
Funktionsrätt
Kalmar län

Cancerområdets rehabilitering och mötesplatser

Plats: Möte på Funktionsrätt Kalmar län

Datum och tid: 5 feb kl 10.00-11.30

Deltagare från Funktionsrätt Kalmar län: (fler kontaktades: ILCO, Mun- halscancerförening,

Prostataföreningen)

Åke Ring, ordförande

Anneli Nilsson, Bröstcancerförbundet

Sara Cullin Rinaldo, kanslichef

Deltagare från Region Kalmar län:

Helene Wendell, Avdelningschef Medicinkliniken, Processledare för cancerrehabilitering

ma ilto:helene.wendell(@ region ka lma r.se

t nr 0480-899 89

Jessica Ericsson, cancercentrum sydöstra region (Kalmar, Jönköping och Östergötland)

Från vo: Helene, Åke, Jessica och Anneli. Foto: Sora Cultin Rinaldo

Mötet började med en information om dagsläget icancervården. ldag så fårca 40%av Sveriges

befolkning någon gång under livet ett cancerbesked.



Ett arbete pågår i RCC (Regionalt Cancercentrum) att jämna ut skillnader i de olika cancertyperna.

Det finns SVF (Standariserat vårdförlopp)som ska säkerhetsställa att alla får god vård och

information, men fortfarande finns skillnader i riket.

Lä n k till RCC:s hemsida : www.ca ncercentrum.se/svdost

Här kan du läsa om bl a nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering. Det handlar om sociala,

psykiska, fysiska och existensiella faktorer som påverkar läkningen.

Sedan 20\6 har Helene arbetat med att undersöka och utvärdera behovet av gemensamma

mötesplatser för personer som drabbats av cancer. I Jönköping har man lyckats att skapa nätverk

som drivs utanför vården och där personer och anhöriga, oavsett cancerdiagnos, träffas och delar

erfarenheter. Detta är mycket uppskattat och värdeskapande!

Syftet med dagens sammanträde är att diskutera om fortsättningen med detta arbete i Kalmar län.

Helene och Jessica har tidigare försökt , genom workshops bl a, att få ihop detta men de upplever att
arbete varit i fel forum.

Då det bara kom en representant från aktuella föreningar så hjälpte Åke, Sara och Anneli från BCF

med information hur föreningar fungerar och att T|C-huset på Trädgårdsgatan i Kalmar, är bra lokal

att vistas i för mötesplatser. Helene tackade för tipset och ska ta kontakt med dem på kommunen.

Anneli på BCF berättade om hennes förenings arbete med att söka ekonomiska medel för att få till en

grupp som kan mötas och träna ihop. Även hälsoföreläsningar kan vara aktuella då det är viktigt för

tillfriskning att möta andra och röra på sig. Stödet behöver inte nödvändigtvis ligga inom vården för
att cancerpatienter får de stöd som de behöver innan, under och efter cancerbehandling. Det var

också mycket bra information till regionen, som lyssnade.

Efter mötet så fick Helene och Jessica en visning av kansliets lokaler och de var intresserade av

föreninga rnas verksa m heter.

Det går bra att kontakta Helene Wendell som verkar för en jämlik och god vård inom sydöstra

regionen (kontaktuppgifter ovan). Har du förslag på vårdens framtida skapande av olika

mötesplatser?

Tveka inte att kontakta henne. Det går fint med Sara på Funktionsrätts kansli också.

Funktionsrätt är öppna för samarbete kring sådana mötesplatser för drabbade och deras anhöriga.

Vi d tangentbordet: Sara


