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Mina rättigheter
Du som är över 16 år kan läsa din journal på nätet om du har en  
e-legitimation. För mer information läs om e-tjänster på www.1177.se 

Som vårdtagare har du patienträttigheter och möjlighet att påverka och 
vara delaktig i besluten om din egen vård. Det gäller bland annat:

✔ Betydelsen av att du deltar och medverkar.

✔ Betydelsen av Vårdgarantin.

✔ Betydelsen av ditt samtycke till föreslagna åtgärder.

✔ Rätt till förnyad medicinsk bedömning (second opinion).

Du kan läsa mer om dina rättigheter på följande webbplatser:  
www.1177.se 
www.socialstyrelsen.se 
www.cancercentrum.se
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https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/


Vi finns här för att hjälpa dig och 
dina närstående!
Den här informationen riktar sig till dig som har fått diagnosen bröstcancer 
eller förstadium till bröstcancer.

Detta är en vanlig cancerdiagnos som kan drabba både kvinnor och män. 
De allra flesta blir friska efter behandling. All information är inte aktuell 
för dig just nu, men vi tror att du kan ha nytta av Min vård- och rehabi li  - 
teringsplan under hela din behandlingsperiod. Den är tänkt att vara ett 
komplement till övrig muntlig och skriftlig information. 

Du kan prata med din kontaktsjuksköterska om det är något du inte 
förstår, eller om du har frågor som inte besvaras i boken. Du kan även ta 
hjälp av en närstående. Vill du läsa mer se länkar i slutet av boken.
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Mina vårdkontakter
och min vårdplan

Del 1:
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Mina vårdkontakter
 
Kontaktsjuksköterska: 

Annan sjuksköterska som är viktig för mig: 

Telefonnummer: 

Telefontider: 

Till kontaktsjuksköterskan kan du vända dig med frågor och funderingar. 
Du kan både få råd och stöd direkt och hjälp att komma i kontakt med 
annan vårdpersonal. Ofta är en kontaktsjuksköterska med vid de möten 
som handlar om din behandling och kan hjälpa dig att föra fram dina 
frågor eller tankar.

Kirurg som opererat mig: 

Onkolog: 

Kurator: 

Telefonnummer: 

Sjukgymnast/fysioterapeut: 

Telefonnummer: 

Operationskoordinator: 

Telefonnummer: 

Viktiga kontakter: 
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Hälsofrämjande cancervård
 
Hälsofrämjande cancervård handlar om att ta tillvara det friska hos dig, 
att uppmuntra till goda levnadsvanor och att främja kunskap om hälsa. 
Det kan till exempel handla om att sluta röka, minska intaget av alkohol, 
bibehålla eller öka din fysiska aktivitet och att ha goda matvanor. Hälso- 
främjande cancervård handlar också om goda sociala relationer. Det är 
viktigt att ta tillvara dina egna tillgångar och att du är informerad om och 
delaktig i din egen vård. Vården har en skyldighet att informera om hur 
levnadsvanor kan påverka dina olika behandlingar. 

Vårdplanen är till för att du ska kunna vara delaktig i din vård i den ut-
sträckning du önskar. Vårdplanen ska bidra till att du känner dig trygg och  
välinformerad, att du förstår vad som händer och att du har inflytande över 
det som är viktigt för dig. Planen ska uppdateras när vård och behandling 
ändras på ett sätt som har betydelse för dig.

Behov och önskemål om information:
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 Oro

 Rädsla

 Sömn

 Trötthet

 Smärta

 Kost

 Vikt

 Fysisk aktivitet

 Tobaksvanor

 Sexualitet

 Närstående

 Minderåriga barn

 Relationer

 Studier

 Arbete

 Livsåskådningsfrågor

 Annat, nämligen:

Min vård- och rehabiliteringsplan
Det är viktigt att ditt behov av rehabilitering tas upp i vårdplanen.  
Reha bilitering kan förebygga och minska de fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella följderna av cancersjukdomen och behandlingen. Cancer-
rehabilitering är aktuellt under hela processen från misstanke om cancer 
och framåt.  

Min checklista
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Att kommunicera dina behov
Att vården ger bra information är mycket viktigt, men det viktigaste är 
att du får svar på de frågor som är betydelsefulla för dig. Bara du vet vad 
du behöver få svar på och därför ger vi inte några exempel i checklistan 
på föregående sida. Kom ihåg att det handlar om DIN cancerdiagnos och 
behandling och DITT liv – då finns det inga dumma frågor. Dessutom är 
det oerhört betydelsefullt att vården får information om dig. Det kan till 
exempel handla om att uppmärksamma:

✔  Att du står inför viktiga livshändelser eller milstolpar i ditt liv. Kanske 
går det att anpassa behandlingar så att de krockar så lite som möjligt 
med dina egna planer.

✔   Att du planerar att bli förälder och behöver veta hur din cancerdiagnos 
påverkar.

✔   Att du av en eller annan anledning saknar eller har ett begränsat nätverk 
av närstående.

✔   Att du har gamla föräldrar som påverkas av din cancerdiagnos.

✔  Att du har med dig en sårbarhet sedan tidigare som kan påverka din 
cancerdiagnos.

✔  Att du behöver stöd kring hur du kan informera dina barn eller andra 
närstående.

På www.1177.se/cancer finns listor med förslag på frågor att ställa när du 
träffar läkare och sjuksköterskor.

http://www.1177.se/cancer
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Detta känner jag att jag behöver veta: 

Det här tycker jag att ni behöver veta om mig: 
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Här sitter min/mina förändring/-ar
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Planerad behandling

Cytostatikabehandling   Nej   Ja     Före OP*   Efter OP*

Antal behandlingar: 

Behandlingstid: 

Antikroppsbehandling   Nej   Ja     Före OP*   Efter OP*

Antal behandlingar: 

Behandlingstid: 

Antihormonell behandling    Nej   Ja

Behandlingstid: 

Bisfosfonater   Nej   Ja

Behandlingstid: 

Strålbehandling   Nej   Ja  

Är remiss till fertilitetsklinik aktuell?   Nej   Ja

Är cancergenetisk utredning aktuell?   Nej   Ja

  Det saknas tillräckligt med information

Är röntgenundersökning aktuell?   Nej   Ja

Rehabiliteringsbehov anges i checklistan på sidan 9. 

Detta kan jag göra själv:  

Detta behöver jag hjälp med:  

*OP= förkortning för operation
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Min cancerrehabiliteringsplan
Detta behöver jag hjälp med: 

Jag har barn/närstående och önskar prata om det: 

Åtgärder

Egna resurser: 

Mål: 

Uppföljning/Utvärdering: 
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Planering vid operation

Bra att veta innan operation

✔  Rökning och alkohol ökar risken för komplikationer. 
✔  Rökning försämrar sårläkningen. 

Tips

Om du behöver hjälp med att sluta röka kan du vända dig till din  
kontaktsjuksköterska eller din vårdcentral för att få råd och stöd. 
www.slutarokalinjen.se

Mina frågor inför operation: 

http://www.slutarokalinjen.se
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Min operationsplanering

  Indikering 
Om tumören i bröstet inte går att känna behöver tumörområdet  
markeras. Det görs på mammografiavdelningen dagen före operation 
eller på operationsdagen.

  Isotopinjektion 
För att veta vilken lymfkörtel som sitter först i armhålan (och ska ope-
reras bort) ges en injektion i huden nära tumören med ett radioaktivt 
spårämne som söker sig till lymfkörteln. 

  Sentinel node 
Den första lymfkörteln i armhålan som avleder lymfvätska från tumör-
området opereras bort.

  Partiell mastektomi 
Endast den delen av bröstet där tumören sitter opereras bort.

  Mastektomi 
Hela bröstet opereras bort.

  Mastektomi med direktrekonstruktion 
Hela bröstet opereras bort och bröstet rekonstrueras vid samma operation.

  Axillutrymning 
Flera lymfkörtlar i armhålan opereras bort.

Planering och tider för inskrivning, operation och återbesök finns på nästa 
sida.

Tips

Undvik rakning av armhålan veckan innan operation. 
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Planering och tider för mig i samband med  
min operation 
Inskrivning: 

Operationsdag: 

Återbesök efter operationen: 

Andra återbesök: 

Vid återbesöket får du veta vad den mikroskopiska analysen har visat och 
vad specialisterna rekommenderar som eventuell ytterligare behandling.



Behandling och  
rehabilitering vid 

bröstcancer

Del 2:
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Behandling vid bröstcancer
I det här avsnittet kan du läsa mer om olika behandlingsformer och hur de 
påverkar dig. Oftast behandlas bröstcancer med operation. Även strålbe-
handling, cytostatika och behandling med andra läkemedel är vanligt. För 
att behandlingen ska bli så effektiv som möjligt och minska risken för åter-
fall kombinerar man ofta flera olika behandlingar. I vissa fall ges cytostatika 
och behandling med läkemedel innan opereration. Det förekommer också 
att man avstår från operation. Om det inte är aktuellt med operation kan 
man behandla med läkemedel. Syftet är att bromsa bröstcancern så att den 
inte växer mer. Behandlingen utvärderas då med regelbundna läkarbesök. 

Olika former av bröstcancer
Den vanligaste formen av bröstcancer kallas duktal cancer. Då utgår 
tumören från bröstets mjölkgångar. En annan form är lobulär cancer, som 
har sitt ursprung i mjölkkörtlarna. Det finns även andra mindre vanliga 
former av bröstcancer. 

Bröstcancertumörer har olika biologiska egenskaper. De delar sig olika 
fort och är olika känsliga för hormoner. En del har spridit sig till lymf-
körtlarna i armhålan, andra inte. Bröstcancer in situ är ett förstadium till 
 bröstcancer. Den kan inte sprida sig och upptäcks bara vid mammografi. 
Vilken typ av bröstcancer du har och vilka egen skaper tumören har får du 
veta efter att den mikroskopiska analysen är gjord, oftast efter operationen. 
Läs mer om din tumörs egenskaper på nästa sida.

Ärftlig bröstcancer

Det är bara en liten del av all bröstcancer som är ärftlig, cirka 5–10 procent. 
Om det finns flera fall av bröst- eller äggstockscancer hos nära anhöriga 
och de har insjuknat vid låg ålder, kan det tala för ärftlighet. Har du flera 
nära släktingar som haft bröst- eller äggstockscancer och känner oro inför 
det, så säg till din kontaktsjuksköterska eller läkare.
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Egenskaper hos tumören 
Uppgifterna nedan kan fyllas i antingen före eller efter operation. De olika 
begreppen förklaras på nästa sida. 

Tumörtyp: 

Tumörstorlek: 

Spridning till lymfkörtlar:    Nej    Ja

Antal friska lymfkörtlar: 

Antal sjuka lymfkörtlar: 

Hormonkänslighet:    Nej    Ja

HER 2 +    Nej    Ja

Ki 67:  %

Malignitetsgrad:    1    2    3
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Faktorer som påverkar din behandlingsform
Cancertumörer har olika egenskaper som till exempel påverkar hur snabbt 
de växer och vilken typ av behandling de är känsliga för. När man  
bestämmer vilken behandling du ska få tar man därför hänsyn till flera 
olika faktorer. 

Storlek

Storleken på tumören har betydelse och påverkar valet av behandling.

Spridning till lymfkörtlar

Om bröstcancern har spridit sig till lymfkörtlar i armhålan eller inte, 
 påverkar behandlingsbeslutet. Har den spridit sig till lymfkörtlarna ges 
ofta mer behandling för att förhindra återfall.

Hormonkänslighet

Flertalet bröstcancertumörer är hormonkänsliga. Det betyder att de är  
be roende av kvinnliga könshormoner för att växa. Om tumören är  
hormonberoende kan man ge antihormoner för att minska risken för 
återfall. Det är läkemedel som blockerar östrogenets effekt, eller minskar 
nivån av östrogen. Om tumören inte är hormonkänslig har antihormoner 
ingen effekt. 

HER 2 + 

HER2-positiv bröstcancer innebär att cancercellerna har ovanligt många  
så kallade HER2-receptorer på cellernas yta. Det gör att deras tillväxt 
stimuleras. Om man har en sådan tumör kan man behandlas med 
antikropps behandling. Det är ett läkemedel som hämmar tillväxten av 
HER2- positiva bröstcancerceller. Oftast kombineras antikroppsbehand-
lingen med cyto statika.
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Ki 67

Ki-67 är ett mått på hur fort bröstcancercellerna delar sig. Det är en av 
faktorerna som man tar hänsyn till vid behandlingsbeslut. 

Malignitetsgrad

Bestäms genom att man granskar tre olika egenskaper hos cancercellerna i 
mikroskop. Egenskaperna läggs sedan ihop till en summa som anger vilken 
malignitetsgrad bröstcancern har. Malignitetsgrad anges på en skala från  
1 till 3, där 1 är den minst aggressiva.

Så anpassas behandlingen

Hur just din behandlingsrekommendation ser ut bestäms i samråd med 
flera olika specialister. De planerar hur din behandling kan se ut på en så 
kallad bröstkonferens. 

För att säkerställa att varje patient får bästa möjliga behandling finns regio-
nala och nationella vårdprogram. Här anges riktlinjer för hur bröstcancer 
ska behandlas. Du kan alltid få diagnos och behandlingsbeslut omprövat 
hos en annan vårdgivare. Det kallas att få en förnyad medicinsk bedöm-
ning eller second opinion. Läs mer på sidan 3, Mina rättigheter.

Mer information om olika former av behandling vid bröstcancer hittar du 
på sidorna 23–30. 
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Kirurgi
Operation av bröstet

Ofta räcker det att operera bort en del av bröstet (partiell mastektomi), 
men ibland behöver hela bröstet opereras bort (mastektomi). Om man 
opererar bort en del av bröstet ges oftast strålbehandling mot den delen av 
bröstet som är kvar. Opereras hela bröstet bort kan det finnas andra skäl 
till varför strålbehandling rekommenderas, men det vet man först efter 
operationen. Ibland kan det vara möjligt att göra en direkt rekonstruktion. 
Läs mer om operationsmetoder vid bröstrekonstruktion  
på sidan 31. 

Operation i armhålan

För att veta om bröstcancern har spridit sig undersöker man ofta lymfkört-
larna i armhålan. Detta görs genom att lymfkörtlar där opereras bort. Ofta 
räcker det att undersöka den första lymfkörteln som kallas portvaktskörtel 
(sentinel node), men ibland finns det skäl att undersöka flera lymfkörtlar 
(axillutrymning). 

Inför och efter operation

✔   Du kommer att få en kallelse inför operationsdagen som innehåller all 
nödvändig information. 

✔   Direkt efter operationen kan du må illa och ha skavkänsla i halsen efter 
narkosen. Det går ofta snabbt över och är ofarligt.

Smärta och känsel efter operation

Det är vanligt att känna viss smärta efter operationen. När såret läker kan 
smärtan öka efter några dagar. Det är helt normalt. Vid behov av smärt-
lindring hemma kan du ta receptfria värktabletter. Om flera lymfkörtlar i 
armhålan har tagits bort kan du få en förändrad känsel i armhålan och på 
överarmens insida och baksida direkt efter operationen. Det beror på att 
nerven som ger känsel i huden där ofta delas. Den förändrade känseln kan 
upplevas som en svullnadskänsla utan att någon större svullnad syns. Feno-
menet är detsamma som vid tandläkarbedövning, när kinden kan kännas 
stor och svullen utan att vara det. Känseln kommer oftast tillbaka gradvis. 
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Hur lång tid det tar och hur besvärande man upplever detta varierar. Ofta 
kan lätt beröring av operationsområdet och överarmen minska obehaget.

Dränage

Ibland läggs ett dränage i samband med operation. Det är en mjuk slang 
genom huden som leder bort sårvätskan som bildas i sårområdet. Oftast 
tar man bort dränaget efter något dygn.

Hur länge stannar man på sjukhuset?

Du återhämtar dig bäst i din egen hemmiljö. Oftast får du gå hem samma 
dag eller inom ett par dagar efter operationen. Vid utskrivningen får du 
eventuella recept och sjukskrivningsintyg av läkaren, samt tid till kontakt-
sjuksköterska vid behov.

Jag ska ta bort mitt förband den: 

Bröstprotes och behå

Om hela bröstet har opererats bort får du en tillfällig mjuk protes. Perma-
nent bröstprotes provas ut på den ortopedtekniska avdelningen 4–8 veckor 
efter operationen. Då har svullnaden minskat och och storleken och  
passformen blir den bästa. Det finns många olika varianter av bröstproteser, 
allt från hela bröst till små bitar att fylla ut en behå med. Om hela bröstet 
är bortopererat och du har ett slätt hudområde att fästa protesen mot, kan 
du ha en häftprotes som sitter klistrad mot huden. De andra proteserna  
lägger du i en ficka i din behå. Bröstproteser slits inte i egentlig mening, 
men kan ändå förändras genom tvättning, påfrestning av behå, rörligt 
arbete, med mera. Hur ofta du behöver en ny protes är därför mycket  
individuellt. Kvaliteten på dagens proteser är mycket hög. De beräknas ha 
en hållbarhet på 3–4 år.

Serom

Ibland uppstår en svullnad i operationsområdet på grund av att vätska 
samlas. Det kallas för serom och är ofarligt och naturligt vid sårläkning. 
Kroppen brukar lösa det själv, men ibland behöver vätskan tappas ut.  
Kontakta din kontaktsjuksköterska om du känner besvär.
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Infektion

Operationssåret kan bli infekterat, även om det är ovanligt. Tecken på 
infektion är att såret bli rodnat, varmt och svullet runt om. Såret kan även 
vätska sig och det kan komma illaluktande var. Du kan också få feber. Om 
du misstänker en infektion ska du kontakta din bröstmottagning, dagtid 
på vardagar. Övrig tid kan du ringa 1177 för att få råd och hjälp.

Skötsel av operationsområde och sår

✔ Du kan duscha som vanligt. 
✔  Undvik deodorant de första 14 dagarna om du har operationssår i 

armhålan. 
✔  Det kan vara skönt att använda behå som stöd de första dygnen efter 

operation.
✔  Var lite extra försiktig om du vill raka bort hår i armhålan, om du har 

dålig känsel där efter operationen. 
✔  Sola inte området med operationsärret och/eller strålområdet under det 

första året.
✔  Det är viktigt att du masserar huden kring ärret för att huden inte ska 

bli hård och spänd. 

Rörlighetsträning

Rörligheten i axeln förbättras ofta snabbt de första dagarna efter opera-
tionen. Ibland kan en svullnad uppträda i operationsområdet efter några 
dagar och ge minskad rörlighet i armen. Så länge du upplever att det 
stramar i operationsområdet ska du fortsätta att ta ut rörligheten.  
Det får strama och göra lite ont i samband med att du utför ditt tränings-
program. Om du får kvarstående problem med rörligheten, kontakta 
fysioterapeut/sjukgymnast.

Efter ett par dagar eller veckor kan vissa få en så kallad vävnadssträng, som 
kan öka stramheten och begränsa rörligheten. Strängen eller strängarna kan 
löpa från armhålan ut i armen eller från armhålan ned över bröstkorgen. 
Vävnadssträngen är ofarlig, men den kan kännas obehaglig. Fortsätt att ta 
ut rörligheten till smärtgränsen. Vävnadssträngen försvinner i de flesta fall 
inom ett par månader.
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Efter operation och eventuell strålbehandling brukar vävnaden i operations-  
och strålområdet bli mindre elastiskt. Det beror på att det bildas ärrvävnad 
vilket kan påverka rörligheten negativt under lång tid. Därför är det viktigt 
att fortsätta rörelseträna så länge du känner av stramhet vid rörelseträning. 
Följ ditt träningsprogram och de instruktioner som du har fått. Ta ut 
rörligheten varje dag under strålbehandlingen och fortsätt upp till ett år 
efter avslutad strålbehandling. Det kan uppstå stramhet i vävnaden lång 
tid efter avslutad strålbehandling.

Armsvullnad (lymfödem) 

Om flera lymfkörtlar har opererats bort kan transportkapaciteten av  
lymfvätska minska, vilket kan leda till svullnad i arm eller på bröstkorgen 
och kallas för lymfödem. I de flesta fall uppstår inget ödem, men för att 
motverka svullnad i armen är det viktigt med rörelseträning och aktivitet. 
Det hjälper lymfkärlen att bygga nya vägar och leta sig fram till  fungerande 
vävnad och körtlar.

Under fysisk aktivitet bildas mer lymfvätska. Samtidigt jobbar lymfsystemet 
snabbare och kan därför suga upp mer vätska. Efter hand lär du känna hur 
mycket just du kan belasta din kropp, pröva dig fram. Tidiga symptom 
på armsvullnad kan vara tyngdkänsla, ökad spänning i armen eller synlig 
svullnad. Svullnaden kan också sitta i bröstet och på överkroppen. Får du 
besvär av svullnad kan du höra av dig till din kontaktsjuksköterska,  
fysio terapeut/sjukgymnast eller lymfterapeut. Den viktigaste behandlingen 
vid svullnad är kompression, en tidig insats rekommenderas. Kompression 
är en stöd behandling av vävnaden, exempelvis en armstrumpa som  
komprimerar och på så sätt ökar återflödet av vätska.

Lymfkörtlarna är en del av immunförsvaret. När lymfkörtlar tagits bort i 
armhålan kan immunförsvaret vara nedsatt i armen och på den sidan av 
bröstkorgen. Om du skulle få ont, bli röd, varm, svullen i armen eller 
på bröstet och eventuellt få feber, kan det vara fråga om en rosinfektion 
(erysipelas). Du ska då omedelbart söka läkare som skriver ut antibiotika 
för att häva den lokala infektionen.
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Behandling med läkemedel
Om någon av dessa behandlingar är aktuella för dig beror på tumöregenskaper.

Cytostatika (cellgifter)

Cytostatika är en grupp läkemedel som dödar cancerceller, eller får dem att 
sluta växa. Tidigare kallades de ofta för cellgifter. Cytostatika används både 
för att förebygga sjukdom och för att behandla en sjukdom som har spridit 
sig i kroppen. Man kan få cytostatika både innan och efter operation.  
I vissa fall är tumören så stor eller växer på ett sådant sätt att den inte  
genast går att operera bort. Ibland vill man minska tumören med cyto- 
statika för att kunna utföra bröstbevarande kirurgi. Oftast ger man en 
kombination av flera cytostatika samtidigt. Då angrips cancercellerna som 
eventuellt finns kvar på flera sätt, vilket gör det lättare att utplåna dem.  

Cytostatika ges via dropp direkt in i blodet, antingen via en venkateter i 
armen eller en central infart. En venkateter är en liten tunn plastslang som 
förs in i blodkärlet med hjälp av en nål. En central venkateter innebär att 
behandlingen kan ges via någon av de större blodkärlen. Hur lång tid varje 
behandling tar och vilka biverkningar du får beror på vilken eller vilka 
typer av cytostatika du får. Innan din behandling startar kommer du att 
få utförlig information både muntligt och skriftligt om vilka biverkningar 
som gäller för just dig. Du kan bland annat bli mycket infektionskänslig i 
samband med behandlingen samt få en nedsatt stresstålighet och koncen-
trationsförmåga under lång tid efteråt. 

Antikroppsbehandling

Vid HER2-positiv bröstcancer har cancercellerna ovanligt många så kallade 
HER2-receptorer på cellernas yta. Det gör att deras tillväxt stimuleras.  
Om man har en sådant tumör kan man behandlas med antikroppen  
pertuzumab och/eller trastuzumab. Det är ett läkemedel som hämmar 
tillväxten av HER2-positiva bröstcancerceller. Antikroppsbehandlingen 
påverkar bara de cancerceller som har en ökad mängd HER2-receptorer. 
Behandlingen ges som dropp eller med injektioner och pågår var tredje 
vecka i ungefär ett år. Du kommer att få utförlig information innan start 
om denna behandling är aktuell för dig. 
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Antihormonell behandling

En del former av bröstcancer är beroende av de kvinnliga  könshormonerna 
östrogen och progesteron för att växa. Då kan det vara aktuellt med 
antihormonell behandling, för att minska risken att cancern ska komma 
tillbaka. Det finns två olika typer av läkemedel i tablettform som kan  
användas. Den ena sorten (tamoxifen) blockerar effekten av östrogenet 
man har i kroppen, den andra sorten (aromatashämmarna) hindrar att 
östrogen bildas. Tabletterna tas dagligen under 5–10 år.  

Antihormonell behandling kan också användas med bra resultat på  
hormonkänslig bröstcancer när operation inte är aktuellt. 

Eventuella biverkningar liknar dem en del kvinnor får i övergångsåldern. 
Till exempel kan man få svettningar och värmevallningar, torra slemhinnor 
i underlivet,  uppleva mindre sexuell lust, eller känna sig nedstämd. Värk 
från muskler och leder är också vanligt. Får du en oväntad underlivsblöd-
ning eller upplever besvärliga biverkningar är det viktigt att du pratar med 
din kontaktsjuksköterska. 

Tips

Tänk på att höra av dig i god tid innan tabletterna tar slut. Det kan  
vara svårt att ordna recept sent på dagen eller före helg. Ring din bröst-
mottagning, kontaktsjuksköterska eller gå in på Mina vårdkontakter  
1177.se för att förnya ditt recept.

Bisfosfonater 

Kan ges som tilläggsbehandling för att minska risken att cancern ska 
sprida sig till skelettet. Läkemedlet ges i huvudsak till kvinnor som har 
slutat menstruera och där cancern har spridit sig till lymfkörtlarna. 
 Behandlingen ges som dropp var sjätte månad under tre år.

Mina frågor om läkemedelsbehandling: 
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Strålbehandling
Strålbehandling är en vanlig form av behandling vid cancer. Den ges på 
ett begränsat område på kroppen, bröst/bröstkorg och ibland lymfkörtel-
banor. Både friska celler och cancerceller påverkas av strålningen, men de 
friska cellerna har en bättre förmåga att reparera sig efteråt. Behandlingen 
ges en gång varje dag, fem dagar per vecka under vardagar. Varje behand-
lingstillfälle tar cirka 15–45 minuter. Syftet är att förebygga att cancern 
kommer tillbaka i området som behandlas. 

Förberedelser 

När du strålbehandlas är det viktigt att du ligger i samma läge hela tiden. 
För att underlätta det används någon form av fixering, till exempel en så 
kallad Wingstep eller vakuumkudde. Du ligger på rygg och har  armarna 
ovanför huvudet. När fixeringen är klar görs en datortomografi över bröstet. 
Det är en särskild form av röntgen som skapar mycket detaljerade bilder 
av kroppens organ. I samband med datortomografin gör vi markeringar 
på dig med tusch. Utifrån bilderna bestämmer läkaren vilket område som 
ska behandlas, alltså var du ska få din strålbehandling. Därefter görs en 
individuell behandlingsplan med flera strålfält för att täcka in hela behand-
lingsområdet. 

Att få strålbehandling

Varje behandlingstillfälle tar cirka 15–45 minuter. Tiden när själva  
strålningen är på är mycket kort. Du kommer att få behandling från flera 
olika håll. När ett behandlingsfält är klart ändrar man läge på behandlings-
apparaten och strålar de andra fälten i tur och ordning. Ibland används 
en teknik där du får hålla andan. Då tar varje behandlingstillfälle lite 
längre tid. När apparaten slås av är strålningen borta. Ingen strålning blir 
kvar i vävnaden efteråt. När strålningen är på får ingen annan vara med 
i behandlingsrummet. Personalen håller hela tiden kontakt med dig via 
tv-kameror och snabbtelefon. Du kan lyssna på musik under behandlingen 
om du vill. 



30

Hudreaktioner

✔   Ibland kan det behandlade bröstet svullna redan efter några behandlingar. 
Det är helt normalt och brukar inte förvärras, utan snarare minska. 

✔  Du kommer att få en rodnad på huden. För att förebygga det så mycket 
som möjligt rekommenderar vi dig speciella salvor. För att lindra besvären 
kan du få förband.

✔  Duscha gärna dagligen. Undvik parfymerade produkter i området som 
behandlas. 

✔  Använd gärna löst sittande kläder i mjuka material, utan skavande  
sömmar, samt behå utan bygel. 

✔  Hur irriterad huden blir varierar. Det vanligaste är en lätt hudrodnad, 
men man kan även få kraftigare reaktioner. Vissa kan få sår i behand-
lingsområdet som kan påverka det dagliga livet, till exempel genom 
smärta och klåda. 

✔  Rodnaden på huden ökar en tid efter att behandlingen är färdig, för 
att sedan sakta försvinna bort. Ibland kan en liten pigmentförändring 
kvarstå. 

✔   Ibland kan det uppstå smärta, svullnad och rodnad i området där du 
har behandlats några månader efter avslutad behandling. Det är inte 
farligt och försvinner, men kan ta lång tid.

✔   Rökning ökar risken för svårare hudreaktioner vid strålbehandling. 
✔   Rökare som får strålbehandling ökar risken för lungcancer och hjärt-

sjukdom, denna risk minskar dramatiskt med rökstopp. 

Solning

För att förebygga hudrodnad bör du undvika att sola strålområdet den 
närmsta tiden efter behandlingen, sedan får du anpassa dig utifrån hur din 
hud reagerar. Även värme, till exempel bastu, kan upplevas obehagligt. 
 
Mina frågor om strålbehandling: 
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Bröstrekonstruktion
När man ska opereras, eller har opererats för bröstcancer, kan man vilja 
genomgå en så kallad bröstrekonstruktion. Det innebär att bröstet som har 
tagits bort återskapas genom en eller flera operationer. Om rekonstruktionen 
görs vid samma tillfälle som bröstcancern opereras bort kallas det för en 
omedelbar rekonstruktion eller direktrekonstruktion. Om rekonstruktio-
nen görs vid ett senare till fälle kallas det för en sen rekonstruktion.

Metoder vid bröstrekonstruktion

Det finns två olika sätt att återskapa bröstet. Antingen används bröst-
implantat, eller så flyttas vävnad till bröstet från något annat ställe på 
kroppen med så kallad lambåteknik. Vilken typ av operation som ska göras 
och om det ska bli en omedelbar eller sen rekonstruktion beror på olika 
faktorer. Dels på vad man själv vill, dels på vilken sorts bröstcancer man 
har haft och dels på att vissa operationer inte görs överallt. Det finns risker 
med varje rekonstruktionsmetod som man måste känna till innan man 
beslutar sig för operation. Ingen metod är lämplig för alla, utan man väljer 
den som är bäst utifrån dina förutsättningar. Metoder som används vid 
bröstrekonstruktion är: 
✔   Bröstimplantat/expanderprotes (implantat med silikon eller koksalt-

lösning).
✔   Implantat och killambå (lateral thoracordosal killambå), metod där 

man flyttar en bit hud från sidan av bröstkorgen till det rekonstruerade 
bröstet.

✔   Kroppsegen vävnad från ryggen och eventuellt implantat (latissimus 
dorsi lambå).

✔   Kroppsegen vävnad från buken (DIEP).
✔   Mastektomi med direktrekonstruktion (hela bröstet opereras bort och 

rekonstrueras vid samma operation).

Om du inte har strålbehandlats görs rekonstruktionen med implantat eller 
killambå. Om du är strålbehandlad rekommenderar vi rekonstruktion med 
kroppsegen vävnad. Vid hög ålder eller sjukdom kan det vara olämpligt, 
eftersom det är en större operation. Undantagsvis kan man då göra en 
protesrekonstruktion med expanderprotes eller killambå.  
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Du kommer överens om när det är lämpligt att påbörja en rekonstruktion 
i samråd med din behandlande kirurg/onkolog. För att få ett så bra resultat 
som möjligt och minska risken för komplikationer är det viktigt att du 
inte röker och inte har ett BMI över 30. 

Jag behöver gå ner i vikt: 

Jag behöver sluta röka:    

Min plan inför behandling: 

Hur ser det nya bröstet ut?

Målet med en rekonstruktion är att skapa ett nytt bröst som är så likt ditt 
andra bröst som möljligt. Hur resultatet blir beror på just dina förutsätt-
ningar. Ibland är förutsättningarna för att uppnå ett fint resultat bättre, 
ibland sämre. Det är viktigt att vara medveten om att man aldrig helt 
kan återskapa bröstets tidigare utseende. Hur resultatet blir beror både på 
kirurgin och på kvaliten på vävnaden som finns kvar efter att ditt bröst 
togs bort. Även dina läkningsförhållanden påverkar, till exempel kraftigare 
ärrläkning runt bröstimplantat och i vävnaden, eller tendens till bredare 
ärr. Därför får man ibland acceptera ett kosmetiskt sämre resultat. Det kan 
till exempel innebära att full symmetri inte uppnås, att det finns tunnare 
eller stramare hudområden, eller att det finns ojämnheter på det  
rekonstruerade bröstet. 
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Fysisk aktivitet och träning
Forskning visar att de flesta patienter som behandlas för bröstcancer har 
stora vinster av fysisk aktivitet och träning och att det är viktigt att komma 
igång i ett tidigt skede.

Träningsupplägg

Rekommendationen är 150 min (2,5 tim) måttlig fysisk aktivitet/vecka  
eller 75 min träning på hög intensitet/vecka redan under behandling-
en. Vid fysisk aktivitet ska pulsen öka och man ska bli varm. Dessutom 
rekommenderas styrketräning 2–3 ggr/vecka. Viktigt att undvika långvarigt 
stillasittande. Om orken är kraftigt nedsatt så är en liten stunds fysisk  
aktivitet bättre än ingenting alls.

Det är också viktigt att ge kroppen en chans till återhämtning efter  
träning. Det är i återhämtningsfasen som styrkan byggs upp och immun-
försvaret förstärks.

Vinster med fysisk aktivitet och träning

✔  Mindre biverkningar av cytostatikabehandling. Det här innebär att man 
i mindre utsträckning behöver justera ned cytostatikadoser på grund av 
biverkningar för de som tränar. 

✔  Studier har visat att återfallsrisken minskar då man är fysiskt aktiv.
✔   Förbättrad kondition och blodcirkulation.
✔  Förbättrad styrka och balans. 
✔   Ökad självkänsla när man upplever ökad ork.
✔  Minskad trötthet.
✔  Minskad oro och nedstämdhet. Fysisk aktivitet ökar endorfinnivån  

i kroppen, vilket ger en ökad känsla av välbefinnande.
✔  Minskad stress eftersom stresshormonerna i kroppen sänks.
✔  Minskade besvär med illamående, aptitlöshet och förstoppning.
✔  Sömnen förbättras. 
✔  Mer ork för sociala kontakter.
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När bör jag undvika träning?

✔   Undvika att träna i bassäng om du har hudreaktioner, öppna sår eller 
om du har en kateter i armen eller en central venkateter. Det går bra att 
träna med port a cath.

✔  Om du har låga vita blodkroppar, blodplättar eller för lågt blodvärde, 
stäm av med din kontaktsjuksköterska om du kan träna.

✔  Undvik träna om du känner dig yr, har bröstsmärta eller om du blir 
andfådd utan att du ansträngt dig. Ta kontakt med din kontaktsjuk-
sköterska.

✔  Om du har smärta eller andra problem som gör dig osäker när det gäller 
fysisk aktivitet, rådfråga din kontaktsjuksköterska, läkare eller fysio-
terapeut/sjukgymnast.
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Trötthet (fatigue) 
Trötthet är ett vanligt symptom i samband med cancersjukdom och be-
handling. Långvarig trötthet kan bli ett problem, eftersom man påverkas 
både fysiskt, psykiskt och socialt. Man kan känna sig kraftlös och utan sin 
vanliga gnista. Det finns flera orsaker till varför tröttheten uppstår. Den 
kan bero på cancersjukdomen i sig eller på den onkologiska behandlingen. 
Andra symptom som smärta, oro eller illamående kan också skapa eller 
förvärra tröttheten.

Det är skillnad på den ”vanliga” tröttheten du kan uppleva, jämfört med 
den trötthet du kan få i samband med en cancersjukdom. Denna trötthet 
går inte att vila eller sova bort.

Tröttheten påverkas både av biologiska och psykologiska faktorer. Varför 
den onkologiska behandlingen ger trötthet i så stor utsträckning är inte 
klarlagt. Man vet att det bildas extra mycket slaggprodukter i kroppen när 
behandlingen pågår.

Det är viktigt att känna till att tröttheten kan vara kvar en kortare eller 
längre tid, även efter avslutad behandling. Ibland kan tröttheten vara kvar  
i flera månader, men den är övergående och kan lindras.

Fysisk aktivitet och träning har visat sig vara det som är mest effektivt för 
att minska tröttheten. För att inte tröttheten ska bli förlamande är det  
viktigt att se över sin dag och vecka. Prioritera det som ger energi och 
undvik om möjligt det som tar kraft och energi. 
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Hur påverkas du av 
cancerbesked och 

behandling?

Del 3:
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Känslomässiga reaktioner
En cancerdiagnos är början på något som kan se mycket olika ut,  beroende 
på ålder, livssituation, tidigare erfarenheter, vilken behandling du får och 
hur sjukdomen utvecklas. Att få ett cancerbesked kan för många vara en 
chockartad och uppskakande upplevelse. Du försöker att förstå vad som 
har hänt, samtidigt som du kan uppleva starka känslor som kan upplevas 
svåra att hantera. Vanligt förekommande är en overklighetskänsla, att man 
upplever oro och inte riktigt känner igen sig själv i sina reaktioner. Likväl 
som att  känslor och tankar kan bli svåra att hantera på egen hand, finns 
det de som  reagerar, men upplever sina reaktioner, känslor och tankar som 
hanterbara. Att få bröstcancer kan skapa många känslor, tankar och frågor 
– både om sjukdomen och din livssituation. Du kan känna dig ledsen, 
uppgiven, maktlös. Andra vanliga känslor kan vara sorg, ilska, irritation 
eller tomhet. Några har lätt till gråt och andra känner inget behov av att 
gråta. Det kan hända att du upplever svårigheter med sömnen, vilket kan 
vara en normal reaktion på allting som händer omkring dig. Om du får 
en akut stressreaktion kan det vara svårt att minnas information som ges 
av sjukvården. Att inte ha känt sig sjuk innan diagnosen kan bidra till att 
det dröjer innan allt landar och du börjar kunna ta till dig situationen med 
allt vad den innebär. Det viktigaste att komma ihåg är att alla reaktioner, 
oavsett hur mycket eller lite du påverkas av dem, är normala. Det är även 
viktigt att komma ihåg att alla inte känner ett lika stort behov av att prata om 
sin situation. Det kan även variera om man föredrar att prata med vänner 
och närstående eller om man hellre vill prata med någon utomstående. 

Väntan och ovissheten

Väntan på operation, besked, återbesök och planering kan vara tuff och 
för en del svår att hantera. Det vardagliga livet ska flyta på samtidigt som 
många starka känslor och svåra tankar kan uppstå. Vissa har svårigheter att 
fokusera och att tänka på annat än sjukdomen. Det finns även de som inte 
upplever det svårt att hantera känslor och tankar. Du kanske kommer på dig 
själv att stundtals glömma bort sjukdomen och kunna fokusera på annat. 
Det kan vara bra att hitta en balans mellan  distraktion och reflektion. Ge 
dig själv tiden att reflektera över vad det är du går igenom samtidigt som att 
du ska försöka ägna dig åt aktiviteter som kan  hjälpa dig att rikta fokus åt 
andra saker som kan upplevas meningsfulla och viktiga. 
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Att berätta för andra

Att berätta att man har fått bröstcancer kan vara svårt. Ett hinder kan vara 
rädslan för hur familj och vänner ska reagera – du kanske inte vill belasta 
familjen eller göra dem ledsna. Vänner kan bli rädda och dra sig undan  
eller så orkar du inte svara på alla frågor som kan komma, även om frågorna 
är välmenande. Kom ihåg att det är du som bestämmer vem du vill berätta 
för och hur mycket du vill berätta och vad du i övrigt vill prata om. Du 
kan få ett bra stöd från de du väljer att berätta för – närstående, vänner, 
kollegor med flera. Att prata om vad man går igenom kan för en del upp-
levas som bearbetning. Att prata om det som väcker obehag, kan hjälpa till 
att avdramatisera. Men för några andra kan det övergå till ett ältande som 
kan uppfattas som osunt. Det kan finnas stunder då man hellre vill prata 
med någon utomstående och då kan du kontakta exempelvis en kurator på 
sjukhuset.

Tankar och känslor jag har kring min situation: 

Tankar och känslor jag skulle behöva hjälp med att hantera: 
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Till dig som har minderåriga barn
Erfarenheter och forskning visar att barn mår bra av att få veta vad som 
händer dig som förälder. Barn känner ofta på sig när någonting är fel, 
vilket kan väcka många fantasier, känslor och tankar. Berätta gärna för 
barnet/barnen och anpassa informationen till barnens ålder och mognad. 
Om du har flera barn du ska informera samtidigt, tänk på att anpassa 
informationen till det yngsta barnet så att alla barn förstår. Låt barnen följa 
med dig till sjukhuset för att på så vis bli ytterligare delaktiga, kunna bilda 
sig en egen uppfattning och få svar på eventuella frågor. Om du känner dig 
osäker på vad du ska säga till ditt/dina barn, kan sjukvårdspersonalen ge 
dig råd och stöd. Sjukvården har ett särskilt ansvar för barn under 18 år, 
vilket innebär att barn har rätt till råd, stöd och information om en nära 
eller viktig persons sjukdom. Det är viktigt att tänka på att informera skola 
och barnomsorg så att de kan vara uppmärksamma på om barnen agerar 
på ett annorlunda sätt. Vid behov av samtalsstöd för ditt/dina barn kan 
du fråga sjukvårdspersonalen var du kan vända dig. Kom ihåg att det stöd 
som barn får från sina föräldrar och andra viktiga vuxna i sin omgivning 
ofta är fullt tillräckligt.

Dessa frågor och funderingar behöver jag prata vidare om med sjukvårds-
personalen gällande mitt/mina barn: 
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Fertilitet och sexualitet

Fertilitet

När man behandlas med cytostatika är risken för infertilitet stor. Om du vill 
skaffa barn i framtiden, är det viktigt att du diskuterar tänkbara fertilitets-
bevarande åtgärder med din behandlande läkare. En länk till mottagningen 
för reproduktionsmedicin finns på sidan 46. 

Menstruation 

Menstruationen kan  försvinna under behandlingsperioden, men kan  
komma tillbaka om du inte har kommit in i det ”normala” klimakteriet. 
Om du är fertil ska preventiv medel användas under behandling. 

Sexualitet vid och efter bröstcancer

Rehabilitering behövs efter många typer av sjukdomar och rehabiliteringen 
innefattar även din sexualitet. Sexualiteten och lusten påverkas ofta när 
man får cancer. Det kan hända att man tappar lusten till sex under en 
period. Ibland förändras ens känsloliv och kroppsuppfattning på ett sådant 
sätt att sexualiteten förändras i grunden. Att samtala om sex bidrar till 
att avdramatisera ämnet och gör att du kan få den hjälp du behöver. Om 
inte sjukvårdspersonalen tar upp ämnet så uppmanar vi dig att själv göra 
det när det känns aktuellt. Sexualitet är privat och unik för varje individ. 
Det har ingenting att göra med din ålder eller om du har någon partner. 
Sexualitet handlar inte enbart om den fysiska förmågan att ha samlag, 
utan handlar även om det känslomässiga du upplever. Sexualitet handlar 
om en fysisk närhet och en känslomässig närhet som kan påverkas i en 
situation där man hamnar i en kris i livet. Lusten kan behöva väckas med 
hjälp av fantasi, lyhördhet och beröring. Men det är viktigt att tänka på att 
sådant som prestationsångest, självanklagelser och krav kan påverka lusten 
negativt. 

Om problemen inte löser sig med tiden är sexologisk behandling och råd-
givning en möjlighet. På flera sjukhus finns idag sexologiska mottagningar 
eller sex- och samlevnadsmottagningar. Det finns också privatpraktiserande 
läkare, psykologer och kuratorer som är specialiserade inom området.
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Arbete och sjukskrivning

Hur påverkas din arbetsförmåga?

Hur just din arbetsförmåga påverkas och hur länge du blir sjukskriven 
beror på flera olika saker, till exempel hur du mår, vilken behandling du får 
och vilken typ av arbete du har. Det kan vara bra att komma tillbaka till 
arbetet så snart som möjligt. 

I den utsträckning det är möjligt är det bra om livet inte förändrades allt 
för mycket. Det är bra att hålla fast vid rutiner, att delta i motion och 
sjukgymnastik och att ha ett socialt umgänge. Om du har förmågan och 
möjligheten kan det vara bra att arbeta i viss utsträckning genom hela 
sjukdomsprocessen. En kontakt med arbetsplatsen underlättar en full  
återgång till arbete efteråt och bejakar det friska i livet. 

För att under lätta din rehabilitering är det viktigt att du har en kontinuerlig 
kontakt med din arbetsplats och din handläggare på Försäkringskassan. 
Gör tidigt upp en planering med din arbetsgivare så att du vet vilka  
förväntningar som finns och vilka arbetsuppgifter du ska ägna dig åt när 
du ska jobba. Har du frågor kring dina möjligheter för arbete och sjuk-
skrivning så kan du vända dig till din handläggare på Försäkringskassan. 

Du kan ansöka om rehabiliteringsvistelse. Riktlinjer och information finns 
på respektive webbplats. Adresser finns på sidorna 46–48. Du har även 
möjlighet att vända dig till din kurator för mer information.
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Min uppföljning
Min uppföljning kommer att ske på

  Onkologimottagning
  Kirurgimottagning

  Återbesök 
Återbesök på bröstmottagning cirka ett år efter operation.  
Då träffar jag en läkare.

  Enkät/telefonkontakt årligen 
Två till fem år efter operation får du en enkät och/eller blir kontaktad 
via telefon.

  Uppföljande telefonsamtal enligt överenskommelse

 

Mammografikontroll

   Klinisk mammografi 1 år efter operation.  
Därefter kallas du årligen till mammografi i nio år via screeningen.

Uppföljning enligt nedanstående: 



43

Mina frågor om uppföljning

Så här känner jag inför framtiden på kort sikt: 

Så här känner jag inför framtiden på lång sikt: 

Är det något annat jag behöver hjälp med nu? 
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Återbesök på bröstmottagningen

Ungefär ett år efter din operation blir du kallad till mammografi. Efter 
det får du komma på återbesök till bröstmottagningen. Vid återbesöket 
får du tillfälle att fråga om den behandling du har fått och eventuellt ska 
fortsätta med, samt råd om vad du ska tänka på framöver. Ofta behövs inga 
ytterligare återbesök till läkaren, men det är viktigt att du kommer på de 
mammografikontroller du blir kallad till. Vi rekommenderar även att du 
undersöker ditt/dina bröst en gång i månaden. Om du fortfarande  
menstruerar är det bättre att känna igenom brösten veckan efter mens. 
Om du har funderingar kring din bröstcancer och din behandling är du 
välkommen att höra av dig till din bröstmottagning.

Om du får nya symtom

Återfall kan uppstå i och omkring ärret. Har man haft bröstcancer en 
gång, så har man även en ökad risk att få cancer i det andra bröstet. Om 
du känner en knuta i bröstet eller om du får symtom som påtaglig trötthet, 
skelettsmärta eller rethosta som inte går över, eller känner oro, kontakta 
din bröstmottagning för rådgivning. Kontaktsjuksköterskan på bröst- 
mottagningen kan ge dig råd och förmedlar vid behov kontakt med läkare, 
som gör en bedömning om du bör komma till mottagningen, eller vilka 
undersökningar som bör göras. 

Fler botas eller lever längre

Allt fler botas från bröstcancer. Det beror troligen på förbättrade behand-
lingsmetoder och att allt fler fall upptäcks tidigare. Bröstcancer är en  
individuell sjukdom och olika personer kan ha olika prognos. Det som  
gäller för den ena behöver inte gälla för den andra. Om tumören har spridit 
sig ut i kroppen ges behandling för att försöka bromsa upp sjukdoms- 
utvecklingen och hålla sjukdomen i schack. 
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Sekretess, tystnadsplikt,  
kvalitetsregister och studier
Sekretess och tystnadsplikt innebär att bara den som behöver  
informationen för att kunna vårda dig, får ta del av den. Alla som arbetar 
inom vården har tystnadsplikt. Du har rätt att få veta vilka uppgifter som 
finns lagrade om dig och kan begära en kopia av din journal.  

Alla bröstmottagningar ingår i det nationella kvalitetsregistret för  
bröst cancer. Kvalitetsregister är verktyg för att förbättra sjukvården. Till 
    exempel kan man utvärdera olika behandlingsmetoder och jämföra vårdens 
resultat, både mellan sjukhus, regioner och internationellt. Om du inte vill 
att dina uppgifter ska ingå i kvalitetsregistret ska du säga till din kontakt-
sjuksköterska eller läkare. På många kliniker pågår studier som du kan bli 
tillfrågad att delta i.
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Mer information
För dig som vill söka annan information rekommenderar vi:

✔   www.1177.se/cancer 
En webbplats som Sveriges landsting och regioner gemensamt står 
 bakom. Under “Tema cancer” finns mycket information om bland 
annat bröstcancer.

✔   www.1177.se/Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdoms-
behandling

✔   www.cancerfonden.se  
Omfattande webbinformation och stödlinje.  
Telefon: 020–59 59 59, helgfri måndag-fredag klockan 9–16.  
Samtalen är kostnadsfria. Information och råd via e-post:  
infostodlinjen@cancerfonden.se

✔    www.cancerupplysningen.se 
Cancerupplysningen ger information, råd och stöd till allmänheten i 
alla frågor som rör cancer och cancersjukdomar. Cancerupplysningen 
nås på telefon 08–123 138 00, vardagar 9.30–12 och 13–15. 
Information och råd via e-post: cancerinfo@karolinska.se

✔   www.sahlgrenska.se/w/s/stralbehandling/ 
Information om strålbehandling. Här finns även länkar till strålenheterna 
i Göteborg och Borås. 

✔   www.sahlgrenska.se/w/b/brostrekonstruktion/ 
Information om bröstrekonstruktion.

✔   www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-1/kvinnosjukvard/enheter/
mottagning-reproduktionsmedicin 
Information från mottagningen för reproduktionsmedicin.

✔    www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-4/klinisk-patologi-och- 
genetik/enheter/cancergenetisk-mottagning-sahlgrenska-sjukhuset/ 
Information om cancergenetisk mottagning.

✔    www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/brost/vardprogram/
Det nationella vårdprogrammet för bröstcancer.

http://www.1177.se/cancer
http://www.1177.se/Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
http://www.1177.se/Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
http://www.cancerfonden.se 
http:// www.cancerupplysningen.se
http://www.sahlgrenska.se/w/s/stralbehandling/
http://www.sahlgrenska.se/w/b/brostrekonstruktion/
http://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-1/kvinnosjukvard/enheter/mottagning-reproduktionsmedicin
http://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-1/kvinnosjukvard/enheter/mottagning-reproduktionsmedicin
http://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-4/klinisk-patologi-och- genetik/enheter/cancergenetisk-mottagning-sahlgrenska-sjukhuset/
http://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-4/klinisk-patologi-och- genetik/enheter/cancergenetisk-mottagning-sahlgrenska-sjukhuset/
http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/brost/vardprogram/
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✔   www.vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/mottagningar- 
och-avdelningar/onkologimottagning-stralbehandling-lund/  
Onkologimottagning strålbehandling Lund

✔   www.vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/mottagningar- 
och-avdelningar/plastikkirurgimottagning-malmo/ 
Plastikkirurgimottagning Malmö

✔     www.vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/mottagningar- 
och-avdelningar/reproduktionsmedicinskt-centrum-malmo/ 
Reproduktionsmottagning Malmö (endast patienter från Region  
Halland remitteras hit)

✔   www.bro.org.se 
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – BRO, är en partipolitiskt 
och religiöst obunden ideell organisation med bröstcancerföreningar 
över hela landet. De har ett utvecklat kontaktnätet i Sverige för dig 
som behöver stöd och hjälp. Ingen ska behöva kämpa ensam med sin 
bröstcancer. 

✔    www.cancersamtal.nu 
Webbsidor skapade av ett flertal cancerorganisationer för att underlätta 
kommunikationen mellan cancerdrabbade. Även anhöriga till cancer-
sjuka är välkomna. 

✔    www.näracancer.se 
En webbplats för dig som är ung och närstående till någon som har 
eller har haft cancer. Här finns även information för dig som vill stödja 
någon ung som är närstående.

✔   www.ungcancer.se 
Ung Cancer är en organisation för dig som är mellan 16–30 år och 
som själv har cancer, eller är närstående till någon som har eller har haft 
cancer.

✔   www.cancerrehabfonden.se 
En ideell organisation som arbetar för att ge människor rehabilitering 
efter cancerbehandling. Här har du möjlighet att söka rehabiliterings- 
vistelse. Ingen inkomstgräns. Inga intyg krävs. 

http://www.vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/mottagningar--och-avdelningar/onkologimottagning-stralbehandling-lund/ 
http://www.vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/mottagningar--och-avdelningar/onkologimottagning-stralbehandling-lund/ 
http://www.vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/mottagningar- och-avdelningar/plastikkirurgimottagning-malmo/
http://www.vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/mottagningar- och-avdelningar/plastikkirurgimottagning-malmo/
http://www.vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/mottagningar- och-avdelningar/reproduktionsmedicinskt-centrum-malmo/
http://www.vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/mottagningar- och-avdelningar/reproduktionsmedicinskt-centrum-malmo/
http://www.bro.org.se
http://www.cancersamtal.nu
http://www.näracancer.se
http://www.ungcancer.se
http://www.cancerrehabfonden.se


48

✔     www.curo.nu  
Curo är en medlemsstyrd ideell förening som verkar för en bättre  
livssituation för cancerdrabbade och anhöriga. Här har du möjlighet  
att söka rehabiliteringsvistelse. Inkomstgräns. Intyg krävs.

✔   www.cancerhjalpen.se  
En ideell förening som är partipolitiskt och religöst obunden. Huvud-
syftet är att förbättra levnadsvillkoren för Sveriges cancerdrabbade. Här 
har du möjlighet att söka ekonomiskt stöd. Inkomstgräns. Intyg krävs. 

http://www.curo.nu 
http://www.cancerhjalpen.se 
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Egna anteckningar
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Beställ Min vård- och rehabiliteringsplan gratis på: 

www.vgregion.se/adc

http://www.vgregion.se/adc

