
UTVÄRDERING AV VÅRA
REHABILITERINGSVECKOR 2019 

Vi tycker det är viktigt att följa upp våra rehabveckor och därför 
skickar vi en enkätundersökning till alla de som deltagit på en  

rehabvecka 2019. Här är en sammanställning av resultatet. 

antal enkätsvar

181

95 %
kvinnor 

5 %
män 

Anser du att rehabveckan  
gett dig verktyg och  

metoder som kan  
hjälpa dig att hantera din 

livssituation? 

98 %

JA NEJ

Har ditt deltagande i 
CancerRehabFondens 

rehabvecka haft  
en positiv påverkan på  

din fysiska hälsa?

JA NEJ

Har ditt deltagande i 
CancerRehabFondens 

rehabvecka haft  
en positiv påverkan på  

din psykiska hälsa?

98 %

JA NEJ

Skulle du  
rekommendera 

CancerRehabFonden  
till andra?

100 %

JA NEJ

NÅGRA KOMMENTARER FRÅN REHABDELTAGARNA SOM SVARAT:

”   En jätteviktig vecka! För mig som fick cancer för 4 år sedan var den här veckan början 
på ett väldigt bra avslut!”

”   En helt fantastisk vecka att få delta i. Är så tacksam att jag fick chansen till detta!  
Så mycket värt att få reflektera över sin sjukdomstid och hur man ska komma vidare 
med andra i grupp och individuellt! Värdefullt att träffa andra som har varit med om 
liknande resa som en själv. Hade ett sånt inre lugn när jag åkte från min rehabvecka 
och har blivit peppad att fortsätta träna nu när jag kommit hem!”

”   Detta var verkligen en välbehövlig vecka på alla sätt. Både fysiskt och psykiskt.  
Så mycket hjälp jag fått som jag kan tillämpa på hemmaplan och gå vidare och må  
så mycket bättre!”

”  Är oerhört tacksam för denna vecka. Har fått kontakt med 12 andra underbara  
kämpande kvinnor. Bara tanken på alla våra skratt under veckan ger mig styrka.  
Jag är inte så ensam som jag känner mig”

99 %
svarade att 

cancer rehabilitering 
är viktigt för att de skulle  

kunna återhämta sig  
fysiskt och psykiskt

Endast 1 av 5 
personer hade 
blivit erbjuden 
cancerrehabilitering
via vården

89 %

11 %
2 % 2 %
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