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Rapporten "Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft. Kartlegging og anbefalinger."
(IS-1976) er utarbeidet av en arbeidsgruppe oppnevnt av Helsedirektoratet. Før
direktoratet behandler rapporten og tar stilling til forslagene, ønsker vi å høre aktuelle
instansers vurdering av forslagene. Rapporten finnes tilgjengelig på Helsedirektoratets
nettsider www.helsedir.no under publikasjoner. (Søk på IS-1976).

Arbeidsgruppen var sammensatt av representanter for Kreftforeningen, Regionale
helseforetak, Nasjonalt kompetansesenter for langtidseffekter etter kreftsykdom og
Helsedirektoratet og har, som en del av sitt arbeid, gjennomført et større høringsmøte
med representanter fra Kreftforeningen og deres tilknyttede pasientorganisasjoner.

Arbeidsgruppen har kartlagt hvem som har behov for rehabilitering etter kreftsykdom,
kartlagt hvilke rehabiliteringstilbud som foreligger til kreftpasienter, gitt en oversikt over
noen tiltak/planer i de regionale helseforetakene og gitt en oversikt over
brukerorganisasjonenes erfaringer.

På denne bakgrunn gir arbeidsgruppen noen anbefalinger som har som målsetning å
øke oppmerksomheten på hva rehabilitering er, hvilke tilbud som finnes for
kreftpasienter og hvor det er erkjent mangler i tilbudene. Det anbefales at:

• Helsedirektoratet i samarbeid med bl.a. Kreftforeningen utgir en
informasjonsbrosjyre om rehabiliteringstilbud etc og bidrar til at den blir lett
tilgjengelig ved alle sykehus. Det anbefales at informasjonen omfatter rett til
individuell plan og koordinator for kreftpasienter.

• Helsedirektoratet tar med eksempler på individuell plan for kreftpasienter i alle
aldersgrupper i nytt informasjonsmateriell om individuell plan.

• Forskning om behov for og nytte av rehabilitering stimuleres.
• Alle Lærings- og mestringssentre (LMS) oppfordres til å gi informasjon om

rehabilitering og at det søkes samarbeid i helseforetakets område om å utvikle
lokale LMS-tilbud for kreftpasienter.

• Det utarbeides nasjonal veileder for oppfølging av barn og unge med
kreftsykdom og deres familier.

• Alle nasjonale retningslinjer for behandling av kreftsykdommer får et eget kapitel
om rehabilitering
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• Rehabiliteringsprosjekter for ungdom og unge voksne utvikles til varige tilbud i
samarbeid med RHF, Helsedirektoratet og Kreftforeningen.

• Erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner som har gitt tilbud om rehabilitering
med arbeid som mål, spres til helsetjenesten, pasientforeningene,
arbeidsgivere, arbeidsgiverorganisasjoner og NAV. Informasjonen anbefales
spredt i flere kanaler.

Helsedirektoratet ber om uttalelse fra høringsinstansene på forslagene i rapporten
innen 20. mai 2012.

Samtidig ber vi høringsinstansene om kommentarer til hvilke konkrete
rehabiliteringstiltak som er aktuelle for de ulike typer av kreft (som f eks
lymfødembehandling og brystrekonstruksjon for brystkreftpasienter).

Helsedirektoratet ber høringsinstansene videreformidle informasjon om høringen til
aktuelle institusjoner, foreninger og enheter. (For RHF omfatter anmodningen i tillegg
til helseforetakene, aktuelle avdelinger, institusjoner og samarbeidspartnere herunder
aktuelle private rehabiliteringsinstitusjoner).

Vennlig hilsen

Truls Grøteig e.f. " ormann
fung. avdelingsdirektør avdelingsdirektør
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Høringsinstanser:

Landets regionale helseforetak
KS
Kreftforeningen
Kreftregisteret
Statens helsetilsyn
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Den norske legeforening
Norsk sykepleierforbund
Norsk fysioterapiforbund
Norsk manuellterapiforening
Norsk kiropraktorforening
De onkologiske faggruppene
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
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Nettverk for private helsevirksomheter
Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn, OUS
Nasjonal kompetansetjeneste for sarkomer, Helse Sør-Øst RHF
Nasjonal kompetansetjeneste for langtidseffekter etter kreftbehandling, OUS
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring, Helse Sør-Øst RHF
Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi, OUS
FF0
SAFO
Unge funksjonshemmedes forening
Pasientforeninger under kreffforeningen
Rehabiliteringsinstitusjoner som gir tilbud til pasienter etter kreft


