
  

 

 

 
 

 

 

 

  
   Socialdemokraterna 
   Region Blekinge 

Interpellation 
till Regionråd, ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden Emma Stjernlöf (M)  

 

Angående Cancerrehabilitering 
 

Nästan 1 500 blekingar drabbas varje år av cancer. Det är avgörande viktigt att de 

som drabbas snabbt får rätt vård och att det finns rutiner för hur varje insats ska gå 

till samt att patienten känner sig trygg i sin behandling.  

Alla patienter ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjudas rehabilitering under hela 

vårdprocessen; för att säkerställa att det sker utifrån beprövad erfarenhet och 

likvärdighet finns ett nyligen fastställt nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering. 

Vårdprogrammet anger vad som ska implementeras och vad som bör tillämpas 

regionalt och lokalt, och varje region beslutar om implementering. ”Vårdgivarens 

ansvar innebär att ansvarsfördelningen mellan förvaltningar och de involverade 

verksamhetsområdena måste beskrivas i varje region”, står det i vårdprogrammet. 

I en nyligen lämnad rapport från Bröstcancerförbundet och Cancerfonden 

framkommer brister i rehabiliteringen. I en undersökning anger fler än sex av tio 

bröstcancerpatienter att de inte blivit erbjudna rehabilitering och att stöd som 

efterfrågas erbjuds i liten omfattning, trots att patienter uppger omfattande senare 

effekter som ger smärta och allmänt sämre livskvalitet.  

Rapporten slår också fast att implementeringen av nationella vårdprogrammet för 

cancerrehabilitering går trögt och att organiseringen på kliniknivå och förflyttningen 

av patienten mellan kliniker gör att man tvingas till byte av behandlande läkare och 

kontaktsjuksköterska, varpå rehabiliteringsansvaret flyttas. 

Blekingar som drabbas av cancer måste ha rätt till en rehabilitering som ger möjlighet 

till god livskvalitet. Vårdprocesserna kan vara omfattande, varför en sammanhållen 

kedja med god och rätt information till patienterna är nödvändig.  

Lika nödvändigt är att de insatser som patienten efterfrågar och har behov av finns 

tillgängliga och att det finns en lyhördhet och kunskap om de varierande 

påfrestningar och komplikationer som drabbar en cancerpatient. 

 

Mot bakgrund av detta är mina frågor till Emma Stjernlöf: 

 

Hur bedömer du att implementeringen av vårdprogrammet för 

cancerrehabiliteringen går i Blekinge? Vilka är de största bristerna i 
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rehabiliteringen av cancerpatienter i Blekinge? Har Region Blekinge väl 

fungerande rutiner för att säkerställa varje patients kunskaper om sina 

rättigheter till rehabilitering, och i vilken utsträckning erbjuds patienter 

rehabilitering under hela vårdprocessen? Hur väl kan Region Blekinge 

erbjuda rehabiliteringsinsatser genom specialistkompetenser utifrån 

patienternas behov? 
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