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Patienter nöjda med
Centrum för cancerrehabilitering
En anonym webbenkät som genomfördes andra halvåret 2019 visade att patienter som
avslutat rehabilitering vid Centrum för cancerrehabilitering är mycket nöjda så väl med
tillgänglighet som delaktighet i rehabiliteringen.

När det gäller resultatet av rehabilitering vill nästan alla av de patienter som har svarat
på enkäten rekommendera Centrum för cancerrehabilitering till andra. Något färre,
åttioåtta procent av dem som svarat, anser att deras behov av rehabilitering har blivit
tillgodosett.
Resultatet av enkäten används i vårt interna utvecklingsarbete. Vi ser att vi har ett par
förbättringspunkter – vi kan bli ännu tydligare med vem som är patientens kontaktperson
och vara ännu tydligare med att diskutera patientens individuella rehabiliteringsplan men
hen.
Kontinuerlig kvalitetssäkring är viktig för oss. Vi kommer att fortsätta att be alla våra
patienter att svara på enkäten efter avslutad rehabilitering hos oss.

Spännande forskning
Omkring var tionde patient vid Centrum för cancerrehabilitering har haft en hematologisk
sjukdom och många av dem är behandlade med allogen stamcellstransplantation.

Hanna Rönnqvist som är arbetsterapeut vid Centrum för
cancerrehabilitering har i en studie undersökt allogent
stamcellstransplanterade cancerpatienters
sjukskrivningsgrad och arbetsförmåga efter behandling.
Nu har hon lagt fram studien som en magisteruppsats med

titeln Sjukskrivning och arbetsförmåga två år efter allogen
hematopoetisk stamcellstransplantation.

Tre snabba frågor till Hanna om hennes forskning:
Vad är dina viktigaste resultat? Att heltids och deltidssjukskrivna behöver stöd och
att dessa två grupper är i behov av olika typ av stöd.
Hur ska man lägga upp rehabilitering för stamcellstransplanterade patienter?
Resultaten belyser att det finns ett stort rehabiliteringsbehov och att det behövs flera
professioner involverade i rehabiliteringen. Det saknas arbetsterapeutisk kunskap inom
det här området och det här arbetet har belyst behovet av satsning på fortsatta studier.
Vad ska vårdpersonal som möter de här patienterna efter transplantation tänka
på?Att de här människorna behöver information, stöd och guidning i frågor som rör
arbete. Personer som arbetar utanför hematologin (t ex inom primärvården)
rekommenderar jag att uppmärksamma den här patientgruppen och att man tar upp
frågan om rehabilitering när man träffar dem.

Öppet hus med workshop den 4/3!
Under våren upprepar vi de uppskattade workshops som vi höll för kontaktsjuksköterskor
i september. Den här gången öppnar vi för deltagande av alla som möter cancerberörda
i sitt arbete.
Kom och prova på delar av vår verksamhet! Du kan välja mellan följande:
•
•
•
•
•
•

Multiprofessionell teamrond – cancerrehabteamet
Multiprofessionell teamrond – bäckencancerrehabteamet
Gruppsamtal om rehabiliteringsprocessen
Grupp för arbetsåtergång
Medicinsk yoga
Självmedkänsla och acceptansorienterat förhållningssätt

Läs mer och anmäl dig här

Välkommen att remittera patienter till oss
Vi tar emot personer som är i behov av specialiserad cancerrehabilitering. Om du har
frågor kan du ringa oss på telefon 0812367600
Hos oss finns tre multiprofessionella team:
•
•

Rehabiliterinsgteam för personer i behov av specialiserad rehabilitering efter
cancer
Bäckencancerrehabteam för patienter med påverkan på tarm, blåsa och
sexuell funktion
Uppföljningsteam för vuxna personer som behandlats för cancer i barndomen.

•
•
Läs mer på vår hemsida: rehabcancer.se
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