
Bröstcentrum
Information till dig som ska utredas för eventuell bröstcancer

Vad är ett bröstcentrum? 
2016 öppnade tre bröstcentrum i Stockholm vid Karolinska Universitetssjukhuset, Capio S:t Görans Sjukhus och Södersjukhuset. 
Varje bröstcentrum har ett helhetsansvar för dig som patient, från utredning till eventuell diagnos, behandling och rehabilitering.

Mammografi och 
vävnadsprov

Cancer väcker tusen frågor 
Om du behöver prata med någon är du välkommen att kontakta en 
specialistsjuksköterska på Cancerrådgivningen.  
Telefon: 08-123 138 00  •  E-post: cancerradgivningen@sll.se

Det är inte 
cancer

Misstänkt 
cancer

Fler under-
sökningar

Ny mammografi, 
ultraljud eller 
vävnadsprov

Kontaktsjuksköterska
En kontaktsjuksköterska kan 
hjälpa dig med dina frågor och 
samordna din vård under 
utredning och eventuell behan-
dling och uppföljning.

Besked

Behandling

Består oftast av läkemedelsbehandling, innan 
eller efter operation. Till exempel med cyto-
statika. Ofta är det aktuellt med strålning.

Rehabilitering
Cancerdiagnos och behandling kan 
påverka hela livet både fysiskt och 
psykiskt. Du kan få hjälp av experter 
inom olika områden till exempel sjuk-
gymnast, dietist och samtalsstöd.

Forskning
Bröstcentrum har i uppdrag att bedriva 
forskning för att utveckla vård och omvård-
nad vid bröstcancer. Som patient får du 
möjlighet att bidra genom att delta i kliniska 
studier eller genom att godkänna att 
vävnad sparas i en så kallad biobank. Prata 
med din läkare om du är intresserad.

Individuell vårdplan
När du fått en bröstcancerdiagnos 
kommer du att få en individuell vårdplan 
- en personlig behandlingsplan.  
På så sätt kommer du veta vad som 
händer dig under utredning och behan-
dling. Till exempel bokade besök och 
information om de läkemedel du får. 

Läkaren diskuterar 
lämplig behandlings-
metod tillsammans 
med dig.

Uppföljning 
och kontroller

Undersökningar

Individuellt anpassade 
kontroller görs för att 
följa upp hur du reagerar 
på behandlingen och att 
du återhämtat dig. 

Materialet är framtaget i samarbete med personal på bröstcentrum

Läs mer på 1177 Vårdguiden
1177.se/Stockholm/Tema/Cancer/1177.se/sthlm-cancerradgivningen 

1177.se/stockholm/brostcentrum

Tre vägar in

Screening

Primärvård

Söker själv
Misstanke 
om bröst-

cancer
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Så här går det till


