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MIN VÅRDPLAN 

 

Den här pärmen ska innehålla information som kan ge dig en tydligare överblick 

över den vård du får. Syftet är att göra det lättare för dig att vara med och 

påverka din vård, om du vill. 

 

Pärmen ska bland annat innehålla 

• en tidsplan för undersökningar och behandlingar 

• information och fakta om undersökningar och behandlingar  

• information om och en plan för den rehabilitering du får 

• kontaktuppgifter till viktiga personer 

• tips och råd för egenvård.  

 

Utredning och behandling skiljer sig åt mellan diagnoser. Du får information om 

vad som gäller för just dig. 

 

Pärmen är din och du kan fylla på med mer information när det behövs. Använd 

den också gärna för att göra minnesanteckningar. Skriv ned symtom och frågor 

som du vill prata med vårdpersonalen om nästa gång ni ses.  

 

Ta gärna med dig pärmen varje gång du har kontakt med sjukvården. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

  

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

 

Innehållsförteckning 

1. Min vårdplan 

2. Min diagnos och behandling 

- Operation 

- Strålbehandling 

- Cytostatika 

3. Venportar 

4. Symtom, biverkningar och egenvård 

5. Cancerrehabilitering 

6. Stöd till närstående 

7. Forskning och kvalitetsregister 

8. Ekonomi och sjukskrivning 

9. Patientföreningar och stödorganisationer 

10. Patienträttigheter och patientsynpunkter 

 
 

Materialet är framtaget och granskat av olika yrkesgrupper som vårdar patienter med sarkom i 

Stockholm, och sammanställt av Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland. 

Datum 2016-10-12 

 

 För synpunkter på innehållet kontakta Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland, regionaltcancercentrum@sll.se.  
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Kontaktuppgifter 

Sjukhus: Sarkom Centrum Karolinska, Ortopedi, Karolinska 

Universitetssjukhuset Solna  

Webbsida: karolinska.se 

E-post:  förnamn.efternamn@karolinska.se 

Fax:  08 – 5177 4699 

 

Ortopedavdelning A22a:   08 - 5177 5886 

Radiumhemmet: 

• Onk.avd. P13   08 - 5177  2232 

• Onk.avd. P14   08 - 5177  2093 

• Bröst- och sarkommottagning:  08 - 5177  1944 

• Strålbehandling   08 - 5177  2300 

 

Ring din kontaktsjuksköterska om du har akuta besvär eller frågor och det är vardag mellan 

klockan 08.00 och16.00. 

Kontakta den avdelning där du har fått vård om du har frågor under jourtid och det har gått 

mindre än en vecka sedan du skrevs ut. 

Ring akutmottagningen om du får akuta besvär under jourtid. Telefonnummer: 08-517  700 00. 

  

 

 

Kontaktsjuksköterska:  

 

Helen Lernedal   08 - 517 722 64 

 

Tumörortopedkirurger: 

 

Otte Brosjö:   08 - 5177 2723  

Henrik Bauer:    08 - 5177 2671 

Asle Hesla:    08 - 5177 2517 

Panagiotis Tsagkozis:   08 - 5177 2652 

Kurator: 

 

 

Arbetsterapeut: 

 

 

 

mailto:förnamn.efternamn@karolinska.se
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Dietist: 

 

 

Fysioterapeut: 

 

 

Kontaktperson kvalitetsregister: 

 

Emelie Styring:  046  - 171 518 

 

 

Övriga: 

 

Sekreterare, Veronica Mattson: 08  - 517 749 99 

 

 

 

Egna anteckningar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersonerna som nämns ovan tillhör de yrkesgrupper som du kommer att möta under din 

cancerbehandling. Alla samarbetar för att din behandling ska bli så bra möjligt.  

 

 

 

En kontaktsjuksköterska har ansvaret för kontakten mellan sjukvården och  

dig som patient och dina närstående under cancerbehandlingen. 

En kurator kan ge samtalsstöd och hjälpa till och kan vägleda vidare om du behöver 

hjälp med ekonomin eller behöver komma i kontakt med myndigheter 

En arbetsterapeut ger dig stöd så att din vardag kan fungera praktiskt.  

En dietist ger råd om mat och näring. 

En fysioterapeut ger råd om fysisk aktivitet och skapar träningsprogram som är 

anpassade efter dina förutsättningar  

VID OMEDELBAR FARA – RING 112 
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Cancerrådgivningen 
– det hjälper att prata om det 

Cancerrådgivningen är en telefonrådgivning för stödsamtal och information för  

dig som berörs av cancer. Du är välkommen som patient, närstående eller om du  

bara har funderingar. Cancerrådgivningen drivs av Regionalt cancercentrum 

Stockholm – Gotland.  

 

Telefonnumret är 08-123 138 00 och e-post är cancerradgivningen@sll.se.  

Mer information finns på 1177.se/sthlm-cancerradgivningen  

1177 Vårdguiden 

På 1177 Vårdguidens webbsida, 1177.se/cancer kan du läsa mer om cancer och ta 

del av berättelser om cancer från andra som drabbats. 
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Min vårdplan 

Min vårdplan får du för att du ska kunna vara delaktig i din vård så mycket som du önskar. 

Vårdplanen ska bidra till att du känner dig trygg och välinformerad, att du har inflytande över det 

som är viktigt för dig och att du förstår vad som händer under utredning och behandling. Planen 

uppdaterar du och kontaktsjuksköterskan tillsammans när vård och behandling ändras på ett 

sätt som har betydelse för dig. 

Valet av behandling är individuellt och beroende av vilken cancersjukdom du har. Behandlingen 

är en rekommendation som valts under en multidisciplinär konferens, där flera specialistläkare 

och kontaktsjuksköterskor deltar. Det finns olika nationella vårdprogram och forskning som styr 

vilken behandling som väljs.  

Syftet med denna information är att du ska vara förberedd och kunna vara delaktig i din vård 

och behandling. Det är viktigt att du frågar din läkare eller kontaktsjuksköterska om det är något 

du inte förstår. 

 

 

 

Vårdprogram 

Ett vårdprogram är riktlinjer som anger hur patienter med en viss sjukdom ska vårdas på 

bästa möjliga sätt. Vårdprogrammen bygger på forskning och den kunskap och samsyn 

som råder om sjukdomen hos vårdpersonal. 
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Besvär och funderingar 

Markera vad du har besvär med eller funderar över: 
 

 
Praktiskt Fysiskt 

 

barnomsorg utseende 

 

bostad hygien/påklädning 

 

ekonomi  förändrad urinering 

 

transport avföringsproblem 

 

arbete/studier  stomi 

 

beslut om behandling ätsvårigheter/viktnedgång 

 

sjukskrivning illamående 
 
 
Familjerelaterat feber 

 

relation till barn rörlighet/fysisk aktivitet 

 

relation till partner minne/koncentration 

 

möjligheten att kunna få barn sömn 

 

släkt/vänner trötthet 

 

Känslomässigt smärta 

 

nedstämdhet  sex/samliv 

 

rädsla/oro stickningar i händer/fötter 

 

existentiella/religiösa funderingar 
 
 

annat    
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Rehabiliteringsplan 

Ditt behov av rehabilitering ska bedömas regelbundet. Rehabiliteringsplanen kan du själv fylla i 

om du vill. Annars fyller du i den tillsammans med din kontaktsjuksköterska. 

Viktigt för mig just nu  

 

 

 

 

Åtgärd  

 

 

 

 

 

Ansvarig  

 

 

Tidsplan  

 

 

Uppföljning  

 

 

 
  


