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• For mennesker med behov for høyspesialisert 
rehabilitering etter alvorlige sykdom eller skade  

• Norges største forsknings- og innovasjonsmiljø 
innen høyspesialisert rehabilitering 

• Regional kompetansetjeneste rehabilitering i Helse 
Sør-Øst 

• Nasjonale tjenester for pasienter med sjeldne 
diagnoser og locked-in syndrom 
 

Sunnaas sykehus HF 
- en vei videre for pasienter og pårørende  



• Ryggmargsskader  

• Alvorlig multitraume 

• Alvorlig hjerneskade 

• Hjerneslag  

• Kognitive vansker etter hjerneskade  

• Alvorlig brannskade 

• Nevrologisk sykdom 

• Smertetilstander 

• Sjeldne diagnoser 

De største pasientgruppene 



Andre interne fellesfunksjoner 
•  Ernæringsfysiolog 
•  Uroterapeut   
•  Seksualrådgivere 
•  Idrettspedagog 
•  Brukerkonsulent 
•  Sykehusprest 
•  Aktivitører 
•  Fritidsleder 
•  Trafikkonsulent 
•  Ortopediingeniør 
•  Spesialpedagog 
•  Farmasøyt 
•  Pediater 
•  Psykiater 

 
Eksterne spesialister 
•  Urolog 
•  Nevrokirurg 
•  Ortoped 
•  Håndkirurg 
•  Plastikkirurg  
 

Tverrfaglig team 



 

Noen innovasjonsprosjekter 



• Virtuell rehabiliteringslab  

med spillteknologi som 

treningshjelpemiddel 

• Rehabilitering med  

gå-robot 

• Polikliniske tjenester via 

videokonferanser 

 

 
Teknologi og kunnskap i behandlingen 

 



Nasjonale føringer 
Sammen mot kreft nasjonal 

kreftstrategi 2013-2017 
5 hovedmål 
1. Mer brukerorientert 

kreftomsorg 
2. Foregangsland for gode 

pasientforløp 
3. Foregangsland for 

kreftforebygging 
4. Flere skal overleve og leve 

lenger med kreft 
5. Best mulig livskvalitet for 

kreftpasienter og pårørende 
«Det må legges til rette for at 
rehabilitering er en integrert del av 
forløpet for kreftpasienter» 



Nasjonal handlingsplan for kreft  
2015-2017 

 
1. Mer brukerorientert kreftomsorg 

 
• Kreftpasienter skal føle seg ivaretatt, sett og hørt  
• Pasienter skal til enhver tid vite hvem de skal 

henvende seg til om egen sykdom, utredning, 
behandling og oppfølging  

• Pasienter skal ha tilgang til nødvendige og 
relevante opplysninger om eget pasientforløp  

• Pasienter skal ha god tilgang til informasjon om 
sykdommen, behandlingsmetoder og 
konsekvenser  

• Pasienter skal kunne medvirke i 
beslutningsprosesser  

• Kreftpasienter og pårørendes tilbakemeldinger 
skal brukes aktivt til å forbedre tjenestetilbudet  

• Det skal finnes brukerversjoner av faglige 
retningslinjer  

 
 



2. Norge skal bli et foregangsland for 
gode pasientforløp 

 
 

• Tilbudet til kreftpasienter skal organiseres 
som helhetlige og godt koordinerte 
pasientforløp uten unødige forsinkelser  

• 80 prosent av alle kreftpasienter skal starte 
behandling innen 20 virkedager etter at 
henvisningen er mottatt  

• Det skal etableres gode systemer for rask og 
presis utredning og diagnostikk av ulike typer 
kreft  

• Det skal etableres god samhandling, god 
informasjonsflyt og en klar ansvars- og 
oppgavefordeling innen 
spesialisthelsetjenesten, mellom 
spesialisthelsetjenesten og de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene og innen de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene  

•  Økt bruk av individuell plan for 
kreftpasienter  

 



2.1 Nasjonale handlingsprogrammer 
for diagnostikk, behandling og 

oppfølging av kreft 
• De nasjonale 

handlingsprogrammene skal 
videreutvikles til å omfatte 
fastlegens rolle og oppgaver, 
seneffekter og rehabilitering. 
Knyttes opp mot 
pakkeforløpene. 

• Etablering av kvalitetsregistere 
og kliniske revisjoner – 
kartlegging av implementering  



23 Handlingsprogrammer 

• Brystkreft 
• Spiserørskreft 
• Magekreft 
• Tynntarmskreft 
• Tykk- og endetarmskreft 
• Nyrekreft 
• Testikkelkreft 
• Lungekreft 
• Maligne lymfomer 
• Maligne blodsykdommer 
• Blærekreft 
• Gynekologisk kreft 

 
 

 

• Bukspyttkjertel 
• Prostata 
• Maligne melanomer 
• Sarkomer 
• Kreft hos barn 
• Palliativ behandling 

 
Planlagte, ikke ferdige: 
• Anal 
• Svulster i nervesystemet 
• Skjoldbrukskjertel 
• Nevroendikrine svulster 
• Hode - hals 



Er rehabilitering omtalt i 
handlingsprogrammet? 

• Er det anbefalinger for 
hvordan opptrening 
eller rehabilitering skal 
gjennomføres? 

• Maligne lymfomer  er 
det eneste 
handlingsprogrammet 
med konkrete 
anbefalinger 

• Er det anbefalinger for 
hvilke pasienter i 
programmet som har 
behov for opptrening 
eller rehabilitering? 

 



Er rehabilitering omtalt i 
handlingsprogrammet? 

Handlingsprogram Versjon av handlings-program 
/årstall publisert 

1. Er rehabilitering omtalt i handlingsprogrammet 

  
Hvilken opptrening/ rehabilitering er omtalt 

  
Ja/nei 

Kreft hos barn 2015 Det står ikke spesifikt om habilitering/rehabilitering. Men flere 
enkelttiltak nevnes under oppfølging i forhold til enkelte diagnoser.  
Under Psykososiale  tiltak nevnes IP, og behov for vurdering av 
henvisning til habiliteringstjenesen.  

Sarkom   
2015 

Det står ikke spesifikt om rehabilitering. Under supplerende tiltak, 
nevne flere aktuelle tverrfaglige yrkesgrupper som kan/bør koples 
inn.  

Maligne blodsykdommer  
 

2015 

Det står ikke spesifikt om rehabilitering. 
I kapitlet: Psykososiale forhold, hjelpetiltak og fysioterapi omtales 
enkeltiltak.  

Spiserørskreft 2015 Nei 

Magekreft 2015 Nei. Under supplerende tiltak nevnes kort at ernæring, fysisk 
aktivitet, 
psykososiale tiltak kan være aktuelt i palliativfase.  

Tynntarmskreft 2007 Nei 

Tykk- og endetarmskreft 2015 Nei 

Bukspyttkjertelkreft 2015 Nei 

Nyrekreft 2015   
Nei 

Testikkelkreft 2015 Nei 



28 pakkeforløp for kreft 
31 diagnoseveiledere 

• Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte 
pasientforløp som er faglig baserte og skal 
være normgivende. Helsedirektoratet har i 
samarbeid med fagfolk fra sykehusene, 
fastleger og brukerrepresentanter utarbeidet 
28 pakkeforløp og diagnoseveiledere for kreft 
etter dansk modell.  

• Pakkeforløpet beskriver også:  

• sykdomsspesifikk rehabilitering  

• symptomlindrende behandling/palliasjon  

• støttebehandling  

• sykepleie  

• Disse elementene kan inngå i flere ulike faser.  

 

Rehabilitering i 
pakkeforløpene 

 



Testikkelkreft 

• 4.4 Rehabilitering 

• Behandlende lege skal vurdere den enkelte 
pasients behov for rehabilitering/etterbehandling 
så tidlig som mulig i behandlingsforløpet. Ved 
behov for rehabilitering eller annen 
etterbehandling skal behandlende lege sammen 
med pasienten vurdere aktuelle tiltak og hvor 
tiltaket best kan iverksettes. Fastlegen skal 
informeres om denne vurderingen.  

• Rehabilitering etter behandling av testikkelkreft er 
ofte vellykket da pasientene ofte er unge 



Brystkreft 

4.4. Rehabilitering 
• Behandlende lege skal vurdere den enkelte 

pasients behov for rehabilitering/etterbehandling 
så tidlig som mulig i behandlingsforløpet. Ved 
behov for rehabilitering eller annen 
etterbehandling skal behandlende lege sammen 
med pasienten vurdere aktuelle tiltak og hvor 
tiltaket best kan iverksettes. Fastlegen skal 
informeres om denne vurderingen.  

• Det er den behandlende avdelings ansvar at 
pasienten vurderes og får opplæring av 
fysioterapeut ved primær behandling i henhold til 
nasjonale retningslinjer. 
 



Hjernetumor 

• Pasienter med høygradig hjernesvulst og senfølger etter operasjon 
og annen behandling har ofte funksjonsnedsettelser. Disse 
pasientene har behov for rehabilitering hvor målet er et så 
selvstendig og meningsfylt liv som mulig.  

• Pasientenes behov for rehabilitering må vurderes så raskt som 
mulig og senest innen to til fire uker etter operasjon. Allerede 
preoperativt bør eventuelt forventet rehabiliteringsbehov for en 
del pasienter l vurderes, og en foreløpig plan for den 
postoperative oppfølging drøftes med pasient og pårørende. 
Vurdering av kognitiv dysfunksjon skal inngå i denne vurderingen.  

• Ved utskrivelse fra nevrokirurgisk eller nevrologisk avdeling etter 
operasjon bør det foreligge en tverrfaglig vurdering av pasientens 
funksjonsevne, inklusiv mental og språklig funksjon. Det bør lages 
en plan for videre rehabilitering kommunalt eller i spesialisert 
rehabiliteringsinstitusjon for alle pasienter som har behov for 
dette, eller ønsker det.  
 



5. Best mulig livskvalitet for 
kreftpasienter og pårørende 

Rehabilitering, seneffekter og likemannsarbeid 

 
• Kreftpasienter skal få et 

styrket tilbud om 
rehabilitering 

• Etablere system for 
kartlegging og oppfølging 
av rehabiliteringsbehovet 
for den enkelte pasient 

• Beskrive forebygging, 
diagnostisering og 
behandling av seneffekter 
i nasjonale 
handlingsprogrammer 

• Videreutvikle tilbud i LMS 
i HF og kommuner og 
rehabtilbud i kommuner 

• Vardesentere og 
Pusterom 

• Forskning på effekter av 
rehabilitering 

• Veiledning om hvordan 
leve livet etter kreft; sex, 
arbeid, fysisk aktivitet, 
mestre funksjonsendring 
og angst for tilbakefall 



Seneffekter etter kreftbehandling 
Faglige råd 

• Sekundær kreft 

• Kardiovaskulære 

• Pulmonale 

• Hormonforstyrrelser 

• Seksualitet 

• Kognitive problemer 

• Fatigue 

• Langtidsvirkninger etter 
behandling for hjernesvulst 

• Psykososiale forhold 

• Tann- og munnhuleproblemer 

• Kreftbehandling i barnealder 

 



Områder med behov for forbedring:  
 

• Informasjonstiltak: - hva er rehabilitering - hvilke 
tverrsektorielle og tverrfaglige tiltak og tilbud kan være 
nyttig for ulike pasientgrupper og deres pårørende  
 

• Styrke kunnskapsgrunnlaget om effekt og nytte av 
rehabiliteringsforløp  
 

• Øke tilbud om lærings- og mestringstilbud nærmest 
der den enkelte bor  
 

• Bedre koordinerte tverrsektorielle og planlagte 
pasientforløp, spesielt for barn og unge  
 

• Øke bruk av individuell plan og koordinator for de med 
behov for koordinerte tjenester over lang tid  
 

• Øke satsning på rehabilitering med arbeid som mål for 
de som ønsker det  
 

Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft 
Kartlegging og anbefalinger 2012 

 



Arbeidsgruppe rehabilitering – 
videreutvikling av nasjonale 

handlingsprogram på kreftområdet 
• Generell beskrivelse 

• Begreper og definisjoner – 
rehabilitering, støtte- og 
etterbehandling, livsstil, læring 
og mestring 

• Vurdering av 
rehabiliteringsbehov 

• Rehabiliteringstilbud 

• Trygdeytelser 



Mange rapporter er skrevet om 
rehabilitering 

 



Fremtiden 

• Innovasjon Norge: 6 
viktige behov – 
inkludert; rehabilitering 
slik at flere kommer 
tilbake til livet som 
ressurser 

• Brukermedvirkning 



Kreftkonferansen 2017 
 

• Pakkeforløpene skal gå  helt hjem 

• Rehabiliteringstilbudet varierer 
eller mangler 

• Oppfølging, rehabilitering, leve 
med kreft må få større plass i 
«pasientens helsetjeneste» 

• Du kommer til et annet liv etter 
kreften – dette må man lære å 
mestre – da har man god helse 

 



Aftenposten 
12.april 2017 





Veien videre  
Vurdering av rehabiliteringsbehov har kommet inn i 
pakkeforløpene for kreft. Men det er ingen 
veiledning i hvordan dette skal gjøres.  

• En oppgave for fagnettverkene?  

• Brukermedvirkning 

• Vi trenger forskning og klinisk utprøving av  

– metoder for vurdering av rehabiliteringsbehov  

– innhold og varighet av rehabiliteringsprogrammene 

–  mål for effekter av de ulike tiltak. 



Mange kreftoverlevere har et udekket behov for rehabilitering. Jeg 
ser frem til den dagen det er en selvfølge at den klinikeren som har 
ansvaret for den primære kreftbehandlingen også sørger for at 
pasientens rehabiliteringsbehov blir vurdert – en viktig del av 
pakkeforløpet som vi må sørge for ikke glemmes av sykehus og 
fastleger.  
 

  

 

Et redet liv skal også leves 






