
Modulrubrik Avsnittsrubrik Stegrubrik Ändring sedan förra versionen
Att fylla i - Vad är viktigt för 
mig?
Att fylla i - Hälsoskattning för 
cancerrehabilitering
Att fylla i - Hantering av 
ångest
Mötet med vården Mötet med vården Vad är Min vårdplan?

Inför ditt besök med vården
Roller i vården
Ordlista
1177 vårdguidens e-tjänster
Indivuell patientöversikt

Utredning och diagnos Utredning Utredning av livmoderhalscancer
Stadieindelning av livmoderhalscancer

Diagnos Livmoderhalscancer
Vaginalcancer
Humant papillomvirus och livmoderhalscancer Synlig från start.

Behandling Behandling Behandling av livmoderhalscancer
Övergripande behandlingsförlopp vid livmoderhalscancer Synlig från start.
Övergripande behandlingsförlopp vid återfall av 
livmoderhalscancer
Fertilitet vid behandling av livmoderhalscancer
Graviditet vid livmoderhalscancer

Målet med min behandling Botande behandling
Palliativ vård

 Operation Förberedelser inför en operation med titthålsteknik
Operation av livmoderhalscancer med titthålsteknik 
Förberedelser inför en operation med öppen teknik
Operation av livmoderhalscancer med öppen teknik 
Konisering
Fertilitetsbevarande operation, trachelektomi   
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Övergripande: 



Biverkningar och komplikationer efter en operation av 
livmoderhalscancer
Mat inför operationen
Så går det till att sövas 
Ryggbedövning
Så sätter du dig upp efter en bukoperation
Sårvård efter en operation av livmoderhalscancer

Cytostatikabehandling Cytostatikabehandling
Behandling mot illamående under cytosatikabehandling
Till dig som ska få cytostatika på sjukhuset

Strålbehandling Yttre strålbehandling vid livmoderhalscancer
Yttre strålbehandling i kombination med cisplatin vid 
livmoderhalscancer
Yttre och inre strålbehandling vid livmoderhalscancer
Yttre och inre strålbehandling i kombination med cisplatin vid 
livmoderhalscancer
Biverkningar av strålbehandling vid livmoderhalscancer
Strålbehandling med bromsande och lindrande syfte

Målriktad behandling Målriktad behandling 3 nya behandlingar lagts till 
(Bevacizumab 15 mg/kg, 
Pembrolizumab var 3:e vecka, 
Pembrolizumab var 6:e vecka)

Annan behandling Behandling med kortison
Läkemedel mot smärta
Komplementär alternativ medicin vid cancer (KAM)

Infart Central venkateter - CVK
Perifer inlagd centralvenkateter - Picc
Subkutan venport- SVP

Kateter Kvarliggande kateter i  urinblåsan
Att ha en kvarliggande kateter i urinblåsan
Urinkateter från njuren genom huden – nefrostomi 
Urinkateter mellan njuren och urinblåsan – uretärkateter 

Urinkateter från urinblåsan genom huden – suprapubisk kateter 



Stomi Tunntarmsstomi
Vanliga komplikationer vid tunntarmsstomi
Kostråd till dig som har tunntarmsstomi
Tjocktarmsstomi
Urostomi
Att få en stomi

Rehabilitering och egenvård Rehabilitering Cancerrehabilitering vid livmoderhalscancer
Hälsosamma levnadsvanor inför och under behandling
Arbeta, studera eller vara sjukskriven?
Träna musklerna i bäckenbotten
Vaginalstav efter strålbehandling
Min rehabiliteringsplan

Psykosocialt stöd Att få ett cancerbesked
Närstående - någon som står dig nära
Här kan du och dina närstående få stöd
Patientföreningar
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
Hand- och fotsyndrom och påverkan på hud- och naglar
Hormonpåverkan efter behandling av livmoderhalscancer Synlig från start.
Hud och slemhinnor
Håravfall
Illamående 
Infektionskänslighet 
Kognitiva förändringar - svårare att lära, minnas och förstå
Känselrubbningar, neuropati
Lymfödem



Muntorrhet och ont i munnen
Oro och ångest
Närhet och sexualitet Tillagd.
Sexualitet och närhet vid behandling av livmoderhalscancer
Smärta
Svullet underliv efter operationen
Sömnsvårigheter
Trötthet vid sjukdom - fatigue
Viktminskning och svårt att äta
Viktuppgång

Undersökningar och 
provtagningar

Röntgen & Bilddiagnostik Dataortomografi, DT Synlig från start.

Magnetkameraundersökning, MR Synlig från start.
PET-kameraundersökning
Skelettskintigrafi
Ultraljudsundersökning
Gynekologisk undersökning i narkos

Uppföljning och nästa steg Uppföljning Sammanfattning av min vård
Min uppföljning
Uppföljning av livmoderhalscancer
Gynekologiskt cellprov efter behandling av livmoderhalscancer

Att tidigt upptäcka ny sjukdom eller återfall efter behandling av 
livmoderhalscancer

Livet efter behandling Långvariga och sena biverkningar efter behandling av 
livmoderhalscancer 
Efter behandling av livmoderhalscancer 
Hälsosamma levnadsvanor efter behandlingen

Praktiska råd Ekonomisk ersättning och 
bidrag

Ekonomiskt stöd för dig som är sjuk

Ekonomiskt stöd för närstående
Högkostnadsskydd
Näringspreparat, bidrag
Patienthotell



Sjukresor
Tandvårdsstöd och -bidrag

Vård och stöd i hemmet Hjälp hemma och i vardagen

Mina rättigheter som patient
Rättigheter Behandling av personuppgifter

Ersättning vid inställd operation
Ersättning vid skada
Ny medicinsk bedömning
Patientlagen
Tolk
Vård i en annan region eller annat land
Vårdgarantin

Forskning och register Att delta i en forskningsstudie
Nationella kvalitetsregister
Cancerregistret
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