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Varje person har sin egen historia, samtidigt 
liknade berättelserna varandra. När cancerbe-
handlingen är över väcks ångest, funderingar 
över vem man är och en önskan om att få prata 

med andra som vet hur det känns. Det är själsliga behov 
som måste bemötas, för den enskilda personens skull, men 
också för familjen runt omkring och för samhället i stort. 

Det finns en risk att sjukskrivning för cancer övergår i sjuk-
skrivning för psykisk ohälsa om man inte får professionell 
hjälp att hitta tillbaka igen, men det är inte självklart att 
man erbjuds rehabilitering via vården. Därför behövs vår 
verksamhet och det var mycket tungt när vi på grund av 
coronapandemin tvingades ställa in tre av vårens rehab-
veckor. Men eftersom vi tidigare hade sett att det finns ett 
behov av rehabilitering på distans hade vi redan påbörjat 
ett arbete med digitala lösningar. Det arbetet skyndades 
på och från hösten 2020 kan vi erbjuda stöd via digitala 
plattformar. Glädjande nog kan vi även åter erbjuda våra 
rehabveckor på plats.

På CancerRehabfonden arbetar vi genom legitimerade 
aktörer som till exempel psykologer, terapeuter, dietister 
och yoga- och mindfulnessinstruktörer för att kunna möta 
själsliga och fysiska utmaningar som män och kvinnor har 
efter cancer.

Vår verksamhet finansieras helt av gåvomedel från privat-
personer, stiftelser, organisationer och företag och vi är 
stolta över våra givare. I årets CancerRehabRapport inter-
vjuar vi företaget Kavli som tillsammans med sina anställda 
stödjer vårt arbete. Vi tar också en närmare titt på givandet 
historiskt, trender, aktuell forskning om cancer och disku-
terar bristen på sammanhållen cancerrehabilitering i det 
nuvarande vårdsystemet. Två av våra deltagare berättar vad 
rehabveckan har betytt för dem.

Vi är tacksamma för att givare har fortsatt att stödja oss 
trots oroliga tider, men alla har inte kunnat bidra som de 
hade önskat. Vi har, precis som många andra ideella aktörer, 
drabbats hårt ekonomiskt. Det behövs fler som stödjer vårt 

arbete, för vi vet att efter pandemin kommer trycket på 
cancerrehabilitering att vara större än någonsin, och vi vill 
kunna möta det uppdämda behovet. I en aktuell undersök-
ning från Fysioterapeuterna säger sju av tio patienter att 
coronakrisen försämrat tillgången till rehabilitering. Det 
är djupt oroande och vi delar tyvärr den bilden.

Jag vill avslutningsvis citera en av våra deltagare, en ung 
trebarnsmor:
Rehabveckan var en ögonöppnare för mig, inte minst i rollen 
som mamma. Jag kände mig otillräcklig och hade dåligt samvete, 
men under veckan fick jag en annan acceptans för mig själv. Jag 
förstod att det är okej att jag inte alltid orkar och, viktigast av 
allt, jag förstod att mina barn kommer att fortsätta att älska 
mig ändå. Rehabveckan gav mig ett nytt och ljusare sätt att 
se på livet.

Varmt tack till medverkande i årets CancerRehabRapport 
och ett särskilt tack till Cordial som hjälpt oss i framtagandet  
av årets upplaga.  

Pia Watkinson
Generalsekreterare CancerRehabFonden

Jag tillträdde som generalsekreterare för CancerrehabFonden i december  
2019 och min första tid präglades av starka möten med deltagare på våra 
rehabveckor. De berättade för mig om hur ensam man kan känna sig efter 
en cancerbehandling – en kvinna beskrev det som att man kommer ut från 
vården ”med spöken i huvudet”– och om hur betydelsefull rehabiliteringen är.
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Introduktion
Cancerrehabrapporten är ett återkommande initiativ i syfte att utveckla och 
driva cancerrehabiliteringsfrågan i Sverige. För få erbjuds cancerrehabilitering 
trots att cancer innebär stora fysiska och psykiska påfrestningar och många 
som överlever cancer har svårt att komma tillbaka till vardagen. om en cancer- 
patients hemregion inte bekostar stöd utanför vården finns det ideella initiativ 
som patienten kan söka bidrag från. I årets rapport beskrivs varför icke vinst-
drivande organisationer finns och varför privata donationer är nödvändiga. 

Cancerrehabilitering är viktig för 
både den fysiska och psykiska  
hälsan hos cancerpatienter.
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Förekomsten av cancer ökar och 
varje år diagnostiseras drygt 
60 000 personer med cancer. 
Under 2018 var siffran 63 305 

personer. Det är f ler än en person var  
tionde minut! Idag lever nära en halv mil-
jon människor i Sverige som någon gång 
fått en cancerdiagnos, och det är en siffra 
som växer.

allt fler insjuknar i cancer, men 
fler överlever också

Medicinska framsteg har förändrat prog-
nosen vid cancer. Det är inte längre en 
sjukdom med lika hög dödlighet som  
tidigare. Tack vare forskning och effek- 
tivare behandlingsmetoder överlever allt 
fler. 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. 

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 folk-
mängden och åldersstrukturen) och en 
prognos från Folkhälsomyndigheten från 
2015 uppskattar en fortsatt ökning. 

Ökningen anses bero på levnadsvanor 
som låg fysisk aktivitet, alkoholkonsum-
tion, rökning, ohälsosam kost och sol-
vanor, men även på att vi generellt lever  
längre, har en utökad screening, en för- 
bättrad diagnostik och förändrade regi- 
streringsrutiner. År 2040 förväntas över 
100 000 personer om året få en cancer- 
diagnos i Sverige och över 630 000 per-
soner kommer då att leva med en cancer- 
diagnos. Det är en fördubbling jämfört  
med idag, vilket kommer leda till en 
ökad belastning på sjukvården och hela 
vårdkedjan. Baserat på prognosen be-
räknade Cancerfonden och Institutet för 
Hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) att 
samhällets kostnader för cancer väntas 
uppgå till 70 miljarder kronor 2040 jäm-
fört med dagens 36 miljarder kronor. 

”Var cancern än suttit hamnar 
den till slut i huvudet”

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 tampas med en rädsla för återfall, 
vilket kan leda till långa sjukskrivnings-
perioder och depressioner. Cancerreha-
bilitering kan förebygga och ha positiva 
effekter på både den fysiska och psykiska 

hälsan hos cancerpatienter. Under 2018 
startade nästan fem personer per dag, 
som tidigare haft ett startat cancersjuk-
fall, ett sjukfall hos Försäkringskassan i 
kategorin Psykiska sjukdomar och syn-
drom samt beteendestörningar. Stati-
stiken från Försäkringskassan är dock 
bristfällig och fångar inte de patienter 
som under en pågående sjukskrivning 
bytt diagnos, vilket troligen bidrar till 
ett stort mörkertal. 

När antalet överlevande av cancer 
ökar ställs högre krav på rehabilitering 
och uppföljning inom cancervården.

FeM  
SjukFall Per DaG

när antalet överlevande av 
cancer ökar ställs högre krav 
på rehabilitering och upp-
följning inom cancervården.
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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. Det behövs fler insikter 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 fort-
satt lider av sjukdomen har behov av  
rehabilitering. Men vårdens resurser 
räcker inte till. 

Stort behov av ökade resurser 
för cancerrehabilitering

Cancerkommissionen belyste behovet av 
en utbyggd cancerrehabilitering och slog 
fast i sin slutrapport från 2018 att ökade 
resurser, i form av exempelvis kontakt-
sjuksköterskor, kuratorer och psykologer, 
krävs för en förbättrad rehabiliterings-
vård.

Behovet av ökade resurser för cancer-
rehabilitering uppmärksammades redan 
under 2011 i en offentlig utredning från 
Rehabiliteringsrådet. Utredningen kom 
till slutsatsen att förbättrade cancerbe-
handlingar har ökat canceröverlevnaden 

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 

och att cancer i allt högre grad ses som en 
kronisk sjukdom, men till priset av längre 
behandlingstider och i många fall mer 
långvariga och uttalade biverkningar. 
Detta bidrar till ett ökat behov av reha-
biliteringsresurser.

Ojämlik tillgång till cancer- 
rehabilitering

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 vårdcen-
traler. Vårdprogrammet eftersträvar att 
vårdgivaren i samband med att cancer-
vården inleds upprättar en individuell 
vårdplan där rehabilitering ingår. 

Men vårdprogrammet har ännu inte 
implementerats av alla regioner. För 
att skapa förutsättningar för cancerpa-
tienterna att verkligen komma tillbaka  

till livet är det dags att gå från ord till 
handling.

Ideella initiativ kompletterar 
vården och är beroende av  
privata donationer

Om en cancerpatients hemregion inte 
bekostar stöd utanför vården finns det 
enstaka fonder och stiftelser som pa-
tienten kan söka bidrag från. Cancer- 
RehabFondens rehabveckor är ett ex-
empel på när någon utanför vården 
erbjuder kostnadsfri rehabilitering till 
cancerdrabbade.

Ideella initiativ, likt CancerRehab-
Fonden, är beroende av extern finansie-
ring för att överleva. Detta kan antingen 
ske genom statliga bidrag eller genom 
gåvor från allmänheten. Hjälporganisa-
tioner som inte får statligt finansiering är 
därför helt beroende av privata givare. I 
årets rapport beskrivs varför icke vinst-
drivande organisationer finns och varför 
privata donationer är så viktiga.
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Cancerrehabilitering undersöks 
utifrån fyra perspektiv

CancerRehabRapporten är ett initiativ 
för att utveckla och driva cancerrehabi-
literingsfrågan i Sverige. Det ökande  
behovet av cancerrehabilitering under-
söks utifrån fyra perspektiv:

•	Givande	–	varför	icke	vinstdrivande		
 organisationer finns och varför privata
 donationer är nödvändiga.
•	 Forskning	–	forskning	inom	cancer-	
 rehabilitering idag och vad som 
 saknas.
•	 Samhälle	–	dagens	möjligheter	för		 	
 cancerrehabilitering i Sverige och vad  
 det kostar för samhället att inte   
 erbjuda cancerrehabilitering.
•	Människan	–	hur	cancerrehabili-	 	
 tering kan hjälpa cancerdrabbade   
 individer.

SaMhälle
– hur ser dagens möjligheter för  
cancerrehabilitering ut i Sverige 

och vad kostar det 
för samhället att inte erbjuda 

cancerrehabilitering?

kr

GIVanDe
– varför icke vinstdrivande

 organisationer finns och varför privata 
donationer är nödvändiga.

FOrSknInG
– forskning inom cancerrehabilitering 

idag och vad som saknas.

MännISkan
– hur cancerrehabilitering kan hjälpa 

cancerdrabbade individer.

kr
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Givande
Många icke vinstdrivande organisationer, vars syfte är att hjälpa andra  
människor, är beroende av extern finansiering för sin verksamhet. Detta kan 
antingen ske genom statliga bidrag eller genom gåvor från allmänheten. 
Hjälporganisationer som inte får statlig finansiering är därför helt beroende  
av privata givare som företag, stiftelser och privatpersoner. 

Gåvor från privatpersoner och  
företag är livsviktiga för den  
ideella sektorn.
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Filantropi kan definieras på olika 
sätt. Vissa menar att det inte får 
finnas krav på motprestation 
medan andra betonar att det 

är själva motprestationen som definierar 
begreppet. Gemensamt är att filantropi 
definieras som välgörenhet och annan 
allmännyttig verksamhet som syftar till 
att stödja projekt eller institutioner inom 
exempelvis kultur, utbildning, forskning 
och hälsa. Filantroper är de som står 
bakom finansieringen och stöttar verk-
samheterna och kan vara såväl privat-
personer som företag, ideella föreningar 
och stiftelser.

Skillnaden mellan filantropi och det  
bredare begreppet välgörenheten är att 
filantropi på ett tydligare sätt syftar till 
samhällsekonomisk utveckling. Filan-
tropi ses som en investering som i sin 
tur ska stimulera nya investeringar och 
i förlängningen ge mer långsiktiga ef-
fekter jämfört med annan välgörenhet. 
Exempel på detta är donationer till forsk-
ning som möjliggör nyinvesteringar och 
utveckling av ny kunskap vilket i sin tur 
generar samhällsekonomiskt värde.

Filantroper kan ha olika motiv bakom  
sina donationer och inom f ilantropi-
forskningen delar man upp dessa i två 
grupperingar. De som genuint bryr sig 
om vad pengarna används till och vill 
investera i initiativ som på sikt kan gene-
rera värde för andra, samt de som skänker  
av mer egoistiska skäl. Exempel på det 
sistnämnda kan vara donationer till den 
skola som givarens barn går i, till en reli-
giös organisation som givaren själv nytt-
jar eller för att genom sin gåva uppnå en 
högre social status. 

trendbrott i näringslivets 
givande till den ideella sektorn

Under 2019 mottog den ideella sektorn 
18,6 miljarder kronor i form av bidrag 
och gåvor enligt Svensk Insamlingskon-
troll. Det är en ökning mot föregående år 
med 1,2 miljarder kronor och en positiv 
trend som nu har pågått i över 15 år. Pri-
vatpersoner utgjorde den enskilt största 
givargruppen (46 %) följt av myndigheter 

(34 %), organisationer (14 %, till exempel 
fonder och stiftelser) och företag (6 %).

 
Näringslivets satsningar inom ansvars-
fullt företagande, hållbarhetsfrågor och 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
har varit en trend under många år. 

Det har varit ett sätt för företag att bidra 
till en positiv samhällsutveckling och 
samtidigt stärka sitt varumärke i såväl 
kunders som medarbetares ögon.

Detta har medför att många företag 
valt att donera pengar till ideella organi-
sationer, exempelvis i samband med jul. 
Det är också vanligt att företag etablerar 
olika former av samarbeten, partnerskap 
och gemensamma engagemang tillsam-
mans med ideella organisationer. På så 
sätt kan företag komplettera sitt mone-
tära givande med att bidra med kunskap 
och kompetens som kan gynna den ide-
ella organisationen. 

De senaste åren har dock inneburit 
ett trendbrott. Givandet från företag 
till den ideella sektorn minskar och har 
sjunkit med 15 procent under en tvåårs 
period. Detta är en trend som riskerar att 
förstärkas än mer i coronakrisens spår. 

InSaMlInGSåret 2019

Privatpersoner Myndigheter

46%

6%

34%

14%

Organisationer Företag
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Man kan säga att den svenska  
filantropin har gått från att 
i slutet av 1800-talet bygga  
på en kristen etik och tra-

dition av att göra rätt för sig, dela med 
sig för att förtjäna sin plats i himlen, till 
dagens filantroper som vill använda sitt 
kunnande och sina resurser till insatser 
som ger konkreta, mätbara resultat, säger 
Lars Trägårdh.

Kring förra sekelskiftet var den eko-
nomiska tillväxten snabb och allt f ler 
levde under bra förhållanden. Samtidigt 
blev skillnaden stor mellan de mycket rika  
och de som av olika anledningar inte omfatt- 
ades av det nya välståndet. Filantropiska 
stiftelsers välgörenhetsarbete och andra 
organisationer som vände sig till fattiga 
blev en viktig del av civilsamhället. 

–	Under	den	här	tiden	fanns	också	en	
grupp politiska filantroper som tillhörde 
en amerikansk tradition, där banden var 
starka mellan filantroper, akademiker och 
politiker. De ville reformera samhället  
tillsammans med politiker och myndig-
heter, säger Lars Trägårdh.

Pensionsreformen 1913, fattigvårds-
lagen 1918, Socialstyrelsen och social-
departementet är exempel på konkreta 
resultat av deras insatser. 

Tiden som följde, med det demokra-
tiska samhällets framväxt och socialde-
mokratins ökade inflytande i politiken, 
innebar en omvärdering av civilsamhället 
och traditionell välgörenhet. 

–	Man	ville	bort	från	det	man	såg	 
som en underliggande maktstruktur, ett  
ojämlikt förhållande där den som var 

mottagare av gåvan förväntades vara 
tacksam. Istället tog staten vid och byggde  
sociala system finansierade av skatter, säger  
Lars Trägårdh. 

Utvecklingen i Sverige skilde sig på 
så sätt från den i USA och många andra  
europeiska länder där filantropi, välgören- 
het och civilsamhällsbaserad välfärd fick 
ett annat utrymme. Det leder oss vidare 
in på hur det ser ut idag. 

–	Filantropin	är	inne	i	en	spännande	
fas och följer en ny logik. Det handlar 
mer om att investera sina pengar i en ut-
veckling än att ge bort dem. Nya genera-
tioner tar en helt annan kontroll över sitt 
givande. Man vill bidra under sin livstid, 
kunna mäta effekt och se tydliga resultat. 
Vår tids framgångsrika entreprenörer är 
igen influerade av strömningar i USA, 
avslutar Lars Trägårdh.

Filantropins utveckling, från 
superrikas donationer till 
folkhemsfilantropi

Filantropi förknippas ofta med förmögna  
amerikanska givare som Bill Gates och 
Warren Buffet. Det var också de som 
grundade initiativet The Giving Pledge 
som bygger på att superrika individer 
skriver under på att under sin livstid 
skänka halva sin förmögenhet till speci-
fika välgörande ändamål. Att sätta väl-
definierade mål har även fått spridning 
till människor som inte kan definieras 
som superrika men som vill bidra till en 
positiv samhällsutveckling. 

Även i Sverige, där filantropi och väl-
görenhet av den här sorten inte har varit 
lika vanligt, har trenden vuxit sig star-
kare genom exempelvis Ingvar Kamprad, 
Stefan Persson och Niklas Zennström. 

Människor som tidigare donerade till 
mer generella insamlingar tenderar idag 
också att övergå allt mer till riktade do-
nationer i en mer filantropisk anda. Det 
vanligaste sättet bland privatpersoner 
att göra sådana donationer är att koppla 
autogiro till de ideella organisationer 
som man vill stödja. Att privatpersoner 
tillsammans på detta sätt bidrar till att 
finansiera välgörande verksamhet kallas 
för folkhemsfilantropin. 

Filantropi i Sverige
Många ideella organisationer skulle inte kunna bedriva verksamhet utan privat-
personers engagemang och gåvor. Vi bad Lars trägårdh, författare och professor  
i historia och civilsamhälleskunskap, att berätta mer om svensk filantropi.

Lars Trägårdh

Foto: Sofia Runarsdotter
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Vi har gått från status quo till  
Panta	rei	–	allt	flyter.	Vi	be-
höver kunna ställa om verk- 
samhet och vara agila.   

Konsumenter vill att det ska vara söm- 
löst, enkelt och snabbt att gå från beslut  
till handling. Det påverkar givandet  
och öppnar för nya samarbeten, till  
exempel med företag som har kunskap  
och teknik för smarta lösningar, säger  
Charlotte Rydh.

Giva Sveriges årliga rapport visar att  
externa plattformar som Facebook har 
tagit plats som ny insamlingskanal. Fem 
av tio föredrar numera också att ge via 
Swish, där gåvorna har ökat med 48 pro-
cent det senaste året. 

–	Mobilen	är	ett	viktigt	verktyg.	Man	
förväntar sig att snabbt kunna ta beslut 
och kunna agera på det var man än be-
finner sig, säger Charlotte Rydh. Man 
vill också mer konkret kunna påverka 
sitt givande. 

Under 2019 ökade givandet igen ef-
ter att ha planat ut något under de två 
föregående åren och prognosen för 2020 
var god. Det förändrades i och med pan-
demin.

–	Våra	medlemmar	såg	direkt	en	effekt	 
i att gåvor från framför allt företag ute-
blev, säger Charlotte Rydh. Vi räknar 
med ett intäktstapp på 475 miljoner 
kronor i år och är oroliga för vad som 
kommer att hända nästa år, då vi tror att 
de stora konsekvenserna av pandemin 
kommer. 

Samtidigt har trycket ökat på ideella 
organisationer, som ofta arbetar med de 

mest utsatta i samhället, och därmed  
också har stort behov av frivilliga bidrag. 
Flera har dessutom varit tvungna att ställa  
om sin verksamhet från fysiska träffar  
till digitala lösningar, vilket ibland kan  
bli dyrare. 

Vi pratar om att många tror att en 
verksamhet som till exempel Cancer-
RehabFondens	är	finansierat	via	skatte–
medel och vad det innebär för givandet.

–	Ideella	organisationer	spelar	en	 
viktig roll inom inte minst inom preven-
tivt arbete och rehab, som är underfinan- 
sierat av samhället. Men det f inns en 
okunskap hos människor om de insatser 
som görs med hjälp av insamlade medel. 
Organisationerna behöver komma ut 
med det budskapet, avslutar Charlotte 
Rydh.

Filantropi som komplement till 
offentlig finansiering

Filantropi kan fylla en viktig funktion 
för att finansiera allmännyttiga initiativ. 
Det råder dock delade meningar om i 
vilken omfattning detta är lämpligt. 

Förespråkare framhäver det som ett 
komplement till offentlig finansiering 
som kan öka mångfalden och utmana 
befintliga strukturer. Privata initiativ 
ses som ett sätt att lösa de utmaningar 
som samhället står inför för att bibehålla 
välfärden. Genom ett samarbete mellan 
filantroper, kunniga entreprenörer och 
samhällsaktörer kan nya innovativa idéer 
utvecklas som kan bidra till förändring 
och förbättring för att möta morgonda-
gens behov. Därigenom kan filantropi 
bidra till att öka tillväxten och samhäl-
lets välstånd.

Kritiker menar att filantropi av detta 
slag kan medföra ett demokratiskt di-
lemma. I en del länder, exempelvis USA, 
är donationer avdragsgilla och privata 
aktörer kan därmed göra avdrag på skat-
ten när de skänker pengar till rätt typ 
av verksamhet. En följd av detta blir att 
pengar från skattebasen, som staten i an-
nat fall skulle förfogat över, istället kan 
investeras av privata aktörer i de initiativ 
de upplever som viktiga. På så sätt sker 
en viss förflyttning av makt, från demo-
kratin till privata aktörer. 

I Sverige, där större donationer inte 
är avdragsgilla, får dock detta dilemma 
inte samma betydelse. 

trendspaning dagens givande
I trendrapport 2020 lyfter branschorganisationen Giva Sverige tendenser i 
omvärlden som kan påverka insamling. tydligt är att vi står inför stora för- 
ändringar. Charlotte rydh, Giva Sveriges generalsekreterare, berättar mer.

Charlotte Rydh

Foto: Catarina Harling
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trender i den ideella sektorn

Den ideella sektorn påverkas huvudsak-
ligen av två trender.

1. Ökande konkurrens på marknaden för  
 ideella organisationer
2. Mätbarhet i form av att många orga-
 nisationer försöker ta fram nyckel-  
 tal anpassade för just den ideella   
 verksamheten

Att antalet ideella organisationer ökar 
leder till fler riktade insatser men bidrar 
också till att konkurrensen om givarnas 
gåvor ökar och att ideella organisationer 
behöver lägga större fokus på marknads-
föring och insamling. Dessutom har an-
talet privata aktörer ökat som genom sitt 
CSR-arbete bedriver liknande insatser 
som de ideella organisationerna. 

Givare ställer idag allt högre krav på 
att se effekterna av sina donationer. Detta 
har även medfört ett skifte i hur givare 
donerar. Idag sker donationer i större 
utsträckning under givarens levnadstid 
medan donationer tidigare oftast genom-
fördes i livets slutskede. Därmed ökar 
också kraven på ideella organisationer 
att kunna återge en tydlig rapportering 
kring hur väl de lyckats nå sina definie-
rade mål med de resurser de har till sitt 
förfogande.  
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kavli grundades av bondsonen 
Olav Kavli i norska Bergen 
under 1800-talet och samhälls- 
engagemanget var tidigt en  

del av företaget. Kavlifonden startades 
av sonen Knut och hans svenska hustru, 
skådespelerskan Karin Carlson-Kavli.

–	De	fick	tyvärr	inte	egna	barn	som	
kunde ta över företaget, men ville att det 
ändå skulle leva vidare med en långsiktig  
och samhällsengagerad ägare. Knut Kavli  
placerade därför företagets aktier i en 
välgörenhetsstiftelse O Kavli og Knut 
Kavlis Almennyttige Fund, eller Kav-
lifonden som de f lesta säger, berättar  
Jessica Sehlin. 

Stiftelsen äger kavlikoncernen 
och allt överskott går årligen till 
kavlifonden för utdelning till 
humanitära ändamål, forskning 
och kultur.  

–	Det	fördelas	i	länder	där	Kavli	är	verk-
samma, det vill säga Norden och Stor-
britannien, och till barn och kvinnor i 
utsatta länder. Förra året delades över 
100 miljoner kronor ut.

Jessica Sehlin är engagerad när hon 
pratar om företaget. Det märks att det 
finns en stolthet över hur Kavli arbetar. 

–	Jag	brukar	säga	att	samhällsenga-
gemanget finns i vårt DNA, säger hon. 

Det genomsyrar hela vår verksamhet och 
vi vill att våra medarbetare ska vara en 
tydlig del av det. 

Medarbetarna på Kavli är med och 
bestämmer vilka organisationer som får 
bidrag från fonden. Förra året fick de an- 
ställda i Sverige 3 miljoner kronor, 15 000  
kronor var, att lägga på två organisationer  
bland sex olika som bjudits in för att pre-
sentera sig.

–	CancerRehabFonden	har	gjort	fina	
presentationer med tidigare rehabdel-
tagare som berättat om sina erfarenheter, 
berättar Jessica Sehlin.

–	Det	är	en	jättestor	grej	för	de	an-
ställda, och mycket uppskattat, att få vara 
med att välja organisation och kunna på-
verka, säger Vlado Pavlovic, som är en av 
de som röstade på CancerRehabFonden. 

–	Jag	tror	att	vi	alla	på	något	sätt	är	
berörda av cancer och CancerRehab-

”Samhällsengagemanget 
finns i vårt Dna” 
– Kavlifonden bidrog med närmare en miljon kronor till CancerRehabFonden

Fondens presentation fick mig att förstå 
att det är ett stort behov av hjälp och stöd 
också efter en behandling. Att det är en 
annan resa som tar vid då, både praktiskt 
och mentalt, säger han. 

Sedan några år tillbaka arbetar 
kavli aktivt med det de kallar för 
det empatiska ledarskapet. 

–	Vi	vill	vara	en	attraktiv	arbetsplats,	säger	 
Jessica Sehlin, och vi ser att bra ledar-
skap ger hållbara människor och håll-
bara resultat.  En ledare med insikt, god 
självbild och trygghet leder helt enkelt 
bättre. Vi har jobbat aktivt med ledar-
skapsutveckling och en företagskultur 
där vi har regelbundna en-till-en-samtal 
med medarbetare på alla nivåer. Öppna 
samtal som skapar tillit.

Sedan ett år tillbaka sker motsvarande  
utvecklingsarbete med medarbetarna. 

–	Det	är	ett	arbete	som	är	på	riktigt,	
inte bara en pappersprodukt, säger Vlado 
Pavlovic som har 13 personer i sitt team. 
Det handlar om empati, att respektera 
varandra, om kommunikationen och om 
att samarbeta. 

När Vlado får frågan om han trivs på 
jobbet kommer svaret blixtsnabbt.

–	Jag	firade	nyligen	20-årsjubileum 
på Kavli. Det säger en del om hur bra den 
här arbetsplatsen är.

Kavlimedarbetarna gav CancerrehabFonden flest röster och ett bidrag på hela 
948 491 kronor under 2019. Bidraget är avgörande för CancerrehabFonden, 
som inte får statliga stöd, och tack vare det har vi kunnat finansiera hela fyra 
rehabveckor för människor som har överlevt cancer. Vi träffade Jessica Sehlin, 
Hr och Kommunikations Direktör, och Vlado pavlovic, teamledare ostproduk-
tion, för att prata mer om hur företaget arbetar med socialt ansvar.
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Forskning
nya framsteg inom cancerforskning gör att allt fler överlever sin cancer-
sjukdom. att erbjuda cancerpatienter individanpassade rehabiliterings-
program skapar bättre möjligheter för att underlätta resan tillbaka till 
livet efter en cancerbehandling. Idag behövs dock mer forskning för att 
säkerställa att rehabiliteringen ger största möjliga effekt. 

Forskning inom cancerrehabilitering 
är avgörande för att hjälpa människor 
tillbaka till livet.
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I takt med att cancerforskningen gör  
nya framsteg kring diagnostik och  
behandling och att f ler överlever  
sin cancersjukdom ökar behovet  

av cancerrehabiliteringsresurser och  
därmed forskning inom cancerreha- 
bilitering. Trots att diagnostiken för-
bättras och behandlingarna vid cancer- 
sjukdom har blivit effektivare kan en 
cancerbehandling vara oerhört krävande  
för patienten. År 2011 konstaterade Re-
habiliteringsrådet att cancersjukdom och 
cancerbehandling kan leda till bieffekter  
både under och långt efter avslutad be-
handling. Exempel på följdtillstånd är 
smärta, urin- eller avföringsinkontinens,  
muntorrhet, illamående, gap- och svälj-
svårigheter, nervskador som ger känsel-
bortfall, systempåverkan genom hormon- 
behandling och lymfödem. 

Rehabiliteringsrådet konstaterade 
även att cancerpatienter kan drabbas av 
psykologiska effekter som depression, 
fatigue (cancerrelaterad utmattning) och  
ångest, men även existentiella, sociala 
och ekonomiska konsekvenser av sin sjuk- 
dom.  En del följdtillstånd kan dessutom  
ha påverkan på patientens familj och när- 
stående, som ekonomiska effekter av sjuk- 
dom och sjukskrivning, sexuell dysfunk-
tion och ett aktualiserande av existen-
tiella frågor.

I cancervården ligger ett nästan totalt 
fokus på att få bort sjukdomen. Därför 
läggs inte mycket tid och resurser på det 

som är runtomkring, som omvårdnad och  
cancerrehabilitering. Till skillnad mot 
till exempel hjärtsjukvården där rehabili-
teringen ses som en del av vården. Fysio-
terapeuter, dietister och psykologer finns 
med tidigt för att främja en förändrad 
livsstil och ses därmed som en del av be-
handlingen.

befintlig forskning visar positiva 
effekter av cancerrehabilitering, 
men för att mäta nyttan mera 
exakt krävs mer forskning

Trots kännedom om de följdtillstånd 
cancersjukdom 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 cancerreha-
biliteringsmetoder. Med en bättre bild av  
cancerrehabiliteringens effekter kan fors-
kare tydligare mäta nyttan med rehabili-
tering, både ur ett individ- och samhälls-
perspektiv och på kort och lång sikt. 

Redan 2011 efterlyste Rehabiliterings- 
rådet en intensifiering av forskningen 
inom cancerrehabilitering, särskilt med 
fokus på arbetslivsinriktad rehabilitering.  
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.

Det behövs även mer forskning inom  
området för att kunna utveckla evidens- 
baserade metoder och riktlinjer för cancer- 
rehabilitering. I svenska och interna- 
tionella studier där man undersökt effek-
terna av olika typer av cancerrehabilitering  
kan man se att den har haft positiva effek- 
ter på både den fysiska och psykiska 
hälsan hos cancerpatienter. Samtidigt 
konstaterar forskarna bakom studierna 
att det krävs ytterligare forskning för att 
med större säkerhet bedöma effekterna 
av cancerrehabilitering och hur effekten 
skiljer sig mellan olika rehabiliterings-
metoder.

VaD kan InGå I CanCer-
rehabIlIterInG?

• Fysisk aktivitet

•  Kostråd

• Mindfulnessövningar

•  Samtal i grupp och individuellt

•  Verktyg för att hantera ångest 
och stress
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Ordet ”nollvision” har så  
k lart inspirerats av det  
som finns inom trafiken.  
Där har man kommit långt 

med att få ner antalet dödsoffer genom 
ett systematiskt, resultatorienterat och 
interorganisatoriskt samarbete. Ordet 
syftar inte på att vi skulle kunna uppnå 
att ingen insjuknar i cancer. Men vi vill 
bidra till att antalet insjuknade minskar 
och att cancer går från att vara en dödlig 
sjukdom till en botbar eller kronisk sjuk-
dom, säger Ebba Hult. 

–	Just	för	att	den	visionen	i	praktiken	 
betyder att antalet som lever med cancer 
eller med att ha haft cancer ökar, är frågor  
om livskvalitet och rehabilitering en vik-
tig del av vårt arbete. Vi är till exempel i 
färd med att starta ett utvecklingsarbete 
under ledning av organisationsforskaren 
Mats Tyrstrup, som ska leda fram till en 
ny rehabiliteringsfilosofi och nya arbets-
sätt. Det kan handla om utvecklad egen-
vård och e-hälsolösningar med utgångs-
punkt i livssituationen och livskvaliteten 
där flera aktörer i samhället involveras 
och samordnas. Vi prövar först med dia-
gnosen lungcancer i region Uppsala och 
hoppas sedan kunna skala upp nationellt 
och till fler diagnoser. 

2010 fick Sverige en ”cancerstrategi”,  
antagen av regering och riksdag. När 
beskedet kom från Vinnova att satsa på 
etableringen av ”Nollvision cancer” var 
Ebba Hult redan anlitad för att upp- 
märksamma tioårsjubileet. Det blev ett 
välbesökt arrangemang på Karolinska 
Institutet med människor som på olika 

sätt arbetar mot cancer, från prevention 
via forskning och behandling till reha-
bilitering. 

–	Det	passade	väldigt	bra	att	jag	höll	
i arrangemanget och kombinerade det 
med starten av ”Nollvision cancer”, som 
vill vara en knutpunkt mellan olika ak- 
törer. Och med några veckors marginal 
till coronautbrottet kunde det tack och 
lov genomföras! 

–	För	mig	var	det	viktigt	att	Cancer-	
RehabFonden deltog i tioårsf irandet.  
Generalsekreteraren Pia Watkinson med- 
verkade i ett seminarium i stora aulan. 
Rehabiliteringsområdet är ett av dem 
där vi inte alls kommit så långt som vi 
borde. Jag ser CancerRehabFonden som 
en viktig partner i vårt fortsatta arbete. 

Du säger att vi inte kommit så långt 
som vi borde i fråga om rehab. Hur 
mycket vet vi egentligen om det som 

händer ute i regionerna på det området? 
–	Vi	vet	en	del	genom	de	sex	regionala	

cancercentrum, RCC, som inrättades 
som en del i cancerstrategin. Det är via 
RCC jag har den entydiga bilden att det 
går åt rätt håll men att det är långt kvar 
tills alla erbjuds och får den rehabilite-
ring de behöver. 

”Det går åt rätt håll” säger du. Finns 
det siffror på det?

–	Mycket	av	den	rehabverksamhet	
som finns i regionerna vänder sig till 
många patientgrupper, inte bara de med 
cancer, varför det kan vara svårt att sär-
redovisa. Det kan vara ett gemensamt 
intresse för fonden och oss att få fram 
hårda siffror just vad som gäller cancer- 
rehabilitering. 

Till sist, apropå det du just var inne 
på. 2020 är ett speciellt år på grund av 
det stora antalet covid 19-patienter. 
Respiratorvårdade kräver ofta mycket 
rehabilitering. Finns det en risk att det 
gör att ännu mindre resurser satsas på 
cancerrehabilitering?

–	Jag	vill	tänka	att	det	ökande	intresse	 
för rehabilitering vi ser nu, i spåren av 
corona, kan spilla över också till cancer- 
rehabilitering. Vi ska komma ihåg att ett 
antal människor har båda sjukdomarna. 
Ibland är insatserna som behövs de- 
samma, ibland är de helt olika. Men lika 
självklart som det är vårdens ansvar att 
hjälpa en person som IVA-vårdats vidare 
i livet borde det vara att hjälpa en nyope- 
rerad cancerpatient. Men riktigt där är vi 
inte. Det är en uppgift som många goda 
krafter måste hjälpas åt att klara! 

”åt rätt håll, men långsamt”
ebba Hult är samordnare och en av initiativtagarna till den nystartade 
plattformen ”nollvision cancer”, där många aktörer på cancerområdet 
gått samman. Den finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova 
som ser det som en miljö där innovationer, som stärker kampen mot  
 

Ebba Hult

Foto:Håkan Målbäck

cancer, kan utvecklas.
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Projekt Cancerrehabilitering – 
kunskap för livet 

”Cancerrehabilitering	–	Kunskap	för	li-
vet” är ett pågående projekt vars vision är 
att skapa ett medmänskligare samhälle 
där alla cancerdrabbade har rätt till en 
framgångsrik och evidensbaserad can-
cerrehabilitering utifrån sina egna behov. 
Projektet är sponsrat av Vinnova och in-
kluderar CancerRehabFonden.

Syftet är att skapa förståelse och kun-
skap för vad cancerrehabilitering är och 
vilka effekter en etablerad och behovsan-
passad cancerrehabilitering skulle få för 
individer och för samhället. Baserat på 
denna kunskap vill de skapa en uthållig 
framåtriktad modell för cancerrehabili-
tering som innehåller ett kunskapscenter. 
Där ska kunskap kring cancerrehabilite-
ring samlas och spridas på ett effektivt 
och samhällsnyttigt sätt. I dagsläget 
finns ett stort behov av att göra denna 
information mer lättillgänglig. Vården 
idag handlar mycket om informations-
flöden, exempelvis diagnoser, provsvar, 
och kunskaper om nya behandlings-
metoder. Men idag går mycket av dessa 
flöden förbi patienterna. Vidare skulle 
kunskapscentret kunna verka för att ut-
veckla metoder och digitala lösningar 
som är innovativa och effektiva samt ge 
stöd för en ökad resurstilldelningen till 
cancerrehabiliteringsområdet. 

Projektet vill uppnå ett mer håll-
bart liv för de cancerdrabbade 
där alla har rätt till en fram-
gångsrik, jämställd och evidens-
baserad rehabilitering utifrån 
sina egna behov. Projektets idé 
och innovation bygger på att:

1. Tillsammans med cancerdrabbade   
 skapa en diversifierad, behovsan-
 passad och evidensbaserad cancer-  
 rehabilitering som är inkluderad i   
 människans liv.

2. Bilda ett kunskapscenter för forsk-
 ning, utveckling och spridning av 
 kunskapen om en evidensbaserad   
 cancerrehabilitering. Forskningen   
     och utvecklingen av cancerrehabi-  
 litering ska ske i löpande interaktion  
 med intressenterna, alltså patienter,  
 akademi, sjukvård och rehabilitering.

3. Utveckla innovativa arbetssätt och
  digitala lösningar som stödjer indi- 
 viden under hela rehabiliterings-
 processen.
 
De önskade effekterna för individen är 
inte enbart ett längre liv utan också ett 

bra och hållbart liv. En sjukvård som 
arbetar med en mer effektiv cancerre-
habilitering skulle även stärka Sveriges 
samhällsekonomi. 

bristande bevis kring vilken 
typ av fysisk träning som ger
bäst effekt 

Det är tidigare känt att regelbunden 
fysisk aktivitet kan minska symptom 
och biverkningar av cancerbehandling. 
Fysisk träning kan förbättra hälsan hos 
canceröverlevare jämfört med de som 
endast erbjuds vanlig vård och patien-
ter som förskrivs fysisk träning kan ofta 
återgå till arbetet tidigare och arbeta fler 
timmar per vecka jämfört med kontroll-
grupperna. 

Den vanligaste cancerformen hos 
kvinnor är bröstcancer och utgör cirka 30 
procent av all kvinnlig cancer. I Sverige 
drabbas nära 8 000 kvinnor årligen, det 
innebär i genomsnitt knappt 22 diagno-
ser om dagen. Flera studier har under-
sökt effekten av cancerrehabilitering hos 
personer med bröstcancer. 

Effekterna av olika typer av träning 
på cancerrelaterad fatigue, den vanli-
gaste följdeffekten av bröstcancer och 
bröstcancerbehandling, är dock brist- 
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fälliga. Tidigare studier har endast kunnat  
visa att medel- och högintensiv träning 
har bättre effekt än lågintensiv träning. 
Dessa studier har dock genomförts under  
kortare perioder och saknar därför upp-
följning av de långsiktiga effekterna. 

träning kan avhjälpa vissa 
följdeffekter

En studie, kallad OptiTrain, pågår just 
nu i ett samarbete mellan Karolinska 
Institutet och Karolinska Universitets-
sjukhuset. Målet med OptiTrain är att 
fördjupa insikterna inom området och 
utvärdera vilken typ av fysisk träning 
som har bäst effekt på bröstcancerdrab-
bade kvinnor som genomgår cytostati-
kabehandling. Studien inkluderar 240 
kvinnor och OptiTrain kommer att följa 
upp effekterna direkt efter studien och 
sedan efter ett, två och fem år efter av-
slutad intervention. 

Inom OptiTrain jämförs effekterna 
av ren konditionsträning med kombi-
nerad konditions- och styrketräning för 
att kunna utveckla effektiva och lämp-
liga träningsprogram för patienter med 
bröstcancer. Under en 16 veckors period 
tränade de båda träningsgrupperna två 
gånger i veckan. Efter avslutad behand-
ling f ick de inspirationsföreläsningar 
med syfte att hålla igång träningen. I 
studien fanns även en kontrollgrupp som 
fick information om att det är positivt att 
träna, men inget stöd för genomförandet. 

Studien är pågående och man har 
hittills endast publicerat ettårs- och 
tvåårsuppföljningen, men forskarna har 
redan kunnat se tydliga positiva hälso-

effekter av träningen. Gruppen som 
kombinerat konditions- och styrketrä-
ning har hittills visat störst lindring av 
fatigue. Utöver detta ser man resultat på 
minskad symptombörda, ökad muskel-
styrka samt ökad livskvalitet. 

Stressreduktion kan ha 
positiva effekter på risken 
för cancerspridning

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

I studien från Monash University un-
dersöktes effekten av stresspåslag på can-
cerspridning hos möss med inplanterade 
bröstcancertumörer. Studien visade på 
tidigare oförutsedda kopplingar mellan 
stressrelaterade nervsignaler och sprid-
ningen av tumörceller. Forskarna 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 stress-signalerna 
från det sympatiska nervsystemet.

År 2019 publicerades ytterligare en 
studie där effekten av stress på möss med 
bröstcancer undersöktes. Detta interna-
tionella forskningssamarbete leddes av 
Dalians universitet i Kina. Resultatet vi-
sade att kronisk stress får cancerstamcel-
lerna att växa i antal, som i sin tur leder 
till fler cancerceller och större tumörer. 
Forskarna fann att stressade möss hade 
högre nivåer av mjölksyra vilket fungerar 
som näring åt cancerstamceller som i sin 
tur får dem att växa. 

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.

I en uppföljning tre månader efter 
identifierade forskarna positiva effek-
ter av mindfulness både på ett psykiskt 
och fysiskt plan. Kvinnorna som delta-
git i mindfulnessövningar hade bland 
annat lindrigare depressioner, mindre 
symptombörda, förbättrad psykisk häl-
sa, förbättrad förmåga att hantera stress 
och ett förbättrat immunförsvar jämfört 
med de som inte deltagit i mindfulness-
övningar.

 
Växande intresse för natur-
baserad rehabilitering

År 2002 grundades Alnarps rehabilite-
ringsträdgård som ett forsknings- och 
utvecklingsprojekt om naturunderstödd 
rehabilitering (NUR). Tidigare forsk-
ning har visat att vistelse i naturmiljö 
gett positiv inverkan på människors hälsa 
och välbefinnande och sedan starten har 
verksamheten vuxit och intresset för 
NUR blivit större. Som ett resultat av 
den forskning som gjorts på Alnarp har 
Region Skåne nu avtal med åtta lands-
bygdsföretag, med verksamhet kring 
natur och djur, för naturunderstödd re-
habilitering. Samtliga vårdcentraler och 
psykiatrimottagningar har nu möjlig-
het att erbjuda NUR till sina patienter 
med stressrelaterad psykisk ohälsa som 
ett komplement till den medicinska be-
handlingen. 
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alltid om den gröna upplevelsen. Höst 
och vinter är lika hälsofrämjande som 
vår och sommar, berg och vatten kan ge 
lika stor effekt som skog och trädgård. 

–	Professionell	terapi	är	nödvändig	
när man är i djup kris, under behand-
ling eller i rehabilitering. Naturbaserad 
och naturunderstödd rehabilitering kan 

Tidigare har hennes forskning 
ink luderat personer med  
stressdiagnoser, återhämt-
ning efter stroke och arbets-

livsinriktad rehab för nyanlända från 
Syrien. Nu har ett samarbete inletts med 
onkologen i Lund för en pilotstudie med 
patienter som behandlas för cancer i hals 
och svalg.

–	Jag	ser	bara	möjligheter	med	na- 
turbaserad rehabilitering. Min erfarenhet  
från tidigare forskning är att naturen kan  
erbjuda ett större sammanhang som på-
verkar positivt och som ger tröst. Det finns  
en möjlighet att hitta kraft i naturen, säger 
Anna María Pálsdóttir. 

Deltagarna vid CancerRehabFon-
dens veckor lyfter fram hur närheten till 
natur under veckan har spelat stor roll 
och hjälpt dem vidare. I Anna María 
Pálsdóttirs tidigare studier har deltagare 
beskrivit hur naturen inte kräver någon-
ting av en och att det gör att alla tankar 
som snurrar i huvudet stillnar. Man kan 
bara vara. 

–	När	man	är	i	ett	skört	läge	är	det	
skönt att få känna det lugnet som natu-
ren ger. Det innebär en trygghet och en 
möjlighet att bearbeta upplevelser, säger 
Anna María Pálsdóttir. 

Hon berättar om hur vistelse i natu-
ren kan hjälpa människor som drabbats 
av sjukdom, upplevt trauma, sörjer eller 
på något sätt är i kris. Det handlar inte 

naturen – en viktig tillgång 
för rehabilitering
Det är något universellt med naturupplevelser, som är läkande och tröstande 
oavsett det trauma eller den kris som du bär med dig i bagaget, säger  
Dr. anna María pálsdóttir, medlem i CancerrehabFondens vetenskapsråd.  
I tretton år har hon varit verksam forskare inom miljöpsykologi vid Sveriges 
lantbruksuniversitet och undersökt vad som uppstår i interaktionen mellan 
människa och miljö.

komplettera och hjälpa i den processen. 
Regelbundna naturupplevelser i varda-
gen i kombination med terapi är hälso-
främjande. Det ser vi i vår forskning och 
det är det som också blir tydligt under 
CancerRehabFondens veckor, samman-
fattar Anna María Pálsdóttir.

Anna Maria Pálsdóttir

Foto: Jenny Svennås-Gillner
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högre livskvalitet med grupp-
rehabilitering

En studie från 2012 undersökte effek-
terna av grupprehabilitering hos bröst-
cancerdrabbade och genomfördes vid 
Centrum för klinisk forskning i Västerås. 
Studien gjordes på en grupp kvinnor som 
deltog i en veckas rehabilitering bestå-
ende av bland annat kuratorssamtal, in-
formation, avslappning och utlärning av 
så kallade copingstrategier. 

I en uppföljning ett år senare kunde 
man se att andelen kvinnor med hög ång-
estnivå var lägre i gruppen som fått reha-
bilitering 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.

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  
förekommande. Oro för sjukdomens 
och behandlingens utveckling och en 
ökad andel praktiska åtaganden kan vara  
en av de bakomliggande orsakerna till  
den negativa hälsoutvecklingen. Ibland  
upplever partnern til l och med mer 
oro än cancerpatienten. Utöver de psy-
kiska effekterna kan även ekonomiska 
och yrkesmässiga konsekvenser uppstå 
till följd av cancerdiagnosen. Speciellt  
kvinnor tenderar att få en lägre inkomst  
efter att deras partner insjuknat i cancer, 
dock tycks männens lön vara oförändrad.

År 2019 publicerades en ytterligare  
studie som berör närstående till en person  
med cancer. Studien genomfördes av 
Mattias Tranberg, psykolog och dok-
torand på Palliativt utvecklingscentrum 
vid Lunds universitet och visade att en del  
närstående till personer med cancer inte 
har förutsättningarna för att tillgodose 
sina egna behov.  Förklaringen var bland 
annat skam, pliktkänsla och fokusen på 
den sjuke. 

Det kan leda till fysisk och psyko-
logisk stress, vilket innebär negativa 
konsekvenser både för den närstående 
och den sjuke samt för sjukvården och 
samhället i stort. Det bör därför vara i 
sjukvårdens intresse att identifiera denna 
grupp närstående personer och motivera 
dem att ta emot stöd. 

Sjukvården har ansvar att prata 
om sexuell hälsa med patienten 

Sexualitet är ett grundbehov och en del 
av vår identitet och självbild som finns 
inom oss genom hela livet. All cancer 
och cancerbehandling kan påverka den 
sexuella hälsan och det nationella vård-
programmet för cancerrehabilitering 
betonar vikten av att ge information om 
hur sexualiteten kan påverkas och vilket 
stöd som kan erbjudas både under och 
efter behandlingar. 

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

Alla är vi olika som personer och reagerar 
på vårt eget sätt. Det finns därför ingen 
mall som passar och kan appliceras på 
alla. Vissa föredrar samtal, någon tar stöd 
från närstående och för ytterligare någon 
annan är det konkreta tips på sextekni-
ker, medicinering eller sexhjälpmedel 
som är viktigast. Ingenting är helt enkelt 
eller okomplicerat men det är sjukvårdens 
ansvar att ta upp ämnet sexuell hälsa med 
patienten. Om patienten har en partner 
bör denna, med patientens medgivande, 
erbjudas att delta i samtalen. 
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Samhälle
Sedan 2014 finns det ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering i  
Sverige som slår fast att varje patient har rätt till individuell rehabilitering. I 2019 
års uppdaterade version av vårdprogrammet har man lagt till riktlinjer för upp-
följning efter avslutad cancerbehandling i syfte att identifiera rehabiliterings- 
behov kopplat till sena komplikationer. Men det är skillnad på vårdens intentioner  
och verkligheten för cancerpatienterna. Behovet är långt större än utbudet och 
endast ett fåtal får stöd och erbjuds rehabilitering i samband med sin cancer-
sjukdom. Bristen på cancerrehabilitering påverkar inte bara de cancersjuka och 
deras anhöriga, utan kan även påverka samhället med högre kostnader.

Mer samhällsresurser måste till för 
att minska både kostnader och 
mänskligt lidande.
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Endast fyra procent av patienter  
med cancersjukdom har en 
rehabiliteringsplan, trots att 
alla har rätt till det enligt det 

nationella vårdprogrammet för cancer-
rehabilitering. Det visar Nätverket mot 
cancers undersökning för cancerberörda 
från 2014. 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 psykologiskt 
stöd, samtidigt som 60 procent svarade att 
de hade önskat att de blivit erbjudna stöd.

endast ett fåtal erbjuds cancer-
rehabilitering via sjukvården

Andelen patienter som erbjuds rehabilite-
ring är fortsatt låg. CancerRehabFonden  
belyste problematiken i en undersökning 

som riktades till alla som deltagit i en re-
habiliteringsvecka under 2019. Av de 181 
respondenterna hade endast 19 procent 
blivit erbjudna cancerrehabilitering via 
sjukvården.

Organisationen Ung Cancer genom- 
förde en liknande undersökning med  
sina medlemmar under 2018. I under-
sökningen är kontrasterna slående hur  
de drabbade bedömer den medicinska  
vården respektive rehabiliteringsin- 
satserna. När det gäller den 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 rehabilite-
ringsinsatserna där bara 19 procent ger 
fyra eller fem, medan 50 procent ger un-
derbetyget 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 det själv. I siffrorna för de 
drabbade som inte har haft någon form 
av rehabilitering uppger hela 71 procent 
att de skulle vilja haft det.
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framtid längre, säger Margareta Haag 
Hon beskriver hur man behöver hjälp 

inte bara med träningsprogram utan 

också med att finna sig till rätta i livet 
med de nya förutsättningar man har. Det 
behövs en rehabilitering med utbildning 
om sjukdomen, vad man har gått igenom 
och psykologiskt stöd för att man ska 
kunna klara av att ta sig tillbaka. Det är  
viktigt också för familjen runt omkring. 
Det kan bli svårt med relationer till part- 
ners och barn när livet förändras så 
mycket, och tungt för dem att se hur en 
nära person fortfarande mår dåligt trots 
att behandlingen är över.

–	Rehabiliteringen	är	en	viktig	del	
av vården. Vi på Nätverket mot cancer 
önskar det fanns en plan för den redan 
när behandlingen startar och att cancer- 
certifierade vårdcentraler skulle ta över 
när behandlingen är avslutad. I det na-
tionella vårdprogrammet för cancer- 
rehabilitering står det att alla ska erbju-
das rehabilitering, men det tar tid innan 
det implementeras i regionerna, säger 
Margareta Haag. 

–	Med	en	tydligare	uppföljning	skulle	 
cancervården inte behöva belastas i onö-
dan med oroliga före detta patienter som 
kontaktar dem eftersom de inte vet var de 
annars ska vända sig, avslutar hon.

När man går igenom behand-
lingen är man trygg som  
patient. Man blir väl om-
händertagen på sjukhuset 

och har ofta nära kontakt med vårdper-
sonal som leder en genom processen. När 
man sedan är färdigbehandlad finns det 
ingen som naturligt tar över, då ska man 
klara sig själv. Samtidigt är man mentalt 
slut efter en lång tids ansträngning för  
att ta sig igenom sin behandling, säger  
Margareta Haag, för Nätverket mot 
cancer. 

Canceröverlevare måste anpassa sig  
till ett helt nytt liv. Det är svårt att prestera  
som tidigare och man har förändrats av 
det man gått igenom. Behandlingarna 
kan dessutom ge livslånga komplika-
tioner, som kognitiva problem, stomi, 
ödem och fatigue, som man också måste 
lära sig att leva med.

–	Det	är	vanligt	att	man	faller	ner	i	
ett mörker, det jag kallar ett svart hål,  
efteråt. Man är färdigbehandlad, men 
mår fortfarande inte bra och man för-
står inte varför. Det f inns ett väldigt 
tydligt före och efter en cancerbehand-
ling. Många känner att de inte har någon 

rehabilitering – en viktig del 
av cancervården
Det finns cirka 600 000 personer Sverige som har överlevt cancer eller lever 
med en kronisk cancer. Många av dem har upplevt svårigheter när behand-
lingen är över och det är tänkt att livet ska återgå till hur det var innan sjuk-
domen. Det finns ett väldigt tydligt före och efter en cancerbehandling, säger 
Margareta Haag, ordförande för nätverket mot cancer.

Margareta Haag
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Alla har rätt till individuell 
cancerrehabilitering under 
sin sjukdom

Det nationella vårdprogrammet för can- 
cerrehabilitering slår fast att varje patient  
har rätt till individuell rehabilitering.  
Ambitionen är att rehabiliteringen ska  
starta redan vid misstanke om cancer  
el ler diagnos och sedan uppdateras  
kontinuerligt under och efter behandling  
utifrån varje patients behov och re-
surser. Regionerna 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 regi-
onerna, men som de i dag inte uppfyller.

I vårdprogrammet konstateras att  
patientens 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 adek-
vata insatser. Patienten har heller inte 
möjligheter att kartlägga sina behov ge-
nom att möta företrädare för alla de pro- 
fessioner som är aktuella inom cancer-
rehabilitering. 

I den senaste revisionen av vårdpro-
grammet 2019 understryks att behov kan 

förändrar behovet av rehabilitering. Det 
ska framgå i varje patients journal om 
denna har fått en vårdplan.

Möjligheterna till cancer-
rehabilitering varierar över 
landet

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

Men det nationella vårdprogrammet  
har ännu inte implementerats av alla  
regioner. Enligt Vårdguiden används 
vårdprogrammet endast som underlag 
för regionerna vid beslut om konkreta 
tillämpningar. Det resulterar i att den 
rehabilitering en cancerpatient kan få av 
vården varierar stort beroende på var man 
bor och var man får behandling.

Intresse finns 
för nätbaserat stöd

Under våren 2020 genomförde Cancer- 
RehabFonden en undersökning angå- 
ende intresset för nätbaserat stöd. Re-
sultatet visade att 60 procent av de 196 
personer som svarade på mejlutskicket 
var intresserade av att få stöd via nätet. 
Det fanns både intresse för gruppsamtal 
samt för individuella samtal vilket ansågs 
kunna vara ett bra komplement till ett 
fysiskt möte. Utöver detta fanns det ett 
stort intresse för att delta på webinarium. 
En fördel de såg med webinarium var fri-
heten att kunna lyssna in när man orkar.  

uppstå och ibland förvärras efter avslutad 
behandling. I den uppdaterade versionen 
har det därför lagts till riktlinjer för upp-
följning efter avslutad cancerbehandling 
i syfte att identifiera uppkomna rehabi-
literingsbehov kopplat till både fysiska 
och psykiska komplikationer. Det ges 
även riktlinjer för vilken dokumentation 
som vid avslutad uppföljning ska lämnas 
över till patienten för att öka dennas för-
måga att uppmärksamma, hantera och 
kommunicera kring sin situation med 
kvarstående problem och besvär.  

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 tillsam-
mans med läkaren och patienten utarbeta 
en individuell vårdplan i vilken cancer-
rehabilitering utgör en viktig del. Vård- 
programmet anser att kontaktsjuk- 
sköterskan ska ha ett övergripande an- 
svar för patienten och vara närstående 
under hela cancervårdsförloppet.

Patienten ska prata med kontakt-
sjuksköterskan om vilka möjligheter 
som f inns för rehabilitering och vad 
som kan vara lämpligt. Kontaktsjuk-
sköterskan ska vägleda patienten till 
de specialister som kan vara viktiga 
för rehabilitering och kan även själv ge 
stödsamtal. Vårdplanen ska bland annat  
beskriva behoven av rehabilitering 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  
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Stora skillnader mellan 
socioekonomiska grupper 
och kön

Cancerfonden lyfte problematiken att 
möjligheterna till cancerrehabilitering 
varierar över landet i Cancerfondsrap-
porten 2019, men med fokus på skillna-
der mellan socioekonomiska grupper. 
I rapporten belystes att cancervården 
i Sverige är ojämlik i hela vårdkedjan, 
från diagnostisering till behandling och 
rehabilitering. Cancersjuka personer i 
grupper med låg social eller socioekono-
misk status får inte samma bemötande, 
utredningar och behandlingar som can-
cersjuka personer i mer priviligierade 
grupper. Rapporten lyfter att skillna-
derna som uppstår i själva vårdkedjan 
ibland kan vara motiverade utifrån att 
olika individer kan ha olika behov, men 
även att det finns omotiverade skillnader 
som exempelvis beror på att vårdperso-
nalen 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 skill- 
nader mellan män och kvinnor i att  
aktivt söka rehabilitering. Under 2019 
fick CancerRehabFonden in drygt 1100 
ansökningar. Kvinnor efterfrågar och  
får hjälp i långt högre grad än män. 93 
procent av ansökningarna till Cancer- 
RehabFondens rehabiliteringsveckor 
kommer från kvinnor och endast 7 procent  
från män. 

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 

Coronakrisen har inneburit att trycket 
på sjukvården ökat enormt. Vissa perio-
der har antalet patienter på intensivvår-
den tredubblats. De som legat i respirator 
mer än någon vecka har också ett stort 
rehabiliteringsbehov. Kommer vården  
att klara både det och att leva upp till 
löftena om cancerrehabilitering?

	–	Det	ärliga	svaret	är	nog	att	det	be-
ror på hur länge coronapandemin varar, 
säger Johnny Magnusson. Har man legat 
länge i respirator är behovet av rehabili-
tering	enormt	stort	–	man	får	mer	eller	
mindre börja om från början och lära sig 
gå och äta. Idag, på försommaren 2020, 
skulle jag säga att vi klarar det. Men om 
pandemin till exempel kommer tillbaka 
i en andra våg kommer vi att tvingas till 
prioriteringar. Vad det kommer att inne-
bära konkret är för tidigt att säga.

–	Men	utgångspunkten	är	klar.	Re-
habilitering efter cancersjukdom är en 
rättighet för alla och det ska vi göra vårt 
yttersta att leva upp till, säger Johnny  
Magnusson.

Så länge patienten är kvar på 
sjukhus tror jag det fungerar 
rätt bra. Vi har tydliga skriv-
ningar om att alla cancerpa-

tienter som behöver det ska erbjudas reha- 
bilitering och vi har byggt upp team som 
ska hantera det. 

–	Nästa	steg	är	överlämningen	till	 
primärvården. Även där har vi bra skriv-
ningar om hur det ska gå till, med en kon-
takt ”läkare till läkare”, men där kan nog 
utfallet i praktiken variera. På mindre  
vårdcentraler kanske man inte alltid har 
tillgång till de resurser som skulle behövas.  
Att det fungerar bra på sjukhus menar han  
beror på att det där finns expertis att tillgå.

–	En	rätt	stor	del	av	vår	cancervård	är	 
centraliserad till Sahlgrenska Universitets- 
sjukhuset. Där består rehabteamen av spe-
cialister från många olika områden Det 
är kuratorer, fysioterapeuter, dietister,  
arbetsterapeuter, psykologer och så vi-
dare. I hela regionen har vi också kommit 
långt med utbyggnaden av kontaktsjuk-
sköterskor. De spelar en viktig roll med 
att koordinera de olika insatserna och 
hålla patienten kontinuerligt informerad.

Johnny Magnusson påminner om 
att behoven kan variera väldigt mycket. 
Begreppet ”rehabilitering” omfattar ett 
brett fält. En patient kan känna ständig 
trötthet, en annan smärta, en tredje ång-
est. Alla har rätt att få hjälp och då gäller 
det att regionen kan få fram de resurser 
som behövs.

–	Där	kan	jag	tänka	mig	att	vård-
centralerna på de mindre orterna kan ha  
svårigheter. Men det som är sagt är att vi 
ska samarbeta inom våra fyra sjukhusgrup- 
per så att behovet av resurser kan täckas. 
I de flesta fall är avståndet hanterligt.

”Vi ska göra vårt yttersta”
Johnny Magnusson (M) är regionstyrelsens ordförande i Västra Götaland,  
Sveriges näst största sjukvårdsregion. Han menar att man inom regionens sjuk- 
vård är väl medveten om att personer som har eller har haft cancer ofta har 
behov av hjälp med rehabilitering. Han har också en ganska positiv bild av läget.

Johnny Magnusson
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ohälsa” från 2018 som har tagits fram 
av SKL framgår exempelvis att nästan  
dubbelt så många kvinnor som män vår-
das för psykisk ohälsa i Region Stock-
holm. Samtidigt visar studien att dif-
ferensen sannolikt inte beror på faktiska 
skillnader i hälsoläget könen emellan 
utan att det har sin grund i befintliga 
normer för maskulinitet, att känslout-
tryck är ett hot mot mäns ”manlighet” 
och att behovet av hjälp innebär en  
risk att förlora status, kontroll och själv-
ständighet.

Rapporten från SKL redovisar även att  
vården i dagsläget kan missa män med 
psykisk ohälsa då män rapporterar sym-
tom som inte känns igen som depression  
enligt konventionella diagnosinstrument,  
som är utformade utifrån hur kvinnor 
vanligtvis ger uttryck för depression. 

Vården skiljer sig även om du är psy-
kiskt sjuk. I Läkartidningen från sep-
tember 2018 uttalar sig Monika König 
(onkolog, psykiater, överläkare) och Kjell 
Bergfeldt (onkolog, överläkare) om att 
det har gått sju år sedan Socialstyrelsen 
rapporterade om överdödlighet i can-
cer bland psykiskt sjuka, men faktumet 
kvarstår. Studier visar att patienter med 
allvarlig psykisk ohälsa har lägre med-
verkan i screening och att cancerbehand-
lingen 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.

Det krävs ökade resurser till 
cancerrehabilitering

Cancerkommissionen var ett initiativ av 
Bristol-Myers Squibb (BMS), Amgen  
och Microsoft, men som arbetade fristå-
ende från företagen och verkade för att 
förbättra svensk cancervård samt skapa  
hållbara och lika förutsättningar för alla 
cancerpatienters vård i Sverige.  Cancer-
kommissionens slutrapport från 2018 
innehåller skarpa skrivningar om beho- 
vet av en utbyggd cancerrehabilitering.  
Rapporten analyserade dagsläget i ked-
jans olika delar, från det förebyggande 
arbetet, själva vården, forskningen och 
rehabiliteringen.

Slutrapporten lyfter fram att cancer- 
vårdens framsteg har skapat ett nytt sjuk- 

domspanorama. För allt fler blir cancer  
inte längre en dödlig, utan snarare en 
”kronisk”, sjukdom. Den politiska ni-
vån måste beakta att det ställer nya krav 
på tillgång till rehabilitering och ibland 
på insatser från både primärvård och 
hemtjänst. De psykosociala insatserna 
brister ofta idag, både under den akuta 
sjukdomstiden och därefter.

Rapporten drar slutsatsen att huvud-
problemet när det gäller den medicinska 
vården inte är resursbrist, cancervården 
har större resurser nu än den någonsin 
haft. Inom den mediciniska vården ligger 
utmaningarna främst på andra områden.  
Men i fråga om rehabilitering är slut-
satsen tydlig att det krävs mer resurser, 
till exempelvis kontaktsjuksköterskor, 
kuratorer och psykologer. Patienter och 
anhöriga bör få veta att det finns hjälp att 
få vid bi- och följdverkningar. 
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Det finns en del kvar att göra!
Att det f inns behov av att 
hjälpa människor med can-
cer också på andra sätt än att 

bekämpa själva tumören är uppenbart, 
tycker hon. Regionen har också för rätt 
många år sedan, 2012, identifierat an-
svaret för cancerrehabilitering som ett 
utvecklingsområde. 

Ambitionen har sedan dess varit att 
successivt bli bättre. En del egna resurser 
har byggts upp. Till exempel har tillgång-
en till kontaktsjuksköterskor ökat och 
de medverkar till att individuella vård- 
planer utformas. När en sådan plan läggs 
fast ska också rehabiliteringsbehovet  
diskuteras och patienten få information 
om de möjligheter som finns att få hjälp.

–	Vi	har	dragit	nytta	av	vårt	regionala	 
cancercentrum, RCC. Vi ingår i den syd- 
östra sjukvårdsregionen och inom ramen  
för det samarbetet har vi fått en del idéer  
till nya tag på rehabområdet. RCC i 
Samverkan som är deras ”paraply” på 
nationell nivå, har utformat ett nationellt 
vårdprogram för cancerrehabilitering 
och det har vi naturligtvis som riktlinje. 

–	I	Cancerkommissionen	satt	Can- 
cerRehabFondens generalsekreterare 
med, så de frågorna var mycket levande i 
vårt arbete. Och vår slutsats var ju den som 
också finns i nationella handlingsplanen,  

att hjälp med rehabilitering efter en tumör- 
sjukdom är något som alla ska erbjudas.

Regionen har tre sjukhus och tanken 
är att ett gemensamt team med olika spe-
cialister ska tillgodose behovet av reha-
bilitering i hela länet. Avstånden mellan 
Linköping, Norrköping och Motala är 
inte så stora. 

–	Generellt	 är	planeringen	att	 så	
mycket av vårdbehoven som möjligt ska 
klaras i den nära vården, till exempel 
via sin vårdcentral eller närsjukvårdens 
rehabiliteringsklinik. Det är viktigt att 
samverkan mellan de olika enheterna 
fungerar bra, och att rätt kompetens av 

rehabilitering finns för patientens bästa.
Kaisa Karro betonar att patientorga-

nisationerna gör viktiga insatser. Att få 
träffa andra i samma situation kan betyda 
mycket. ”Hjärtats rum” är en mötesplats 
för människor som fått cancerbesked och 
deras anhöriga. Många vittnar om att det 
stödet betytt mycket.

–		Men	de	frivilliga	insatserna	ska	
inte innebära att det offentliga smiter 
från sitt ansvar. Vi måste göra vår del.

Till sist, vårdskulden och efterbörden 
till coronapandemin. Kommer vården att 
klara alla åtagande efter den belastning 
corona inneburit och innebär?

–		Jag	kan	bara	svara	att	vi	måste	klara	
det. För den som får ett cancerbesked gör 
det ju ingen skillnad om det härjar en 
pandemi samtidigt. Jag ska inte förringa 
problemet, de många covid 19-sjuka har 
inneburit en enorm press för sjukvården.  
Men samtidigt ser jag hopp i att vi fak-
tiskt klarat det så här långt. På några 
veckor ställde vi om för att klara en ut-
maning. Vi kan när vi vill. Visst, våren 
2020 byggdes det upp en vårdskuld, men 
jag tror vi kommer att visa att vi kan beta 
av den också. Inklusive att se till att  
människor som har behov av hjälp med 
sin cancerrehabilitering får det. De har 
rätt att kräva det och vi har skyldighet 
att klara det!  

Kaisa Karro

”Vi har klarat pandemin – vi ska 
klara rehab-behovet också”
Kaisa Karro (S) är ordförande i regionstyrelsen i region Östergötland och 
har en bakgrund som sjukvårdspolitiker. Hon var också ledamot i Cancer-
kommissionen som arbetade för några år sedan. Hon är väl förtrogen med 
frågorna kring cancerrehabilitering, men medger att allt inte är så bra som 
hon skulle önska. 

Foto: Ellen Aguirre
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Många cancerpatienter får själva 
söka stöd utanför vården

Idag är det skillnad mellan vårdprogram-
mets riktlinjer och cancerpatienternas 
verklighet. I början av kapitlet belystes att 
bara en femtedel erbjudits rehabilitering  
genom vårdsystemet. I många fall läggs 
istället ansvaret över på cancerpatienten 
att själv söka stöd utanför vården.

Om patientens hemregion inte bekos-
tar stöd utanför vården finns det enstaka  
fonder och stiftelser som patienten kan 
söka bidrag från. CancerRehabFondens 
rehabveckor är ett exempel på när någon
utanför vården, i det här fallet en ideell  
aktör, erbjuder kostnadsfri rehabilite-
ring till cancerdrabbade. Rehabilite-
ringsveckorna 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 cancerdrab-
bade respondenterna inte har fått någon 
information kring exempelvis patient-
föreningar. Det finns ett stort behov av 
förbättrad information till de drabbade 
kring vilken rehabilitering de har rätt till 
och som finns tillgänglig.

Mer kunskap behövs om cancer-
rehabiliteringens samhälls-
ekonomiska effekter

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

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 sam- 
manlagda vårdkostnaden för bröstcan- 
cerpatienter som fick samtalsstöd av en  
psykolog eller sjuksköterska blev 50 000  
kronor lägre, trots att kostnaden för själva 
samtalen uppgick till 5 000 kronor. 

En rapport som börjat studera po-
tentiella samhällsekonomiska effekter 
av cancerrehabilitering publicerades 2016 
av Folkhälsomyndigheten och Institu-
tet för hälso- och sjukvårdsekonomi. I  
rapporten beräknades samhällskostna-
derna totalt för cancer under 2013 och 
vad kostnaderna förväntas bli i fram-
tiden. De totala samhällsekonomiska 
kostnaderna för cancer beräknades under 

2013 till 36 miljarder kronor och förvän-
tas öka till över 70 miljarder kronor till 
år 2040. 

Den största delen av kostnaderna un-
der 2013 bestod av produktionsbortfall 
som uppstår till följd av sjukskrivning 
eller för tidig död. Sjukvårdskostnaderna 
för cancer utgjorde omkring sju procent 
av den totala budgeten för botande och 
rehabiliterande vård. Rapporten beräk-
nade inte kostnader för cancerrehabili-
tering, men dess slutsatser visar på att 
det f inns stora samhällsekonomiska 
vinningar på att minska antalet sjuk-
skrivningar och produktivitetsbortfall 
kopplat till cancer. 

64 miljarder i sjukskrivnings-
kostnader i Sverige varje år

Enligt rapporten Samhällsförlusten av 
sjukskrivningar från 2019 uppgick kost-
naderna för uteblivet arbete på grund av 
sjukskrivningar till 64 miljarder kronor 
år 2018. Det motsvarar löner till mer 
än 180 000 sjuksköterskor under ett år.  
Därtill är beräkningarna försiktiga och 
fokuserar på det ekonomiska mervärdet 
som går förlorat på grund av uteblivet 
arbete under sjukperioden. 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 
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När CancerRehabFonden 2018 ställde 
frågan till sina rehabdeltagare svarade 
hela 41 procent av de 662 respondenterna 
att de någon gång efter sin cancerbe-
handling 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.

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 sjukskrivits på 
grund av benigna (godartade) tumörer 
(36 procent) följt av bröstcancer (24 pro-
cent). Resterande personer är fördelade 
på flera andra cancerdiagnoser.

Fördelat på diagnos för psykisk 
ohälsa var majoriteten (60 procent) diag-
nostiserade 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).

skatteintäkter. I rapporten genomförs 
beräkningar, på nationell och kommunal  
nivå, för den samhällsekonomiska vinst 
som skulle kunna realiseras om sjukskriv- 
ningsdagarna minskade med en tredjedel.  
Enligt rapporten skulle det ekonomiska 
värdeskapandet i Sverige i så fall ha varit 
21,1 miljarder kronor större under 2018.

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 
Nätverket mot cancers undersökning för 
cancerberörda från 2014 som visade att 
många yrkesverksamma som får en can-
cersjukdom och som gått ned till deltid 
inte återgått till heltid. I undersökningen 
var hälften av de 1 800 respondenterna 
arbetande, varav 75 procent av dessa 
arbetade heltid. Av de som ändrade sin 
tjänstgöring till deltid på grund av can-
cersjukdomen hade endast en tredjedel 
återgått till heltid. Av de som inte gått 
tillbaka till heltid var majoriteten fort-
farande påverkade av cancersjukdomen 
i någon form. 70 procent av de som inte 
återgått till heltid uppgav anledningar 
såsom värk, problem med depression, 
mental trötthet, ork och att de fortfa-
rande var under behandling.

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 psykiska ohälsa. 
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Tyvärr är statistiken från Försäkringskas- 
san bristfällig och fångar inte de patienter  
som under en pågående sjukskrivning 
bytt diagnos. 

I Försäkringskassans statistikdata-
lager ändras nämligen inte diagnosen i 
ett pågående sjukfall och man kan endast 
följa de som har haft ett sjukfall med en 
cancerdiagnos, tillfrisknat och lämnat 
försäkringen och sedan återgått till sjuk-
skrivning i en annan diagnos. 

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

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 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 cancer- 
 rehabilitering? 

• Vilka är de företagsekonomiska  
 vinningarna med att erbjuda cancer- 
 rehabilitering?

• Vilket ansvar bör ligga på företagen  
 i att deras anställda erbjuds cancer- 
 rehabilitering?
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Människan
alla som drabbas av cancer och går igenom en cancerbehandling har sin egen 
upplevelse. Samtidigt finns det känslor, tankar och funderingar som är gemen-
samma. Behovet av rehabilitering skiljer sig ofta mellan personer och kräver 
individuell anpassning. I det här avsnittet träffar vi Mikael Hedlund och Dounnia 
Mourad som berättar om hur rehabilitering på olika sätt har hjälpt dem att komma  
tillbaka till livet. Vi träffar även peter Örn, som berättar om sin resa tillbaka från 
cancersjukdomen. 

Bakom varje siffra i statistiken 
finns en människa med sin egen 
unika berättelse.
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”Det viktigaste under 
rehabveckan var samtalen 
med andra”

När jag fick skelettcancer för 
drygt två år sedan oroade jag  
mig för hur mina tre pojkar 
skulle ta emot att jag var sjuk.  

Jag ville inte skrämma dem och väntade 
med att berätta tills jag visste att det var 
en bra prognos. Under behandlingen 
märkte jag att de funderade ibland, men 
de var ändå lugna. 

Det var egentligen sedan som det blev  
svårt. Jag mådde inte bra efter opera-
tionen och orkade inte sköta vardagliga 
rutiner. Det var tufft att försöka hålla en 
fasad inför barnen när jag själv mådde 
så dåligt. De kände inte igen mig och 
oroade sig för mig. 

Jag fick bra stöd av familj och vänner, 
men ingen av dem hade varit sjuk själv, 
så de kunde inte förstå hur det kändes. 
Det var ensamt. När jag sökte mig till 
rehabveckorna var det främst för att få 

när Mikael blev sjuk i skelettcancer påverkade det inte bara honom utan 
också hans tre söner. rehabveckan betydde mycket för deras relation.

träffa andra med liknande erfarenheter 
och samtalen blev det viktigaste för mig. 
De var en trygg zon där vi kunde gråta, 
men också få distans och skratta åt det 
hemska. Jag tog till mig de andras berät-
telser och fick perspektiv på min egen 
situation. Det gjorde mig lugnare och 
jag kunde släppa grubblerier.

Jag upplevde att vården lämnade 
mig när behandlingen var över och att 

jag inte fick tillräckligt med stöd i det  
kaos av känslor som var efteråt.

 Rehabveckan hjälpte mig mycket  
och gav mig verktyg som jag kan an- 
vända i vardagen. Nu mår jag bättre och  
är lugnare och det betyder också mycket  
för min relation till mina söner. Jag  
önskar att alla cancerdrabbade fick möj- 
lighet att vara med på en rehabvecka.

Mikael tillsammans med sina söner.
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”Det är svårt för andra att 
förstå vilken käftsmäll det 
är att få cancer”

Jag kan faktiskt inte förstå att 
CancerRehabFondens arbete 
finansieras av gåvor från pri-
vatpersoner. Man tänker att 

en allsidig rehabilitering ska ingå i en 
vårdplan och det var en chock för mig 
att inse att det inte var så. 

Jag gick igenom en tuff sjukdoms-
period med en öppen bukoperation och 
två omgångar med cellgift. Andra vän-
dan orkade min kropp inte med och jag 
var nära att dö. Jag är inte rädd för döden 
längre, men har oroat mig för vad som 
skulle hända mina tre döttrar om jag inte 
fanns kvar. De är vuxna nu, men jag har 
uppfostrat dem ensam och vi har alltid 
varit tighta.  

Det är svårt för andra att förstå vil-
ken käftsmäll det är att få cancer och 
hur slut man är efter att ha gått igenom 
en behandling. Hjärnan är trött och allt 
är förändrat i kroppen. Jag ville veta vad 
jag skulle göra för att kunna stärka krop-
pen och komma tillbaka igen. Jag trodde 
att jag skulle få hjälp med det, men så 
var det inte. Jag är stark och kunde själv 
leta alternativ, men vad händer med dem 
som inte orkar eller kan det? 

När jag hittade CancerRehabFon-
den sökte jag direkt till rehabveckan och 
jag är så glad att jag fick åka. Det var 
skönt att få fokusera på mig själv och 
att bli omhändertagen. Jag behövde det. 
Det låter konstigt, men jag hade skuld-
känslor för att jag var sjuk, så innan 
veckan hade mycket av mitt fokus va-

rit på att ta hand om andra i familjen. 
Gården på Österlen låg vackert, med 
naturen och havet nära. Jag kunde landa 
där och slappna av. 

Under rehabveckan fick jag konkreta 
råd kring mat och träning och mentala 
perspektiv. Jag fick bekräftat att det var 
okej att må och känna som jag gjorde 
och yogan lärde mig att förf lytta mig 
från hjärnan ner i kroppen, lyssna på vad 
den behövde, vara stilla i mig själv. I min 
grupp var det både män och kvinnor i 

Dounnia drabbades av magsäckscancer och gick igenom en tuff behandling. 
Här berättar hon om vad rehabveckan betydde för henne.

alla åldrar. Vi bar på olika erfarenheter, 
men vi delade också känslor och upple-
velser. Att lyssna på de andras berättelser 
gav mig nya insikter om det jag själv gått 
igenom. 

Jag känner ingen bitterhet över att 
jag blev sjuk, och jag har aldrig känt att 
det var orättvist att just jag drabbades. 
Jag har fått en andra chans och vill ta 
vara på den. Rehabveckan hjälpte mig 
framåt, gav mig ett sammanhang och 
nya perspektiv.

Dounnia Mourad
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Trots att det gått sju år tänker jag  
nästan varje dag på hur tack-
sam jag är mot de människor 
som fanns där för mig under 

min sjukdomsperiod. 
Peter Örn väjer inte för att tala också  

om allt det mörka som följde med sjukdo-
men. Rädsla. Sömnsvårigheter. Kropps-  
liga besvär. Men som boktiteln förmedlar  
påminner han om att det kan finnas ljus  
i mörkret. Den som kommer närmare  
döden kommer ibland också närmare  
livet. Redan på väg in till urologkliniken,  
där han skulle få resultatet av den biopsi 
som gjorts, tänkte han ”nu får jag min 
dödsdom” men också ”nu får jag kanske 
beskedet att jag kan botas och mitt liv 
räddas”. 

–	Det	där	ögonblicket	när	jag	fick	 
beskedet var alldeles overkligt. Jag  
minns att jag tänkte ”det här händer 
inte”. Men min läkare fortsatte också 
med att säga att han, med lång erfarenhet  
av cancer i prostatan, bedömde att tu-
mören var behandlingsbar och att jag 
skulle kunna botas. Det betydde nog 
mycket för mitt sätt att hantera situa-
tionen. 

I Peters fall spelade företagshälso-
vården en viktig roll i vårdförloppet. 
Det var därifrån han remitterades till 
urologklinik och det var där han fick er-
bjudande om psykologhjälp. 

–	Det	tackade	jag	omedelbart	ja	till.	
Sjukdomen ger upphov till så mycket 
känslor. Alla dem ville jag inte lasta på 
mina närmaste. De påverkades minsann 

nog ändå och jag kände att jag inte kunde  
begära att de också skulle hantera mina 
känslor. Samtalen med psykologen var 
därför ett viktigt stöd. De hjälpte mig att 
inte bli offer för mina fantasier. 

Man kanske kan säga att jag haft tur. 
För det första var, som sagt, vårdperso-
nalen fantastisk. De berättade om vad 
jag hade att vänta och vid återbesöken 
kunde jag ta upp sådant jag funderade 
på. För det andra har jag i mitt person-
liga nätverk en person som är mycket ak-
tiv i Prostataförbundet. Genom honom 
fick jag flera råd som jag haft nytta av. 
Han gav mig hopp. För det tredje sökte 
jag själv mycket aktivt och systematiskt 
information, inte minst på nätet, och fick 
den vägen svar på mycket jag grubblade 
över. 

–	Jag	har	hört	mycket	positivt	om	
den rehabilitering CancerRehabFonden 
erbjuder. Bara detta att få träffa andra 
människor som delar samma erfaren-

heter betyder mycket. Patientfören-
ingarna gör också ett fantastiskt arbete. 

–	Inför	varje	återbesök	kommer	 
rädslan tillbaka. Jag försöker naturligt- 
vis ta till det positiva tänkande som jag 
vet att det finns grund för och som jag 
predikar för andra. Men helt hjälper det 
inte. Då känner man sig ensam.

–	Men	hittills	har	beskeden	varit	 
lugnande varje gång. Då går jag till ett  
café på torget utanför kliniken, beställer 
en dubbel espresso och är tacksam mot 
livet. Just då njuter jag av ensamheten. 

Peter Örns erfarenheter tas nu till vara 
av Karolinska sjukhuset där han ingår  
som patientrepresentant i ledningsgrup-
pen för prostatavården. Den bild han  
fått där är att också de psykosociala as-
pekterna av vården tillmäts stor betydelse. 

–	Ja,	det	finns	ett	stort	medvetande	 
om att allt det andra, som följer av tumör- 
en, också kräver uppmärksamhet. 

Kontaktsjuksköterskan håller ihop 
processen och ser till att patienterna är 
informerade, både om kommande steg i 
vården och om sina rättigheter. 

Utifrån sina egna erfarenheter har 
Peter Örn några råd. 

–	Män	ska	se	till	att	ta	PSA-prov,	 
och begära det om inte vården erbjuder 
det. PSA är inte perfekt men än så länge 
det bästa som finns för tidig upptäckt. 
Och om du får det där beskedet som 
ingen vill ha: skaffa dig kunskap! Ta 
kontakt med en patientförening, det är 
ovärderligt att få prata med någon som 
gått igenom samma skärseld som du! 

”tacksam mot änglarna”
peter Örn är välkänd som tidigare generalsekreterare för röda Korset och VD 
för Sveriges radio. För sju år sedan fick han diagnosen prostatacancer. efter 
en lyckad operation är han nu fri från cancern och fylld av tacksamhet mot 
människorna i vården som hjälpte honom igenom den svåra tiden, ”änglarna” 
som han kallar dem. Själv har han hjälpt andra genom att skildra sin sjukdoms- 
resa i den självutlämnande boken ”prostatacancer – en bok om hopp”. 

Peter Örn
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