
 
  

 


 




Den ofrivillige resenären - En bok om din cancerresa 

Den 4/2 2014 kunde äntligen presentera och sprida denna 
resehandbok för cancerberörda och nu vill vi gärna ha feedback av alla 

de slag. 

På Cancerresan.se kan du hitta boken som e-bok men också hitta 

information kring hur du kostnadsfritt kan få ett tryckt exemplar hem i 
din brevlåda.  

Tanken är att det i denna skrift skall finnas: 

 Kortfattad grundläggande text kring vad en cancerresa kan 
innebära avseende fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

behov. 
 Mall för en individuell rehabiliteringsplan som går att fylla i och 

arbeta med. 
 Formulär för självskattning av rehabiliteringsbehov samt vilken 

form av hjälp man kan behöva söka. 
 Tps och råd kring hur man söker hjälp och lite om vad som kan 

hjälpa. 
 Kontaktlistor till information och resurser för cancerrehabilitering 

nationellt. 
 Flik, eller liknande funktion, där regional och lokal kontaktlista 

enkelt kan infogas. 

I framtagandet av "Den ofrivillige resenären" har vi inspirerats av och 

utgått från en Australisk broshyr som heter "Cancer - how are you 
travelling". 

För att vi ska kunna fortsätta arbeta med att göra boken så bra och 

tillgänglig som möjligt behöver vi ta del av dina 
reflektioner, erfarenheter och åsikter. 

Tack för att du ställer upp! 

/ Patrik Göransson, Åsa Jonsson & Hanna Wekell 

http://cancerresan.se/
http://canceraustralia.nbocc.org.au/download-document/pcac-cancer-how-are-you-travelling
http://canceraustralia.nbocc.org.au/download-document/pcac-cancer-how-are-you-travelling


Har du tagit del av den "Den ofrivillige resenären - En bok om din cancerresa? 



 

 Ja  

 Nej  

  Kommentar 

 
 

 

 


 

 
Hur kom du i kontakt med skriften Den ofrivillige resenären 


 

 Själv hittat den via internet eller liknande 

 Fått den rekommenderad eller utlämnad i kontakt med vården 

 Fått den rekommenderad eller utlämnad i kontakt med patient- närståendeförening 

 Fått den från en närstående 

 Genom mitt arbete som t.ex. vårdpersonal. 

 
Annat sätt nämligen: 
 
 
 
____________________________________ 

  


 

 
Hur har du tagit till dig Den ofrivillige resenären? 


 

 Som e-bok på dator 

 Som e-bok på surfplatta eller smartphone 

 Som tryckt bok  

 Som nerladdad fil eller egen utskrift 

 Annat sätt nämligen: 

 
 




 

 
Kön 


 

 Kvinna 

 Man 


 

 
Ålder 


 

 Under 30 

 30-40 

 41-50 

 51-60 

 61-70 

 71-80 

 Över 80 


 
Till vilken/vilka av följande kategorier räknar du dig? 


 

 Cancersjuk patient 

 Närstående till cancersjuk patient 

 Canceröverlevare 

 Medlem i patient-/närståendeförening 

 Förtroendevald, patient-/närståendeförening 

 Vårdpersonal 

 Folkvald (politiker) med engagemang inom häslo och sjukvård 

 Tjänsteman med anknytning till hälso- och sjukvård 

 Student, inriktning häslo- och sjukvård 

 Annan 

 
 

 



Efter att ha tagit del av "Den ofrivillige resenären", upplever du att denna bok/broschyr 
kommer vara av nytta för patienter och närstående?  


 

 Mycket stor nytta 

 Stor nytta  

 Liten nytta  

 Mycket liten eller ingen nytta 


 
Hur väl känner du att bokens upplägg utifrån en resemetafor passar in i svensk cancervård?  


 

 Mycket bra 

 Bra 

 Varken eller 

 Dåligt  

 Mycket dåligt 

  Kommentar 

 
 


 

 
Hur upplever du "Den ofrivillige resenären" vad gäller illustration och layout? 


 

 Mycket bra 

 Bra  

 Varken eller 

 Dålig  

 Mycket dålig 

  Kommentar 

 
 


 

 
  



Utifrån målsättningen med boken "Den ofrivillige resenären - En bok om din cancerresa", hur 
väl tycker du att den lyckas med följande:  


 

 Mycket bra Bra Varken eller Dålig Mycket dåligt 
Att ge grundläggande information kring 
fysiska behov      
Att ge grundläggande information kring 
psykiska behov      
Att ge grundläggande information kring 
sociala behov      
Att ge grundläggande information kring 
existentiella behov      
Att ge dig verktyg för att inför dig själv och 
dina nära uppmärksamma dina behov      
Att ge dig verktyg för att inför läkare och 
övrig vårdpersonal uppmärksamma dina 
behov      
Att ge verktyg för att planera din cancerresa 
genombland annat cancerrehabiliteringsplan 
och checklista       
Att ge dig konkreta tips och råd som 
kommer underlätta kommunikation med 
vården och andra organisationer som t.ex. 
Försäkringskassan 

     

Att utgå från ett patientperspektiv      
Att utgå från ett närståendeperspektiv      
Att särskilt uppmärksamma barns behov      

Kommentarer: 

 
 

 
 


 

 
Om "Den ofrivillige resenären" är utgiven i några olika format och skulle även kunna ges ut 
som t.ex. appar , vilket eller vilka är du intresserad av att använda? 


 

 Tryckt bok 

 Som e-bok för läsning på skärm och för egen utskrift 

 Som applikation till OiS (Iphone) 

 Som applikation till smartphone med operativsystemet Android 

 Som webbversion med klickbara länkar, dynamiska formulär samt koppling till t.ex. "Mina Vårdkontakter" 

 Annat förslag 

 
 




 

 
Är det något mer du tycker att vi skall ta med i detta arbete?  


 

 
 

 
 


 

 
Här kan du framför andra åsikter eller idéer till oss 


 

 
 

 
 


 

 




 

 

 

 

 

Besök gärna bokens forum på cancerresan.se där du kan lämna 
ris & ros samt ge förslag till fortsatt utveckling. 

  

Tack för din medverkan!
 

http://cancerresan.se/forums/topic/resehandboken-ris-ros/

