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Synliga moduler, avsnitt och steg vid start av Min vårdplan 
bröstcancer v. 4 
 

Modul Avsnitt Steg Synlig vid 
start 

MÖTET MED VÅRDEN 
 

   
X 

  Vad är min vårdplan? X 
  Inför ditt besök i vården X 
  Källkritik  
  1177 Vårdguidens e-tjänster    

Roller i vården  X 
  Ordlista X 
  Individuell patientöversikt,IPÖ  
 Formulär Vad är viktig för mig X 
  Mina bokade tider X 
    

 UTREDNING OCH DIAGNOS  
 

Utredning    
  Utredning av bröstcancer X 
 Diagnos Bröstcancer hos kvinnor  
  Bröstcancer hos män  
  Spridd bröstcancer  
  Cancer i mjölkgångarna, duktal 

bröstcancer 
 

  Duktal cancer in situ, DCIS  
  Inflammatorisk bröstcancer  
  Cancer i mjölkkörtlarna, lobulär 

bröstcancer 
 

  Lobulär neoplasi  
  Medullär bröstcancer  
  Mucinös bröstcancer  
  Pagets sjukdom  
  Papillär bröstcancer  
  Tubulär bröstcancer  
  Trippelnegativ bröstcancer  
  Fakta om min bröstcancer  
    
BEHANDLING  

 Behandling   
  Behandling av bröstcancer X 
  Behandling av spridd bröstcancer  
  Fertilitet och cancerbehandling  
  Målet med min behandling  

 

  Botande behandling av bröstcancer  
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Palliativ vård 
 

 Övergripande tidslinje min 
behandling 

  

  Behandling med läkemedel före 
operation 

 

  Behandling med läkemedel efter 
operation 

 

  Strålbehandling efter operation  
 Operation   
  Operation av bröstcancer  
  Förberedelse inför en operation i 

narkos 
 

  Så går det till att sövas  
  Bröstbevarande operation  
  Operation av hela bröstet-

mastektomi kvinna 
 

  Operation av hela bröstet-
mastektomi man 

 

  Operation i armhålan  
  Bröstrekonstruktion  
  Rekonstruktion av bröst med 

implantat 
 

  Rekonstruktion av bröst med 
implantat och vävnadsmatrix eller nät 

 

  Rekonstruktion av bröst med egen 
vävnad 

 

  Rekonstruktion av bröstvårta och 
vårtgård 

 

  Sårvård efter en operation av bröstet  
  Biverkningar och komplikationer efter 

en operation av bröstet 
 

  Biverkningar och komplikationer efter 
en operation  

 

  Bh och bröstprotes  
 Cytostatikabehandling   
  Cytostatikabehandling  
  

 
Behandling mot illamående under 
cytostatikabehandling 

 

  Till dig som ska få cytostatika  
 Strålbehandling   
  Strålbehandling av bröstcancer  
  Strålbehandling av spridd bröstcancer  
 Hormonell behandling   

  Hormonell behandling   
  Hormonell behandling med GNRH- 

analoger – zoladex  
 

  Hormonell behandling med 
fulvestrant 

 

 Målriktad behandling   

  Målriktad behandling   
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 Annan behandling Behandling med blodförtunnande 
läkemedel 

 

  Behandling med bisfosfonater  
  Behandling med kortison vid 

bröstcancer 
 

  Medicin mot smärta  
 Komplementär och integrativ 

medicin 
  

  Komplementär och integrativ medicin 
vid cancer 

X 

  Medicinsk utrustning  
 

  Perifert inlagd central venkateter, 
Picc-line 

 

  Subkutan venport, SVP  
    

Rehabilitering och 
egenvård 

   

 Rehabilitering   
  Cancerrehabilitering- för att må så 

bra som möjligt under och efter 
behandling 

X 

  Hälsosamma levnadsvanor inför och 
under behandling 

X 

  Arbeta, studera eller vara 
sjukskriven? 

 

  Information och träningsprogram 
efter bröstoperation-axillutrymning 

 

  Information och träningsprogram 
efter bröstoperation-mastektomi 

 

  Information och träningsprogram 
efter bröstoperation-portvaktskörtel 

 

  Min rehabiliteringsplan  
  Hälsoskattning för 

cancerrehabilitering 
 

  Hantering av ångest  
 Psykosocialt   
  Att få ett cancerbesked X 
  Att leva med spridd bröstcancer  
  Närstående-någon som står dig nära X 
  Här kan du och dina närstående få 

stöd 
X 

  Patientföreningar X 
  Här kan barn, ungdomar och unga 

vuxna få stöd 
 

  Att stödja barn som närstående  
 Egenvård vid biverkningar 

och symtom 
  

  Benskörhet-osteoporos  
  Blodpropp  
  Blödningsrisk  
  Diarré  
  Förstoppning  
  Gaser och bullrig mage  
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  Hand-fotsyndrom och påverkan på 
hud och naglar 

 

  Hud och slemhinnor vid behandling 
av bröstcancer 

 

  Håravfall vid behandling av 
bröstcancer 

 

  Illamående  
  Infektionskänslighet  
  Kognitiva förändringar-svårare att 

lära, minnas och förstå 
 

  Känselrubbningar-neuropati  
  Lymfödem  
  Muntorrhet och ont i munnen  
  Närhet och sexualitet X 

  Oro och ångest X 
  Smärta  
  Sömnsvårigheter X 
  Trötthet vid sjukdom-Fatigue X 
  Viktminskning och svårt att äta  
  Viktuppgång vid behandling av 

bröstcancer 
 

  Värmevallningar och stela leder  
    
UNDERSÖKNINGAR OCH PROVTAGNINGAR   

Röntgen och bilddiagnostik 
  

  Bentäthetsmätning   
  Datortomografi-DT  
  Magnetkameraundersökning-MR  
  Magnetkameraundersökning av 

brösten, MR 
 

  Mammografi   
  PET-kameraundersökning  
  Skelettskintigrafi  
  Ultraljudsundersökning av bröstet  
  Cell- och vävnadsanalys 

  

  Cell- och vävnadsprov från bröstet  
    
UPPFÖLJNING OCH NÄSTA STEG 

 

 Uppföljning   
  Sammanfattning av min vård X 
  Min uppföljning X 
  Uppföljning efter behandling av 

bröstcancer 
X 

  Att tidigt upptäcka återfall efter ny 
sjukdom 

 

 Livet efter behandling   
  Långvariga och sena biverkningar 

efter behandling av bröstcancer 
 

  Känslor efter behandlingen  
    Hälsosamma levnadsvanor efter 

behandlingen 

 

    
 PRAKTISKA RÅD 

 



2022-11-02 

  Ekonomisk ersättning och 
bidrag 

  

  Ekonomiskt stöd för dig som är sjuk X 
  Ekonomiskt stöd för närstående X 
  Högkostnadsskydd X 
  Näringspreparat X 
  Patienthotell X 
  Sjukresor X 
  Tandvårdsstöd och bidrag X 
 Vård och stöd i hemmet   
  Hjälp hemma och i vardagen X 
    
Mina rättigheter som patient 

 

  Rättigheter  
 

  Behandling av personuppgifter X 
  Ersättning vid inställd operation X 
  Ersättning vid skada X 
  Ny medicinsk bedömning X 
  Patientlagen X 
  Patientsympunkter X 
  Tolk X 
  Vård i annan region eller i annat land X 
  Vårdgarantin X 
 Forskning och register   
  Att delta i en forskningsstudie X 
    Nationella kvalitetsregister X 
  Cancerregistret  X 
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