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Bakgrund 
I det nationella vårdprogrammet för bröstcancer 2014, 
kapitel 18, finns uppföljningsrekommendationer. 
Sammanfattningsvis kan sägas att regelbundna 
kontroller inte kunnat öka överlevnaden i bröstcancer.  
Men uppföljningen fyller andra viktiga behov:  
• Optimera långsiktigt välbefinnande. 
• Återgång till arbete efter genomgången 
cancerbehandling. 
• Följsamhet till de endokrina behandlingarna. 
• En etablerad kontakt mellan patient och vårdgivare 
underlättar för patienten i behandlingssituationen.  
  

Syfte och mål med projektet är: 
• Att skapa en rutin för uppföljning av 
bröstcancerpatienter. Skapa dokument som beskriver hur 
patienten skall följas.  
• Skriftlig information till patienterna om hur uppföljningen 
kommer att se ut. 
• Uppföljningsbrev som skall skickas till patienterna 
årligen. 
• Skapa en rutin tillsammans med 
Mammografiavdelningen för årlig mammografi inom 
ramen för screeningprogrammet.   
• Skapa en rutin för receptförskrivning av endokrin 
behandling.     
• Förmedla detta till berörda personalgrupper som 
arbetar kring dessa patienter på Bröstcentrum inkl. 
Mammografin på Capio S:t Görans Sjukhus.  

Genomförande 
• Projektet startades i april 2016 som en del i en 

utbildning i RCC:s regi ”Förändringsarbete i team”. I 
utbildningen ingick att göra ett projekt på arbetsplatsen. 
Detta projekt ska ta fram en tydlig struktur för 
uppföljning av bröstcancer. 

• Under våren 2016 gjordes en mindre 
omvärldsinventering via nätet samt ett besök på ett 
annat bröstcentrum. Detta gav en tydligare bild av hur 
projektet skulle kunna genomföras. 

• För att få till förändringen var mammografiavdelningen 
en viktig del i projektet. Bland annat för skapandet av 
rutinen för mammografi.  

• Under hösten 2016 togs förslag fram på 
informationsbrev samt årsuppföljningsbrev till patienter. 
Dessa brev tog referensgruppen (bestående av två 
onkologisjuksköterskor och en onkolog) del av.  

• Under hösten 2016 skapades en rutin för 
receptförskrivning av endokrin behandling. 

• Under november 2016 implementeras projektet hos 
berörd personal på bröstcentrum Capio S:t Göran. 

Kontakt 
  

Catharina Roman, 
onkologisjuksköterska 
E-post: catharina.roman@capiostgoran.se 
 

Sammanfattning 
 
Det främsta skälet till strukturerad 
uppföljning med mammografi är tidig 
upptäckt av lokoregionala recidiv för 
snabb kirurgisk och onkologisk åtgärd. 
 
Projektet har skapat rutiner för hur 
uppföljningen ska kunna genomföras 
på ett effektivt sätt med patienten i 
fokus.  
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