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Det här är CancerRehabFonden

CancerRehabFonden är en insamlingsorganisation som erbjuder kostnadsfri
rehabilitering och stöd till cancerdrabbade
vuxna och barn. CancerRehabFondens
vision är att alla cancerdrabbade ska kunna
få rehabilitering.
Rehabiliteringsstöd

Vuxna kan få stöd från CancerRehabFonden som finansierar ett rehabiliteringsprogram under en vecka som inkluderar kost, logi och programinnehåll som
leds av erfaren och legitimerad personal.
Programmet innehåller bland annat
fysisk aktivitet, kostråd, samtal i grupp
och individuellt samt verktyg för att hantera ångest och stress.
Fristående organisation

CancerRehabFonden är helt fristående
från andra cancerorganisationer och är
beroende av gåvor från privatpersoner,
företag och stiftelser. CancerRehabFonden har ett 90-konto, vilket innebär att
Svensk Insamlingskontroll kontrollerar
att insamlingen sköts på ett etiskt sätt
och att pengarna går till ändamålet utan
oskäliga kostnader. CancerRehabFonden är även medlem i FRII – Frivillig
organisationernas Insamlingsråd. FRII
arbetar för kvalitetssäkring av insamlingsbranschen och för att insamlingar
bedrivs transparent och etiskt.

N

ästan varje dag påminns vi om cancer. Vi känner någon som drabbats, vi
läser om någon som gått bort eller någon som överlevt en svår cancersjukdom.
Allt oftare får vi ta del av de stora framsteg som sker inom cancervården.
Framför allt är det behandlingarna och diagnostiken som har förbättrats.
Inom läkemedelsområdet har det skett stora framsteg och ytterligare är att vänta.
Detta har fått till följd att allt fler cancerdrabbade överlever och ska försöka återgå till
vardagen och arbetslivet.
Tiden efter cancer och vägen tillbaka kan vara svår. Därför finns CancerRehabFonden.
Vi arbetar för att alla som drabbats av cancer ska få rehabilitering som hjälper dem att
återhämta sig fysiskt och psykiskt. Tack vare gåvor från privatpersoner, företag och
stiftelser kan vi erbjuda och bekosta rehabiliteringsprogram. Vi får dagligen kvitto på
hur mycket detta betyder för de som deltar i rehabprogrammen.
Med den här rapporten vill vi vidga perspektivet. Hela samhället påverkas av hur
väl rehabiliteringen av cancerdrabbade fungerar. Främst påverkas naturligtvis de som
fått en cancerdiagnos och deras anhöriga, men också arbetsgivare och samhällsekonomin
i stort. När vi fått möjlighet att fördjupa oss i dessa frågor kan vi konstatera att kunskapen
om betydelsen av rehabilitering är för låg – mer forskning behövs. Vilka rehabiliterings
insatser fungerar bäst, när ska de sättas in och hur ska de utformas? Vi vet helt enkelt
för lite idag. Kunskaper och erfarenheter från hela världen måste göras tillgängliga i
Sverige. Och verkligen i hela Sverige och för alla de som drabbats. Plånboken, var man
bor eller de rätta kontakterna ska aldrig få påverka vilket stöd man får.
Från och med i somras får alla arbetsgivare ett utvidgat ansvar att upprätta rehabilite
ringsplaner för medarbetare som är sjukskrivna under en längre tid. För att dessa planer
verkligen ska kunna leda till en effektiv rehabilitering för den som drabbats av cancer,
måste arbetsgivarna ha kännedom om, och tillgång till, de verktyg som är mest effektiva
för den enskilda cancerdrabbade. Även i de här fallen krävs det mer kunskap och bättre
tillgång till rehabiliteringsinsatser som är anpassade efter dem som ska genomgå insatserna.
Den som läser den här rapporten kommer att få många viktiga tankeställare, exempelvis
om alla de positiva effekter som cancerrehabilitering har för individen, anhöriga, arbetsgivare och för samhällsekonomin i stort. Uteblivna insatser drabbar alla, och kostnaderna
för dem är inte alltid synliga. Några av dessa kostnader beskriver vi i rapporten.
Rehabilitering i samband med och efter en cancersjukdom är
mångfacetterad. I rapporten finns intervjuer med några av dem
som fått möjlighet att genomgå rehabilitering, men även med dem
som inte tagit del av rehabiliteringsinsatser.
Min önskan är att alla i framtiden ska kunna ha samma positiva
erfarenheter av sin rehabilitering, och att alla som behöver ska få
adekvat hjälp.
Till slut vill jag tacka alla som hjälpt till att ta fram den här rapporten. Jag vill rikta ett särskilt tack till vännerna på Cordial och Det.

Eva Hansen – generalsekreterare CancerRehabFonden
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Introduktion
Allt fler överlever cancer men endast ett fåtal erbjuds rehabilitering. Cancer innebär stora fysiska och psykiska påfrestningar
och många som överlever cancer har svårt att komma tillbaka till
vardagen. CancerRehabRapporten är ett initiativ till att utveckla
och driva cancerrehabiliteringsfrågan i Sverige.
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Mer än var tredje person som lever i Sverige idag kommer att få en cancerdiagnos
under sin livstid. Drygt 60 000 personer
diagnostiseras med cancer varje år – en
var tionde minut. Redan idag lever nära
en halv miljon människor i Sverige som
någon gång fått en cancerdiagnos, och
de kommer att bli fler de närmaste åren.

Var cancern än suttit hamnar
den i huvudet till slut

65%
ÖVERLEVER
MINST 10 ÅR

Allt fler drabbas av cancer

Cancerförekomsten i Sverige har ökat
med cirka 40 procent sedan 1970-talet
(med hänsyn till förändringar i folkmängden och åldersstrukturen) och en
prognos från Folkhälsomyndigheten från
2015 uppskattar en fortsatt ökning. År
2040 förväntas över 100 000 personer
om året få en cancerdiagnos i Sverige
och över 630 000 personer kommer då
att leva med en cancerdiagnos. Till det
tillkommer alla närstående vars liv också
påverkas av en cancerdiagnos.
Ökningen anses bero på levnadsvanor som låg fysisk aktivitet, alkoholkonsumtion, rökning, ohälsosam kost och
solvanor, men även på att vi generellt
lever längre, har en utökad screening,
en förbättrad diagnostik och förändrade
registreringsrutiner.
Allt fler överlever

Samtidigt som förekomsten ökar har
medicinska framsteg förändrat prognosen vid cancer. Det är inte längre en

72%
ÖVERLEVER
MINST 5 ÅR

sjukdom med lika hög dödlighet som
tidigare. Tack vare forskning och förbättrad vård överlever allt fler sin cancer. Med tidigare diagnostik och effektivare behandling överlever drygt 65
procent av alla som får cancer i minst tio
år och 72 procent i fem år. Skillnaderna
är dock stora mellan olika cancersjukdomar.

När antalet överlevande från cancer ökar
ställs samtidigt högre krav på rehabilitering och uppföljning inom cancervården. Att drabbas av cancer innebär
ofta stora fysiska och psykiska påfrestningar och efter att behandlingarna har
avslutats känner många tomhet och oro
när man plötsligt står utanför sjukhusets
rutiner och ska klara sig själv. Många får
besvär med trötthetssyndrom och tampas med en rädsla för återfall, vilket kan
leda till långa sjukskrivningsperioder
och depressioner.
Stort behov av
rehabiliteringsresurser

Rehabilitering kan hjälpa cancerdrab
bade att återhämta sig fysiskt och psykiskt för att komma tillbaka till vardagen, arbetet och livet. Inte bara den som
varit sjuk, men även de närstående vars
liv också påverkats av sjukdomen har
behov av rehabilitering. Men vårdens
resurser räcker inte till för rehabilitering.
Behovet av ökade cancerrehabiliteringsresurser uppmärksammades redan
under 2011 i en offentlig utredning från
Rehabiliteringsrådet.
Utredningen kom till slutsatsen att
bättre cancerbehandlingar har förbättrat överlevnaden och att cancer ses i allt
högre grad som en kronisk sjukdom, men
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till priset av längre behandlingstider och
i många fall mer långvariga och uttalade
biverkningar. Detta bidrar till ett ökat
behov av rehabiliteringsresurser.
Låg kunskapsnivå avseende
cancerrehabilitering

Enligt Cancerfonden är kunskapen om
vårdbehovet för canceröverlevare och hur
det är att leva med cancer efter behandling fortfarande i sin linda. Man poängterar att fler insikter om rehabilitering
inte bara är viktigt för att överleva cancer
utan även för att leva efter eller med cancer. Utvecklingen av synen på cancer
rehabilitering kan delas in i tre faser:
GÅRDAGEN
Rehabilitering var endast
aktuellt om man led svårt
eller fick kraftiga
funktionsnedsättningar

SAMTIDEN
De senaste decennierna har
rehabilitering tagit plats
på vårdens agenda men är
inte tillgänglig för alla

FRAMTIDEN
Vi är på väg in i en framtid
där rehabilitering är en viktig
och integrerad del av den
individuella vårdplanen

Ojämlikheter och brister
i eftervården

Vi är på väg in i en ny fas av cancerrehabilitering och sedan maj 2014 finns ett
nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering fastställt av Regionala Cancercentrum i samverkan. Vårdprogrammet
konstaterar att alla patienter med cancer
bör erbjudas cancerrehabilitering under
hela vårdprocessen. Vårdprogrammet
eftersträvar att vårdgivaren i samband
med att cancervården inleds ska upprätta
en individuell vårdplan där rehabilitering
ingår. Dock innefattar vårdprogrammet
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inte rehabilitering efter att en patient
blivit friskförklarad från cancer, vilket
leder till att tiden efter cancerbehandlingen sällan tas med i den individuella
vårdplanen. Samtidigt konstaterar vårdprogrammet att behov kan uppstå och
ibland förvärras även efter avslutad cancerbehandling. Vårdprogrammet fastslår
att det behövs riktlinjer för strukturerad
uppföljning och omhändertagande, något
som kommer belysas i nästa revision av
vårdprogrammet.
Målet med vårdprogrammet är att
landsting och regioner ska använda det
som underlag för beslut om konkreta
tillämpningar på sjukhus, mottagningar
och vårdcentraler. Men vårdprogrammet har ännu inte implementerats av alla
landsting, och det finns ojämlikheter och
brister i eftervården av cancerpatienter
i olika landsting.
Cancerfonden lyfte fram samma problematik i senaste Cancerfondsrapporten
med fokus på skillnader 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
socioekonomisk status får inte samma
bemötande, utredningar och behandlingar som cancersjuka personer i mer
priviligierade grupper.

Rehabilitering kan
hjälpa cancerdrabbade
att återhämta sig
fysiskt och psykiskt
för att komma tillbaka
till vardagen, arbetet
och livet.

Ny lagstiftning
ett välkommet initiativ

Socialminister Annika Strandhäll meddelade i slutet av augusti 2018 att regeringen nu har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande kring en ny lagstiftning.
Lagstiftningen innebär att landstingen ska bli skyldiga att erbjuda koordi
neringsinsatser till sjukskrivna patienter
som har ett särskilt behov av individuellt
stöd för att kunna återgå till eller inträda
i arbetslivet. Idag finns bara kortsiktigt
finansierad pilotverksamhet med rehabiliteringskoordinatorer. Detta är ett
välkommet initiativ och kan ses som

DETTA ÄR CANCERREHABILITERING
Cancerrehabilitering syftar till
att förebygga och reducera de
fysiska, psykiska, sociala och
existentiella följderna av cancersjukdom 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

ett första steg mot en utvecklad cancer
rehabilitering för alla, där en samverkan
mellan offentliga och privata initiativ
är nödvändig.
Det är nu dags att gå från intention
till en ny verklighet för cancerpatienterna
– inte bara under sin cancerbehandling
utan även för att få hjälp att komma tillbaka till livet. Men vad vet vi egentligen
om behovet av och möjligheterna till
cancerrehabilitering idag?
Cancerrehabilitering
ur tre olika perspektiv

CancerRehabRapporten är ett initiativ
för att utveckla och driva cancerrehabiliteringsfrågan i Sverige. Det ökande behovet av cancerrehabilitering undersöks
utifrån tre perspektiv:

FORSKNINGSPERSPEKTIVET
– vad finns det för forskning
inom cancerrehabilitering idag
och vad saknas?

KR

SAMHÄLLSPERSPEKTIVET
– hur ser dagens möjligheter för
cancerrehabilitering ut i Sverige
och vad kostar det
för samhället att inte erbjuda
cancerrehabilitering?

INDIVIDPERSPEKTIVET
– hur kan cancerrehabilitering
hjälpa patienten?
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Forskningsperspektivet
Genom att identifiera patienter med rehabiliteringsbehov och
kunna erbjuda anpassade cancerrehabiliteringsprogram finns stor
potential att avhjälpa eller lindra några av de fysiska, psykiska,
existentiella och sociala effekter som en cancersjukdom och
cancerbehandling kan leda till. Idag saknas dock tillräckligt med
forskning för att utveckla evidensbaserade program och mäta
effekterna av olika typer av cancerrehabilitering.
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I takt med att cancerforskningen gör nya
framsteg kring diagnostik och behandling, och att f ler överlever sin cancer
sjukdom, ökar behovet av cancerrehabiliteringsresurser och forskning inom
cancerrehabilitering. Trots att diagnostiken förbättras och behandlingarna
vid cancersjukdom har blivit effektivare
kan en cancerbehandling vara oerhört
krävande för cancerpatienten. Rehabiliteringsrådet konstaterade 2011 att cancersjukdom och cancerbehandling kan
leda till bieffekter både under och efter
avslutad behandling. Exempel på följdtillstånd är smärta, urin- eller avföringsinkontinens, muntorrhet, illamående,
gap- och sväljsvårigheter, nervskador som
ger känselbortfall, systempåverkan genom hormonbehandling och lymfödem.
Rehabiliteringsrådet konstaterar även
att cancerpatienter kan drabbas av psyko
logiska effekter som depression, fatigue
(engelskt ord som ofta används för att
beskriva den orkeslöshet som drabbar
många cancerpatienter) och ångest, men

Fysiska
biverkningar

Sociala
biverkningar

Psykologiska
biverkningar

Existentiella
biverkningar

även existentiella, sociala och ekonomiska konsekvenser av sin sjukdom. En del
följdtillstånd kan även ha påverkan på
patientens familj och närstående, som
ekonomiska effekter av sjukdom och
sjukskrivning, sexuell dysfunktion och
ett aktualiserande av existentiella frågor.
För att mäta nyttan av cancerrehabilitering 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

välmående. Mer forskning behövs för
att kunna mäta nyttan av olika typer av
cancerrehabiliteringsmetoder. Med en
bättre bild av cancerrehabiliteringens
effekter kan forskare tydligare mäta nyttan med rehabilitering, både ur ett individ- och samhällsperspektiv och på kort
och lång sikt.
Rehabiliteringsrådet efterlyste redan
2011 en intensifiering av forskningen
inom cancerrehabilitering, särskilt med
fokus på arbetslivsinriktad rehabilitering. Utredningen lyfte fram behovet av
både kvalitativa och kvantitativa studier
VILKA AKTIVITETER
KAN INGÅ I CANCER
REHABILITERING?
• Mindfulnessövningar
• Kostråd
• Fysisk aktivitet
• Samtal i grupp och individuellt
• Verktyg för att hantera ångest
och stress
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med större flexibilitet som kompletterar
de renodlade randomiserat kontrollerade
(RCT) studierna. Detta för att fokusera
på vilka effekter cancerrehabilitering ger
i patienters vardag.
Mer forskning inom området behövs
också för att kunna utveckla evidens
baserade metoder och riktlinjer för cancerrehabilitering. I svenska och internationella studier där man tittat närmare
på effekterna av olika typer av cancerrehabilitering kan man se att den har
haft positiva effekter på både den fysiska
och psykiska hälsan hos cancerpatienter.
Samtidigt konstaterar forskarna bakom
studierna att det krävs ytterligare forskning för att med större säkerhet bedöma
effekterna av cancerrehabilitering och
hur effekten skiljer sig mellan olika reha
biliteringsmetoder.
Bristande bevis kring
vilken typ av fysisk träning
som ger bäst effekt

Den vanligaste cancerformen hos kvinnor
är bröstcancer. Ungefär 9 000 drabbas
årligen av bröstcancer enligt Socialstyrelsen och det finns ett flertal studier som
undersökt effekten av cancerrehabilitering på bröstcancer. En av dessa studier,
kallad Optitrain, pågår just nu i ett samarbete mellan Karolinska Institutet och
Karolinska Universitetssjukhuset.
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 patienter som förskrivs fysisk träning kan ofta
återgå till arbetet tidigare och arbeta fler
timmar per vecka jämfört med kontrollgrupperna.
Bevisen kring effekterna av olika typer
av träning på cancerrelaterad fatigue, den
vanligaste följdeffekten av bröstcancer och
bröstcancerbehandling, är dock bristfälliga. Tidigare studier har endast kunnat
bevisa att medel- och högintensiv träning
har bättre effekt än lågintensiv träning.
Dessa studier har även genomförts under
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... patienter som för
skrivs fysisk träning
kan ofta återgå till
arbetet tidigare och
arbeta fler timmar
per vecka jämfört med
kontrollgrupperna.
kortare perioder och saknar därför uppföljning av de långsiktiga effekterna.
Målet med studien Optitrain är att
fördjupa insikterna inom området och
utvärdera vilken typ av fysisk träning
som har bäst effekt på bröstcancerdrabbade kvinnor som genomgår cytostatika
behandling. Studien leds av onkologi
sjuksköterskan och professorn Yvonne
Wengström och inkluderar 240 kvinnor.
Optitrain kommer att följa upp effekterna
direkt efter studien och sedan efter ett,
två och fem år efter avslutad intervention.
Träning kan avhjälpa
vissa följdeffekter

Inom Optitrain jämförs effekterna av ren
konditionsträning med kombinerad konditions- och styrketräning för att kunna
utveckla effektiva och lämpliga träningsprogram för patienter med bröstcancer.
Studien är pågående och man har hittills
endast slutfört ettårsuppföljningen, men
forskarna har redan kunnat se tydliga
positiva hälsoeffekter av träningen, som
förbättrad livskvalitet och färre symptom
av cancerbehandlingen.
Man har kunnat se att kvinnorna som
tränat har en ökad muskelstyrka och lättare för att behålla vikten, samt att effekterna kvarstår i uppföljningen ett år efter
avslutad träning. Just upplevd livskvalitet
har även i tidigare forskning visats vara
en viktig faktor hos bröstcancerpatienter
för både överlevnad och hur väl patienten
svarar på behandlingen.
Yvonne Wengström berättar i en artikel på Karolinska Universitetssjukhusets
hemsida att en positiv faktor för kvinnorna i studien var att ha möjlighet att träna tillsammans med andra cancersjuka

- alla är i samma situation och man kan
ta av sig peruken och träna i gymmet med
stöd av en sjuksköterska eller fysiolog.
Kost kan både förebygga och
hjälpa återhämtning från cancer

Även betydelsen av kosthållning blir
alltmer tydlig för att förebygga och återhämta sig från cancer. I en rapport från
World Cancer Research Fund från 2018
baserad på tusentals vetenskapliga artiklar konstateras att hälsosamma matvanor både minskar risken att drabbas
av cancer och att återhämta sig från sin
cancerbehandling.
Rapporten sammanfattar sina slutsatser i tio råd som tillsammans utgör hälsosamma livsstilsval som kan ge en enorm
inverkan på människors risk att utveckla
cancer och förmåga att återhämta sig från
sin cancerbehandling:

10 RÅD OM HÄLSOSAMMA
LIVSSTILSVAL
1 H
 åll vikten inom normalspannet
(BMI mellan 18,5–24,9)
2	
Var fysiskt aktiv i din vardag – gå
mer och sitt mindre
3	
Gör fullkorn, grönsaker, frukt
och baljväxter så som bönor och
linser till en stor del av din kost
4	
Undvik snabbmat och annan
processad mat som är rik på fett,
stärkelse och socker
5	
Undvik sockrade sötade drycker,
drick mest vatten och osötade
drycker
6 Ä
 t måttliga mängder rött kött
och undvik att överhuvudtaget
äta processat kött
7 Begränsa intaget av alkohol
8	
Undvik kosttillskott, försök få dina
näringsintag genom din kost
9	
Amma ditt barn om du har möjlighet, det ger både dig själv och
barnet ett ökat skydd
10 Canceröverlevare rekommenderas att följa ovanstående råd
för att förebygga återfall.
Canceröverlevare bör alltid kon
sultera professionell personal.
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Mindfulness ett bra verktyg
för stressreduktion

Mindfulnessövningar är en annan metod
som undersökts inom cancerrehabilitering. I en randomiserad studie från Skaraborgs sjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset undersöktes effekten av
mindfulness hos kvinnor med bröstcancer. Målet med studien var att undersöka
effekten av mindfulness som ett verktyg
för stressreduktion och genomfördes på
166 kvinnor.
Forskarna identifierade positiva effekter av mindfulness både på ett psykiskt och fysiskt plan i en uppföljning tre
månader efteråt. Kvinnorna som deltagit
i mindfulnessövningar hade bland annat
lindrigare depressioner, mindre symptombörda, förbättrad psykisk hälsa, förbättrad förmåga att hantera stress och ett
förbättrat immunförsvar jämfört med de
som inte deltagit i mindfulnessövningar.
Stressreduktion kan ha
positiva effekter på risken
för cancerspridning

Att just hantera och minska stress kan
ha positiva effekter på risken för cancerspridning. 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
undersöktes effekten av stresspåslag på
cancerspridning hos möss med inplante
rade bröstcancertumörer. Studien visade på tidigare oförutsedda kopplingar
mellan stressrelaterade nervsignaler och
spridningen av tumörceller. Forskarna
Erica Sloan och Caroline Le som lett
studien menar att eftersom cancer ofta
är en stressande upplevelse kan en möjlig
väg till förbättrade resultat för cancerbehandling vara att använda sig av metoder
för att minska stressignaleringen från det
sympatiska nervsystemet.
I tidigare studier har man också kunnat koppla stressrelaterade psykosociala
faktorer till ökad cancerdödlighet. Kliniska studier har visat att kroniska peri14 • CANCERREHABRAPPORTEN 2018

oder av stress kan öka inflammationen i
kroppen och påskynda förloppet av bland
annat cancersjukdomar.
Högre livskvalitet
med rehabilitering

Cancerrehabilitering kan även ha ett bredare innehåll utöver fysisk och mental
träning. En studie från 2012 undersökte
effekterna av grupprehabilitering hos
bröstcancerdrabbade och genomfördes
vid Centrum för klinisk forskning i Västerås. Studien gjordes på en grupp kvinnor som deltog i en veckas rehabilitering
bestående av bland annat kuratorsamtal,
information, avslappning och utlärning
av så kallade copingstrategier.
I en uppföljning ett år senare kunde
man se att andelen kvinnor med hög ångestnivå var lägre i gruppen som fått rehabilitering än i kontrollgruppen. Men i en
uppföljning 6,5 år senare kunde man inte
se någon skillnad mellan de olika grupperna vad gäller ångest och depression.
Däremot kunde man i långtidsuppföljningen se att kvinnorna i gruppen som
fått rehabilitering hade mindre symptom
på fatigue och ett bättre utfall på frågor
kring livskvalitet, kroppsuppfattning
och framtidstro.
Helena Granstam Björneklett som
genomförde studien kommenterade i
samband med publiceringen att behovet av rehabilitering varierar från person
till person; vissa behöver ingen rehabilitering, och vissa behöver främst fysisk
rehabilitering. Hon efterlyser en screeningmetodik och ett sätt att behovspröva
patienter för rehabilitering.
Ökad psykisk ohälsa
för de anhöriga

För varje patient som får en cancerdiagnos ställs världen på ända. Detsamma
gäller för dess anhöriga. Anhöriga och
partners är ofta de viktigaste personerna
i både att ge emotionellt och praktiskt
stöd under sjukdomsförloppet. En studie
av Katarina Sjövall vid Lunds universitet visar att den anhöriges mentala hälsa
också kan påverkas negativt.

CANCERREHABFONDEN
EFTERLYSER MER
FORSKNING INOM:
• De kort- och långsiktiga
effekterna av
cancerrehabilitering på
individens hälsa
• Skillnaderna i effekt av olika
typer av cancerrehabiliteringsmetoder
• Samband mellan cancer och
psykisk ohälsa
• Bieffekter av behandlingar och
läkemedel
• Rehabiliteringseffekter för att
hjälpa cancerdrabbade att
återgång i arbete

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 hälsoutveck lingen. Ibland
upplever partnern till och med mer oro
än cancerpatienten. Utöver de psykiska
effekterna kan även ekonomiska och
yrkesmässiga konsekvenser uppstå till
följd av cancerdiagnosen. Speciellt kvinnor tenderar att få en lägre inkomst efter
deras partner insjuknat i cancer, dock
tycks männens lön vara oförändrad.
Studien efterlyser mer forskning om
partnerns situation i förhållande till den
cancersjuke för att även kunna ge tillfredsställande stöd och vård till partnern
i ett tidigt skede.

Kvinnorna som deltagit i mindfulness
övningar hade bland annat lindrigare
depressioner, mindre symptombörda,
förbättrad psykisk hälsa, förbättrad
förmåga att hantera stress och ett för
bättrat immunförsvar jämfört med de
som inte deltagit i mindfulnessövningar.
CANCERREHABRAPPORTEN 2018 • 15

16 • CANCERREHABRAPPORTEN 2018

Mer forskning och stöd
till cancerehabilitering behövs
Vi har de senaste decennierna sett en fascinerande
utveckling av cancervården. Många fler botas och
många fler lever längre med sjukdomen.
Patientperspektivet med aspekter om
livets kvalitet under men även efter behandling har kommit alltmer i fokus.
Detta gäller även det korta livets kvalitet
för de som drabbas av cancersjukdomar
med dålig prognos. Samtidigt med dessa
förbättringar har kraven på vården ökat
med fler överlevare, fler vårdbesök, fler
undersökningar och fler behandlingar.
Paradoxalt kan man nog säga att samhället och vården inte riktigt hängt med
i alla delar i denna utveckling vad avser
resurser och behov av nya kompetenser.
Cancerrehabilitering till alla

Ett sådant område är cancerrehabilitering – som på goda grunder alltmer
kommit i fokus – då ett längre liv också
ska innebära ett bra liv. Många viktiga
steg har tagits med nya satsningar som
regionala Centrum för Cancerrehabilitering för de med speciella behov och
nationella satsningar på bäckencancerrehabilitering. Inom ramen för Regionala Cancercentrum (RCC) har också ett
första nationellt vårdprogram utarbetats.
I det nationella vårdprogrammet poängteras att alla patienter med cancer
bör erbjudas cancerrehabilitering under
hela vårdprocessen och att detta ska ingå
som en del av den individuella vårdplan
som utformas för varje enskild patient.
Det gäller även att inkludera de som inte
orkar och inte alltid hörs och ses mest.
Tyvärr vet vi att den svenska cancer

Roger Henriksson, professor, överläkare,
fd chef RCC Stockholm-Gotland.

rehabiliteringsvården inte når alla behövande – vården är ojämlik – såväl mellan
olika landsting och som även rapporterats mellan olika socioekonomiska
grupper. En studie publicerad i Acta
Oncologica 2015 indikerar till exempel
att lågutbildade och äldre cancerpatienter remitteras till rehabiliteringsinsatser
i lägre utsträckning än andra.
Tidiga insatser avgörande

Mycket mer måste göras inom alla delar
av patientens väg innan vi på allvar kan
säga att alla patienter får det stöd just
de behöver för att ta sig tillbaka till det
normala livet. Rehabiliteringsinsatserna
måste finnas med redan från första början
för att uppnå bästa effekt. Det kan också
bidra till att förbereda patienter på att
även tiden efter avslutad behandling kan

innehålla svårigheter som måste tacklas.
Även om medvetenheten ökat saknas
fortfarande både tillräcklig kunskap och
kapacitet för att möta alla patienters behov.
Rehabiliteringsinsatserna måste precis
som i den akuta behandlingssituationens
koncept om ”precision medicine” anpassas
– skräddarsys – till den enskilda patientens
behov och önskemål. För denna individualiserade rehabilitering krävs också mer
forskning och utvecklingsarbete med involvering av alla vårdprofessioner och ett
aktivt självklart deltagande av patienter
och närstående. Här är det av största betydelse att inte glömma bort mindre patientgrupper och små patientföreningar som
inte alltid hörs i den offentliga debatten.
Ökad kunskap med
fortsatt forskning

Denna rapport visar så väl att vi fortfarande har alldeles för lite kunskap om
cancerrehabilitering och om vilka insatser som är bäst lämpade för den enskilda
patienten. Framstegen inom diagnostik
och behandling kommer inom kort att
medföra att över en halv miljon lever
med sin cancer eller har botats. Många
av dessa kommer att vara i behov av
olika stödjande åtgärder. Därför är det
avgörande både för de direkt drabbade
och för samhället att vi kan fortsätta öka
vår kunskap med bra forskning. Cancer
RehabFondens möjlighet att ge stöd till
detta arbete är oerhört betydelsefullt.
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Jag vill ta cancervården
till gymmet
Karin Nordin, professor i vårdvetenskap och cancerforskare vid
Uppsala universitet, har en dröm:
– Jag vill ta cancervården till gymmet. Och att det blir självklart
att alla cancerpatienter får möjlighet till fysisk träning.
Hennes grupp forskar om fysisk träning
bland cancerpatienter – både under själva
behandlingen och efteråt.
600 patienter med cancer i prostata,
bröst och tjocktarm ingår i studien som
fortfarande pågår så inga resultat är klara
från just denna studie, men andra liknande
studier visar mycket positiva resultat.
– Man har sett i många studier att
många cancerpatienter känner trötthet,
och fysisk aktivitet har visat sig vara
gynnsam för dem.

att om du tränar under behandlingen
minskar risken för att man måste ändra
dosen av cellgift för att kroppen inte orkar. Om man tränar under behandling
klarar man alltså behandlingen bättre.
Bristande kunskap
i cancervården

Våra patienter tränar intensivt

Hon säger också:
– Det har funnits en rädsla för att det
skulle vara skadligt med träning under
en cancerbehandling, men det finns inga
vetenskapliga belägg för det. Tvärtom.
Våra patienter har tränat intensivt med
vikter i gym och tränat kondition under
sex månader under sin behandling.
– Patienterna tycker att det är helt
underbart. De är väldigt positiva, de mår
bättre, sover bättre och de känner att de
gör något själva.
Forskare har undersökt vad som händer med kroppen efter träning.
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Karin Nordin, professor i vårdvetenskap och
cancerforskare vid Uppsala universitet.

– Träning kan eventuellt visa sig påverka den inf lammatoriska processen
positivt och att träningen då kanske kan
påverka sjukdomen så att man minskar
risken för återfall. Studier med djurförsök
tyder på detta och nu ska vi undersöka
om det stämmer på människor också.
– Vi ska också undersöka effekterna
av träning när det handlar om att tidigare återgå till arbete efter en cancerbehandling.
– Det finns också en studie som visar

– Vi försöker sprida kunskapen. Det vikt iga är att läkarna får kunskap så att de
kan informera patienterna. I Norge, där
jag också arbetar, har man på en del sjukhus byggt träningsanläggningar på sjukhusen, säger Karin Nordin, som själv tränar på gym eftersom hon vet att träning
kan minska risken för cancersjukdom.
Forskningen, som Karin Nordin leder,
sker i Uppsala, Malmö/Lund och tidi
gare Linköping.
– Även läkare och vårdpersonal som
till en början varit skeptiska har blivit
otroligt positiva när de sett resultatet,
att patienterna mår mycket bättre av
träning. De blir starkare, sover bättre
och mår allmänt mycket bättre, säger
Karin Nordin.
tommy schönstedt

... patienterna mår
mycket bättre av träning.
De blir starkare, sover
bättre och mår allmänt
mycket bättre.
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Vad händer med oss
när vi blir cancersjuka?
Fysisk träning, yoga, mindfulness, måleri – många inslag
i rehabiliteringen för cancerpatienter visar sig vara positiva.
Men gemensamt för alla aktiviteter är ändock att männi
skorna kommer samman och pratar med varandra om
gemensamma erfarenheter, problem, rädslor och ljuspunkter.
Det är den springande punkten, anser
Pär Salander, professor i socialt arbete
vid Umeå universitet. Han har i många
år arbetat som psykolog och forskare på
onkologkliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.
– Mitt fokus i forskningen har varit att
undersöka vad som händer med oss när
vi blir cancersjuka, och hur vi människor
hanterar en sådan situation. Och vad som
är bra och vad som är dåligt under tidens
gång, och vad har hjälpt oss och underlättat livet för oss, säger han.

samhället man kommer från är inte så
intressant, säger Pär Salander.
Han menar att de flesta insatser som
görs i rehabsyfte brukar vara bra.
– Men frågan är vad som är bra? Jag
vill påstå att det viktigaste är att männi
skorna har kommit samman och börjat
prata med varandra, precis som på pati
enthotellet. Det här är väldigt centralt;
i början av en cancersjukdom frågar sig
människor ofta ”varför just jag?”

Studerat cancerpatienter
på patienthotell

Pär Salander och hans kollegor har bland
annat studerat cancerpatienter som har
bott på patienthotellet i Umeå.
– Strålbehandling tar för många
cirka fem veckor, och bor man i vår del
av landet får man ofta bo på sjukhusets
patienthotell. Vi ville veta: vad händer på
ett patienthotell?
– Det är människor från olika delar
av landet, de känner inte varandra, men
har en sak gemensamt – de har en cancersjukdom. Då uppstår informella band
mellan människor, någon beskrev det
som en bastu där alla sitter nakna, och
vad man arbetar med eller vilken del av
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Pär Salander, professor i socialt arbete vid
Umeå universitet. Och tidigare psykolog och
forskare på onkologkliniken vid Norrlands
universitetssjukhus i Umeå.

Naturligare relationer

– Det uppstår ofta en naturligare rela
tion i en grupp med cancersjuka än när
de kommer hem och träffar släkt och bekanta som kanske inte vet hur de ska hantera saken, ställer klumpiga eller konstiga
frågor. Och vad vi såg i vår studie var
att många människor på patienthotellet
håller kontakten med varandra i flera år.
– Ibland sägs det att det är skönt för
dem som bor nära sjukhuset och kan åka
hem till sin familj varje dag, och stackars den som kommer från Korpilom
bolo. Men det kanske är tvärtom – man
underlättar för den som bor långt ifrån
att komma samman med andra män
niskor som är i samma situation, säger
Pär Salander.
Alla människor tackar inte ja till rehabaktiviteter, kanske för att de inte vill
öppna sig med sin förtvivlan inför andra.
– All sorts verksamhet som syftar till
rehabilitering passar inte alla människor.
Utgångspunkten borde vara att man
frågar alla patienter om ”vad tror du
kommer att vara viktigt för dig för att
det ska bli så bra som möjligt, och att du
snart kan komma tillbaka till ett gott
liv igen?”
tommy schönstedt

Rehabilitering är
viktigt i alla former
Anna Wrangsjö, cancerspecialist och
rehabläkare på Bräcke Diakoni Sfären i Solna,
vet vilka bieffekter som behandling mot
cancer kan ge – och hur viktigt det är med
rehabilitering i olika former.
– Det finns en hel lista av biverkningar,
eftersom det finns olika behandlingar
som pågår olika länge: håravfall, extrem
trötthet, humörsvängningar, nedstämdhet, ökad stresskänslighet, känsliga
slemhinnor, illamående och mycket mer.
Anna Wrangsjö menar att cancerdiagnosen är ett mycket tufft besked för
en människa. Dessutom kan det vara en
besvärlig resa att bota cancern – och för
somliga få behandling för kronisk cancersjukdom.
– Rehabilitering är viktigt och en av
de viktigaste funktionerna är att få träffa
andra patienter och utbyta erfarenheter
och få en känsla för vad som kan vara
”normalt”. När behandlingen är klar
blir man ofta ensam med sina känslor
och erfarenheter, säger Anna Wrangsjö,
som hjälper CancerRehabFonden med
rehabprogram.
Fysisk aktivitet oerhört viktigt

Hon menar att fysisk aktivitet är oerhört
viktigt både under och efter en cancerbehandling.
– Det är bra för nästan allt – från
sömn till nedstämdhet, trötthet, självförtroende, styrka, kondition… När
jag började som onkolog för 15 år sedan
hette det att man skulle vila och äta

många livsområden som förändras och
sedan ska man komma på fötter. Då spelar
rehab en viktig roll i att hitta sig själv igen
och få tillbaka kraft och ork.
– CancerRehabFonden har ett bra
program, det är en blandning av fysisk
aktivitet, föreläsningar och samtal under fem dagar. Jag har jobbat i tre år med
CancerRehabFonden och har inte träffat
någon patient som varit missnöjd, säger
Anna Wrangsjö som också har studerat
bland annat psykoterapi.
Merparten får inte rehab
Anna Wrangsjö, cancerspecialist och rehab
läkare, hjälper CancerRehabFonden med
rehabprogram.

ostbågar. Det har skett en snabb förändring i de vetenskapliga bevisen för hur
fysisk träning hjälper cancerpatienter,
säger Anna Wrangsjö.
Patienter nöjda med
CancerRehabFondens program

Alla som får cancer får ett liv som påverkas av sjukdomen och behandlingen.
– En del människor tappar nästan
fotfästet och det blir ett gungfly i många
livsområden: kroppen, relationer till
familjen, vänner och arbetsgivare. Det är

Den rehabilitering som cancerpatienter
får har ofta bra kvalitet, men långt ifrån
alla får rehab och det är stora skillnader
på var i landet man bor.
– Dessutom är det stor skillnad mellan män och kvinnor. Det är en stor
övervikt av kvinnor som kommer till
rehabilitering. Kvinnor är ofta mer om
sig och kring sig och söker nya vägar att
må bättre.
– Den stora merparten av patien
terna får ingen rehabilitering alls. Det
är viktigt att människor får träna under
behandlingen. Det ger så mycket bättre
livskvalitet, säger Anna Wrangsjö.
tommy schönstedt
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Samhälls
perspektivet
Sedan 2014 finns det ett nationellt vårdprogram för cancerrehabi
litering i Sverige som slår fast att varje patient har rätt till indivi
duell rehabilitering. 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 cancersjukdom. Bristen på cancerrehabilitering
påverkar inte bara de cancersjuka och deras anhöriga, utan kan
även påverka samhället med högre kostnader.
22 • CANCERREHABRAPPORTEN 2018

Endast fyra procent av patienter med
cancersjukdom har en rehabiliteringsplan visar Nätverket mot cancers undersökning för cancerberörda, trots att de
har rätt till det enligt det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.
I undersökningen från 2014 svarade
1 800 cancerpatienter och deras närstående på vilken rehabilitering de erbjudits. Bland de som haft eller hade cancer
uppgav 37 procent att de inte fått något
stöd eller hjälp alls i samband med sin
cancersjukdom, som exempelvis träffat
en kurator, kontaktsjuksköterska eller
psykolog. 22 procent hade en skriftlig
individuell vårdplan medan endast fyra
procent hade en skriftlig rehabiliteringsplan. 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 cancerrehabilitering via sjukvården

CancerRehabFonden belyste samma
problematik i en undersökning som
riktades till alla som deltagit i en rehabiliteringsvecka som anordnats av dem
under 2017. Av de 456 respondenterna
hade endast 20 procent blivit erbjudna
cancerrehabilitering via sjukvården.
Organisationen Ung Cancer genomförde en liknande undersökning med sina
medlemmar under 2017 med 189 svar.
Undersökningen visar att endast 21 procent hade fått en individuell vårdplan för
rehabilitering. Endast 30 procent blev
erbjudna någon form av fysisk rehabilitering efter sin vårdtid och av dessa öns-

Det nationella
vårdprogrammet
för cancerrehabili
tering slår fast att
varje patient har
rätt till individuell
rehabilitering.

kade hela 71 procent att de hade blivit
erbjudna fysisk rehabilitering. 40 procent
av alla svarande erbjöds inte samtalsstöd
efter sjukvårdstiden och av dessa svarade
hela 76 procent att de önskat att de hade
blivit erbjudna samtalsstöd.

ERBJUDEN REHABILITERING BLAND DE
CANCERDRABBADE

Alla har rätt till individuell
cancerrehabilitering under
sin sjukdom

Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering slår fast att varje patient
har rätt till individuell rehabilitering.
Ambitionen är att rehabiliteringen ska
starta redan vid misstanke om cancer
eller diagnos och sedan uppdateras kontinuerligt under och efter behandling
utifrån varje patients behov och resurser.
Landstingen 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 landstingen,
men som de i dag inte uppfyller.
I vårdprogrammet konstateras att
patientens situation och behov av cancerrehabilitering bör kartläggas i samråd
med patienten och att man inte kan räkna
med att patienten själv ska ta ansvar för
denna bedömning och efterfråga adekvata
insatser. Patienten har heller inte möjligheter att kartlägga sina behov genom
att möta företrädare för alla de professioner som är aktuella inom cancerrehabilitering. Vårdprogrammet föreslår
att patienten tillsammans med läkaren
och kontaktsjuksköterskan ska samråda
och utarbeta en individuell vårdplan i
vilken cancerrehabilitering ska utgöra
en viktig del.
Vårdprogrammet
innehåller inte rehabilitering
efter friskförklaring

Målet med vårdprogrammet är att landsting och regioner ska använda det som
underlag för beslut om konkreta tillämpningar på sjukhus, mottagningar och
vårdcentraler. All rehabilitering kommer
inte att ske på samma sätt i hela landet
eftersom de geografiska förutsättningarna

37 % hade
inte fått
stöd eller
hjälp alls

22 % hade
en skriftlig
individuell
vårdplan

Endast 4 %
hade en skriftlig rehabili
teringsplan

ERBJUDEN
REHABILITERING
BLAND DE
NÄRSTÅENDE

Ca 20 % hade
erbjudits
någon form
av stöd

60 % hade
önskat att
de blivit erbjudna stöd

Endast

20%
har blivit
erbjudna
cancerrehabilitering
via sjukvården
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varierar, men målsättningen är att alla
patienter med cancer ska få sina behov
tillgodosedda på ett likvärdigt sätt.
Vårdprogrammet innehåller dock inte
rehabilitering efter att en patient avslutat
behandling och uppföljning. Det finns
idag en större vana hos sjukvården att
möta patienternas behov till följd av bi
verkningar under själva behandlingen
än efteråt. I vårdprogrammet konstaterar man att behov kan uppstå och ibland
förvärras även efter avslutad behandling. Vårdprogrammet fastslår att det
behövs riktlinjer för strukturerad uppföljning och omhändertagande, något
som kommer belysas i nästa revision av
vårdprogrammet.
I samma spår fastslår Rehabiliteringsrådets offentliga utredning från 2011 att
behovet av rehabilitering kontinuerligt
ska bedömas, dokumenteras och följas
upp vid alla brytpunkter i vårdprocessen,
såväl som start och avslut av behandlingar. Utredningen konstaterar även att det
finns ett förbättringsbehov för patienter
med samsjuklighet.
Möjligheterna till cancerrehabilitering varierar över landet

Det nationella vårdprogrammet har ännu
inte implementerats av alla landsting.
Eftersom det endast används som underlag för landsting och regioner för beslut
om konkreta tillämpningar på sjukhus,
mottagningar och vårdcentraler, skiljer
sig mängden stöd och rehabilitering en
cancerpatient kan få av vården stort beroende på var man bor och var man får
behandling, enligt Vårdguiden.
Cancerfonden lyfte fram samma prob lematik i senaste Cancerfondsrapporten, men med fokus på skillnader
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mel lan socioekonomisk a g r upper.
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 socioekonomisk status får inte samma bemötande, utredningar och behandlingar som
cancersjuka personer i mer priviligierade
grupper. Förutom skillnader i diagnostisering och behandling visar rapporten
även på skillnader i rehabilitering mellan
olika grupper, där lågutbildade män och
äldre blev remitterade till rehabilitering
i mindre utsträckning än övriga.
Vårdguiden lyfter upp att vården
idag kan erbjuda vägledning till olika
specialister (till exempel arbetsterapeut,
fysioterapeut, psykolog och sexolog),
rehabilitering i grupp (kan innebära föreläsningar, samtal och praktiska övningar)
och möjligheter att åka till ett rehabiliteringshem. Vissa sjukhus anordnar kurser
för rehabilitering i grupp som kan ledas
av sjuksköterskor, läkare, kuratorer eller
fysioterapeuter. Det finns olika kurser,
till exempel för personer som behandlas
för samma sorts cancer och kurser som
även är öppna för närstående.
Stockholms läns landsting
erbjuder olika former
av rehabilitering

Ett exempel är Stockholms läns landsting som erbjuder rehabilitering till vissa
patienter, antingen på dagtid eller om
patienten bor kvar på kliniken.
Om läkaren bedömer att patienten
behöver stanna på en klinik under en
period för att få rehabiliteringen skickas
en remiss till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Patienten kan sedan välja

Möjligheterna till
cancerrehabilitering
varierar över landet.
Det nationella
vårdprogrammet
har ännu inte
implementerats av
alla landsting.

bland sex stycken rehabiliteringscenter
i Stockholms län, enligt Vårdguiden.
För rehabilitering på dagtid öppnades
2016 Centrum för cancerrehabilitering
vid Sabbatsbergs sjukhus som det första
av sitt slag i Sverige. Hit kan alla personer med cancer och särskilda rehabiliteringsbehov i Stockholms läns landsting
komma, antingen via remiss eller genom
att söka på egen hand. Målet är att ge alla
patienter med cancer i Stockholms län
möjlighet till specialiserad rehabilitering
utifrån sina specifika behov.
Teamet på Centrum för cancerrehabilitering inkluderar bland annat kuratorer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter
och dietister. Centrumet har också i uppdrag att ha ett forsknings- och utbildningsperspektiv på verksamheten och
att ta fram standardiserade processer för
cancerrehabilitering.
Kontaktsjuksköterskan ska vara
stödpunkten i vården

Oavsett var patienten bor och vilken vård
och rehabilitering som erbjuds just där
ska kontaktsjuksköterskan vara cancerpatientens stöd i cancervården, enligt det
nationella vårdprogrammets riktlinjer.
Kontaktsjuksköterskan ansvarar för att
upprätta en vårdplan och ha ett övergripande ansvar för patienten och närstående under hela cancervårdsf örloppet.
Patienten ska prata med kontaktsjuksköterskan eller med kuratorn om vad
som kan vara lämpligt och vilka möjligheter som finns för rehabilitering.
Kontaktsjuksköterskan ska även vägleda patienten till de specialister som kan
vara viktiga för rehabilitering och kan
även själv ge stödsamtal. Vårdplanen ska
bland annat beskriva behoven av rehabi-

litering och vilka behov som kan uppstå
senare. Vårdplanen ska också inkludera
hur patienten ska få stöd och hjälp samt
ska uppdateras varje gång något förändras som har betydelse för patienten och
förändrar behovet av rehabilitering. Det
ska framgå i varje patients journal om
denna har fått en vårdplan.
Många cancerpatienter
får själva söka stöd

Idag är det skillnad mellan vårdprogrammets riktlinjer och cancerpatienternas
verklighet. Undersökningar gjorda av
Nätverket mot cancer, CancerRehabFonden och Ung Cancer som lyftes fram
i början av kapitlet belyser att knappt en
femtedel erbjudits rehabilitering genom
vårdsystemet. I många fall läggs istället
ansvaret över på cancerpatienten att själv
söka stöd utanför vården.
Ett exempel är patientföreningar
som ibland anordnar kurser som både
underlättar att leva med cancer och ger
hjälp under cancerbehandlingen. Det
kan till exempel vara samtalsgrupper,
stresshantering eller kurser i matlagning
och yoga. Ett annat sätt att få rehabilitering är kursgårdar där en vistelse kan
vara mellan en och tre veckor.
Om patientens hemlandsting inte bekostar en vistelse på ett rehabiliterings-

hem finns det även enstaka fonder och
stiftelser som patienten kan söka bidrag
från. CancerRehabFondens rehabveckor
är ett exempel på att någon utanför vården bekostar patienternas vistelse. Det är
även den enda insamlingsorganisationen
som erbjuder cancerrehabilitering som
utgår ifrån det nationella vårdprogrammets riktlinjer och leds av legitimerad
personal.
Tyvärr får alla cancerdrabbade inte
information om rehabiliteringsmöjligheter utanför vården. Nätverket mot
cancers undersökning från 2014 visar att
hela 44 procent av de 1 800 cancerdrabbade respondenterna inte har fått någon
information kring patientföreningar.
Det finns ett stort behov av förbättrad
information till de drabbade kring vilken rehabilitering de har rätt till och som
finns tillgänglig.
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Stora samhällskostnader för
vården och samhället att inte
erbjuda cancerrehabilitering
På samma sätt som att forskningen inom
cancerrehabiliteringsområdet befinner
sig i sin linda är kunskap om kostnaderna
kopplat till cancerrehabilitering bristfälliga.
Låg kunskap om
cancerrehabiliteringens
samhällsekonomiska effekter

Cancerfondsrapporten 2017 belyser att
den hälsoekonomiska forskningen inom
området är mycket knapp. En av de få
studier som gjorts inom området är från
2013 i tidskriften Psycho-Oncology som
visade att rehabiliteringsinsatser kan
sänka den totala vårdkostnaden för en
cancerpatient. Studien visade att den
sammanlagda vårdkostnaden för bröstcancerpatienter som fick samtalsstöd
av en psykolog eller sjuksköterska blev
50 000 kronor lägre, trots att kostnaden
för själva samtalen uppgick till 5 000
kronor. Cancerfonden poängterar även
att det går att få fram viss data via SKL:s
”Kostnad per patient” databas för att ta
fram kostnadsuppgifter för psykiatri
och specialiserad somatisk vård, men

De totala samhällsekonomiska kostnaderna för cancer
beräknades under
2013 till 36 miljarder
kronor och förväntas
öka till över
68 miljarder kronor
till år 2040.
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eftersom det inte finns någon praxis om
huruvida cancer förs in som bidiagnos
vid sen rehabilitering är det svårt att få
ut komplett och jämförbar data.
Denna brist på kunskap omfattar
även cancerrehabiliteringens potentiella samhällsekonomiska effekter. En
rapport som börjat studera potentiella
samhällsekonomiska effekter av cancerrehabilitering publicerades 2016 av
Folkhälsomyndigheten och Institutet
för hälso- och sjukvårdsekonomi. I rapporten beräknades samhällskostnaderna
totalt för cancer under 2013 och vad kostnaderna förväntas bli i framtiden. De
totala samhällsekonomiska kostnaderna
för cancer beräknades under 2013 till 36
miljarder kronor och förväntas öka till
över 68 miljarder kronor till år 2040.
Den största delen av kostnaderna under 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 beräknade inte kostnader för cancerrehabilitering, men dess slutsatser visar på
att det finns stora samhällsekonomiska
vinningar på att försöka minska antalet
sjukskrivningar och produktivitetsbortfall kopplat till cancer.
57 miljarder i sjukskrivningskostnader i Sverige varje år

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

Enligt rapporten Samhällsförlusten av
sjukskrivningar från 2017, skriven av
Nima Sanandaji på uppdrag av Skandias
stiftelse Idéer för livet, uppgick kostnaderna för uteblivet arbete på grund av
sjukskrivningar till 57 miljarder kronor år
2015 – det senaste året det finns data för.
Det motsvarar löner till mer än 150 000
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 beräkningarna varken utbetalningar av sjuk- och
rehabiliteringspenning eller själva vårdkostnaderna. Rapporten estimerar att
ungefär hälften av den förlust som uppstår drabbar företag och hushåll i form
av lägre inkomster, medan andra hälften
drabbar offentlig sektor i form av lägre
skatteintäkter. Enligt rapporten skulle
samhället ha sparat 19 miljarder kronor
2015 om antalet dagar med sjukersättning och rehabiliteringsersättning minskade med en tredjedel.
Förebyggande åtgärder skulle
stärka samhällsekonomin

Rapporten från Skandias stiftelse Idéer
för livet konstaterar att samhällsekonomin i Sverige skulle stärkas rejält med en
sjukvård som arbetar med förebyggande
åtgärder och snabbare insatt rehabilitering. Rapporten konstaterar 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. Förutom att
belysa att endast fyra procent av de 1 800
cancerdrabbade respondenterna hade
en rehabiliteringsplan visade undersökningen att många yrkesverksamma
som får en cancersjukdom 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 cancersjukdomen hade
endast en tredjedel återgått till heltid.
Av de som inte gått tillbaka till heltid
var majoriteten fortfarande 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 fortfarande var under behandling.
Men det krävs fler undersökningar
för att förstå cancerrehabiliteringens roll
i att minska samhällets sjukskrivningskostnader. Eftersom en stor del av cancerrehabiliteringens syfte är att reducera
de psykiska, sociala och existentiella
följderna av cancersjukdom är ett första steg för att börja skapa insikter om
samhällskostnaderna av att inte erbjuda
cancerrehabilitering att undersöka sambandet mellan sjukskrivningar på grund
av cancerdiagnos och sjukskrivningar på
grund av psykiska ohälsa.
När CancerRehabFonden sommaren
2018 ställde frågan till sina rehabdeltagare svarade hela 41 procent av de 662
respondenterna att de någon gång efter
sin cancerbehandling varit sjukskrivna
på grund av ohälsa som stress, utbrändhet, utmattning eller ångest. Detta är en
tydlig indikation på ett samband mellan
cancer och vissa former av psykisk ohälsa
och understryker ytterligare vikten av
mer kunskap inom området.
I Läkartidningen 2018-0917-uttalar
sig Monika König (onkolog, psykiater,
överläkare) och Kjell Bergfeldt (onkolog,
överläkare) om att det nu har gått sju år
sedan Socialstyrelsens rapporterade om

0,35%

mellan 20–64 år
insjuknar i cancer varje år,
det motsvarar ungefär

20 000
personer/år i Sverige

eller 2 personer/år för ett
företag med 500 anställda
överdödlighet i cancer bland psykiskt
sjuka. Fortfarande har dock cancerpatienter med psykisk ohälsa sämre möjligheter att överleva. Av artikeln framgår att
en förbättrad samverkan mellan psykiatrin och cancervården är en förutsättning
för att även patienter med psykisk ohälsa
ska få del av de framsteg som görs och har
gjorts inom cancervården.
Tillgång finns till kunskap om problemet – överdödlighet i cancer hos psykiskt sjuka – och vi känner till potentiella
lösningar: ett väl utvecklat samarbete
mellan onkologi och psykiatri enligt
konsultationspsykiatrisk modell.

vid sjukfallets start och inkluderar inte
de patienter som under en längre period
av sjukskrivning bytt diagnos som orsak
för sjukskrivningen. Om en person blir
sjukskriven på grund av en cancerdiagnos och tillfrisknar efter en period, men
under pågående sjukskrivning blir diagnostiserad med till exempel depression
framgår det inte av Försäkringskassans
statistik. I Försäkringskassans statistikdatalager 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 sjukskrivning i en annan diagnos.
Detta bidrar troligen till ett stort
mörkertal angående hur många som
under en pågående sjukskrivning bytt
diagnos från cancer till psykisk ohälsa.
Sjukskrivningskostnader
drabbar företagen hårt

Företagen är en av de grupper som drabbas av samhällsförluster på grund av sjukskrivningar. Att en sysselsatt person blir
sjukskriven på grund av en cancerdiagnos
drabbar självklart individen i första hand,
men ur ett samhälls- och företagsekonomiskt perspektiv tappar företagen en viktig resurs och det uppstår kostnader och
produktivitetsbortfall. Till exempel omfattade Skandia-rapportens uträkning av

Bristfällig data från
Försäkringskassan

I den senaste tillgängliga statistiken från
Försäkringskassan om antal pågående
sjukfall i Sverige var totalt 190 819 perso
ner sjukskrivna under 2017. Utav dessa
var 5,3 procent (10 094 stycken) sjukskrivna på grund av en tumördiagnos
och 45,2 procent (86 240 stycken) sjukskrivna på grund av psykiska sjukdomar
och syndrom samt beteendestörningar.
Tyvärr är statistiken från Försäkringskassan bristfällig och fångar inte de patienter som under en pågående sjukskrivning bytt diagnos. I Försäkringskassans
statistikdatalager finns endast information om den diagnos som en person hade
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KOSTNADEN FÖR EN SJUKSKRIVNING VARIERAR STORT MED MÅNADSLÖN OCH LÄNGD
PÅ SJUKSKRIVNING OCH LIGGER MELLAN 10 000 KR TILL 50 000 KR PER MÅNAD*
Dag 2 – 14
Kostnad: 15 tkr – 30 tkr

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

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

Dag 91 – 365
Kostnad: 81 tkr – 162 tkr
Per månad: 9 tkr – 18 tkr

ACKUMULERAD KOSTNAD

360 000
000 kr
kr
360
320 000 kr

50 000 KR /MÅN

280 000 kr
240
240 000
000 kr
kr

40 000 KR /MÅN

200
200 000
000 kr
kr

31 400 KR /MÅN

160 000 kr

25 000 KR /MÅN

120 000 kr
80 000 kr
40 000 kr
0 kr
0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

* Kostnad beräknad utifrån privatanställda tjänstemän med löneutfyllnad 90 % dag 15–90.

57 miljarder i samhällsförluster inte de
första 14 dagarna av sjukskrivningen som
betalas av arbetsgivaren. Utöver direkta
kostnader som uppstår för företaget så
som sjuklön och eventuell löneutfyllnad
utöver Försäkringskassans sjukpenning
innebär sjukskrivningar kostnader för
att ta in vikarier, administration kring
den sjukskrivne och produktivitetsbortfall. Till det tillkommer kostnader som
arbetsgivaravgifter, semesterersättning
och pensionsavsättningar.
Andelen av den sysselsatta befolkningen mellan 20 och 64 år som insjuknar i cancer varje år är uppskattningsvis
0,35 procent. I genomsnitt är det ungefär
20 000 personer per år i Sverige eller två
personer per år för ett företag med 500
anställda. I det fall en anställd som efter
sin cancerbehandling genom rehabilitering har möjlighet att komma tillbaka till
sitt arbete tidigare, eller undviker en sjukskrivning helt efter sin cancerbehandling,
finns det stora samhälls- och företagsekonomiska vinningar att hämta.
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SÅ HÄR HAR
VI RÄKNAT:
2015 var befolkningsmängden
mellan 20–64 år i Sverige
5 664 175 personer enligt SCB.
Sysselsättningsgraden i denna
åldersgrupp var då cirka 80
procent enligt LO, vilket ger
4 531 340 sysselsatta personer
mellan 20–64 år.
År 2015 registrerades 61 100
personer i Socialstyrelsens
cancerregister. Utav dessa är två
tredjedelar över 65 år och cirka
420 personer under 20 år enligt
Cancerfondens siffror, vilket ger
cirka 19 740 cancerfall av den
sysselsatta befolkningen mellan
20–64 år. Andel av den sysselsatta
befolkningen mellan 20–64 år
som insjuknar i cancer per år blir
därmed cirka 0,35 procent. På ett
företag med 500 anställda är det
ungefär två personer per år.
Källa: SCB, LO, Socialstyrelsens cancerregister,
Cancerfonden

300

330

360

DAGAR

Källa: Försäkringskassan, Socialstyrelsen.

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

Den direkta kostnaden
för en sjukskrivning varierar
beroende på lön, längd på
sjukskrivning och eventuellt
kollektivavtal men ligger
normalt i intervallet
10 000–50 000 kr/månad.

SÅ HÄR HAR
VI RÄKNAT:
Utöver direkta kostnader i form
av arbetsgivaravgifter, semesterersättning, sjuklön och pensionskostnader kopplat till månadslön
har vi räknat med en schablon
på 20 procent overheadkostnad
(likt Försäkringskassans modell
”beräkna kostnader för sjukfrånvaro”) för att täcka kostnader så
som ökad administration, produktivitetsbortfall och kostnad att
ta in vikarier.

Företag föreslås få mer
ansvar i den anställdes
rehabiliteringsplan

Sjukvårdsförsäkringar hjälper idag många
arbetsgivare att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar och erbjuda sina anställda olika
former av rehabilitering, men nu vill regering och riksdag lägga mer ansvar på företagen för att få ned antalet sjukskrivna.

Riksdagen har beslutat att arbetsgivare
från och med den 1 juli 2018 ska upprätta
en rehabiliteringsplan senast 30 dagar efter en anställd blivit sjuk, om den anställde förväntas vara sjuk mer än 60 dagar.
Samtidigt belyser Arbetsmiljöverket att
mindre företag generellt har störst behov
av externt stöd vid arbetstagares återgång
i arbete efter sjukskrivning. Dessutom
har riksdagen beslutat att sjukvårds
försäkringar från den 1 januari 2019 ska
förmånsbeskattas hos den enskilde.
På många av dessa arbetsplatser brister det i kunskaper om arbetsanpassning och rehabilitering och det saknas
HR-kompetens. Arbetsmiljöverket
anser därför att Försäkringskassan vid
behov ska kunna erbjuda arbetsgivaren
praktiskt stöd vid utfärdandet av en plan
för återgång i arbete. Arbetsmiljöverket
konstaterar även vikten av att arbetsgivaren har tillgång till en tydlig medicinsk
rehabiliteringsplan från behandlande
instans för att kunna göra en realistisk
plan för återgång i arbete.

DET HÄR VILL
CANCERREHABFONDEN
VETA MER OM:
• Vilka är de hälsoekonomiska
vinningarna för samhället med
att erbjuda cancerrehabilitering under och efter cancerbehandling?
• Vilka är de samhällsekonomiska
vinningarna med att erbjuda
cancerrehabilitering?
• Vilka är de företagsekonomiska
vinningarna med att erbjuda
cancerrehabilitering?
• Vilket ansvar bör ligga på
företagen i att deras anställda
erbjuds cancerrehabilitering?
• Hur många förblir sjukskrivna
efter cancerbehandling men
byter diagnos till psykisk ohälsa?
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Individ
perspektivet
Alla upplevelser av cancer är individuella och vissa är gemensamma.
I det här avsnittet får vi träffa Georg, Tina, Johan och Madeleine som
berättar om hur rehabilitering eller ej har påverkat deras förmåga
att komma tillbaka till livet efter en cancersjukdom.
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Det har flyttat in en
sjukdom i mig, och den
tänker inte flytta ut.

F

ör två år sedan fick Dagens
Nyheter-journalisten Georg
Cederskog besked om att han
drabbats av medullär sköld
körtelcancer.
– Jag minns telefonsamtalet från
Karolinska tydligt. Läkaren sa: Du har
maligna tumörer i halsen, nu drar vi
igång maskineriet.
Tre operationer

Sedan dess har Georg opererats tre gånger och den fjärde väntas inom kort. Han
har bara gott att säga om den svenska
cancervården.
– Jag vet att min doktor är oerhört
skicklig och jag har litat på honom, berättar han. Därför har jag inte fallit för
frestelsen att googla allt för mycket om
min sjukdom, det kan ju verkligen leda
till ett gungfly.
Georg Cederskog har ett pragmatiskt
förhållande till sin sjukdom.
– Det är ju helt meningslöst att oroa
sig inför framtiden, säger han. Jag har
drabbats av något jag inte har makt över.
I början var jag nog mer pepp än vad jag
är idag, säger han och menar att han hade
mer jävlar anamma. Med tiden har sorgen blivit starkare. Tre operationer tar på
krafterna. Jag undrar om det bara ska bli
ett litet skrälle kvar av mig till slut.
Nöjd med kirurger,
men bristande omsorg

Kirurgerna på Karolinska är han oerhört
nöjd med. Däremot undrar han var resten av omsorgen tog vägen.
– Eftersom jag har ett tonårsbarn
hemma bad jag att få tala med en kurator innan jag blev utskriven, berättar han.
Jag ville ha tips och råd hur och vad man
ska berätta för sina barn.

Han fick ett samtal med en kurator. Sedan
ingenting.
– Man kan ju inte bara släppa män
niskor som kommer ut från sin cancerbehandling med all sin sorg och all sin
fysiska och psykiska smärta, säger han.
Rehabilitering måste få bli en del av cancerbehandlingen.

Georg
Cederskog

Betydelsefull rehabvecka

Georg Cederskog säger att han personligen aldrig känt behov av psykologhjälp,
men av en händelse fick han höra talas om
CancerRehabFondens rehabiliteringsveckor. Han fick plats på en specialvecka
för just öron-näsa-halscancerpatienter.
– Ingen i gruppen hade min diagnos,
alla var äldre och inte längtade jag efter
stavgång direkt.
Trots de initiala tveksamheterna blev
rehabveckan betydelsefull för Georg.
– Det är ju oerhört lyxigt att så intensivt få ägna sig åt att må bättre, säger
han. Allt från de starka mötena med de
övriga deltagarna och yogan, stavgången
i den vackra miljön och gruppsamtalen
med psykologen. Vi blev helt enkelt ett
litet team där på Bräcke Sfären och vi
håller fortfarande kontakt. Vi bildade en
Facebook-grupp, där vi peppar och stöttar varandra. Jag lärde mig så mycket
under den där veckan.
Georg Cederskog är förvånad och
förskräckt över att samhället – och sjukvården – bara lämnar sina patienter efter
avslutad medicinsk behandling.
– Om man lämnar folk vind för våg
med så stora existentiella problem – som
man har direkt efter en avslutad cancerbehandling – riskerar de att studsa
tillbaka in i vården med så svåra ångestsjukdomar att de inte klarar av sina
liv. Då har man väl inte fullbordat sin
medicinska omsorg.
- Så det finns all anledning till att rehabiliteringen av cancerdrabbade måste
stärkas och bli en naturlig del av behandlingen.

CANCERREHABFONDENS
UTVÄRDERING FRÅN DEM
SOM VARIT PÅ DERAS
REHABVECKOR UNDER 2017
MED 456 RESPONDENTER.

94%

svarade att deltagande i CancerRehabFondens rehabvecka haft en positiv
påverkan på sin psykiska hälsa

85%

svarade att deltagande i CancerRehabFondens rehabvecka haft en positiv
påverkan på sin fysiska hälsa

95%

ansåg att de verktyg och metoder
för fysisk och psykisk återhämtning
som ges under CancerRehabFondens
rehabvecka hjälper att hantera sin
livssituation

99%

svarade att de anser att cancerrehabi
litering är viktigt för att man ska kunna
återhämta sig fysiskt och psykiskt
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När operationen och
strålningen var avkla
rad tyckte min läkare
att hon hade lagat mig
klart. Hon tyckte att
jag skulle gå vidare och
inte tänka så mycket.

F

ör drygt tre år sedan fick Tina
Persson, 51 år från Luleå, diagnosen bröstcancer. Dock var det
inte riktigt så lätt att kliva vidare
i livet som läkaren ville göra gällande.
– Efter mina behandlingar frågade
jag vad jag skulle tänka på, hur jag skulle
träna och så vidare. Men doktorn sa att
det var bara att leva på som vanligt, berättar Tina. Däremot fick jag erbjudande att gå till en kurator, men jag tyckte
det var onödigt eftersom jag redan gick i
samtalsterapi.

Saknade verktyg för
ett bra liv efter cancern

Rätt snart märkte Tina att hon inte hade
alla verktyg för att klara av ett bra liv
efter cancern.
– Jag, som jobbar med hälsa, vågade
inte lita på min kropp, berättar hon. Så
fort kroppen visade minsta lilla tecken
på avvikelse började tankarna snurra:
var det cancern som kommit tillbaka?
När jag verkligen var cancersjuk hade
jag inte känt mig ett dugg sjuk. Så varför
skulle det inte kunna vara så en gång till?
Kroppen började också leva sitt eget liv.
Jag kände mig lugn och balanserad, ändå
drabbades jag av panikångestattacker.
Tina, som är ekonom och eventsamordnare, har även ett företag som jobbar
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med föreläsningar inom hälsa. Genom
sitt företagande hade hon många kontakter i branschen som kunde hjälpa henne.
– Jag lärde mig att kryssa mig fram
bland alla behandlingar som erbjöds.
Fick tips om
CancerRehabFonden

Men egentligen var allt bara ett sätt att
hålla näsan ovanför vattenytan.
– Jag lever ensam och bestämde mig
tidigt för att bara berätta för mina allra
närmaste att jag hade drabbats av cancer,
säger hon. Jag opererade bort min lilla
ärta i bröstet en fredag och på måndag
var jag tillbaka på jobbet igen, som om
ingenting hade hänt. Men när jag skulle till Umeå för fem veckors strålning
var jag tvungen att berätta. Jag tyckte på
något sätt att jag inte skulle belasta min
omgivning.
Av en händelse fick Tina höra talas
om CancerRehabFondens Foodpowerveckor i Skåne, som leds av dietisten
Anna Ottosson.
– Min bästa kompis fick cancer strax
efter mig, så vi sökte till rehabveckan
båda två.
– Alltså, den veckan var pusselbiten
som saknades för mig! Att få träffa likasinnade och höra deras erfarenheter, att
få kunskap om mat och att få yoga! Hela
veckan skaffade man sig små verktyg här
och där som för mig blev till en oerhört
viktig helhet.
Föreläser om sin cancerresa

Liksom så många andra av CancerRehab
Fondens kursdeltagare bildade de en
Facebook-grupp för att på så sätt hålla
kontakten.
– Vi har till och med haft återträffar
i Stockholm.

Idag har Tina tänkt om. Hon håller gärna
föreläsning om sin cancerresa. Att berätta för andra har blivit en del av hennes
egen rehabilitering.
– Jag var tvungen att vända på det hela
och se cancern som en erfarenhet eller
utbildning, som det är min uppgift att
sprida kunskap om. Men jag kan säga
att det tog två år innan jag kom på fötter
igen efter min sjukdom.

Tina Persson

Jag lärde mig
att kryssa mig fram
bland alla behand
lingar som erbjöds,
men egentligen
var allt bara ett sätt
att hålla näsan
ovanför vattenytan.

Det får inte bli stiltje
i mitt liv, då börjar
tankarna snurra igen
och man beter sig
som en hypokondriker,
fast man egentligen
inte är någon.

J

ohan Dagerhamn, 47 år, har
gått igenom f lera cancerbehandlingar. Det började redan
1995 med testikelcancer, som
opererades och blev bra. Knappt tjugo
år senare visade det sig att en liten rest
av cancern satt sig alldeles intill en ryggkota, vilket ledde till ny operation och
nya cellgifter.

I brist på rehabilitering
satte Johan upp egna mål

– Jag har haft bra läkare, en fantastisk
vård, inget att klaga på, säger han. Men
det är allt det där andra. Inte sjutton har
jag fått någon som helst hjälp att komma
tillbaka efter mina sjukdomsperioder.
Jo, jag har fått en och en halv timmes samtalsterapi, säger han lite ironiskt.
I brist på rehabilitering har Johan utarbetat egna strategier för att kunna stå på
benen och fungera.
– Jag har satt upp små delmål hela tiden.
Läkaren sa att jag inte skulle åka slalom, eftersom skelettet var benskört efter cellgifterna. Då åkte jag upp till Sälen och åkte ett
åk i den så kallade Väggen. Sen var jag nöjd.
– Första gången jag blev sjuk gjorde jag
en detaljerad plan, säger Johan, som på fritiden är både domare och tränare i diverse
idrotter. I mars skulle jag döma en hockeymatch. Under sommaren skulle jag döma
en fotbollsmatch. Jag bestämde mig också

för att springa Göteborgsvarvet, som är ett
halvt maratonlopp.
Johan klarade alla sina mål, även om
Göteborgsvarvet blev en prövning för en
relativt otränad kropp.
Fick 1,5 timmes terapi

I många år levde Johan utan några problem
med cancern, men så en dag i februari 2014
kom beskedet att testikelcancern hade
spridit sig till ryggen.
– För att hålla modet uppe började jag
planera en välgörenhetsmatch i innebandy,
berättar han. Pengarna skulle gå till cancerdrabbade.
Inte heller det planerade bröllopet fick
stryka på foten för cellgifterna.
– Jag sa till läkaren att de fick skaffa fram
grejer så att de kunde ge cellgifterna under
vigseln, om det så skulle behövas. För gifta
mig tänkte jag göra.
Läkaren var vänlig nog att planera cellgiftsbehandlingen så att Johan skulle ha
maximalt med energi på sin bröllopsdag.
I det läget bad Johan och hans nyblivna
fru Elin att få prata med en psykolog. Inte
minst för att även Elins mamma också befann sig mitt upp i en cancerbehandling.
– En och en halv timmes terapi blev det
för Elin och mig, berättar Johan. Det mentala är ju en sak, där har jag inte fått mycket
hjälp, men jag har inte heller fått någon
hjälp med det fysiska.

men på mig glömde de att göra en koll av
tänder och hörseln före behandlingarna.
Det har inneburit att jag inte fått någon
ekonomisk ersättning och behövt betala
allt själv.
– Jag skulle behövt att få veta betydligt
mer om mina behandlingar och vad som
hade varit bra för min kropp, konstaterar
han.
Johans sätt att rehabilitera sig själv,
har blivit att hjälpa andra. Varje år ordnar
han bland annat välgörenhetsgolf och
skänker sedan pengarna till bland andra
CancerRehabFonden.
– Jag vill inte att någon ska behöva gå
igenom det jag har fått gå igenom, säger
han. Det har blivit min drivkraft och mitt
sätt att hantera cancern.

Det mentala är ju en
sak, där har jag inte fått
mycket hjälp, men jag
har inte heller fått någon
hjälp med det fysiska.

Johan
Dagerhamn

Välgörenhetsgolf och stöd
till CancerRehabFonden

Bland annat tycker Johan att han borde fått
hjälp med kosten under sina behandlingar,
eftersom han gick upp väldigt mycket i
vikt av sina cellgiftsbehandlingar.
– Tänderna rasar och hörseln blev
nedsatt med 65 procent av cellgifterna,
berättar han. Det är sånt som kan hända,
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Att förlora matlusten
efter cancern, det var
min allra största sorg.
Jag som hade älskat
mat så mycket.

F

ör drygt tre år sedan tvingades Madeleine Erichsen, 38 år
från Hallstahammar, att operera bort halva gommen och
ena överkäken på grund av en ovanlig
spottkörtelcancer.
– Det värsta är ändå inte att jag bara
kan öppna munnen en centimeter och
att jag knappt kan tugga, säger hon. Det
värsta var att smaken delvis försvann på
grund av strålningen. Men även från en
kronisk infektion i ena näsborren.
Det var för drygt tre år sedan som
läkarna till slut konstaterade att Madeleines ständiga näsblod och värk i käken
berodde på en högst ovanlig cancerform
i spottkörteln. Hon flögs omedelbart till
specialister på Rikshospitalet i Köpenhamn för en sexton timmar lång operation. Eftervården med strålning fick hon
i Örebro och i Västerås.
– Vården var jättebra, konstaterar
hon. Personalen var underbar och allt
gick så smidigt.

Accepterat sitt nya utseende

Det var efter behandlingen som problemen började för Madeleine.
– Efter strålningen väntade massor
av läkarbesök och tandläkarbesök för att
bygga upp en tandprotes. I början såg jag
helt ok ut bortsett från där tänderna skulle sitta. Med tiden och på grund av strålningen har mitt ansikte sjunkit ihop allt
mer, berättar hon. Att vänja sig vid sitt
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nya utseende är ju en sak. Det har tagit tid
för mig, jag är ju rätt ung och tycker själv
att jag såg bra ut innan cancern bröt ut.
Ändå accepterade Madeleine sitt nya
utseende. Själv tror hon det beror på att
hon är alldeles för social och i grunden
har en positiv inställning till livet.
– Jag har egentligen aldrig trott att
cancern skulle ta mitt liv. Visst har jag varit deppig och orolig, men aldrig riktigt
brakat igenom helt. Jag har skrivit av mig
jättemycket också, berättar Madeleine
som under hela sjukdomsperioden hållit
igång sin blogg.
Det värsta för Madeleine var maten.
– Anledningen till att jag tappade
matlusten var främst för att jag hade
sond i näsan efter operationen och när
den togs bort och jag skulle börja äta igen
så visste jag inte vad, till slut var jag för
smal. Om man inte äter mat via munnen
så slutar kroppen känna behov efter mat,
eftersom kroppen ändå fått mat via en
sond så länge.
– Till slut försvinner matlusten helt
och är svår att väcka igen.
– Jag blev fjäderlätt och fick inte i mig
något, berättar hon. Då bad jag själv att
få prata med en dietist.
Enligt Madeleine sa dietisten i princip
att hon skulle äta lite i taget, att hon skulle
äta många små mål istället för några stora.
– Det där hjälpte ju inte mig ett dugg.
Till slut fick jag en peg inopererad i ma-

Yoga, mat och samtal
gav mig tiden jag
behövde för att fokusera om. Matlusten
väcktes till liv igen.

gen, så att jag kunde få näringslösning
den vägen.
Cancerrehab gav
matlusten tillbaka

Genom sociala medier hade Madeleine
fått kontakt med en annan ung kvinna,
med exakt samma ovanliga cancertyp som
hon själv. Det var genom henne de kom på
att tillsammans söka till CancerRehabFondens veckorehab Foodpower i Skåne.
– När jag kom dit fick jag sakta tillbaka
min matlust. Yoga, mat och samtal gav
mig tiden jag behövde för att fokusera om.
Matlusten väcktes till liv där igen! Inte
minst för att allt presenterades så njutbart. Jag och min kompis fick specialmat,
som var lätt för oss att äta, vid varje måltid.
– Det blev till en oerhört värdefull
vecka för mig.
Det var under den veckan, minns
Madeleine, som hon för första gången
efter operationen kunde titta på sig själv
i spegeln och inte se ett ansikte som drabbats av cancer.
– För första gången såg jag bara mig
själv, om du förstår vad jag menar. Det
var ett stort steg för mig.
Dotter utan stöd

Det finns dock en sak som fortfarande
skaver i Madeleine. Hennes nu fjortonåriga dotter har inte fått någon hjälp alls
att hantera sin mammas svåra sjukdom.
Madeleine har själv kämpat för att hon
ska få träffa någon att prata med, men det
har gått trögt.
– Min dotter har fått hjälp, men inte
den hon behövde och av rätt person. Men
vi har fått jaga den själva. Jag önskar att
det funnits professionell hjälp till anhöriga, som snabbt hade kunnat stötta min
dotter efter allt hon fått gå igenom.
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Jag önskar att det funnits
professionell hjälp till anhöriga, som
snabbt hade kunnat stötta min dotter
efter allt hon fått gå igenom.
Madeleine Erichsen

CANCERREHABRAPPORTEN 2018 • 35

Utvärdering av våra
rehabiliteringsveckor 2017
Vi tycker det är viktigt att följa upp våra rehabveckor och
därför har vi skickat ut en enkätundersökning till alla
de som deltagit på en rehabvecka 2017. Här är en kort
sammanställning över resultatet med 456 respondenter.
Anser du att rehabveckan
gett dig verktyg och
metoder som kan
hjälpa dig att hantera din
livssituation?
4%

Har ditt deltagande i
CancerRehabFondens
rehabvecka haft
en positiv påverkan på
din fysiska hälsa?
15 %

NEJ

85 %
JA

NEJ

1%

94 %
JA

NEJ

Några kommentarer från rehabdeltagarna som svarat
”	Cancerrehabilitering borde vara lika självklart som behandling. Samhället hade
sparat massor av pengar genom att patienter snabbare hade kommit tillbaka i arbets
livet och fungera i samhället igen. CancerRehabfonden fyller ett stort tomrum.”
”	Ä r så enormt tacksam över möjligheten att få vara med om denna vecka. Gjorde att
jag fick ett nytt hopp om tro på morgondagen. Att dessutom få möta andra i samma
situation var ovärderligt! Från hjärtat varmt tack!”
”	Tack för förmånen att ha fått delta. Program och personal har givit ny livskraft
och önskvärt vore att rehab kunde erbjudas alla med behov!”
”	Tack för att ni gav mej livsglädjen tillbaka”

99 %

svarade att
cancerrehabilitering
är viktigt för att de skulle
kunna återhämta sig
fysiskt och psykiskt
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Skulle du
rekommendera
CancerRehabFonden
till andra?

6%

96 %
JA

Har ditt deltagande i
CancerRehabFondens
rehabvecka haft
en positiv påverkan på
din psykiska hälsa?

Endast 1 av 5
personer hade
blivit erbjuden
cancerrehabilitering
via vården.

99 %
JA

NEJ

Antal enkätsvar

456
92,6 %
kvinnor

7,4 %
män

En av tre kommer någon gång att drabbas av
cancer. De flesta behöver rehabilitering för att
kunna återhämta sig fysiskt och psykiskt, därför att det tar tid och kraft att komma tillbaka
till vardagen igen efter en cancerbehandling.
Och såren i själen sitter kvar länge.
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