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Svar på motion - Rehabilitering efter canversjukdom
I en motion föreslår Maria Molin (M)




Region Gävleborgs ska följa de nationella vårdprogrammen för
cancerrehabilitering
Ge kontaktsköterskan ansvaret för att ge informera om seneffekter och
vilken möjlighet till rehab som finns och vad man har rätt till
Lägg ut information om detta på Region Gävleborgs hemsida. T.ex. om
kirurgiska ingrepp vid lymfödem. Lymfdränage eller annan
diagnosspecifik möjlighet till rehabilitering

Hälso- och sjukvårdsnämnden svarar:
Det finns sedan tidigare ett politiskt beslut att Region Gävleborg ska följa
nationella vårdprogrammet (NVP) för Cancerrehabilitering. Det finns ett
pågående arbete för att implementera NVP Cancerrehabilitering.
Utifrån etablerad regional rutin i Gävleborg för kontaksjuksköterska ingår redan
idag ett ansvar i rollen med information som seneffekter eller akuta (reversibla)
effekter eller vad patienten har rätt till, att holistiskt fånga problemområden och
resurser med mera. En annan del är ”Min Vårdplan” som är anpassad och
innehåller riktad information om behandling och de vanligast förkommande akuta
effekterna och seneffekterna där det nationellt just nu har tagits fram och fortsätter
tas fram standardiserad information och åtgärder inom flera tumörgrupper riktade
till patienter och närstående.
Ett förslag till cancerrehabiliteringsteam (MDK-rehabteam) har upprättats och
delgetts HSL för att möta rekommendationen i den sjukvårdsregionala
cancerplanen. Syftet med teamet är att skapa förutsättningar till multidisciplinära
bedömningar och planering för patienter med omfattande behov av rehabilitering.
Inom Kvinnosjukvården har man sedan april 2021 anställt en fysioterapeut på
heltid i projektform för att bland annat vara en resurs för rehabilitering vid
gynekologisk cancer.
Idag ligger informationen på 1177.se men den kommer att ses över och anpassas
till lokala förutsättningar.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen anses besvarad.
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