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Välkommen till medicinsk 
behandlingsavdelning 
Bäckencancer 
Hitta hit 
Nya Karolinska sjukhuset, Eugeniavägen 3, B7:16, hiss B, plan 7  

På avdelningen ger vi patienter olika typer av cytostatika som 
behandling av tumörer i bäckenområdet. Det kan vara cancer i 
tarm, prostata, urinvägar, testiklar eller gynekologisk cancer. Du 
ligger inte kvar på avdelningen utan får din behandling under 
dagtid. 

En sjuksköterska ansvarar för din behandling under din vistelse. I 
möjligaste mån ser vi till att du får en eller två sjuksköterskor som 
ansvarar för dig under hela din behandlingstid. 

Vi kommer att göra vårt bästa för att du ska må bra och känna dig 
trygg hos oss. 

Så går det till 
Vi ropar upp dig och ger dig en plats i en säng eller i en bekväm 
behandlingsstol beroende på hur lång tid din behandling väntas 
ta. Din uppskattade behandlingstid brukar stå i din vårdplan som 
du ska ha fått från mottagningen. 

Cytostatikan ges som dropp i en ven. Har du fått en så kallad 
PICC-line eller en inopererad venport ger vi droppet i den. Annars 
sätter vi en så kallad perifer infart (PVK) i armvecket där droppet 
går in. PVK:n tas bort efter dagens behandling. Om du vill kan du 
be din kontaktsjuksköterska ordna med ett recept på ett lokalt 
bedövande plåster. PICC-line läggs om veckovis på din 
vårdcentral.  
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Hur kommer jag att må? 
Under tiden du får behandling mår du precis som vanligt. Ta 
gärna med något att läsa, en nedladdad bok, musik eller 
radioprogram. Tillgång till TV, radio och internet finns vanligtvis på 
rummet. 

Direkt efter behandlingen brukar de flesta må som vanligt. När 
biverkningar uppstår är individuellt. Behandlande sjuksköterska 
kommer att tala mer med dig om detta. Du kan läsa om den 
cytostatika som du får på fass.se. 

Får jag ta med mig någon? 
Anhöriga får gärna följa med på behandlingen, men tänk på att 
visa hänsyn till dina medpatienter. Är någon anhörig förkyld bör 
den personen stanna hemma. 

Får jag lämna avdelningen under behandlingen? 
Nej, du får inte gå från avdelningen förrän behandlingen är 
avslutad. Det beror på att den cytostatika du får kräver 
specialiserad kunskap, till exempel vid allergisk reaktion eller vid 
spill av cytostatika utanför det slutna systemet.  

Får jag något att äta och dricka? 
På avdelningen finns kalla drycker. Du bör dricka mycket i 
samband med din behandling. Du kan ta med egen dryck för att 
underlätta om du vill. I väntrummet finns det en automat där du 
kan köpa lättare mellanmål och betala med kort. Du kan också ta 
med dig kall mat, men avstå från mat som luktar starkt. Vi har 
ingen mikrovågsugn på avdelningen och ingen varm mat får 
förekomma. 

Att tänka på inför behandlingen 
Oftast behöver du lämna blodprov två vardagar innan behandling. 

Ta med något att äta om din behandling kommer att ta lång tid.  
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Många patienter och medarbetare är känsliga mot lukter så avstå 
från parfym och ta inte in blommor på avdelningen. Självklart är 
det rökförbud på hela sjukhuset. 

Du når oss på telefon 08-517 722 32, valknapp 2.  

Gäller frågan receptförnyelse, blodprovsremiss, sjukresor eller 
läkarbesök, får du gärna höra av dig till din respektive mottagning 
eller ta kontakt med dem via 1177.se. 

Välkommen! 

 

Egna noteringar:  
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