procent). 

Tyvärr är statistiken från Försäkrings-
kassan bristfällig och fångar inte de 
patienter som under en pågående sjuk-
skrivning bytt diagnos. I Försäkrings-
kassans statistikdatalager finns endast 
information om den diagnos som en 
person hade vid sjukfallets start och 
inkluderar inte de patienter som under 
en längre period av sjukskrivning bytt 
diagnos som orsak för sjukskrivningen. 
Om en person blir sjukskriven på grund 
av en cancerdiagnos och tillfrisknar efter 
en period, men under pågående sjuk-
skrivning blir diagnostiserad med till 
exempel depression framgår det inte av 
Försäkringskassans statistik. I Försäk-
ringskassans statistikdatalager ändras 
nämligen inte diagnosen i ett pågående 

garna av sjukskrivningen som betalas av 
arbetsgivaren.	Utöver	direkta	kostnader	
som sjuklön och eventuell löneutfyllnad 
utöver Försäkringskassans sjukpenning 
innebär sjukskrivningar också kostna-
der för att ta in vikarier, administration 
kring den sjukskrivne och produktivi-
tetsbortfall. Till det tillkommer kost-
nader som arbetsgivaravgifter, semes-
terersättning och pensionsavsättningar.

Andelen av den sysselsatta befolk-
ningen mellan 20 och 64 år som insjuk-
nar i cancer varje år är uppskattningsvis 
0,42 procent. I genomsnitt är det un-
gefär 20 000 personer per år i Sverige 
eller två personer per år för ett företag 
med 500 anställda. I det fall en anställd 
som efter sin cancerbehandling genom 
rehabilitering har möjlighet att komma 
tillbaka till sitt arbete tidigare, eller 
undviker en sjukskrivning helt efter sin 
cancerbehandling, finns det stora sam-
hälls- och företagsekonomiska bespa-
ringar att göra.

sjukfall och man kan endast följa de som 
har haft ett sjukfall med en cancerdiag-
nos, tillfrisknat och lämnat försäkringen 
och sedan återgått till sjukskrivning i en 
annan diagnos. 

Detta bidrar troligen till ett stort 
mörkertal angående hur många som 
under en pågående sjukskrivning bytt 
diagnos från cancer till psykisk ohälsa.

Sjukskrivningskostnader 
drabbar företagen hårt 

Företagen är en av de grupper som 
drabbas av samhällsförlusten av sjuk-
skrivningar. Att en sysselsatt person 
blir sjukskriven på grund av en cancer-
diagnos drabbar självklart individen i 
första hand, men ur ett samhälls- och 
företagsekonomiskt perspektiv tappar 
företagen en viktig resurs och det upp-
står kostnader och produktivitetsbort-
fall. Till exempel omfattade Skandia-
rapportens uträkning av 62 miljarder i 
samhällsförluster inte de första 14 da-
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1 709 
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1 709 personer startade ett sjukfall hos Försäkringskassan i kategorin 
psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar under 2018, 
som tidigare haft ett startat sjukfall i kategorin tumörer någon gång 
under perioden 2013–2018.
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Inom kategorin psykisk ohälsa är 
60 procent av sjukfallen diagnosti-
cerade med anpassningsstörningar 
och reaktion på svår stress
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OM StatIStIken

Statistiken visar antalet personer som  
startade ett sjukfall hos Försäkrings-
kassan i kategorin psykiska sjukdomar 
och syndrom samt beteendestör-
ningar under 2018 som tidigare haft  
ett startat sjukfall i kategorin tumörer 
någon gång under perioden  
2013–2018. 

Måttet antal startade sjukfall anger 
antal startade sjukfall med sjuk- 
penning, rehabiliteringspenning 
samt varianter av dessa under 2018.

Uppgiften om diagnos baseras på 
den första registrerade diagnosen 
i sjukfallet. Diagnosgrupperna är 
baserade på den svenska versionen 
av ICD-10.

Källa: Försäkringskassan

Det finns ett stort 
mörkertal angående 
hur många som under 
pågående sjukskriv-
ning bytt diagnos från 
cancer till psykisk 
ohälsa. 

Anpassnings-
störningar

Depressiv
episod

Andra
ångest

syndrom

Recidi-
verande
depres-
sioner



 CanCerreHaBrapporten 2019   •   4746   •   CanCerreHaBrapporten 2019

För att illustrera vad det kan kosta en ar-
betsgivare när en anställd är sjukskriven 
har vi gjort ett räkneexempel baserat på 
Försäkringskassans kalkylator för ar-
betsgivare. Den direkta kostnaden för 
en sjukskrivning varierar från fall till fall 
beroende på lön, längd på sjukskrivning 
och eventuellt kollektivavtal men ligger  
normalt i intervallet 10 000–50 000 kr 
per månad. Vi har räknat utifrån ett 
scenario för privatanställda tjänstemän 
där arbetsgivare fyller ut sjukpenningen 
upp till 90% av lönen dag 15–90 för fyra 
olika månadslöner. Beräkningarna är 
försiktiga och i verkligheten är kost- 
naderna troligtvis högre. 

arbetsgivaren får mer ansvar för 
rehabiliteringsplanen

Sjukvårdsförsäkringar hjälper idag många 
arbetsgivare att uppfylla sitt arbetsmiljö- 
ansvar och erbjuda sina anställda olika 
former av rehabilitering, men nu vill 

regering och riksdag lägga mer ansvar  
på företagen för att få ned antalet sjuk-
skrivna. Riksdagen har beslutat att ar-
betsgivare från och med den 1 juli 2018 
ska upprätta en rehabiliteringsplan 
senast 30 dagar efter en anställd blivit 
sjuk, om den anställde förväntas vara 

sjuk mer än 60 dagar. Samtidigt belyser 
Arbetsmiljöverket att mindre företag 
generellt har störst behov av externt stöd 
vid arbetstagares återgång i arbete efter 
sjukskrivning. Dessutom har riksdagen 
beslutat att sjukvårdsförsäkringar från 
den 1 januari 2019 ska förmånsbeskattas 
hos den enskilde.

På många av dessa arbetsplatser bri-
ster det i kunskaper om arbetsanpass-
ning och rehabilitering och det saknas 
HR-kompetens. Arbetsmiljöverket an- 
ser därför att Försäkringskassan vid 
behov ska kunna erbjuda arbetsgivaren  
praktiskt stöd vid utfärdandet av en plan  
för återgång i arbete. Arbetsmiljöverket 
konstaterar även vikten av att arbetsgiva-
ren har tillgång till en tydlig medicinsk 
rehabiliteringsplan från behandlande 
instans för att kunna göra en realistisk 
plan för återgång i arbete. 

kOStnaDen FÖr en SjukSkrIVnIng VarIerar StOrt MeD MånaDSlÖn OCh längD 
på SjukSkrIVnIng OCh lIgger Mellan 10 000 kr tIll 50 000 kr per MånaD*
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* Kostnad beräknad utifrån privatanställda tjänstemän med löneutfyllnad 90 % dag 15–90. Källa: Försäkringskassan, Socialstyrelsen.

Beroende på lönenivå och sjuk- 
skrivningstid varierar kostnader  
för arbetsgivaren mellan  
10 000 – 50 000 kr per månad 

Dag 15 – 90
Kostnad: 25 tkr – 121 tkr
per månad: 10 tkr – 50 tkr 

Dag 2 – 14
Kostnad: 15 tkr – 30 tkr

Dag 91 – 365
Kostnad: 81 tkr – 162 tkr
per månad: 9 tkr – 18  tkr 
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Så här har VI räknat

2018 var befolkningsmängden mellan 
20-64 år i Sverige 5 815 232 personer 
enligt SCB. Sysselsättningsgraden i 
denna åldersgrupp var då cirka 80 
procent enligt SCB, vilket ger 4 652 
185 sysselsatta personer mellan 20-
64 år.

Årligen registreras ca 61 000 per-
soner i Socialstyrelsens cancerregis-
ter. Utav dessa är två tredjedelar över 
65 och cirka 400 personer under 20 år 
enligt Cancerfondens siffror, vilket ger 
cirka 19 730 cancerfall av den syssel-
satta befolkningen mellan 20-64 år. 
andel av den sysselsatta befolkningen 
mellan 20-64 år som insjuknar i can-
cer per år blir därmed cirka 0,42 pro-
cent. på ett företag med 500 anställda 
är det ungefär två personer per år.

Källa: SCB, Socialstyrelsens 

cancerregister, Cancerfonden

Så här har VI räknat

Utöver direkta kostnader i form av 
arbetsgivaravgifter, semesterersätt-
ning, sjuklön och pensionskostnader 
kopplat till månadslön har vi räknat 
med en schablon på 20 procent 
overheadkostnad (likt Försäkrings-
kassans modell ”beräkna kostnader 
för sjukfrånvaro”) för att täcka kost-
nader så som ökad administration, 
produktivitetsbortfall och kostnad 
för att ta in vikarier.

Det här VIll CanCerrehab- 
FOnDen Veta Mer OM:

• Vilka är de hälsoekonomiska  
  vinningarna för samhället med  
  att erbjuda cancerrehabilitering  
  under och efter cancerbehandling?

• Vilka är de samhällsekonomiska  
  vinningarna med att erbjuda 
  cancerrehabilitering? 

• Vilka är de företagsekonomiska  
  vinningarna med att erbjuda 
  cancerrehabilitering?

• Vilka är skillnaderna mellan kön  
  sett till hur många som söker och  
  får rehabilitering?

• Vilket ansvar bör ligga på 
  företagen i att deras anställda 
  erbjuds cancerrehabilitering?

• Hur många förblir sjukskrivna 
  efter cancerbehandling men 
 byter diagnos till psykisk ohälsa?
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Individ-
perspektivet
Behovet för rehabilitering skiljer sig ofta mellan personer och kräver individuell 
anpassning. I det här avsnittet får vi träffa annika, anders och Beatrice som be-
rättar om hur rehabilitering på olika sätt har påverkat deras förmåga att komma 
tillbaka till livet efter en cancersjukdom. Vi träffar även Mark, vars hustrus rehab-
behandling blev en hjälp för hela familjen.

Behoven skiljer sig ofta mellan 
personer och rehabiliteringen 
behöver därför individanpassas.
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Annika Lindhoff anade att  
hon bar på en cancersjuk-
dom i slutet av 2015.      
Men det tog en tid innan  

Annika blev undersökt och fick sin  
diagnos. Hon erbjöds snart att vara  
med i en studie och fick behandling 
med en ny sorts cellgifter. 

– Jag hade en ganska stor tumör 
i bröstet och dessutom metastaser i 
lymfkörtlarna. Läkarna var tvungna att 
krympa tumören med cellgifter inför 
operationen. Det var totalt sex behand-
lingar fram till juni 2016. I augusti  
opererades bröstet och lymfkörtlarna 
bort, men cellgiftbehandlingen fortsatte 
under hösten, berättar hon.

Därpå väntade strålbehandling i fem 
veckor, dessutom arton cancerhämm-
ande injektioner. 

Annika erbjöds förvisso en rehab-
behandling av regionen efter sin opera-
tion.	Kravet	 var	 dock	 att	 denna	 skulle	
ske inom sex månader, vilket inte var 
möjligt för henne:

– Det var så jobbigt med sjukdomen 
då och familjen gick i bitar, så trasigt att 
det var helt omöjligt för mig att ta del av 
en rehab. Det var för tidigt, framförallt 
för min familj, konstaterar hon.

Vården erbjöd henne att få träffa en 
psykolog efter operationen och strål-
ningen.	Känslan	 av	 övergivenhet	 växte	

ändå. Hon upplevde att hon lämnats  
”i ett tomt intet”. Samtidigt förväntade 
sig Försäkringskassan nu att hon skulle 
börja jobba så fort som möjligt. 

Kort	därpå	stötte	hon	på	en	kvinna	 
som varit på en av CancerRehabFondens  
rehabveckor. Hon uppmanades av henne  
att skriva en ansökan. Den skickades  
in hösten 2018 – och blev beviljad. 

– Jag fick plats i april i år, men visste  
inte alls vad jag gav mig in på då. När 
jag kom till rehabcentret på Mösseberg  
i Falköping visade det sig att vi var  
sammanlagt fjorton kvinnor på plats. 
Redan på morgonen därpå gick det upp 
för mig att det fanns världens batteri av 
personal där, oändligt många faktiskt.

På plats togs hon emot av både un-
dersköterskor, sjuksköterskor, fysiotera-
peuter, läkare, dietister och psykologer.

– Och så var det ju dessutom alla 
olika behandlingar och personliga trä-
ningsprogram som de ordnat för oss, det  
var helt otroligt, sammanfattar Annika.

håller kontakten med alla 
”fantastiska kvinnor”
Hon använder i dag fortfarande det 
träningsprogram som utarbetades för  
henne på Mösseberg. Dessutom håller  
hon kontakt med ”alla fantastiska  
kvinnor” som hon lärde känna på rehab-
centret i Västra Götaland.

Det finns flera olika rehabanläggningar 
i Sverige för cancerdrabbade, men fler- 
talet av dessa har begränsningar. För vissa  
är exempelvis inkomst en faktor för om  
man erbjuds behandling, påpekar hon. 
    – Det där känns så orättvist för alla 
de som inte får möjlighet att komma till 
en anläggning – varför måste det vara 
så olika beroende på var man bor? Det 
är ju helt galet. Flera av kvinnorna som 
jag mötte på Mösseberg kom från delar 
av Sverige där det var helt andra regler 
och möjligheter än det är i Stockholm 
där jag bor. Det kan gälla sådant som 
till exempel hårersättning efter cell-
giftsbehandling där regionerna i landet 
har helt olika inställningar och ersätt-
ningsnivåer. 

Vad överraskade dig mest med 
den behandling som du fick?

– Hela batteriet av professionella män-
niskor som stod till förfogande. Alla 
som bara fanns där för att hjälpa mig! 

Vad har din rehabilitering 
betytt för din återhämtning 
efter kirurgin och den tuffa 
cellgiftsbehandlingen?

– Mycket, svarar hon utan betänketid. 
– Inte minst att få feedback och förstå 
att det är normalt att känna som jag 
kände och tänka som jag gjorde.

känslan av övergivenhet växte.
annika Lindhoff anade att hon bar på en cancersjukdom i slutet 
av 2015. Men det tog en tid innan annika blev undersökt och fick 
sin diagnos. Hon erbjöds snart att vara med i en studie och fick 
behandling med en ny sorts cellgifter.

Det känns så orättvist för alla de 
som inte får möjlighet att komma 
på rehab. 
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Behandlingen sattes in väldigt 
tidigt. Barnläkarna hade en 
dialog med onkologerna om 
vilka vårdinsatser som krävdes.

– Behandlingen sattes in väldigt snabbt 
och min dotter plockades ut i vecka 34 efter 
att jag fått tre omgångar cellgift. 

Vintern 2017 opererades jag, kirur-
gerna tog bort en del av bröstet och lymf- 
körtlarna i min armhåla. 

– Efter att jag förlösts så fick jag 
lite tyngre cellbehandlingar varannan 
vecka. Totalt blev det nio stycken fram 
till våren samma år. Jag strålades sedan 
också fram till juni. Men någon rehab 
på sjukhuset blev jag inte erbjuden,  
utöver en kurator.

Vilka förväntningar hade du 
inför vården på sjukhus?

– Egentligen inga i och med att jag inte 
varit med om något sådant här tidigare. 
På specialistmödravården var personalen 
väldigt ödmjuk inför min situation, men 
jag hade inga önskningar från dem mer 
än att de skulle säga allt skulle gå bra, 
säger hon med ett litet skratt. 

Beatrice beskriver hur hon nu inser 
att hon då inte förstod sina behov av 
omvårdnad och rehabilitering.

– När man drabbas av något sådant 
här så är man så inne i sin sjukdom. Jag 

besökte ju sjukhuset nästan varje dag 
och tyckte att jag var i trygga händer. 
Jag tänkte nog inte att det skulle kunna 
vara så annorlunda.

Vad hände sedan?

– Jag ville att allt skulle vara som vanligt 
och försökte bara fokusera på min lilla 
bebis. Men jag var ju inte som jag varit 
innan sjukdomen… man försökte bara 
leva i en vardag. 

På våren 2018 fick hon sin första reha- 
bilitering på en av CancerRehabFondens  
veckor på Frötuna Gård & Retreat utan- 
för	Uppsala.

hur ser du idag på din  
rehabvecka?

– Att den var superbra. Och att jag är 
väldigt tacksam som fick komma dit. Vi 
var fjorton kvinnor där som alla blivit 
cancerdrabbade under graviditeten och 
som dessutom var i samma ålder. Så vi  
hade samma frågeställningar kring risken 
för återfall. Om man inte skulle klara av  

sjukdomen – och vad man i så fall skulle 
säga till sin man och barn. Vi har en egen  
grupp på Facebook nu där man kan  
slänga iväg en fråga när som helst.

Hon beskriver hur vistelsen på Frötuna 
kom att präglas av en ”otrolig gemenskap”.

– Det var ju just en gemenskap som 
jag behövde upptäckte jag. Där kunde 
man tala med alla och inse att man inte 
var ensam.  Dessutom var det fantas-
tiskt att få komma till ett ställe och bara 
laga nyttig mat och få tid att träna, tid 
till eftertanke och att umgås.

Var det något specifikt kring 
rehabbehandlingen som 
överraskade dig?

– Att det var fantastiskt att få vara borta 
från familjen och framförallt barnen i 
fem dygn (nytt skratt). Det trodde jag 
verkligen inte.

Vad var det enskilt bästa med din 
vecka?

– Just gemenskapen med alla som 
stod inför exakt samma situation. Alla 
hade samma tankar och rädslor som jag, 
svarar hon direkt. 

– Men också den nyttiga och goda 
kosten och den fantastiska miljön var 
helande för kroppen. Sådant är ju bra 
för alla oavsett man blivit sjuk eller inte.

Det enskilt bästa med rehabiliteringen var 
gemenskapen med alla andra kvinnor, som 
stod inför exakt samma situation. Alla hade 
samma tankar och rädslor som jag.

gravid med nyupptäckt 
bröstcancer. 
För Beatrice Lagergren började det sommaren 2016. 
– Jag var 37 då jag upptäckte min bröstcancer av en slump.  
Jag var gravid, i vecka 24, och blev ”VIp:ad” och skickad till  
specialistmödravården på Karolinska sjukhuset, berättar hon.

Hon beskriver hur 
vistelsen på Frötuna 
präglades av en  
otrolig gemenskap.



 CanCerreHaBrapporten 2019   •   5554   •   CanCerreHaBrapporten 2019

som arbetade med psykoanalys som jag 
gjorde ett besök hos och det uppfyllde 
alla förutfattade meningar som man fått 
från film och tv med en analytiker som 
sitter och lyssnar, nickar och skriver i ett 
litet block, säger han.

– I övrigt erbjöds jag inga andra in-

satser, men det var en förstklassig vård där 
från både kirurger och sjuksköterskor.

Vad tog du med dig från din 
rehabvecka – vilket värde hade 
den för dig?

– Den var extremt värdefull. Det som 
jag bär med mig fortfarande i dag är 
nog den möjlighet man får under en så-
dan vecka att informellt få umgås och 
prata med människor som genomgår 
en liknande behandling som man själv 
har genomgått, säger Anders som under 
veckan lärde känna en äldre kvinna som 

var tvungen att, med stort besvär, ta sig 
fram med käppar. 

Hennes cytostatikabehandling hade 
berövat henne nästan all känsel i benen.

– Jag har själv ingen känsel kvar i 
mina fötter efter min behandling, de är 
helt bortdomnade. Jag frågade henne 
hur det kändes att drabbas så hårt, men 
hon svarade att hon tyckte att hennes 
”fötter och ben gör så gott de kan”, be-
rättar han.

– Det där är något jag har tagit till  
mig. Vad har jag att klaga på – egentligen?

På frågan om hur Anders ”resa”  
varit svarar han – lärorik,  
väldigt lärorik – vilket jag 
tror att en cancerresa är för  

de	 allra	 flesta.	 Kommer	 man	 inte	 
till några insikter av en sådan erfarenhet 
så vet jag inte vad man skulle komma 
till insikt av, svarar han.

Han nämner särskilt rehabveckan 
och de människor han mötte på Cancer- 
RehabFondens vecka på Frötuna Gård 
&	Retreat	 utanför	Uppsala.	Hur	 skört	
livet är och hur snabbt ens tillvaro kan 
förändras var ämnen som många av del-
tagarna återkom till under vistelsen.

–	Ur	den	aspekten	gav	det	många	in-
sikter. Det är lätt att komma in på livet 
med människor som har gått igenom 
ungefär samma saker som en själv. Man 
ställs inför en massa frågor och val som 
man behöver göra, säger Anders.  

när fick du din diagnos?
– I mars 2017. Jag uppsökte en läkare 
då jag misstänkte att något inte stod 
rätt till. På sjukhuset upptäckte läkaren 
väldigt snabbt att jag hade en tumör i 
tjocktarmen. Tre veckor senare opere-
rades jag. En månad senare kunde de 
konstatera att tumörerna hade spritt sig 
så att man var tvungen att sätta in en  
sex månader lång cytostatikabehandling,  
säger han.

Det måste ha varit en tuff resa.

– Jag vet inte om det var så tufft – vad 
fanns det för alternativ? Det var bara att 
härda ut och visst slet det på kroppen - 
mycket bryts ju ner under en sådan be-
handling – men jag tänkte aldrig på mig 
själv som en hjälte eller kämpe. Snarare 
att man får ta det man får och göra så 
gott man kan.

alla reagerar ju olika. en del 
cancerdrabbade reagerar på 
motsatt vis och riskerar att 
tappa gnistan och viljan.

– Så är det och det är mänskligt. Men 
efter hela min erfarenhet kan jag bara 
beklaga mig över helsidesartiklar om 
människor som hade cancer för tio år 
sedan och nu är fullt friska men som 
ändå får tala ut om "en ständig oro över 
att cancern ska komma tillbaka”. Javisst 
kan den här sjukdomen komma tillbaka  
– men man kan ju också bli påkörd  
av en buss när man går över gatan, på-
minner han. 

Anders cancer, som upptäcktes i  
stadium tre, kan också komma tillbaka. 

Men han vill inte ge den oron något ut-
rymme. 

– Livet är kort och man har den 
tiden man har. Jag har nu blivit frisk-
förklarad för andra året på raken. Att 
grubbla på vad som kan komma att 
hända framöver har jag helt enkelt inte 
tid med, säger han.

Somliga upplever, lite oväntat, 
att en potentiellt dödlig sjuk-
dom som cancern kan skänka 
ett slags förhöjd livskänsla. en 
särskild tacksamhet för varje 
dag man får.

– Tack för den formuleringen! En för-
höjd livskänsla… det är något jag kan 
skriva under på. Om jag får gå tillbaka 
till	 min	 rehabvecka	 utanför	 Uppsala	
så var jag den enda mannen där bland 
elva kvinnor. Några av dem var under 
palliativ vård och att få sitta med dem i 
ett stort samlingsrum och tala, förtydli-
gade verkligen det faktum att man har 
den tid man har. Att grubbla och känna 
stress är så främmande för mig, det är 
något som jag har passerat.

Vilket stöd fick du från 
sjukvården? 
– Jag var inlagd på Ersta sjukhus och 
blev rekommenderad av sköterskorna att  
tala med någon. Det var en kvinna där 

rehabveckan var extremt 
värdefull.
I dag talar man om hur den cancerdrabbade ger sig ut på ett 
slags resa genom vårdapparaten och omgivningen efter att 
ha diagnosticerats. Vi har pratat med anders thorssell som 
drabbades av tarmcancer.

Att grubbla och känna 
stress är främmande 
för mig, det är något 
jag passerat. 

En insikt är hur skört 
livet är och hur snabbt  
allt kan förändras.
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Nina drabbades av bröst- 
cancer och fick kontakt med  
CancerRehabFonden  på  sen- 
våren 2018 och en plats på  

Bräcke Diakoni. Det var oerhört värde-
fullt för henne. Hon var alldeles häpen 
över vad som väntade där i form av olika 
behandlingar och stödsamtal.

hur beskrev hon sin vistelse 
där efteråt?

– Hon kände framförallt att hon fick ett 
mentalt stöd där genom alla program 
som ingick i rehabiliteringen. Dess- 
utom mötte hon ju flera andra kvinnor i  
samma situation som hon, de blev nära 
vänner under veckan som hon var där.

Märkte du någon skillnad på 
hur hon hanterade sin svåra 
situation när hon kom hem från 
behandlingen? 

– Ja, hon mådde mycket bättre och var 
i ett avsevärt bättre tillstånd efter medi-
tationsövningarna och alla samtalen 
som hon fick ta del av där. 

Samtidigt betonar han att hustruns 
attityd till sin sjukdom inte förändrades.

– Hon var alltid väldigt realistisk till 
sin situation, men likväl positiv, hennes 

mentala tillstånd stärktes av tiden på 
rehabcenter, säger Mark som själv enga-
gerat sig och har bidragit till att fler fått 
tillgång till rehab:

Efter fruns bortgång startade Mark 
på egen hand en insamling i sociala  
medier för att stötta andra drabbade via 
CancerRehabFonden.

Var det någon särskild del av 
rehabinsatserna som din hustru 
uppskattade särskilt mycket?

– Meditationen. Den betydde mycket 
för henne liksom de enskilda stödsam-
talen och gruppsamtalen ihop med de 
andra kvinnorna. En annan verksamhet 
som hon gillade särskilt var de musiker 
som kom och spelade på rehabcentret. 
Hon beskrev det som underbara upp-
levelser. 

Vad tänker du generellt om 
behoven av rehabilitering för 
cancerdrabbade i Sverige?

– Att det finns väldigt stora behov, att 
många fler borde erbjudas behandlingar.  
Nina var faktiskt helt extatisk över de 
insatser som gjordes för henne. Hon 
kunde inte hylla den förmånen nog. 
Att få byta miljö, få vila och bli om-

händertagen så fint under en hel vecka 
stärkte henne på ett påtagligt sätt. Hon 
kom faktiskt hem som en förändrad 
person. Samhället borde ge fler sjuka 
sådana möjligheter, inskärper Mark.

Vad tror du rehabinsatser av det 
här slaget kan betyda för 
de anhöriga?

– För mig personligen var det ett stöd 
att få se den glädje som hon kom hem 
med efter sin vecka på Bräcke. Hon 
hade en annan attityd inför sin situation 
och hade fått många fler verktyg för att 
hålla sig i form psykiskt och fysiskt. Så 
rehab kan naturligtvis betyda väldigt 
mycket för anhöriga – särskilt för de 
drabbade som saknar ett stort stöd från 
omgivningen, understryker Mark.

Det finns väldigt stora behov  
och många fler borde erbjudas 
rehabilitering.
För Mark tobin blev hans hustrus rehabbehandling en hjälp för hela 
familjen. Han återkommer till hur tacksam hon var för sin vecka på 
Bräcke Diakoni, rehabCenter Sfären i Stockholm.

Efter fruns bortgång startade Mark på 
egen hand en insamling i sociala  
medier för att stötta andra drabbade  
via CancerRehabFonden.

För mig personligen 
var det ett stöd att 
få se den glädje som 
Nina kom hem med 
efter sin vecka på 
Bräcke.
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