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For hvem, hvor og hvorfor?

• For hvem? De som trenger dag eller 

døgnrehabilitering…

• Hvor? Der et tilbud  kan gis som dekker pasientens 

behov…

• Hvorfor? Fordi de trenger «noe ekstra» ut i fra 

kompleksitet…

• Takk for oppmerksomheten!!!
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Utfordringene, slik jeg ser de i min region…

• Kriteriene for henvisning til rehabilitering er ikke 

godt nok innarbeidet hos fastleger 

• Vurdering av rehabiliteringsbehov er variabelt 

innarbeidet i pasientforløpene på sykehus 

• Konsekvens kan være at det ikke er sikkert at det er 

de med størst behov som blir henvist…
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Utfordringene…

• Det må komme en overordnet plan for hvordan 

rehabilitering etter kreftsykdom skal organiseres

• I dag er mye kommunebasert rehabilitering basert på 

at "ildsjeler" bygger opp tilbud rundt Frisklivssentraler 

og lignende, jfr. Askøyprosjektet

• Lokale foreninger gjør en stor innsats gjennom tilbud 

som supplerer en rehabiliteringsprosess
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Utfordringene…

• Å bli henvist til rehabilitering kan avhenge av den 

enkelte leges interesse for rehabilitering, 

betydningen av denne og (mangel på) kunnskap om 

eksisterende tilbud, dag- og døgnbaserte

• Rehabilitering generelt er ikke en prioritert oppgave 

i kommunesektoren og kan lett bli en salderingspost i 

trange tider
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• I forhold til overføring til kommunene er 

kreftkoordinatorene en av våre viktigste 

samarbeidspartnere og disse stillingene må 

opprettholdes!!!

• Mange trenger psykisk hjelp etter kreftsykdom 

pga. tilbakefallsfrykt og traumeopplevelser knyttet til 

sykdommen. Tilbudet er preget av lange ventetider 

eller avvising av behov…
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Utfordringene…

• Familieperspektivet i rehabiliteringsprosessen…

• Pårørende må trekkes inn i sterkere grad i forhold til 

rehabilitering etter kreftsykdom da det ellers kan 

skapes en «kløft» mellom deltaker og de nærmeste i 

forhold til forventninger

.



Jeg tror, i forhold til hvem og hvor…

• at mest mulig av rehabilitering bør skje så nært 

pasientens hjemsted som mulig, når dette er 

mulig…

• at noen trenger å komme ut av sin hverdag for å 

jobbe med sin kompleksitet og se veien videre

• at mange faktorer styrer muligheten til 

rehabilitering…

03.07.2017 Frode Skanke, Rehabiliteringstiltak for kreftpasienter på institusjon



Kreftrehabilitering - for hvem, hvor og hvorfor?

• Jeg  jobber i et system der vi kan bruke tid til å se 

hele mennesket og har tid til å stille spørsmålet: 

«Hvordan har du det egentlig?»

• Jeg kan bygge relasjoner og observere pasienter over 

uker…

• Jeg er en observatør i enden av deltakeres 

pasientforløp med  erfaring fra allmennmedisin og 

sykehus



Slik jobber vi...



Remodelering eller Recovery (Anthony 1993)

• Recovery er en dypt personlig, unik prosess med 

endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål 

og ferdigheter og/eller roller

• Det er en måte å leve et liv som er tilfredsstillende, 

deltagende og fylt av håp, selv med de 

begrensinger som lidelsen forårsaker

• Bedring involverer utvikling av ny mening og 

innsikt i eget liv
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Skal du bistå i en prosess rundt 

remodelering av liv må du ha tid til å 

lytte…



Energilekkasjer…

• Ut over de rene medisinske faktorer eksister det 

en ytre ring som handler om øvrige 

energilekkasjer i våre liv

«Livet er ikke hva som har hendt deg, men hva du 

husker og hvordan du husker det»

Gabriel García Márquez



Våre observasjoner og bekymringer som 

argumenter for supplerende rehabilitering og 

hvorfor…

• Våre kreftpasienter har møtt dyktige fagpersoner og 

fått meget god kreftbehandling etter nasjonale 

retningslinjer

• Mange har savnet tid til de sentrale spørsmål…

• Mange holder tilbake de sentrale spørsmål i møtet 

med en travel lege…

• De ubesvarte spørsmål kan føre til negative 

automatiske tanker og økt tilbakefallsfrykt

• Mange savner kontinuitet i oppfølging
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Mine bekymringer i forhold til en stadig mer  

presset   helsetjeneste… 

• Effektivisering

• Rasjonalisering

• Poliklinisering

• Spesialister vil i fremtiden bli enda mer spesialister

• Onkologer vil bli mer og mer onkologer

• Allmennleger virker ikke å bli mindre travle og skal i 

tillegg ha bred kompetanse innen et fagfelt i rask 

utvikling
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Som en deltaker sa...

«Dere har nasjonale retningslinjer for avansert 

kreftbehandling som ”bryter oss ned”, men har 

dere det samme for å bygge oss opp igjen?»
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Hvem skal vi prioritere?

Våre retningslinjer for prioritering:

• Rehabiliteringsbehov og -potensiale

• Kompleksitet i  sykehistorie og behandling i forhold til 

kreftsykdommen

• «Risikofaktorer» i sykehistorien for øvrig?

• Alder

• Raskere tilbake…

• Manglende tilbud på hjemstedet
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For hvem, med bakgrunn i «fatigue»
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Hvorfor kreftrehabilitering ?…

• «Den vanskelige veien» starter for mange den dagen 

man er «ferdigbehandlet» 

• Kompetansen innen palliativ medisin og kunnskapen 

om «den siste del av veien» har økt betydelig

• Tiden er  inne for å løfte frem betydningen av 

kreftrehabilitering som «den første del av veien»

• Vi må ikke glemme at «veiene i utkant-Norge» er de 

dårligste fra før…
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Historiene begynner å komme og vi hører de   

daglig…
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Jeg tror...

• at effektivisering, rasjonalisering og 
poliklinisering vil gi et grunnlag for fortsatt 
døgnbasert rehabilitering for de som trenger det mest

• at effektivisering, rasjonalisering og 
poliklinisering må medføre økt satsing på kommunal  
dagbasert rehabilitering
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Noen har beskrevet kreftbehandling som en 

togreise…

• Ved  enden av behandlingskjeden vil det stå 

mennesker med ulik grad av udekkede behov

• Behovene bør avdekkes som en del av 

pasientforløpene, tilbud om dag- og døgnbaserte 

tilbud må gjøres  kjent og tilbudene må styrkes på alle 

nivåer
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Hvordan bedre rehabilitering etter 

kreftsykdom…

• Økt satsing på rehabilitering i helseforetak og 
nasjonalt helsepolitisk

• Vi må bli flinkere til å selektere slik at vi svarer 

ut hvem og hvorfor bedre

• Økt fokus  på pårørende og deres behov

• Økt fokus på psykisk helse og styrking av tilbud 
for de som sliter med tilbakefallsfrykt og traumer

• Økt fokus på senskader etter kreftsykdom og 
behandling



Hva kan vi gjøre?

• Jeg oppfordrer våre pasienter til å kreve tid fordi jeg 

ser konsekvensene av å ikke gjøre det…

• Vi må som helsepersonell kreve «tiden tilbake» slik at 

vi har mulighet for å lytte og «se hele mennesket»

• Vi må være en sterk premissleverandør i forhold til 

fremtidens helsevesen

• Vi må gjennom forskning vise både kortsiktige og 

langsiktige resultater av våre rehabiliteringsprogram…
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«Iver Lensmannsredd» 

og jeg har noe til felles… 
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