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Strategiskt 
målområde 

Det rehabiliterande samhället 

Rehabilitering som strategi för att reformera svensk cancervård och omsorg – 
aktionsforskning och verksamhetsutveckling med start i region Uppsala.  

Överlappande målområden 

    
 

Syfte 
Bakgrund 

Insatsen drivs genom Nollvision cancer och integreras i ett pågående 

utvecklingsarbete av cancerrehabilitering som drivs vid Akademiska sjukhuset i 

Uppsala tillsammans med Region Uppsala, Uppsala Kommun, Försäkringskassan 

och Arbetsförmedlingen. Successivt knyts ytterligare finansiärer och aktörer till 

insatsen, såsom kultur- och föreningsliv, idrott, skola och näringsliv. 

Insatsen tar sin utgångspunkt i lungcancer.  

Mål 
Nytta 

Utveckla nya sätt att arbeta med rehabilitering vid cancerdiagnoser, samt en 

metodik för samordning och ledning som gör att patienter och närstående 

uppfattar att de har en partner. Rehabilitering ska vara att vården och andra 

aktörer i ett partnerskap med patienter och närstående bygger ett hälsofrämjande 

liv med mesta tänkbara livskvalitet.  

Aktiviteter 
Leveranser 

Under förstudien har sju strategiska områden identifierats inom vilka olika 

delprojekt och utvecklingsaktiviteter identifierats.  

•Förstärkt egenförmåga (patienter) 

•E-hälsa, digital rehabilitering 

•Närstående och nätverk 

•Nya verktyg och metoder 

•Kvalitetsarbete, statistik och kunskapsstyrning 

•God och nära hälsa (jfr närvård) 

•Livssammanhang och livskvalitet 

För att fungera integrerande ska samtliga områden innehålla dels ett lungcancer-, 

dels ett barn & ungdomsperspektiv. 

Resultat 
Effekt 
 
Hur insatsen bidrar till att 
nå Agenda 2030 och 
visionen att transformera 
cancer från en dödlig till en 
botbar eller kronisk sjukdom 

Insatsen är ett utvecklingsarbete i fyra faser under fyra år. Arbetet kommer 

spridas och skalas upp nationellt och internationellt. Ny metodik, 

systemutveckling, center för digital rehabilitering och utbildningsinstrument är 

exempel på förväntade resultat. Med Agenda 2030 vidgas fokus från överlevnad 

till att människor så långt det är möjligt ska leva hållbara, långa och friska liv. 

Med utgångspunkt i diagnosen lungcancer ska utvecklingsarbetet förändra och 

förnya synen på hur rehabilitering kan vara en plattform för en utvecklad 

egenvård, baserad på E-hälsolösningar, prevention, och inkluderande kunskaper 

och förhållningssätt bland patienter och närstående som naturligt leder till 

personcentreringen.  
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