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Vad är Min vårdplan? 
Min vårdplan får du för att du ska kunna vara delaktig i din vård så mycket som du önskar. Min 
vårdplan ska alltid utgå från dina behov och tas fram tillsammans med dig. Syftet är att ge tydlig 
information och stöd till dig och dina närstående. I Min vårdplan får du information om till 
exempel din sjukdom och behandling och dina rättigheter. Du får också en rehabiliteringsplan 
och råd om egenvård. 

Min vårdplan ska bidra till att du 

• känner dig trygg och välinformerad 

• har inflytande över det som är viktigt för dig 

• förstår vad som händer i din vård och behandling. 
 

Du och kontaktsjuksköterskan, eller annan delaktig personal, uppdaterar Min vårdplan 
tillsammans när vården och behandlingen ändras på ett sätt som har betydelse för dig. 

 
 Läs mer på 1177.se. Sök på Min vårdplan – ditt stöd för delaktighet och trygghet i 

cancervården. 
 
 

Inför ditt besök i vården 
Förbered dig gärna 

Inför ditt besök kan du gärna förbereda dig och skriva ner vad du vill berätta och vilka frågor du 
har. Ibland ber vården dig att fylla i ett formulär med frågor kring hur du mår inför ditt besök. 

Tänk gärna igenom dessa punkter före besöket: 

• Vilka är dina förväntningar på besöket? 

• Är det något särskilt som besvärar dig? 

• Vad är viktigt för dig just nu? 
 

Du har rätt att förstå 

När du besöker vården är det viktigt att du förstår vad som sägs och vad det innebär. Du har rätt 
att få information som är anpassad till dig. Du kan till exempel få hjälp av en tolk om du har en 
hörsel- eller synnedsättning, eller har svårt att tala eller förstå svenska. Kontakta mottagningen 
före besöket och tala om att du behöver en tolk. 

Ha gärna med dig en närstående, som kan vara ett stöd både känslomässigt och praktiskt och 
hjälpa till att komma ihåg vad som sägs. Det är alltid du som bestämmer om dina närstående 
ska få ta del av informationen. Uppge gärna till personalen vem de får lämna uppgifter till. 
Avsluta gärna mötet med att repetera vad du har uppfattat och stäm av att du har förstått rätt. 

 
 Läs mer på 1177.se. Sök på Tolkning till mitt språk eller Tolktjänster vid funktionsnedsättning. 

 
Videosamtal 

Vissa vårdverksamheter erbjuder videosamtal med vården. Ett videosamtal fungerar som ett 
vanligt besök, med skillnaden att du inte behöver åka till sjukhuset för att träffa till exempel din 
kontaktsjuksköterska, läkare eller fysioterapeut. 
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Du har rätt att vara delaktig 

Du har rätt att vara delaktig i din vård och få individuellt anpassad information om: 

• ditt hälsotillstånd 

• vilka alternativ du har när det gäller undersökningar, vård och behandlingar 

• vilka för- och nackdelar som finns med olika undersökningar och behandlingar 

• när och hur du ska få svar på dina undersökningar och provtagningar 

• när och hur du kan förvänta dig att få vård och hjälp vid biverkningar och symtom 

• vart du ska vända dig om du blir sämre 

• vilken eftervård du kan komma att behöva och hur uppföljningen ser ut 

• vad du kan göra själv eller med hjälp av en närstående eller personlig assistent. 
 

Genom att vara delaktig ökar du möjligheten att vara med och påverka och få det stöd du är i 
behov av. 

 
 Läs mer på 1177.se. Sök på Förbered ditt läkarbesök och Videosamtal med vården. 

 
 

Källkritik 
Det pågår mycket forskning om cancer och kunskapen om de olika sjukdomarna ökar därför 
snabbt, liksom tillgången på nya effektiva behandlingar. Det är därför viktigt att du granskar när 
informationen du tar del av blev publicerad. Det är också viktigt att du granskar källan och 
bedömer dess trovärdighet. 

 
 

Inloggad på 1177 
På 1177 finns e-tjänster som kompletterar den information du får i Min vårdplan. 

När du är inloggad på 1177 kan du till exempel: 

• se dina bokade tider, på de mottagningar som du eller vården lägger till under rubriken 
Mottagningar 

• hantera dina läkarintyg och läkarutlåtanden. 

• se och förnya dina recept 

• se hur långt du har kvar till frikort genom högkostnadsskyddet för läkemedel. 

• läsa delar av din journal. Olika regioner visar olika mycket information. 
 

Viktigt när du läser din journal 

När du söker och får vård dokumenteras det i en journal. Syftet är att vårdpersonalen ska få 
information om dig och din vård, så att vården blir så bra och säker som möjligt. Eftersom 
journalen är skriven för vårdpersonal kan den vara svår att förstå. Den kan också innehålla ny 
information som du ännu inte hunnit få berättad för dig i ett möte med vårdpersonal. Prata med 
din kontaktsjuksköterska eller läkare om du har frågor. 
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Som vårdnadshavare kan du agera ombud och läsa barnets journal tills barnet har fyllt 13 år. 
Därefter kan du få förlängd tillgång i samråd med vården. Ungdomar kan själva läsa sin journal 
från 16 års ålder. 

 
 För att nå 1177 e-tjänster logga in på 1177.se eller i appen för 1177 . 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Boka, omboka eller avboka tid och Läs din journal via nätet. 
 
 

Roller i vården 
Kontaktsjuksköterskan 

Kontaktsjuksköterskan har specialistkunskaper inom cancervård och ger dig och dina 
närstående information, råd och stöd om din diagnos, behandling, rehabilitering och uppföljning. 
Kontaktsjuksköterskan ser till att du får vara delaktig i din vård så mycket som du önskar, och 
hjälper dig att nå andra yrkesgrupper inom vården om du behöver det. Kontaktsjuksköterskan 
hjälper också till med att lämna över information till andra berörda vårdgivare, till exempel andra 
sjukhus, andra vårdcentraler eller hemtjänsten. 

Om du får flera behandlingar för din sjukdom kan du ha fler än en kontaktsjuksköterska. 
 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Kontaktsjuksköterskan. 
 

Läkaren 

Läkaren är ytterst ansvarig för att planera din utredning, ställa diagnos och behandla 
sjukdomen. Du kan träffa olika typer av läkare. 

AT-läkaren är under allmäntjänstgöring. Det är del av utbildningen för att få läkarlegitimation. 

BT-läkaren har en läkarlegitimation och är under bastjänstgöring. 

Kirurgen är specialiserad på operationer. 

Narkosläkaren, även kallad anestesiolog, är specialiserad på att söva och övervaka dig under 
en operation eller undersökning i narkos. 

Neurologen är specialiserad på att utreda och behandla sjukdomar i nervsystemet. 

Neuroonkologen är specialiserad på cancer i centrala nervsystemet och på att behandla 
dessa. 

Neuroradiologen är specialiserad på att tolka radiologiska bilder från undersökningar av 
nervsystemet med exempelvis datortomografi (DT), magnetkamera (MR) och vanlig röntgen. 

Neurokirurgen är specialiserad på sjukdomar och skador i centrala nervsystemet och utför 
kirurgiska åtgärder. 

Onkologen är specialiserad på tumörsjukdomar. 

Röntgenläkaren eller radiologen är specialiserad på att tolka röntgenbilder. 

ST-läkaren gör sin specialisttjänstgöring, till exempel inom kirurgi eller onkologi. 

Underläkaren kan vara en läkarstudent i slutet av sin utbildning eller en legitimerad läkare som 
inte har utbildat sig inom någon specialitet. 

 
Övriga roller i vården 
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Arbetsterapeuten hjälper dig med olika praktiska lösningar, anpassningar i hemmet och 
hjälpmedel samt ger information och råd om nya sätt att hantera vardagen. 

Dietisten ger råd och stöd om mat och näring. 

Fysioterapeuten ger råd och stöd om fysisk aktivitet, balans, smärta, lymfödem och 
andningsbesvär och kan skapa träningsprogram som är anpassade till dig. 

Kuratorn ger samtalsstöd till dig och dina närstående. Kuratorn kan också vägleda dig vidare 
om du behöver hjälp med ekonomin eller behöver komma i kontakt med myndigheter. 

Klinisk apotekare eller klinisk farmaceut som jobbar på avdelningen ger råd om 
läkemedelsordinationer och läkemedelshantering. 

Logopeden arbetar med att utreda och behandla svårigheter med språk, tal, röst och sväljning. 
Logopeden kan hjälpa till med träning och tekniker för att förbättra kommunikationen. Arbetet 
kan också innefatta att prova ut kommunikationshjälpmedel och förklara saker som rör 
kommunikation för dina närstående. 

Neuropsykologen är specialiserad på neuropsykologiska svårigheter som kan uppstå om du 
har en sjukdom eller skada i hjärnan. Hen utreder och ger råd vid till exempel 
koncentrationsproblem, hjärntrötthet och minnesproblem. 

Paramedicinsk personal arbetar med annat än medicinsk behandling, till exempel 
fysioterapeut och dietist. 

Psykologen och psykoterapeuten kan ge samtalsstöd och hjälpa dig och dina närstående att 
hantera livssituationen känslomässigt. 

Rehabiliteringskoordinatorn ger råd och stöd om din rehabilitering och kan hjälpa dig att 
samordna dina kontakter med olika stödfunktioner och stödpersoner. 

Sexologen eller sexualrådgivaren kan ge samtalsstöd och råd om sex och samlevnad och 
stödja sexuell rehabilitering. 

Sjuksköterskan har specialistkompetens inom omvårdnad och arbetar med att förbättra och 
återställa hälsa och bevara god hälsa. 

Specialistsjuksköterskan är en sjuksköterska med specialistkompetens inom ett område, till 
exempel onkologi eller kirurgi. 

SVF-koordinatorn ansvarar för att de standardiserade vårdförloppen följs, genom att till 
exempel boka in tider för dina undersökningar och koordinera din utredning fram tills 
behandlingen startar. 

Undersköterskan och vårdbiträdet arbetar med praktisk omvårdnad, till exempel personlig 
hygien. 
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Ordlista 
I mötet med vården kan det hända att du möter ord och begrepp som du inte känner igen. 
Nedan förklaras några av de vanligaste begreppen. 

 

Ord Förklaring 

Adjuvant behandling Tilläggsbehandling, t.ex. cytostatika efter operation. 

ADL, aktiviteter i det dagliga livet Saker som man gör i vardagen, t.ex. klä på sig, sköta sin 
hygien eller laga mat. 

Afasi En språkstörning som innebär nedsatt förmåga eller 
oförmåga att tala, förstå tal, läsa och/eller skriva. 

Anamnes Sjukdomshistoria. 

Anestesi Samlingsnamn för olika typer av bedövning och narkos. 

Anopsi Att tappa synförmågan, helt eller delvis. 

Apraxi Svårigheter att utföra viljemässiga rörelser, t.ex. klä på sig 
och äta. 

Ataxi Nedsatt förmåga att koordinera rörelser. 

Benign Godartad, dvs. inte cancer. 

Biopsi Vävnadsprov från organ eller vävnad som undersöks i 
mikroskop av en patolog. 

Biverkning En biverkning är en från början ej avsedd effekt av i 
synnerhet läkemedel men även annan behandling, när ett 
läkemedel har patogena effekter. Biverkningar är oftast 
negativa om inget annat sägs 

Brytpunktssamtal Samtal mellan patient, närstående och läkare vid 
övergången från botande och bromsande vård till palliativ 
vård i livets slutskede. 

CNS, centrala nervsystemet Hjärnan och ryggmärgen. 

CVK, central venkateter Tunn slang i ett av kroppens större blodkärl på halsen eller 
under nyckelbenet. Används bl.a. för att ge läkemedel, blod 
eller näring direkt i blodet eller ta blodprover. 

Cytostatika, cellgifter eller 
kemoterapi 

Läkemedel som dödar eller hindrar tillväxten av 
cancerceller. 

DT, datortomografi, skiktröntgen 
eller CT 

Röntgenundersökning som ger mycket detaljerade bilder av 
kroppens organ. 

Dysartri Samlingsnamn för en grupp talstörningar som orsakas av 
nedsatt kontroll av de muskler som normalt används för att 
tala. 

Dysfasi, expressiv Nedsatt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. 

Dysfasi, impressiv Nedsatt förmåga att förstå tal och skrift. 

Dysfagi Svårt att tugga och svälja. 
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Egenvård Sådant du kan göra själv eller med hjälp av en närstående 
eller personlig assistent. 

Fatigue En särskild trötthet som du inte kan vila bort. Kan uppstå i 
samband med sjukdom och behandling. 

Fertilitet Förmågan att få barn. 

Finger-näs-test Neurologiskt test av motorisk koordination genom att peka 
med långfingret på näsan. 

GCS, Glasgow coma scale Bedömningsskala för att mäta medvetande. 

Grassets test Neurologiskt test av motorisk funktion genom att höja 
armarna. 

Gy, Gray Enhet för att mäta strålningsdos. 

Hemipares Försvagning av en kroppshalva ( vänster eller höger). 

Hemiplegi Förlamning i halva kroppen. 

Hjärnödem Svullnad, vätskeansamling i hjärnvävnaden. 

Hjärntrötthet Mental utmattning och orkeslöshet. Kallas även mental 
fatigue. 

Hydrocefalus Ett tillstånd med för mycket ryggmärgsvätska (likvor) i 
hjärnans hålrum som kan leda till ökat tryck innanför 
skallbenet, även kallat vattenskalle. 

ICP, intrakraniellt tryck Trycket innanför skallbenet. Eng. Intracranial pressure (ICP) 

Intrakraniellt Innanför skallbenet. 

Intravenös När t.ex. läkemedel, näring eller annan vätska ges i ett 
blodkärl. 

IPÖ, Individuell patientöversikt Ett komplement till patientjournalen. IPÖ ger en grafisk 
sammanställning av informationen om ditt sjukdomsförlopp 
och dina behandlingar, presenterade på en tidslinje. Håller 
på att utvecklas och finns idag för vissa diagnoser i vissa 
verksamheter. 

KIM, komplementär och integrativ 
medicin 

Ett samlingsnamn för många olika naturliga eller 
traditionella metoder som används som komplement till den 
vanliga hälso- och sjukvården. 

Kirurgi Operation. 

Kognitiva funktioner Hjärnans intellektuella funktioner, t.ex. tänkande, minne, 
uppmärksamhet, inlärning och beslutsfattande. 

Kortikosterioder Läkemedel med brett användningsområde som t.ex. lindrar 
hjärnödem. Även kallat kortison. 

Likvor Den vätska som finns runt hjärnan och ryggmärgen. 
Transporterar näringsämnen och är stötdämpande. Även 
kallad ryggmärgsvätska eller cerebrospinalvätska. 

LP, lumbalpunktion Provtagning av likvor, alltså ryggmärgsvätskan. 

Malign Elakartad. 
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Malignitetsgrad, tumörgrad Anger hur aggressiv en cancer är. 

MDK, multidisciplinär konferens En konferens där olika yrkesgrupper träffas, diskuterar och 
tar fram förslag på bästa behandling. 

Metastas, dottertumör Tumör som bildats efter spridning från den första tumören. 

MR, magnetkameraundersökning Undersökning som ger detaljerade bilder av kroppens 
organ. Utförs med hjälp av ett magnetfält och radiovågor. 

Neglect Bristande förmåga att uppmärksamma och bli medveten om 
sinnesintryck (syn, hörsel och känsel) från ena sidan av den 
egna kroppen och omvärlden. 

Neurologi Läran om nervsystemets sjukdomar. 

Neurokirurgi Operation för att behandla sjukdomar i centrala 
nervsystemet. 

Neuropati Känselbortfall och stickningar i t.ex. händer och fötter. 

Neuropatolog Patolog med specialitet på sjukliga förändringar i 
nervsystemet 

Nutrition Näringslära. 

Ny medicinsk bedömning, second 
opinion 

Sjukdomen bedöms av en annan specialist än den som 
gjort den ursprungliga bedömningen. 

Närstående Person som patienten har en nära relation till. 

Onkologi Läran om tumörsjukdomar 

Omvårdnad Vårdvetenskap med syftet att förbättra hälsan, förebygga 
sjukdomar och återställa och bevara hälsan. Omvårdnad 
innebär att ge patienten vård utifrån sina behov, upplevelser 
och förutsättningar. 

PAD, patologisk anatomisk 
diagnos 

Sammanfattande iakttagelser när man undersökt ett 
vävnadsprov i mikroskop. 

Palliativ vård Vård som syftar till att lindra symtom och besvär 

samt främja livskvaliteten när sjukdomen inte går att bota. 

Palliativ onkologisk behandling Behandling för att lindra och bromsa cancer som inte går att 
bota. 

Pares Nedsatt kraft i en muskel eller muskelgrupp. 

PET-kameraundersökning, PET- 
DT eller PET-CT 

En röntgenundersökning som ger mycket detaljerade bilder 
av kroppens organ. Utförs med hjälp av en radioaktiv 
substans som sprutas in i blodet. 

PICC-line, perifert inlagd 
centralvenkateter 

En tunn slang som förs in i ett av kroppens större blodkärl 
via ett mindre kärl på överarmen. Används bl.a. för att ge 
läkemedel, blod eller näring direkt i blodet eller ta 
blodprover. 

Plegi Förlamning. 

Postoperativ Efter operation. 
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Prehabilitering Förebyggande insatser som rör fysisk förmåga, näring, 
levnadsvanor och psykosocial situation. 

Preoperativ Före operation. 

Primärtumör Den ursprungliga tumören, där cancercellerna först 
uppstod. 

Progress Att tumören växer eller sprider sig. 

PVK, perifer venkateter En tunn slang som läggs in i ett ytligt blodkärl. Används 
bl.a. för att ge läkemedel, blod eller näring direkt i blodet 
eller ta blodprover. 

Recidiv Återfall. 

Regress Tillbakagång, minskning. 

Rehabilitering Insatser som ska förebygga och minska biverkningar av 
sjukdomen och behandlingen. Insatserna ska ge dig och 
dina närstående stöd och förutsättningar för att leva ett så 
bra liv som möjligt. 

Resektion Att ta bort t.ex. en tumör med kirurgi. 

RLS 85, Reaction Level Scale Skala som används för att bedöma graden av medvetande. 

Rombergs test Testar balansen när patienten står och blundar. En del av 
neurologisk status. 

Stereotaxi Tredimensionell metod för att genomföra undersökningar 
och behandlingar. 

SVP, subkutan venport Liten dosa med en slang som opereras in under huden, 
under nyckelbenet och som har förbindelse med ett av 
kroppens större blodkärl. Används för att ge bl.a. 
läkemedel, blod eller näring direkt i blodet eller ta 
blodprover. 

Tumör Tumör, svulst eller knöl är en vävnadsbildning i kroppen 
utan någon fysiologisk funktion. 

Ultraljud Undersökning med ljudvågor som ger en bild av inre organ 
och vävnader. 

Vårdprogram Nationella riktlinjer som anger hur patienter med en viss 
sjukdom ska vårdas på bästa sätt. Programmet bygger på 
forskning, kunskap och samsyn inom hälso- och 
sjukvården. 

Vävnad Celler med liknande utseende och samma egenskaper som 
tillsammans bygger upp kroppens olika delar. 

WHO-grad En skala från I till IV av så kallade malignitetsgrader som 
indikerar hur elakartad en CNS-tumör är. Bedömningen 
bygger på specifika fynd vid undersökning av 
tumörvävnaden. Ju högre grad, desto mer elakartad är 
tumören. 
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Kontakta din vårdcentral 

Vänd dig till din vårdcentral för besvär som din husläkare eller distriktssköterska brukar 
hjälpa dig med. 

 
Vården ska kontaktas akut 

• Om du oväntat får sänkt medvetande eller blir okontaktbar. 

• Om du har kraftig huvudvärk, illamående eller kräkningar. 

• Om du får en oväntad och snabb försämring av någon funktion. 

• Om en arm eller ett ben gör ont eller blir rött, varmt eller svullet. 

• Om du får svårt att andas även när du bara anstränger dig lätt. 

• Om du får ett epileptiskt anfall för första gången. 

• Om du har akut ångest trots att du har provat egenvård eller ordinerade läkemedel. 

• Om du har feber och ditt operationssår smärtar, vätskar, svullnar, rodnar eller blir 
varmt. 

• Om du har feber över 38 grader, frossa och hosta. 

 
Kontakta din kontaktsjuksköterska 

• Om du har symtom eller biverkningar som inte lindras av egenvård eller 
läkemedelsbehandling. 

• Om du har besvär som påverkar din vardag och som inte går över. 

• Om du har besvärande utslag eller klåda. 

• Om du har feber över 38 grader. 

• Om du har svårt att hålla vikten trots att du har provat egenvårdsråd. 

• Om du har en beläggning i munnen eller på tungan som inte går över. 

• Om du mår illa och får i dig för lite vätska eller näring. 

• Om du är nedstämd eller känner ångest. 

Symtom att vara uppmärksam på 
 

 
 

 
 

 Om du är osäker på hur allvarliga dina symtom är eller vilken vårdinstans du bör söka, ring 
1177. Där finns tillgänglig rådgivning dygnet runt. 
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Vad är viktigt för mig? 
Syftet med att du får Min vårdplan är att du ska känna dig trygg, välinformerad och delaktig i din 
vård. Min vårdplan ska utgå från dina behov och därför vill vi att du skriver vad som är viktigt för 
just dig. 

 
 

Detta är viktigt för mig: 
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Mina bokade tider 
Här kan du och din kontaktsjuksköterska skriva in tider för läkarbesök och behandling. 

 
 

Datum Tid Händelser 
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Utredning av tumör i centrala nervsystemet 
Din läkare misstänker att du har en tumör i det centrala nervsystemet, alltså hjärnan, 
ryggmärgen eller dess hinnor. Därför har en utredning startat. 

Vid en utredning av tumör i centrala nervsystemet är det vanligt att göra följande 
undersökningar och provtagningar: 

• Datortomografi, DT, även kallat skiktröntgen eller CT, av hjärnan eller ryggmärgen. 
• Magnetkameraundersökning, MR, av hjärnan eller ryggmärgen. 

• Vävnadsprov, som tas vid en operation. Man gör antingen ett mindre ingrepp och tar enbart 
provet, eller en större operation där hela eller delar av tumören tas bort. Vävnaden 
analyseras sedan i mikroskop. 

Ytterligare undersökningar kan behövas. Vilka undersökningar som du behöver beror på vilka 
symtom du har, vilken typ av tumör som man misstänker och vad tidigare undersökningar visar. 

Ibland vill din läkare utesluta att tumören härstammar från en cancer någon annanstans i 
kroppen. Då kan andra delar av kroppen behöva undersökas. 

 
Multidisciplinär konferens, MDK 

När svaren på dina undersökningar och provtagningar kommit hålls ofta en multidisciplinär 
konferens, MDK. Vid en MDK deltar flera olika specialister som läkare inom neurokirurgi, 
neurologi, radiologi, onkologi och patologi samt kontaktsjuksköterska. De bedömer gemensamt 
resultatet av din utredning och diskuterar fram en rekommendation för nästa steg. 

 
När får jag reda på resultatet av utredningen? 

Under utredningen får du löpande information om nästa steg och får veta ungefär när resultatet 
av utredningen kommer. Resultatet får du i samband med ett läkarbesök där du och läkaren 
gemensamt planerar för nästa steg. 
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Det centrala nervsystemet, CNS 
Det centrala nervsystemet består av hjärnan, ryggmärgen och dess hinnor. 

Hjärnan och ryggmärgen består av nervceller och nervtrådar som kallas grå och vit substans. I 
den grå substansen finns nervcellernas cellkroppar. Den vita substansen innehåller nervtrådar 
som är omgivna av stödjeceller, så kallade gliaceller. Nervtrådarna skickar vidare nervsignaler. I 
hjärnan ligger den grå och vita substansen skyddad innanför skallbenet, och ryggmärgen ligger 
skyddad i ryggradens kotor. Hjärnan och ryggmärgen skyddas även av tre hinnor, de så kallade 
hjärnhinnorna och ryggmärgshinnorna. 

Nervcellerna skickar signaler genom kroppen mellan olika kroppsdelar och hjärnan. Det kan till 
exempel vara signaler från huden om att vi känner värme, kyla eller beröring. Det kan också 
vara signaler till och från olika muskler som gör att vi kan röra på oss. 

 

 
Det centrala nervsystemets uppbyggnad 

 
 

Ryggmärgens uppgift är att ta emot och skicka vidare nervsignaler mellan hjärnan och resten av 
kroppen. Ryggmärgen sköter även kroppens reflexer, till exempel reflexen att dra undan handen 
om du råkar lägga den på något varmt, redan innan du hunnit bli medveten om värmen och 
smärtan. En skada på ryggmärgen kan hindra nervsignalerna från att skickas vidare. 

Signalerna som når hjärnan bearbetas och tolkas, och hjärnan gör oss därmed medvetna om 
vad vi upplever. Hjärnan skickar också ut signaler om hur kroppen ska reagera på upplevelsen. 
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Hjärnan 

Hjärnan består av höger och vänster hjärnhalva. Varje halva delas in i delar, så kallade lober 
som har olika uppgifter. Känsel och rörelser i kroppen styrs av motsatta sidans hjärnhalva. 
Höger hjärnhalva styr alltså vänster sida av kroppen, och tvärtom. 

 

 
Hjärnans olika delar och lober. 

 
 

Frontalloben (pannloben): uppmärksamhet, omdöme, beslutsfattande, motivation, 
problemlösning, kontroll av känslor och socialt beteende, språkligt uttryck (tal), motorik. 

Temporalloben (tinningloben): språkförståelse, minne, informationshantering, musikalisk 
upplevelse, ansiktsigenkänning. 

Parietalloben (hjässloben): känseluppfattning, rumslig information och rumsuppfattning, höger- 
vänster-indelning, matematisk förmåga. 

Occipitalloben (nackloben): hantering och tolkning av 
synintryck. 

Lillhjärnan: koordination, finmotorik, balans, kroppskontroll. 

Hjärnstammen: känsel och motorik i ansiktet, sväljförmåga, 
balans, reglering av vakenhet och sömn, andning, blodtryck, 
hjärtrytm, kroppstemperatur. 

 
Ryggmärgen 

Ryggmärgen är uppdelad i olika segment: 

• 8 halssegment (cervikala) = C1–C8 

Spinalnerver från halssegmenten går främst till muskler i 
armarna. 

• 12 bröstsegment (torakala) = Th1–Th12 

Spinalnerver från bröstsegmenten går till bålens muskler. 

• 5 ländsegment (lumbala) = L1–L5 

Spinalnerverna från ländsegmenten går till benen. 

• 5 sittbenssegment (sakrala) = S1–S5            
  
 
  
 

Ryggmärgens olika segment. 
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Från sittbenssegmenten utgår nerver som är viktiga för 
urinblåsans och tarmarnas funktion. 
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Tumörer i centrala nervsystemet 
Hjärnan, ryggmärgen och dess hinnor bildar tillsammans det centrala nervsystemet, CNS. 
Tumörer som uppstår i CNS kan vara primära eller sekundära. Primära tumörer är de tumörer 
som uppstår i hjärnans eller ryggmärgens egna celler. Sekundära tumörer är metastaser, även 
kallade dottertumörer, som spridit sig till hjärnan eller ryggmärgen från en primär tumör i en 
annan del av kroppen. De båda typerna behandlas på olika sätt. Behandlingen av metastaser 
beror av vilken primär tumör som metastaserna utgår ifrån. Primära tumörer i CNS sprider sig 
ytterst sällan till andra delar och organ av kroppen. 

Tumörer kan även vara godartade eller elakartade, även kallat benigna eller maligna. 
Elakartade tumörer är cancer. För tumörer i CNS används sällan begreppen hjärncancer eller 
ryggmärgscancer utan man talar i stället om CNS-tumör respektive ryggmärgstumör. Det beror 
delvis på att även en godartad tumör kan ge symtom och vara svår att behandla. Så även om 
en godartad tumör inte är cancer kan följderna bli desamma som om den var en elakartad 
cancertumör. 

I Sverige insjuknar cirka 1 100 personer varje år med en primär tumör i CNS. Det motsvarar runt 
2 % av all cancer i Sverige 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Vad är cancer. 
 

Orsaker 

Man vet inte varför tumörer i CNS uppstår. Den enda kända riskfaktorn är att ha exponerats för 
joniserande strålning mot huvudet, men riskökningen är låg. 

Ärftligheten vid tumör i CNS är låg. 
 

Tumörtyper 

Det finns många olika tumörtyper i CNS, både godartade och elakartade. Tumörerna delas in 
efter vilken celltyp de består av, hur de växer och hur snabbt de växer. De vanligaste CNS- 
tumörerna är gliom, som utgår från stödjevävnadsceller, och meningeom, som utgår från 
hjärnhinnorna. 

 
Tumörgradering 

De olika tumörtyperna graderas efter malignitetsgrad, alltså hur elakartade de är. Man använder 
en fyrgradig skala som utvecklats av Världshälsoorganisationen, WHO. Tumörer med grad 1 
växer avgränsat och långsamt. Generellt betyder en högre grad att tumören har mer avvikelser 
jämförelsevis mot normal vävnad och att högre grad generellt sett är associerad med snabbare 
tillväxt. 

 
Genetiska biomarkörer 

Förändringar i tumörens arvsmassa, så kallade genom, undersöks med molekylärgenetiska 
analyser. Olika genetiska biomarkörer kan vara specifika för en viss tumörtyp och kan ge 
information om prognosen och tumörens känslighet för olika behandlingar. 

 
Diagnos och behandling 

Vilken behandling som rekommenderas beror på vilken tumörtyp det gäller, var tumören sitter 
och hur du mår i övrigt. En del tumörer behöver inte behandlas, men kan behöva kontrolleras 
med röntgen. En del tumörer kan opereras och då tas ett vävnadsprov som analyseras för att få 
mer information om tumören. Utlåtandet kallas PAD-svar. 
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Ibland går det att ta bort hela eller stora delar av tumören genom en operation, och ibland gör 
man en mindre operation för att ta ett vävnadsprov, en biopsi. Vissa tumörer kan behandlas 
med strålning, med cytostatika eller med en kombination av båda. 

Många patienter behöver behandling och rehabilitering för de symtom som tumören orsakar. 
Kortison minskar svullnaden som ofta uppstår omkring tumören. Antiepileptiska läkemedel 
motverkar epileptiska anfall om tumören har orsakat epilepsi. Lindrande behandling kan också 
behövas mot exempelvis smärta och illamående. 

 
Prognos 

Prognosen vid en tumör i CNS varierar med typen av tumör, dess läge och hälsan i övrigt. 
Behandlingen kan vara komplicerad och sjukdomen allvarlig, oavsett tumörens malignitetsgrad. 
Oftast behöver man ta reda på vilken typ av tumör det rör sig om för att kunna bedöma 
prognosen. 
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Körkort vid tumör i centrala nervsystemet 
En tumör i hjärnan eller ryggmärgen kan påverka din förmåga att köra bil och andra 
motorfordon. Beroende på var tumören sitter kan den göra att du får sämre koordination, 
motorik och syn, vilket kan göra dig olämplig som bilförare. 

Du kan även få sämre reaktionsförmåga och bli tröttare än vanligt. Dessutom kan behandlingar 
och läkemedel ge biverkningar som försämrar din körförmåga. 

 
Körförbud 

I Transportstyrelsens föreskrifter beskrivs bland annat medicinska krav för att ha körkort. Din 
läkare är skyldig att bedöma om det finns mediciniska hinder för att du ska få köra bil. Du kan 
också behöva göra tester för att bedöma din körförmåga. 

Du kan få körförbud på grund av tumören, till exempel om du har 

• neurologiska symtom som gör att du har sämre körförmåga 

• en ökad risk för att få epileptiska anfall 

• gjort en operation i centrala nervsystemet 

• behandlingar som påverkar körförmågan 

• synfältsbortfall eller annan synpåverkan 

• kognitiv påverkan. 
 

Om tumören orsakar epilepsianfall anger Transportstyrelsen att du måste vara anfallsfri i ett år 
för att få köra bil. Reglerna är strängare vid högre behörigheter, till exempel körkort för buss 
eller lastbil. 

Körförbud kan vara aktuellt vid flera olika tillstånd och din läkare har ett juridiskt ansvar för att 
bedöma din körförmåga. Den nationella vårdprogramgruppen för tumörer i hjärna och ryggmärg 
rekommenderar att patienter har körförbud i minst 3 månader efter ett neurokirurgiskt ingrepp 
eller efter strålbehandling mot hjärnan. Därefter ska din körförmåga bedömas och många har 
körförbud under lång tid. 

Fråga alltid din läkare om du får köra motordrivna fordon, och när det kan vara lämpligt att börja 
köra igen efter en operation eller annan behandling. 

 Läs mer på transportstyrelsen.se. Sök på Medicinska krav. 
 
 

Vapenlicens vid tumör i centrala nervsystemet 
En CNS-tumör kan ge symtom som innebär att du inte bör ha och hantera skjutvapen. 

Om din läkare bedömer att du är olämplig att ha och hantera skjutvapen, av medicinska skäl, 
kommer hen att anmäla detta till Polisen. Då kommer Polisen att beslagta dina vapen. För att 
undvika det kan du sälja eller överlåta dina vapen till någon annan som är behörig. 
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Beslut om behandling av tumör i centrala nervsystemet 
Efter utredningen tar vården fram ett behandlingsförslag utifrån sjukdomens egenskaper, dina 
förutsättningar och riktlinjerna i det nationella vårdprogrammet. Vilken eller vilka behandlingar 
som rekommenderas för just dig diskuteras på en multidisciplinär konferens, MDK. 

 
Faktorer som påverkar valet av behandling 

Olika tumörer har olika egenskaper som till exempel påverkar hur snabbt de växer och vilken 
typ av behandling de är känsliga för. 

Gradering av tumör och PAD 

Man analyserar vävnadsprov från tumören i mikroskop för att gradera hur elakartad den är, så 
kallad malignitetsgrad, med hjälp av WHO:s klassifikation. Med graderingen kan man förutse 
tumörens utveckling och din prognos. 

Utöver vävnadsprovet analyserar man också olika förändringar i tumörcellernas genetiska 
material. I neuropatologens utlåtande sammanfattas alla delar i en diagnos, så kallad PAD, som 
inkluderar tumörens typ, WHO-graden och de molekylärgenetiska resultat som är relevanta för 
tumören. Med hjälp av utlåtandet bestäms vilken behandling som förväntas vara mest effektiv 
för dig. 

Om det inte går att ta ett vävnadsprov från tumören gör man en samlad bedömning av tumörtyp, 
malignitetsgrad och lämplig behandling, utifrån radiologiska undersökningar, prover och 
symtom. 

Andra faktorer 

Tumörens storlek och var den sitter kan ha betydelse, liksom ditt hälsotillstånd, andra sjukdomar 
och läkemedel. Det kan också inverka om du är gravid eller ammar. Vad du själv vill och 
behöver är också viktigt när du och din läkare ska besluta om din behandling. 

 
Behandling av tumörer i centrala nervsystemet 

Tumörer i centrala nervsystemet kan behandlas med operation, strålbehandling eller läkemedel. 
Cytostatika är det vanligaste läkemedlet. I vissa fall kan det även vara aktuellt att behandla med 
alternerande elektriska fält. 

Det är vanligt att kombinera flera behandlingar. Vad som rekommenderas för dig beror på 
tumörtypen, tumörens läge och ditt hälsotillstånd. 

Operation brukar rekommenderas om tumören sitter tillgängligt, om den växer eller orsakar 
besvär, eller för att säkert fastställa tumörtypen. Ibland går det att ta bort hela, och ibland bara 
delar av tumören. 

Du kan också behöva behandling för att lindra olika symtom, till exempel hjärnsvullnad, 
epileptiska anfall, smärta eller illamående. 

Du är delaktig genom att diskutera den rekommenderade behandlingen tillsammans med din 
läkare, och ni kommer överens om vilken behandling du ska ha. Du har alltid rätt att tacka nej till 
behandling. Dina närstående kan också vara ett viktigt stöd, men det är du som bestämmer. 

Din behandling kan komma att ändras beroende på hur tumören svarar på behandlingen och 
hur du mår. 
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Komplementär och integrativ medicin 
I samband med sjukdom och/eller din behandling ställs du och dina närmaste inför många 
frågor och val. Kanske funderar ni över vad man själv kan göra som komplement till de 
behandlingar som planeras. Komplementär-, alternativ- och integrativmedicin är ett aktivt 
forskningsfält och det tillkommer hela tiden ny kunskap. En del av dessa metoder används inom 
hälso-och sjukvården medan flertalet används utanför. Det är naturligt att du som behandlas för 
cancer eller dina närstående vill försöka bemästra situationen med alla medel. Att lägga till 
preparat eller behandlingar kan innebära både möjligheter och risker. Det är svårt att ge 
generella råd – oftast behöver de anpassas till den individuella situationen. 

Ett bra första steg är att du skaffar dig mer kunskap för att i ett nästa steg kunna samråda med 
din vårdgivare. Nedan ges förslag på användbara vetenskapliga och produktneutrala webbsidor 
där du både kan hitta svar på många frågor och dra ut vetenskapliga sammanfattningar som du 
kan ta med till ditt möte med din vårdgivare. 

 
Kropp-själ-metoder 

Exempel på kropp-själ-metoder är meditation, mindfulness, akupunktur, avslappning och yoga. 
Dessa kan enligt aktuell forskning ha bra effekt vid stress, smärta, ångest, oro, depressiva 
symtom, trötthet, illamående, sömnbesvär och ge förbättrad livskvalitet. I källorna nedan kan du 
kolla upp vilka metoder som har effekt för vilka symtom. Det är bra att välja terapeut med 
omsorg, särskilt utanför hälso- och sjukvården, då man utan legitimation inte faller under hälso- 
och sjukvårdslagen. Till exempel bör terapeuten berätta om mål, innehåll och förväntad 
behandlingstid. Det kan också vara värt att kolla om terapeuten tillhör något yrkesförbund som 
har formulerade etiska riktlinjer och kvalitetskrav för sina medlemmar. Enligt 
patientsäkerhetslagen får inte andra än legitimerad personal behandla själva tumörsjukdomen – 
om någon utlovar bot mot cancer eller tumör bör man vara försiktig. 

 
Naturpreparat 

Naturpreparat är ett samlingsnamn för växtbaserade läkemedel, kosttillskott, vitaminer och 
mineraler. De innehåller ofta ämnen som både kan ha farmakologiska effekter och orsaka 
biverkningar. De kan innehålla ämnen i högkoncentrerad form och ska inte förväxlas med 
samma ämnen i maten. Vissa naturpreparat kan förstärka eller försvaga effekterna av en 
behandling. 

Kvalitetskontrollen av naturpreparat beror på hur de regleras. Växtbaserade läkemedel 
kontrolleras enligt lag avseende kvalitet och säkerhet såsom övriga läkemedel. För kosttillskott 
finns ingen motsvarande obligatorisk kontroll. 

 
Faktagranskade källor 

På följande webbsidor hittar du evidensbaserad information om effekt och säkerhet för specifika 
metoder, preparat och symtom: 

 
 Läs mer på cancercentrum.se. Sök på Komplementär och alternativ medicin. 

 Läs mer på mpa.se. Sök på Växtbaserade läkemedel och naturläkemedel. 

 Läs mer på cam-cancer.org. Klicka på Evidence-based summaries. 

 Läs mer på mskcc.org. Sök på About Mind-Body Therapies eller Search about herbs. 

 Läs med på cancer.gov. Sök på PDQ Integrative therapies summaries. 

https://www.mskcc.org/cancer-care/diagnosis-treatment/symptom-management/integrative-medicine/mind-body
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Cancerrehabilitering – för att må så bra som möjligt 
Att drabbas av cancer kan på många sätt vara svårt, för både dig som drabbas och dina 
närstående. Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och minska de fysiska, psykiska, 
sociala och existentiella följderna av sjukdomen och behandlingen. Det handlar om att ge dig 
och dina närstående stöd för att leva ett så bra liv som möjligt, utifrån er situation. 
Cancerrehabilitering kan behövas redan när vården misstänker cancer och kan pågå långt efter 
att behandlingen är slut. 

Dina behov av rehabilitering kan variera över tid och ska därför bedömas regelbundet. För att 
man ska kunna bedöma dina behov kan du få skatta hur du mår i ett formulär. 

Kontaktsjuksköterskan ger dig råd och stöd i din rehabilitering och berättar vilka insatser som 
finns. Hen vägleder dig också till de andra yrkesgrupper som är viktiga i din rehabilitering. 
Stödet kan till exempel bestå av att du får träffa en kurator för samtalsstöd, eller att du får träffa 
en fysioterapeut för att få hjälp med att återhämta dig efter en operation. Du kan även få råd om 
hur du ska hantera arbete och ekonomi under din sjukdom. 

 
Prehabilitering 

Prehabilitering är insatser inför behandlingsstart som syftar till att du ska må så bra som möjligt 
under och efter behandlingen. Det kan till exempel handla om att ge dig stöd i att förbättra din 
fysiska hälsa eller samtal för att stödja dig innan behandlingen startar. 

Genom att leva hälsosamt ökar du möjligheten att behandlingen går bra och att du mår bättre 
under behandlingen och efteråt. Använd därför tiden inför din behandling till att förbereda dig. 
Det gör skillnad att börja leva hälsosamt så snart som möjligt, även om du har kort tid på dig. 
Ibland behöver behandlingen skjutas upp tills du har bättre förutsättningar att klara den. 

 
Rehabiliteringsplan 

Om du behöver rehabilitering tar vården fram en rehabiliteringsplan tillsammans med dig. Den 
beskriver dina behov, planerade åtgärder, hur de ska följas upp och vem som ansvarar för vad. 
Där står också vad du själv kan göra för att må så bra som möjligt. 

 
Bidrag till rehabilitering 

Det finns bidrag från olika fonder och stiftelser som du kan söka, om vården inte betalar det stöd 
du vill ha. Du kan till exempel söka bidrag till en rehabiliteringsvistelse. Kuratorn kan berätta var 
du kan söka sådana bidrag. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Vad är cancerrehabilitering? 
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Rehabilitering vid tumör i centrala nervsystemet 
Egenvård räcker ofta som rehabilitering, med stöd av din läkare och kontaktsjuksköterska. Men 
du kan också behöva specialiserad neurologisk, fysisk eller kognitiv rehabilitering. 

 
Neurologisk rehabilitering 

Specialiserad neurologisk rehabilitering kan exempelvis innebära att du ligger inne på sjukhus 
efter en operation eller period av försämring. Det kan också vara dagrehabilitering under en 
period eller insatser av specialistvården eller primärvården. Din kontaktsjuksköterska hjälper dig 
att komma i kontakt med rätt instans. 

Specialiserad neurologisk rehabilitering ges i multidisciplinära team där olika yrkesgrupper 
ingår, till exempel en fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped. Du och teamet sätter 
tillsammans upp en rehabiliteringsplan. Rehabiliteringen kan ske individuellt eller i grupp, men 
träning som du gör själv är en viktig del. 

Ibland kan även dina närstående behöva stöd i hur de ska hjälpa dig på bästa sätt. Prata med 
teamet om det. 

 
Fysisk rehabilitering 

Den fysiska rehabiliteringen syftar till att du ska behålla eller förbättra dina kroppsfunktioner, 
men kan också innebära att träna upp nya funktioner. 

I fysisk rehabilitering ingår bland annat att träna: 

• gång 

• balans 

• förflyttning t.ex. från säng till stol 

• rörlighet 

• styrka 

• kondition 

• hantering av till exempel synfältsbortfall eller förlamning 

• tal- och sväljteknik. 

I rehabiliteringen ingår också att: 

• prova ut hjälpmedel 

• bedöma din hemmiljö och ditt behov av bostadsanpassning 

• hantera smärta och sömnbesvär. 
 

Kognitiv rehabilitering 

Kognitiva symtom är vanliga vid CNS-tumör. De är inte lika vanliga vid tumör i ryggmärgen, men 
de kan vara en biverkning av behandlingen. Vanliga kognitiva symtom är sämre närminne och 
uppmärksamhet och sämre förmåga att ta initiativ till, planera och genomföra aktiviteter i 
vardagen. Du kan också få talsvårigheter. 
De kognitiva symtomen kan vara svåra att upptäcka och förstå, för både dig själv, dina 
närstående och vårdpersonalen. Symtomen kan påverka livskvaliteten, familjelivet, arbetet och 
fritidsaktiviteterna. 
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Den kognitiva rehabiliteringen syftar till att du ska behålla eller träna upp dina kognitiva 
funktioner. 

I den kognitiva rehabiliteringen ingår bland annat att: 

• träna kommunikation, ibland även för närstående 

• hantera hjärntrötthet 

• prova ut och träna på att använda kognitiva hjälpmedel i vardagen 

• träna strategier för att hantera nedsatt minne. 
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Hälsosamma levnadsvanor 
Genom att leva hälsosamt får kroppen bättre förutsättningar för att hantera sjukdomen och 
behandlingen. Följ helst de rekommendationer som gäller för befolkningen i stort, men du kan 
också behöva anpassade råd utifrån din situation. Vad som fungerar för dig kan även förändras 
med tiden. Din kontaktsjuksköterska eller läkare berättar om det är något särskilt som du bör 
tänka på, och hjälper dig att få det stöd som du behöver. 

 
 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Skapa en hållbar vana. 
 

Mat 

Att äta hälsosamt är viktigt för att kroppen ska må bra. Näring och energi från mat och dryck 
hjälper din kropp att vara så stark och motståndskraftig som möjligt, så att den orkar genomgå 
behandlingar, läka sår och bygga upp krafter. Det bidrar också till snabbare återhämtning och 
mindre biverkningar samt förebygger förlust av muskelmassa och bygger upp förlorad vävnad. 

 
Kostråden är samma som för människor i allmänhet. Men vid sjukdom och behandling är det 
ibland viktigare att äta det du klarar av än att följa råden. 

Det är inte enskilda livsmedel, utan matvanorna i stort som har 

störst betydelse för hälsan. Rekommendationer 

• Ät mer grönsaker, frukt, bär, fisk, skaldjur och nötter. 

• Välj fullkornsprodukter, magra mejeriprodukter och 
växtbaserade fetter och oljor. 

• Ät mindre socker, salt, rött kött (från ko, gris, lamm och 
vilt) och charkprodukter. 

Om du äter enligt Livsmedelsverkets rekommendationer är 

kosttillskott som mineraler och vitaminer ofta onödigt. 

Om du äter enligt Livsmedelsverkets rekommendationer behöver du antagligen inga kosttillskott 

som mineraler och vitaminer. Dessutom kan vissa vitaminer och antioxidanter göra att din 

behandling blir mindre effektiv. 

Om du ska genomgå en operation eller onkologisk behandling behöver kroppen extra mycket 

protein för att kunna reparera celler och behålla muskelmassa. Ät därför gärna proteinrika 

livsmedel till varje måltid. 

Om du har svårt att äta, eller går ner i vikt, kan du välja mat som innehåller mycket energi 

(kalorier) och protein. Livsmedel som är energirika är till exempel nötter, fröer och oljor. 

Livsmedel som är proteinrika är till exempel linser, bönor, fisk, ägg, mjölk och kött. 
 

 Läs mer på livsmedelsverket.se. Sök på Hitta ditt sätt och Matvanekollen. 
 Läs mer på 1177.se. Sök på Så äter du hälsosamt. 
 Läs mer på cancerfonden.se. Välj Minska risken – Kost och cancer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ät hälsosamt för att må bra. 

https://www.cancerfonden.se/minska-risken/matvanor
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Fysisk aktivitet 

Att bli sjuk och få behandling kan göra dig osäker på vad kroppen klarar. Det kan påverka hur 
mycket du rör på dig. Det är viktigt att du hittar ett sätt att vara fysiskt aktiv som fungerar för dig. 
Om du är osäker, prata med din kontaktsjuksköterska eller läkare. 

Fysisk aktivitet är bra för dig på både kort och lång sikt. Att röra på sig är bra för både det 
fysiska och psykiska välbefinnandet. När du rör på dig ökar till exempel syreupptagningen i 
blodet och blodtrycket sänks, vilket är bra för din återhämtning. Det minskar också oro, 
nedstämdhet och trötthet, och kan ge minskad smärta och bättre sömn. Motion minskar även 
risken för benskörhet, som är en vanlig biverkning av vissa behandlingar. 

Rekommendationer 

• All rörelse räknas: promenader, trädgårdsarbete och att 
ta trapporna i stället för hissen. 

• Undvik att sitta stilla länge. Rör på dig regelbundet under 
dagen. 

• Rör på dig så att pulsen ökar och du blir andfådd minst 
2,5–5 timmar i veckan fördelat på flera tillfällen. 

• Träna de stora muskelgrupperna, till exempel ben, rumpa 
och axelparti, minst 2 gånger i veckan. 

• Är du över 65 år bör du träna balansen varje vecka. Du bör höja pulsen minst 2,5–
5 timmar i veckan. 

Under behandling är det vanligt att bli mindre fysiskt aktiv. Ofta mår du dock bättre av att 
försöka röra på dig och inte sitta stilla för mycket. Det är viktigt att du hittar en balans mellan 
aktivitet och vila som fungerar för dig. 
Börja gärna med enkla rörelser och små utmaningar och öka träningen efter hand. 
En fysioterapeut kan lägga upp ditt eget träningsprogram. Prata med din kontaktsjuksköterska 
eller läkare. 

 
Tips om du har svårt att komma igång  
• Ställ dig upp minst en gång i timmen. 

• Ta trappan i stället för hissen. 

• Gå omkring hemma när du pratar i telefon. 

• Gå av en busshållplats tidigare. 

• Cykla eller gå när du kan. 

• Planera in fysisk aktivitet i kalendern. 

• Försök hitta en träningskompis. 

• Dansa. 

• Gör vardagssysslor: dammsug, dammtorka, klipp gräset, kratta, tvätta bilen m.m. 

• Lek med barn eller djur i din närhet. 
 

Om du är mycket infektionskänslig eller har en pågående infektion, ska du inte träna med hög 
intensitet. Vissa biverkningar kan göra att du behöver anpassa hur du rör dig och tränar. Då kan 
du få hjälp av en fysioterapeut. 
 Läs mer på 1177.se. Sök på Rörelse är livsviktigt eller FaR – fysisk aktivitet på recept. 
 Läs mer på fyss.se. Sök på rekommendationer för fysisk aktivitet – För vuxna. 
 Se en film på youtube.com. Sök på Fysisk aktivitet och träning under cancerbehandling. 
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Vikt 

Du bör ha en hälsosam vikt, det vill säga varken vara under- eller överviktig. Därför behöver du 
äta hälsosamt och vara fysiskt aktiv. Om du håller en stabil, hälsosam vikt vet du att du får i dig 
lagom med energi. 

Det är vanligt att gå upp eller ner i vikt under en behandling. Var uppmärksam på om du 
ofrivilligt går upp eller ner i vikt. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Så bedömer du din vikt och Övervikt och fetma hos vuxna. 
 Läs mer på umo.se. Sök på Undervikt. 
 Läs mer på livsmedelsverket.se. Sök på Dieter och viktnedgång. 
 Läs mer på cancerfonden.se. Välj Minska risken – Övervikt och fetma. 

 
Solen 

Vissa behandlingar gör huden känslig för solen, på både kort och lång sikt. Vårdpersonalen kan 
berätta om det är något särskilt du behöver tänka på. 

Rekommendationer 

• Skydda din hud med kläder och hatt, och vistas i skuggan. 

• Du kan använda solskyddsmedel som komplement till kläder 
och skugga, men inte som enda solskydd. Använd 
solskyddsmedel med medelhög eller hög solskyddsfaktor 
(minst 15). 

• Det är viktigast att skydda huden när solen är som starkast, 
klockan 11–15 under vår och sommar i Sverige. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Så skyddar du dig mot solen. 
 Läs mer på stralsakerhetsmyndigheten.se. 
 Läs mer på cancerfonden.se. Välj Minska risken – Sola säkert. 

Skydda din hud med kläder och hatt och 
vistas i skuggan 

 

Alkohol 

Genom att avstå alkohol ger du kroppen bättre förutsättningar att hantera sjukdom och 
behandling, och minskar risken för biverkningar. Neurologiska symtom till följd av din tumör kan 
försämras av alkohol, t ex balansproblem och kognitiva symtom. Om du dricker alkohol kan du 
reagera annorlunda än innan du blev sjuk och vara känsligare för alkoholens påverkan. Det 
finns en ökad risk för epileptiska anfall vid alkoholkonsumtion. 
Andra fördelar med att dricka mindre alkohol är att sömnen och minnet kan förbättras och att 
risken för att råka ut för en olycka minskar. Alkohol innehåller dessutom mycket energi 
(kalorier). Att dricka mycket alkohol kan därför bidra till övervikt, vilket ökar risken för många 
sjukdomar. 

 
Rekommendationer 

• Avstå alkohol under cancerbehandling. 
• Om du ändå väljer att dricka alkohol, drick mer sällan och mindre per gång. Du kan 

också välja drycker med lägre alkoholhalt. 
 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Så kan du ändra dina alkoholvanor. 
 Ladda ner Systembolagets app Måttfull. 
 Läs mer på alkohollinjen.se eller alkoholprofilen.se. 

https://www.cancerfonden.se/minska-risken/overvikt
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 Läs mer på cancerfonden.se. Välj Minska risken – Undvik alkohol. 
 

Tobak och andra nikotinprodukter 

Genom att avstå tobak och andra nikotinprodukter som snus och e-cigaretter, ger 
du kroppen bättre förutsättningar att hantera sjukdom och behandling. Rökstopp 
minskar risken för komplikationer efter en operation, till exempel 
lunginflammation, sårinfektion och blodpropp. Rökstopp minskar också risken för 
biverkningar av strål- och läkemedelsbehandling, till exempel benskörhet, och 
förbättrar immunförsvaret. Det finns studier som visar att rökning och nikotin 
minskar effekten av vissa cytostatika, men där behövs mer forskning. Det 
säkraste rådet är att undvika tobak och andra nikotinprodukter före och under 
din behandling. 

 
 

 

Att sluta röka är bra 
för din hälsa. 

 
Alla som röker förbättrar sin hälsa genom att sluta, oavsett ålder, tidigare sjukdomar och hur 
länge eller hur mycket de har rökt. Det är också bra för din ekonomi, för miljön och för att inte 
utsätta andra för passiv rökning. 

Även att snusa är skadligt för hälsan. Hälsoeffekterna av andra nikotinprodukter som 
e-cigaretter och vitt snus vet vi inte så mycket om än. Men de innehåller nikotin, som man vet 
har flera negativa effekter. 

Rekommendationer 
Avstå nikotin före och under din behandling. 

 Läs mer på cancerfonden.se. Välj Minska risken – Var rökfri. 
 Läs mer på slutarokalinjen.se. 
 Läs mer på 1177.se. Sök på Hjälp att sluta röka och Rökning och snusning. 
 Läs mer på umo.se. Sök på e-cigaretter och Att sluta röka. 

 
Droger och narkotika 

Att använda droger eller narkotika kan påverka din hälsa negativt, och ger ofta andra problem i 
livet. Ingen tror att hen ska få problem med att ta droger i början, men efter ett tag brukar det bli 
svårare att ha kontroll. Drogerna blir allt viktigare för dig, och påverkar livet mer och mer. 

Genom att inte ta droger eller narkotika ger du kroppen bättre förutsättningar att hantera 
sjukdom och behandling. Att använda droger eller narkotika kan påverka din hälsa, 
behandlingens effekt och förvärra biverkningar. Det finns läkemedel som räknas som narkotika. 
Dessa ska du bara använda om du får dem utskrivna av en läkare. Annars är det olagligt och 
kan vara skadligt. Berätta för din läkare om du använder droger eller narkotika innan din 
behandling startar. Det är säkrast för dig och du kan få hjälp att sluta. Läkaren har tystnadsplikt. 

 
 Läs mer på 1177.se. Sök på Beroende av droger. 
 Läs mer på droghjalpen.se, drugsmart.se och nasverige.org. 
 Läs mer på umo.se. Välj Tobak, alkohol och droger. 
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Närstående – någon som står dig nära 
 

Att vara närstående till någon som är sjuk kan vara mycket 
omvälvande. Det är vanligt att må dåligt och känna oro. 
Det kan vara svårt att stötta den som är sjuk när den 
närstående samtidigt känner en stark oro. Det kan också 
kännas svårt att veta på vilket sätt man bäst stöttar. Ibland 
kan det handla om att visa förståelse och omtanke, men 
ibland kan det handla om att vara den som ställer krav och 
kanske uppmuntra den som är sjuk att söka hjälp. Att stå 
bredvid och inte veta vad man ska göra kan ge en känsla 
av maktlöshet. Du som är sjuk kan underlätta för dina 
närstående att ge dig stöd genom att prata med dem hur 
du känner och låta dem följa med på besök till psykolog, 
kurator, kontaktsjuksköterska eller läkare, om det känns 
bra för dig. 

Det är vanligt att känna oro som 
närstående till någon som är sjuk. 

 

Det är också vanligt att du som är sjuk känner oro för dina närstående och vill ta hand om och 
skydda dem, men det är viktigt att du inte lägger det ansvaret på dig. Det kan även hända att 
relationen till dina närstående förändras och blir mer komplicerad av det ni går igenom. Det finns 

patient- och närståendeföreningar där närstående 
kan söka stöd och prata med andra som har liknande 
erfarenheter. Närstående kan också träffa en kurator 
själv eller söka anhörigstöd i sin kommun. På vissa 
håll erbjuder vården stödgrupper till närstående. 

 
Anhörigstöd 

När en person är långvarigt sjuk står 
närstående ofta för en stor del av vården 
och omsorgen. Även om de 

närstående gärna hjälper den som är sjuk och kanske ser det som självklart, kan de även 
behöva stöd för egen del. De flesta kommuner erbjuder anhörigstöd som närstående kan söka. 
En biståndshandläggare kan berätta hur närstående gör en ansökan och om den måste 
kompletteras med en utredning. 

Det varierar vilket stöd som finns att få, till exempel: 

• Samtalsstöd. Det kan ske individuellt eller tillsammans med en handläggare i grupp med 
andra närstående. 

• Avlösning. Den som är sjuk bor under en period i särskilt boende eller äldreboende. 

• Växelvård. Den som är sjuk växlar regelbundet mellan att bo hemma och i särskilt boende. 

• Hemtjänsten tar över vården en del av dygnet. 

• Dagverksamheter av olika slag. 
 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Anhörigstöd och Att vara närstående i vården och Vara nära 
någon som är cancersjuk. 

 Läs mer på anhorigasriksforbund.se. 

Det finns olika stöd för närstående att få. 
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Här kan du och dina närstående få stöd 
Cancerkompisar 

Ger närstående från 13 år möjlighet att få kontakt med andra i samma situation. 

 Webbplats: cancerkompisar.se. 
 

Cancerlinjen, Cancerfonden 

Erbjuder råd och stöd av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. 

 Webbplats: cancerfonden.se. Sök på cancerlinjen. 
 Telefon: 010-199 10 10 

 
Cancerresan 

Plattform med syfte att ta tillvara på cancerberördas idéer och engagemang och göra 
cancerresan mer lättnavigerad. 

 Webb plats: cancerresan.se. 
 

Cancerrådgivningen 

Erbjuder samtalsstöd av specialistsjuksköterskor inom onkologi utbildade inom samtalsstöd. De 
kan svara på frågor om bland annat symtom, behandlingar och biverkningar. 

 Webbplats med chatt: cancercentrum.se. Sök på cancerrådgivningen. 
 Telefon: 08-123 138 00 

 
Kurator eller psykolog 

Kontakta din vårdcentral eller prata med din kontaktsjuksköterska för stöd, vägledning och 
remiss till kuratorer eller psykolog. 

 
Sjukhuskyrkan 

Finns på nästan alla sjukhus och ger stöd på olika sätt. Flera församlingar inom Svenska kyrkan 
har samtalskontakter. De kan även förmedla kontakt med andra trossamfund. Du behöver inte 
vara kristen eller troende för att söka stöd genom sjukhuskyrkan. 

 
 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Råd och stöd vid cancer. 
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Mindfulness 
Mindfulness betyder sinnesnärvaro och är en meditationsteknik som bygger på att man ska vara 
uppmärksam på det som händer just nu, i stunden. Mindfulness kan öka förmågan att hantera 
stress, smärta, sömnproblem, oro, ångest och depression. 

Även om du är medveten om varför du känner på ett visst sätt i en viss situation, är det inte 
säkert att du kan göra något annorlunda just i den stunden. Därför kan det vara bra att ha några 
enkla minnesregler för hur du hanterar en situation på ett medvetet sätt: 

• Koncentrera dig på din andning en liten stund. Dra djupa andetag och känn efter vad som 
händer i kroppen, här och nu. Det ger dig ett litet andrum och ett avstånd till tankarna och 
känslorna. 

• Observera. Försök att få en uppfattning om tankar, känslor, kroppen och vad som händer. 

• Acceptera. Acceptera att situationen är som den är. Du kan inte göra om den men du kan 
försöka göra det bästa av den. 

• Svara annorlunda. Försök att inte bara reagera enligt dina gamla mönster. Kan du kanske 
göra något nytt och annorlunda? 

• Gå vidare. Du har gjort vad du kunde i situationen, även om det kanske inte blev som du 
tänkte dig. Lämna nu det som var och gräm dig inte. Var öppen för nästa ögonblick. 

Mindfulness innebär inte bara skön avslappning, det kan också vara svårt och jobbigt. När du 
stannar upp och är närvarande i stunden kan du möta både positiva och negativa tankar, och 
obehagliga känslor och minnen kan bli tydligare än innan. 

 
 Läs mer och hitta övningar på 1177.se. Sök på Mindfulness och avslappning genom andning 

https://www.1177.se/liv--halsa/stresshantering-och-somn/avslappning-genom-andning/
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Patientföreningar 
Patientföreningar arbetar ideellt och erbjuder information, stöd och aktiviteter. Du behöver inte 
vara medlem för att kontakta dem. Patientföreningar kan även erbjuda stöd till närstående. 

 
Svenska Hjärntumörföreningen 

Svenska Hjärntumörföreningen är till för alla som 
har drabbats av en tumör i hjärnan eller 
ryggmärgen – själv eller som närstående. 

Föreningens medlemmar stödjer varandra akut och långsiktigt genom alla utmaningar som 
sjukdomen innebär. Den skapar kontakt mellan drabbade, sprider information och ordnar 
sammankomster. Bland medlemmarna finns patienter, närstående och vårdpersonal, och de 
finns över hela landet. Medlemskapet är gratis. Du behöver inte vara medlem för att kontakta 
föreningen. 

 
 Webbplats: hjarntumorforeningen.se 

 E-post: info@hjarntumorforeningen.se 

 Det finns också olika Facebookgrupper. Du hittar dessa på startsidan 
hjarntumorforeningen.se. 

 
 
 
 

Spinalis  

Stiftelsen Spinalis har till ändamål att främja och stödja forskning, utbildning, 
behandlingsutveckling och rehabilitering av främst ryggmärgsskador. 

 

 Webbplats: spinalis.se 
 Webbplats: ryggmargsskada.se 

mailto:info@hjarntumorforeningen.se
https://spinalis.se/
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Hjärntrötthet 
Hjärntrötthet kännetecknas av en energilöshet som är kraftigare än vanlig trötthet. Den kan 
uppstå som symtom efter en skallskada, stroke, tumör och annan sjukdom som påverkar 
hjärnan. Hjärntrötthet är ofta ett dolt problem som inte syns för omgivningen. 

 
Vanliga symtom 

• Huvudvärk 

• Ljud- och ljuskänslighet 

• Koncentrationssvårigheter 

• Irritabilitet 

• Mental trötthet eller energilöshet 

• Minnesproblem 

• Stresskänslighet 

• Yrsel 

• Svårigheter att komma i gång 

• Sömnproblem 
Besvären kan variera under dygnet och även från dag till dag. Det kan leda till problem både på 
arbetet och privat. Symtomen gör att det kan vara ansträngande att delta i samtal, vara med på 
möten eller till och med träffa vänner. 

Arbetsterapeuten kan hjälpa dig med råd och hjälpmedel för att underlätta din vardag. Prata 
med din kontaktsjuksköterska och läkare och du har besvär. 

 
Råd vid hjärntrötthet 

• Hitta den tid på dagen då du har mest ork. Planera dina aktiviteter efter det. 

• Planera in tid för vila och återhämtning. 

• Ta pauser regelbundet och ofta, innan du blir för trött. Vila hjärnan från all stimulans. 

• Använd en almanacka eller dagbok för att planera, och få bättre struktur och översikt över 
dagen. 

• Arbeta i lugn takt, och gör en sak åt gången. 

• Läs och använd skärm (dator, tv, mobil och läsplatta) endast korta stunder. 

• Använd hörselskydd eller öronproppar om du är känslig för ljud. 

• Använd solglasögon eller keps om du är känslig för ljus. 

• Var fysiskt aktiv varje dag, till exempel en kortare promenad i naturen, för att lindra tröttheten. 

• Prova mindfulnessövningar. 

• Våga be dina närstående om hjälp med praktiska saker. 

Att tänka på för närstående 

Dela upp era besök och kom bara några åt gången för att hälsa på. I början kan det räcka med 
korta besök. Erbjud er att hjälpa till med praktiska saker för att avlasta personen med 
hjärntrötthet. 
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 Läs mer på brainfatigue.se. 

 Läs mer på neuro.se. Sök på Hjärntrötthet. 
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Närhet och sexualitet 
Det är vanligt att ha funderingar kring sexualitet när man är sjuk. Oavsett var du befinner dig i 
livet och vilka erfarenheter du bär med dig har du rätt till stöd. Du kan ha en partner eller leva 
ensam, vara sexuellt erfaren eller oerfaren. Om du inte tidigare har erfarenhet av sexuella 
relationer kan det kännas svårt att inleda en sådan när du är sjuk. 

Det finns oftast inga hinder för att ha sex, men många upplever ett sämre sexliv under tiden de 
behandlas. Att vara sjuk och få behandling kan ge oro och ängslan, kroppsliga förändringar, 
ändrad självbild, nedsatt ork, biverkningar av behandlingen eller allmänt sämre välbefinnande. 
Allt detta kan påverka lusten och förmågan att ha sex. Periodvis kan du känna mindre lust, men 
lusten kan också öka. Vissa behandlingar kan också minska känsligheten för smekningar och 
beröring, eller orsaka sveda och smärta vid beröring och samlag. 

Om du har en partner, prata om hur ni ska 
vårda och hantera sexualiteten. Berätta om 
dina känslor inför din kropp och dina 
funderingar kring närhet och sex. Lyssna även 
på din partners upplevelse. Tillåt er att känna 
sorg över att det kanske inte fungerar som ni är 
vana vid, men se det inte som att samlivet är 
skadat för all framtid. 
Prata med din kontaktsjuksköterska eller läkare 
om du har funderingar eller besvär, så att du 
kan få stöd, råd och eventuell behandling, till 
exempel mot torra slemhinnor och 
erektionsproblem. Du kan också få hjälp att 
komma i kontakt med en sexolog eller kurator. 

 
Råd om närhet och sexualitet 

• För att hitta tillbaka till din lust: 

Om du har en partner kan ni njuta av närheten 
till varandra utan att det behöver leda till sex. 

─ Försök att minnas positiva sexuella upplevelser ur ditt förflutna. Gå igenom upplevelsen 
steg för steg och försök att minnas hur det kändes att ha lust. 

─ Hitta dina erogena zoner, det vill säga områden på kroppen som ger njutning när de 
smeks. Armveck, knäveck, insida lår och nacke kan vara sådana områden. 

─ Lusten till sex föds oftast ur den kroppsnära kontakten med en partner. Beröring utlöser 
produktion av hormonet oxytocin, som ger välbefinnande. 

─ Pröva dig eller er fram och känn efter vad som kan väcka lusten. Tillåt dig eller er att söka 
nya vägar till njutning. Var tydlig med hur du känner och visa hur du vill ha det. 

─ Tillåt dig själv att känna såväl njutning som lust. Berör dig själv och unna dig till exempel 
massage. Tillfredsställ dig själv om det känns bra. 

• Avstå från sex om det känns bäst för dig. Njut av närheten till varandra utan att det måste 
leda till sex. Om din partner blir upphetsad, se det inte som ett krav på sex utan som ett 
tecken på att du är sexuellt attraktiv. 

• Tvinga dig inte till något som gör ont. Lusten kan minska om sex förknippas med smärta och 
obehag. Glidmedel och alternativa samlagsställningar kan hjälpa. 

• Cancer smittar inte, inte heller när man har sex. Däremot ska ni använda säkra 
preventivmedel för att undvika graviditet, infektioner och att överföra spår av läkemedel 
genom kroppsvätskor. 
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 Läs mer på 1177.se. Sök på Cancer och sexualitet. 
 Läs mer på Cancerfonden.se. Sök på Sex och cancer. 
 Läs mer på RFSU.se. Sök på Cancer och sex. 
 Läs mer på Ungcancer.se eller UMO.se. Sidorna vänder sig till dig som är ung. 
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Smärta vid tumör i centrala nervsystemet 
Smärta kan vara mycket påfrestande för kroppen och psyket, och man kan få sämre livskvalitet. 
Det finns också en koppling mellan smärta, ångest och nedstämdhet. 

Prata med din kontaktsjuksköterska eller läkare om du har ont. Tillsammans kommer ni överens 
om vilken metod ni ska använda för att bedöma och skatta smärtan. 

Modern smärtbehandling är effektiv och gör att fler mår bättre. 
 

Behandling av smärta 

Vid behandling av smärta är det viktigt att ta reda på var, när och hur du har ont. Det finns 
många olika behandlingsmetoder, och vilken som passar dig beror på typen av smärta. Smärtan 
kan till exempel bero på skadad vävnad eller tryck på nerver. 

Det är vanligt att kombinera läkemedel som verkar långvarigt och läkemedel som verkar snabbt. 
De bör tas på regelbundna tider för att hålla en så jämn nivå i kroppen som möjligt, vilket 
minskar risken för plötslig smärta. 

Du och din läkare bestämmer tillsammans vilken behandling och uppföljning som passar för dig. 

Det finns även andra metoder för smärtlindring, till exempel akupunktur och behandling med 
transkutan nervstimulering, TENS. 

Huvudvärk 

Tumör i hjärnan kan orsaka huvudvärk. Smärtan beror på retning av hjärnhinnor och blodkärl, 
medan själva hjärnvävnaden är okänslig för smärta. Spänningshuvudvärk, med spända eller 
ömma muskler i skalpen, förekommer också hos personer med hjärntumör. 

Om din huvudvärk beror på ett ökat tryck innanför skallbenet till följd av tumören eller en 
svullnad, upplevs den ofta vara värst på efternatten eller tidig morgon. Det beror på att trycket 
ökar när du ligger ner. Den här typen av smärta behandlas ofta med kortison för att minska 
svullnaden, eller med paracetamol som till exempel Alvedon. Ibland kombinerar man dessa 
läkemedel. 

Huvudvärk är också en vanlig biverkning av onkologisk behandling. 

Det är viktigt att bedöma huvudvärkens karaktär, så att du kan få rätt behandling och bra råd. 

Smärta till följd av tumör i ryggmärgen 

Nästan alla patienter med tumör i ryggmärgen upplever ryggvärk. Smärtan kan vara lokal i 
ryggen eller stråla ut, radikulär smärta. Den radikulära smärtan beror på att nervrötterna 
påverkas. 

Vid nervsmärta, neurogen smärta, beror utbredning och lokalisation av smärta på vilka 
nervstrukturer som är påverkade. Smärtan kan beskrivas som brännande, stickande, ilande eller 
diffust obehaglig, ibland kombinerad med en känsla av stumhet eller svullnad. Det finns 
läkemedel speciellt anpassade för neurogen smärta. 

Annan smärta 

Patienter med hjärntumör kan också uppleva en diffus led- och muskelvärk som kan komma 
efter till exempel en längre tids behandling med kortison eller cytostatika. 

 
Råd vid smärta 
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Kontakta vården 

• om de läkemedel som din läkare ordinerat inte hjälper, eller om de ger kraftiga 
biverkningar 

• om smärtan blir värre eller förändras över tid 
• om du får huvudvärk i kombination med illamående eller kräkningar. 

• Lär känna din smärta: när den kommer och vad som lindrar den. Ha en smärtdagbok där du 
skriver när, var och hur smärtan känns. Det kan hjälpa din läkare att anpassa behandlingen 
och underlätta din vardag. 

• Följ läkarens ordinationer och prata med din kontaktsjuksköterska eller läkare när du behöver 
en förändring. Det kan vara farligt att ändra något själv. 

• Värme eller kyla kan kännas behagligt i lagom dos. 

• Ta dina smärtlindrande läkemedel regelbundet över dygnet. 

• Använd fysisk aktivitet som smärtlindring när det går. Du kan öka mängden endorfiner i 
kroppen genom att anstränga dig så att du blir varm och svettig i 20 minuter. 

• Avslappning och mindfulnessövningar kan hjälpa dig att hantera smärtan. 

• Om du har huvudvärk på grund av ökat tryck i hjärnan: 
─  undvik häftiga rörelser med huvudet 
─  pröva att höja huvudändan i sängen med till exempel kuddar. 
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Sömnsvårigheter 
God sömn är viktigt för din hälsa, livskvalitet och förmåga att prestera och fungera. 
Sömnsvårigheter är vanligt vid sjukdom och behandling. Det kan bero på oro och ångest över 
att du har fått en sjukdom, och funderingar över hur behandlingen ska gå och hur din framtid 
kommer att se ut. Kanske oroar du dig för sjukhusvistelsen, ekonomin eller familjen. Sömnen 
kan även störas av biverkningar av din sjukdom och behandling, till exempel smärta, 
illamående, trötthet, ändrad hormonbalans, täta toalettbesök eller inkontinens. Sömnen kan 
också påverkas av vad du äter och dricker, balansen mellan vila och aktivitet, nikotin, alkohol 
och läkemedel. 

Vanliga sömnbesvär är att ha svårt att somna, att vakna efter att ha somnat och ha svårt att 
somna om, och att vakna för tidigt på morgonen. Om sömnbesvären påverkar din vardag är det 
viktigt att du berättar det för din kontaktsjuksköterska, 
så att du kan få hjälp att komma till rätta med dem. I 
första hand behandlas 
sömnsvårigheter med egenvård. 

 
Råd vid sömnsvårigheter 

• Regelbunden fysisk aktivitet gör ofta att du 
sover bättre. 

• Försök att varva ner en stund innan du ska gå 
och lägga dig. 

• Försök att ha regelbundna vanor. 

• Se till att ha det lugnt, mörkt och svalt i 
sovrummet. 

• Undvik ljus sent på kvällen. Även ljuset från en 
mobilskärm, datorskärm eller liknande kan motverka sömnen. 

• Hitta en balans mellan aktivitet, vila och sömn som fungerar för dig. 

• Drick inte kaffe sent på dagen. 

• Om du behöver vila, undvik att sova middag för sent på dagen och helst inte längre än 
30 minuter. 

• Pröva avslappningsövningar, lugn musik, meditation och mindfulness. 
 

Behandling med läkemedel 

Om du har problem med sömnen kan du behandlas med insomningstabletter eller 
sömntabletter. Läkemedlen är ofta receptbelagda. Prata med din kontaktsjuksköterska eller 
läkare om du har besvär. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Sömnsvårigheter och Mindfulness. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fysisk aktivitet kan hjälpa dig att sova bättre 



4. REHABILITERING OCH EGENVÅRD 
Egenvård vid biverkningar och symtom 

Senast uppdaterad 2023-03-28 

 

 

Trötthet vid sjukdom – fatigue 
I samband med vissa sjukdomar, till exempel cancersjukdom, och behandling är det vanligt att 
drabbas av en särskild trötthet. Denna trötthet kallas fatigue. Det är en psykisk, fysisk och social 
trötthet. Den liknar inte vanlig trötthet och går inte att sova bort. Många upplever fatigue som 
total energilöshet, och den kan uppkomma även om du inte anstränger dig. Din förmåga att 
minnas, koncentrera dig och lösa problem kan bli sämre. Tröttheten kan också leda till 
uppgivenhet, stress, oro och depression. 

Det är individuellt hur svåra besvär du upplever och hur länge det håller i sig. Du kan vara trött 
lång tid efter att en behandling har avslutats. Prata med din kontaktsjuksköterska eller läkare om 
du har besvär. 

 
Orsaker till fatigue 

• Sjukdomen påverkar din ämnesomsättning, så att energin i maten förbränns snabbare eller 
inte kan tillgodogöras fullt ut i kroppen. 

• Sjukdomen och behandlingen kan ge biverkningar och oro som påverkar din sömn och hur 
du äter. Svårigheterna att sova och äta kan göra dig kraftlös. 

• Du rör på dig mindre än du brukar på grund av sjukdomen och behandlingen. 

• Cancercellerna skapar en obalans i kroppens immunförsvar genom att det frisätts fler 
cytokiner i kroppen än normalt. 

• Sjukdomen och behandlingen orsakar blodbrist som gör dig tröttare. 

• Olika former av psykisk påverkan. 
 

Råd vid fatigue 

• Rör gärna på dig. Fysisk aktivitet hjälper mot fatigue. 

• Uppmärksamma vilken tid på dygnet du är som piggast, så att 
du kan planera in aktiviteter när du har som mest energi. 
Prioritera det som du tycker är roligt och viktigt. 

• Försök att göra saker du tycker om och som ger energi och 
avkoppling. Försök att ha ett socialt liv och träffa människor du 
tycker om. 

• Berätta om din sjukdom och fatigue. Ökad förståelse från 
omgivningen kan leda till ett ökat stöd och en större flexibilitet 
som minskar stressen för dig och därmed ger dig mer ork. 

• En fysioterapeut kan utforma ett träningsprogram för dig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fysisk aktivitet hjälper mot trötthet. 

• En arbetsterapeut kan ge dig fler råd och strategier för att hantera fatigue i vardagen, på 
arbetet och på fritiden. 

 
 Se en film om fysisk aktivitet och träning på youtube.com. Sök på Fysisk aktivitet och träning 

under cancerbehandling. 

 Läs mer på cancerfonden.se. Sök på Trötthet vid cancer. 

 Läs mer på eftercancern.se. Se Symtom – Fatigue. 
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Datortomografi, DT 
Datortomografi, DT, är en särskild form av röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av 
kroppens inre organ. Bilder från en DT gör att din läkare kan bedöma sjukdomen och vilka 
behandlingar du bör erbjudas. DT-undersökningar kan även användas av din läkare för att 
utvärdera resultatet av behandlingen, och hjälpa kirurger att planera en eventuell operation eller 
strålbehandling. Datortomografi kallas också för skiktröntgen eller CT (från engelskans 
computed tomography). 

Om du har frågor, prata med din läkare eller personalen där du ska undersökas. 
 

Förberedelser 

Du får information om hur du ska förbereda dig i din kallelse till undersökningen. 
 

Så går det till 

Du får ligga på en brits. 

Ofta används kontrastmedel 
som du dricker eller får direkt i 
blodet. Det ger ännu tydligare 
bilder. 

Undersökningen går mycket 
snabbt. Själva bildtagningen 
tar inte mer än högst 15–20 
sekunder. 

För att bilderna ska bli skarpa 
är det viktigt att du ligger helt 
stilla under bildtagningen. 

 
Efteråt 

Oftast mår du som vanligt efter undersökningen. Om du har druckit kontrastmedel kan du bli lite 
orolig i magen. Om du har fått kontrastmedel i blodet är det bra att dricka mycket under det 
första dygnet, för att få ut kontrastmedlet ur kroppen via urinen. 

Om du har fått lugnande eller läkemedel som påverkar ögonen, får du inte köra bil efteråt. 

Om du får utslag eller andra tecken på allergisk reaktion, ska du höra av dig till 
röntgenavdelningen eller ringa telefonnummer 1177 för att få råd. 

 
När får jag svaret? 

Du kommer överens med din läkare om hur du får svaret. Du får även veta ungefär hur lång tid 
det tar. 

 
 Läs mer på 1177.se. Sök på Datortomografi. 
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Under datortomografisk undersökning är det viktigt att du ligger helt stilla 
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Magnetkameraundersökning, MR 
En magnetkamera kan ta bilder av nästan alla inre organ i kroppen. Undersökningen görs för att 
upptäcka sjukdomar, kartlägga skador och följa upp behandlingar. Magnetkameran använder 
inte röntgenstrålar, utan tar bilder med hjälp av magnetfält och radiovågor. 

Om du har frågor, prata med din läkare eller personalen där du ska undersökas. 
 

Förberedelser 

Du får information om hur du ska förbereda dig i din kallelse till undersökningen. 
 

Så går det till 

Du får ligga på en brits i en så kallad 
magnettunnel. 

Ibland används kontrastmedel som du 
dricker eller får direkt i blodet som kan 
göra att det känns som att det hettar 
till i kroppen. Det ger ännu tydligare 
bilder. 

Undersökningen tar vanligtvis 20– 
45 minuter och du måste ligga helt 
stilla. Du kan hela tiden kommunicera 
med en röntgensjuksköterska. 

Det hörs ett ganska kraftigt knackande 
och surrande ljud när magnetkameran tar 
bilderna. Därför får du ha hörselskydd eller 
hörlurar på. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magnetkamera. 

 

Efteråt 

Oftast mår du som vanligt efter undersökningen. Om du har druckit kontrastmedel kan du bli lite 
orolig i magen. Om du har fått kontrastmedel i blodet är det bra att dricka mycket under det 
första dygnet, för att få ut kontrastmedlet ur kroppen via urinen. 

Om du har fått lugnande eller läkemedel som påverkar ögonen, får du inte köra bil efteråt. 

Om du får utslag eller andra tecken på allergisk reaktion, ska du höra av dig till 
röntgenavdelningen eller ringa telefonnummer 1177 för att få råd. 

 
När får jag svaret? 

Du kommer överens med din läkare om hur du får svaret. Du får även veta ungefär hur lång tid 
det tar. 

 
 Läs mer på 1177.se. Sök på Magnetkamera. 
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Arbeta, studera eller vara sjukskriven? 
Att utredas, behandlas eller rehabiliteras för en tumör är påfrestande både fysiskt och 
psykiskt. Det kan göra att du behöver vara sjukskriven. Det är vanligt att vara sjukskriven helt 
eller delvis någon period, men hur mycket varierar från person till person. En del kan arbeta eller 
studera som vanligt. Andra kan arbeta eller studera vissa perioder eller enstaka dagar. En del 
kan inte göra det alls. 

Det är viktigt att du inte har dåligt samvete mot familjemedlemmar, arbetskamrater eller 
studiekamrater om du inte kan arbeta. 

Dina möjligheter att arbeta beror på 

• hur sjukdomen och behandlingen påverkar dig 
• hur du kan genomföra dina arbetsuppgifter 
• de krav som finns i ditt arbete. 
Arbetsgivaren är skyldig att se över hur arbetstid och arbetsuppgifter kan anpassas, för att du 
ska kunna fortsätta arbeta eller komma tillbaka till arbetet efter en sjukskrivning. 

Fördelar med att arbeta eller studera 

Det finns fördelar med att arbeta eller studera, även om det bara är några timmar om dagen. Det 
kan hjälpa dig att ha rutiner i vardagen, vara aktiv och hålla kontakten med arbetskamrater eller 
studiekamrater. 

Prata med din handläggare på Försäkringskassan i förväg, om du planerar att arbeta till viss 
del när du är sjukskriven. Annars kan sjukpenningen påverkas. 

En längre tids sjukskrivning kan leda till att du blir isolerad. Du kan också oroa dig för hur det 
ska gå att komma tillbaka till jobbet eller studierna. 

Tips för bättre återhämtning när du är sjukskriven 

• Försök att komma upp i tid på morgonen. 
• Ät frukost, lunch och middag på vanliga tider. 
• Försök att komma ut en stund varje dag. 
• Ta hand om dig och gör sådant du tycker om och mår bra av. Det kan vara din hobby eller att 

prata med någon som är viktig för dig. 
• Var fysiskt aktiv i den mån du kan. Det hjälper mot stress, sömnproblem och nedstämdhet. 
• Håll kontakten med nära vänner och arbetskamrater eller studiekamrater. Om det är svårt i 

kontakten med arbetsplatsen, be vården, facket, skyddsombudet eller en närstående om 
hjälp. 

• Jämför dig inte med andra. Ta hänsyn till vad du orkar. 

 
Plan för att gå tillbaka till arbetet 

Din arbetsgivare är skyldig att ta fram en plan för att du ska börja arbeta igen, när du har varit 
sjukskriven 60 dagar eller mer eller ska gå upp i arbetstid. På sjukhus och vårdcentraler eller 
hälsocentraler kan det finnas rehab koordinatorer som kan stödja dig att komma tillbaka till 
arbetet. De kan även samverka med arbetsgivare och Försäkringskassan för att anpassa 
arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. 

 Läs mer på forsakringskassan.se. Sök på Plan för återgång i arbete. 

https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/bYyxDsIwDES_hSGjlSI2tgrxA7BUXZBL3RDSOpHjBvH3RFVHtrt7d2d729mesXiH6iPjXH33eS7nhPoyx1NrmktkJdb79XGjnCJnX8g0KANpdr6gVDdFoeHrHOT3GiZBrnGssfgcagEWGrfBrmHVGFBh8KOgM02akaF-ACqJQ3bgYeuT_oM7sim0hx-cK7nC/
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Ekonomiskt stöd för dig som är sjuk 
Ekonomiskt stöd för dig som är sjuk 

Din ekonomi kan påverkas när du är sjuk och inte kan arbeta 
eller studera som vanligt. Det finns ekonomiskt stöd du kan 
söka. Kuratorn på sjukhuset kan ge vägledning och berätta 
vilka möjligheter som finns. Kuratorn kan också hjälpa dig att 
göra en ansökan om det behövs. 

Sjuklön och sjukpenning 

I Sverige finns en lag om allmän sjukförsäkring som är till för att ge trygghet för personer som 
blir sjuka och behöver sjukskrivas. Vissa ersättningar kräver att du har jobbat och betalat skatt, 
medan andra ersättningar går att söka bara du bor i Sverige. Om du får ersättning från din 
arbetsgivare kallas det sjuklön. Om du får ersättning från Försäkringskassan kallas det 
sjukpenning. 

Om du är anställd med rätt till sjuklön ska du sjukanmäla dig den första sjukdagen till din 
arbetsgivare. Arbetsgivaren betalar sjuklön för de första 2 veckorna du är sjukskriven. Därefter 
behöver du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan för att få fortsatt ekonomisk 
ersättning. 

Sjukpenning är den vanligaste ersättningen, och summan varierar beroende på vilken inkomst 
du har. Men det finns ett tak, alltså ett maxbelopp som Försäkringskassan får betala ut. Du kan 
räkna ut ungefär hur mycket du kan få i sjukpenning genom Ersättningskollen. 

 
Om du är anställd utan rätt till sjuklön eller är studerande, föräldraledig, arbetssökande eller 
egenföretagare, ska du sjukanmäla dig första sjukdagen till Försäkringskassan. Då kan du 
ansöka om sjukpenning för utebliven inkomst eller behålla ditt studiestöd. 

Studiestöd och sjukpenning 

Om du arbetar vid sidan av dina studier kan du få behålla ditt studiestöd och även ansöka om 
sjukpenning under din sjukskrivning. För att få sjukpenning måste du tjäna ett minimibelopp per 
år. 

Om du bara studerar kan du få behålla ditt studiestöd under din sjukskrivning. 

Vem har rätt till sjukpenning? 

Försäkringskassan bedömer om du har rätt till sjukpenning efter att de har fått in sjukanmälan, 
ansökan om sjukpenning och ett läkarintyg. För att du ska ha rätt till sjukpenning behöver du 
uppfylla två kriterier: 

Du ska ha en sjukdom eller skada. 

Sjukdomen ska sätta ner din arbetsförmåga med minst en fjärdedel. 
 
 

 Läs mer på forsakringskassan.se. Sök på Sjukpenning eller Socialförsäkringen och 
Ersättningskollen. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på När du blir sjukskriven och Ekonomiskt stöd när du är sjuk. 
 Läs mer om vad som gäller för studerande på CSN.se. Sök på Om något händer eller 

ändras. 
 Läs mer om vad som gäller för arbetssökande på arbetsformedlingen.se. Sök på Om du blir 

sjuk. 

 
 
 
 
 
 
När du är sjuk kan du ansöka om 
ekonomiskt stöd. 
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Kan jag både jobba och få ersättning samtidigt? 
Många klarar av att jobba trots svår sjukdom, men kanske inte på heltid. Det är fullt möjligt att 
jobba deltid och ansöka om ersättning från sjukförsäkringen för tiden du inte jobbar. Men det 
finns regler som säger hur mycket tid du kan jobba och hur mycket tid du får ersättning för. 

 Läs mer på forsakringskassan.se. Sök på Sjukpenning för anställda. 
Försörjningsstöd 

Du kan ansöka om försörjningsstöd hos socialtjänsten i din kommun, om du har svårt att 
försörja dig själv och din familj. Försörjningsstödet ska tillgodose hushållets regelbundna utgifter 
per månad. 

 Läs mer på socialstyrelsen.se. Sök på Ekonomiskt bistånd – för privatpersoner. 
 
 

Avskrivning av studielån 

I vissa fall kan ditt studielån skrivas av helt eller delvis om du är sjuk och har svårt att betala av 
ditt lån. Olika regler gäller för olika lån. 

 Läs mer på CSN.se. Sök på Avskrivning av studielån. 
Aktivitetsersättning 

Du kan söka aktivitetsersättning om du är 19–29 år och har en sjukdom eller 
funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta under minst ett år. För att ha rätt till 
ersättning måste du vara försäkrad i Sverige. 

 Läs mer på forsakringskassan.se. Sök på Aktivitetsersättning. 
Försäkringar 

Det finns försäkringar som kan ge ersättning i samband med sjukdom och sjukskrivning, till 
exempel sjukförsäkring. 

Fonder, stiftelser och föreningar 

Om du har en sjukdom finns det fonder, stiftelser och föreningar som ger stöd till vård, alternativ 
vård, rehabilitering, rekreation, läger, vårdresor, må bra-resor, hjälpmedel, fritidshjälpmedel, 
utbildning, dator med mera. 

Ensamstående, föräldrar och familjer med låg inkomst kan söka ekonomiskt stöd till kläder, 
hyra, heminredning, hushållsmaskiner, ombyggnad, resor med mera. 

 
 

Ekonomiskt stöd för närstående 
När en närstående till dig är sjuk finns det olika sätt att söka ekonomiskt stöd. En kurator kan 
berätta vilka möjligheter som finns och hjälpa dig att göra en ansökan. 

Närståendepenning 

Närståendepenning är till för att göra det ekonomiskt möjligt att inte arbeta och i stället vårda en 
närstående som är svårt sjuk. Närstående är den som har en nära relation till den som är sjuk 
och behöver inte vara släkt eller familj. Med vård menas att vara nära och ge stöd, och ses som 
ett komplement till de insatser som vården kan erbjuda. Vård kan också vara att uträtta ärenden 
eller följa med på läkarbesök. Du kan få närståendepenning även om den som är sjuk vistas på 
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sjukhus. Med svårt sjuk menas att sjukdomen innebär en påtaglig fara för livet för den som är 
sjuk. 

Läs mer och ansök på forsakringskassan.se. Sök på Närståendepenning. 

Fonder 

Om du har en närstående som är sjuk finns det fonder och stiftelser som ger stöd till vård, 
alternativ vård, rehabilitering, läger, vårdresor, hjälpmedel, fritidshjälpmedel med mera. 

Ensamstående, föräldrar och familjer med låg inkomst kan söka ekonomiskt stöd till kläder, 
hyra, heminredning, hushållsmaskiner, ombyggnad, resor med mera. 

Försäkringar 

Ibland ingår ekonomiskt stöd i försäkringar, till exempel en barnförsäkring eller en 
vårdnadshavares personliga försäkring. 

Försörjningsstöd 

Du kan ansöka om försörjningsstöd hos socialtjänsten i din kommun, om du har svårt att 
försörja dig själv och din familj. Försörjningsstödet ska tillgodose hushållets regelbundna utgifter 
per månad. 

Läs mer på socialstyrelsen.se. Sök på Ekonomiskt bistånd – för privatpersoner. 

Ekonomiskt stöd och bidrag för föräldrar 

Läs mer på forsakringskassan.se. Sök på Tillfällig föräldrapenning, Omvårdnadsbidrag och 
Merkostnadsersättning för barn. 

 
 

Bidrag till tandvård 
Till och med 23 års ålder har du som är försäkrad i Sverige rätt till gratis tandvård. Från och med 
24 års ålder betalar du själv för din tandvård, men med ett statligt allmänt tandvårdsbidrag. 

Särskilt tandvårdsbidrag 

Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna kan du behöva 
förebyggande tandvård. Du kan då ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag. Bidraget gäller endast 
undersökning och förebyggande tandvård. Det är tandläkaren eller tandhygienisten som avgör 
om du har rätt till bidraget. Oftast krävs ett läkarintyg för att styrka din sjukdom eller 
funktionsnedsättning. 

 Läs mer på forsakringskassan.se och 1177.se. Sök på Särskilt tandvårdsbidrag. 
 
 

Högkostnadsskydd 
Högkostnadsskydd innebär att du inom ett år inte behöver betala mer än ett visst belopp för 
vård i din region. Det finns högkostnadsskydd för sjukvård, läkemedel, sjukresor och 
hjälpmedel. Om du når upp till högkostnadsbeloppet inom ett år får du ett frikort. Frikortet kan 
utfärdas elektroniskt eller i pappersformat. Kortet gäller ett år från det datum då den första 
kostnaden registrerades. Högkostnadsskyddet och frikortet gäller även i andra regioner. 
Däremot kan högkostnadsbeloppen skilja sig åt mellan olika regioner. 

Om du har ett elektroniskt frikort kan du behöva ta med dig en papperskopia av kortet om du 
ska få vård i en annan region. Ta kontakt med din region för att få ett sådant. 
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 För att få information om ditt högkostnadsskydd för läkemedel, logga in på 1177.se eller i 
appen 1177 och välj Läkemedelstjänster. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Patientavgifter och högkostnadsskydd. 
 
 

Näringspreparat 
Om du behöver kan du få näringsprodukter utskrivet på recept eller få ekonomiskt bidrag till det, 
beroende på ålder och region. Prata med din kontaktsjuksköterska eller dietist för att få 
information om vad som gäller i din region. 

 
 

Patienthotell 
Ibland kan du som behöver vård bo på ett patienthotell under en period. Det kan till exempel 
vara om du ska få en behandling eller utredas för något och bor långt ifrån sjukhuset. Då 
behöver du inte åka hem mellan de tillfällen du får vård. Det är vårdpersonal som beslutar om 
du kan bo på patienthotell. Ett patienthotell brukar ligga nära sjukhuset där du får vård. Det är 
inte alla sjukhus som har ett patienthotell. Ibland kan det vara ett vanligt hotell. 

På patienthotellet har du eget rum eller ett rum som du delar med närstående. På vissa 
patienthotell finns det vårdpersonal tillgänglig som kan hjälpa dig om du undrar något eller får 
besvär. Oftast är det sjuksköterskor eller undersköterskor. 

Det varierar mellan regionerna hur mycket du får betala för att bo på ett patienthotell. Prata med 
din kontaktsjuksköterska för att få veta vad som gäller i din region. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Patienthotell. 
 
 

Sjukresor 
Du kan ha rätt att beställa sjukresor till och från en vårdgivare, som betalas av din region. Alla 
sjukresor grundar sig på en medicinsk bedömning av dina förutsättningar och behov. Du har 
inte rätt till en sjukresa på grund av att du har långt till sjukhuset eller för att det är besvärligt 
med till exempel tågtider som inte passar. I vissa regioner har du automatiskt rätt till sjukresor 
om du har färdtjänst. 

Du kan även få ersättning för kostnader du har för att resa på egen hand till en vårdgivare. 
Spara alla kvitton för att få ut ersättning från din region. 

Det finns en avgift du alltid betalar själv, den så kallade egenavgiften. Hur hög egenavgiften är, 
bestämmer varje region och beror på vilket färdsätt du väljer. 

Om du själv väljer att vända dig till en annan region har du inte rätt till ersättning. 

Om du kallas till ett annat sjukhus för vård får du ett sjukreseintyg. 

 Läs mer om vad som gäller i din region på 1177.se. Sök på Sjukresor. 
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Personuppgifter hanteras enligt patientdatalagen och EU:s dataskyddsförordning. 

Dataskyddsförordningen gäller från och med 25 maj 2018. 

 

Behandling av personuppgifter 
Vården registrerar uppgifter om dig varje gång du är i kontakt med vården. Uppgifter som 
sparas kan vara personnummer, kontaktuppgifter och naturligtvis information om din hälsa. 
Vården använder och sparar uppgifterna för att kunna erbjuda dig så bra vård som möjligt. 

Vilka uppgifter som får sparas, hur länge och vem som har tillgång till dem är noga bestämt och 
reglerat i lag. Det är bara de personer som deltar i din vård eller som behöver det i sitt arbete 
som får tillgång till dina uppgifter. 

Det är din vårdgivare som har ansvar för att personuppgifterna hanteras på ett korrekt och 
lagligt sätt. Vårdgivaren har rutiner för att upptäcka och utreda om något felaktigt har hänt med 
personuppgifterna. 

 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Personuppgifter i vården. 
 

Tystnadsplikt och sekretess 

Alla som arbetar inom vården har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får berätta för någon vad 
de vet om dig, din sjukdom eller din behandling. I princip får de bara berätta det du själv har 
godkänt. 

Alla uppgifter i journalen omfattas av tystnadsplikt och sekretess. Bara den personal som 
behöver uppgifterna för att kunna ge en bra och säker vård får läsa journalen. Tystnadsplikten 
och sekretessen gäller även mellan personalen. 

 
 

Ersättning vid inställd operation 
Om en planerad operation ställs in kan du ha rätt till ersättning. Olika regioner har olika regler. 
Ofta är förutsättningen att du har fått beskedet mindre än 48 timmar före, och att operationen 
inte genomförs inom 24 timmar efter den ursprungliga tiden för operationen. Du har inte rätt till 
ersättning om operationen ställs in på grund av ditt hälsotillstånd eller av dina personliga skäl. 

Du kan få mer information och söker ersättning från den vårdenhet som skulle ha genomfört 
operationen. 

 
 

Ersättning vid skada 
Patientförsäkringen, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf 

Om du drabbas av en skada i samband med vård kan du ha rätt till ersättning enligt 
patientskadelagen. Ansökan om ersättning görs till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, 
Löf, på hemsidan eller via en blankett. Löf finns för patienter inom offentligt finansierad vård. 

Exempel på vad en ansökan till Löf kan handla om 

• Du har smittats vid en behandling. 



8. MINA RÄTTIGHETER SOM PATIENT 
Rättigheter 

Senast uppdaterad 2021-12-20 

 

 

 

• Det är ett fel på den utrustning som använts eller den har använts fel. 

• Du fått en felaktig eller försenad diagnos. 

• Du har fått en felaktig ordination av läkemedel. 

• Du har skadats i ett olycksfall i samband med vård. 
 

 Läs mer på lof.se. 
 Läs mer på 1177.se. Sök på Ersättning vid patientskada. 

 
Patientförsäkringsföreningen, PFF 

Om vårdgivaren inte är försäkrad gäller inte patientförsäkringen. Då kan du vända dig till 
Patientförsäkringsföreningen, PFF, som hanterar skador som har uppstått hos oförsäkrade 
vårdgivare. 

 Läs mer på pff.se. 
 

Läkemedelsförsäkringen 

Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel kan du vända dig till Läkemedelsförsäkringen 
och ansöka om ersättning. Du anmäler skadan genom att fylla i en särskild blankett som du kan 
ladda ner på lff.se. Du kan också hitta blanketten på apotek och vårdmottagningar. 

 Läs mer på lff.se. 
 
 

Ny medicinsk bedömning 
Du som har fått diagnosen cancer ska få möjlighet till en ”ny medicinsk bedömning”, även kallad 
second opinion. Det innebär att din cancersjukdom bedöms av en specialist på en annan 
specialistvårdsmottagning inom eller utanför din region. Syftet är att du ska känna dig trygg med 
att du har fått en korrekt diagnos och att den föreslagna behandlingen är lämplig för dig utifrån 
vetenskap, beprövad erfarenhet och dina förutsättningar. 

För att få en ny medicinsk bedömning ska du prata med din kontaktsjuksköterska eller läkare 
som ordnar med remiss till en annan mottagning. När bedömningen där är klar kommer du och 
din behandlande läkare tillsammans att diskutera svaret och vilket behandlingsalternativ som 
passar dig bäst. Bedömningen betalas av den region där du är folkbokförd. 

 
 

Patientlagen 
Patientlagen stärker patientens ställning, integritet, självbestämmande och delaktighet, och 
tydliggör kommuners och regioners ansvarsområden. 

 
Exempel på vårdens skyldigheter 

• Du ska få framföra egna önskemål om behandling eller vård och att planera din vård 
tillsammans med din läkare och kontaktsjuksköterska. 

• Du ska få begriplig information om din sjukdom och den behandling du erbjuds. 

• Du ska få informationen skriftligt om du vill det. 
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• Du ska få information om möjligheten att välja olika behandlingar om det finns möjlighet att 
välja. Läkaren är den som slutligt bedömer om den vård du önskar är motiverad medicinskt 
och enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. 

• Du ska få en fast vårdkontakt som kan hjälpa dig att samordna olika insatser och förmedla 
kontakter inom vården. Inom cancervården är det oftast kontaktsjuksköterskan som är den 
fasta vårdkontakten. 

• Du ska få möjlighet att få se din journal. Journalen tillhör vården, men du kan begära att få en 
kopia på de handlingar du vill. Du kan också läsa din journal om du är inloggad på 1177.se. 

• Du ska få möjlighet till en ny medicinsk bedömning vid allvarlig eller livshotande sjukdom, så 
kallad second opinion. 

• Du har alltid rätt att säga nej till vård och behandling, och du kan också avbryta pågående 
behandling och lämna sjukhuset eller vårdinrättningen när du vill. I så fall kan din läkare inte 
ansvara för följderna, utan ansvaret blir ditt eget. 

 
 Läs mer på 1177.se. Sök på Patientlagen. 

 
 

Patientsynpunkter 
Om du har varit med om någonting i vården som gjort dig ledsen, arg, besviken eller upprörd, 
eller om du tycker att du har fått fel vård eller behandling, är det viktigt att säga till. Kontakta i 
första hand din mottagning eller den avdelning där du har blivit behandlad. Du kan även vända 
dig till patientnämnden eller Inspektionen för vård och omsorg. 

 
Patientnämnden 

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som finns i alla regioner. Till 
patientnämnden kan du vända dig med frågor som rör all offentligt finansierad vård; regionens 
hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden och privata 
vårdgivare som har avtal med regionen. Ditt ärende kan leda till att kvaliteten förbättras så att 
inte samma sak händer igen. 

 För att få kontakt med patientnämnden kan du fråga vårdpersonalen där du har fått vård. Det 
finns också information på regionens webbplats. Du kan ringa eller skriva till patientnämnden. 

 
Inspektionen för vård och omsorg 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är en statlig myndighet som utreder händelser i vården. 
IVO tar reda på om något blev fel och varför. IVO bedömer också vad som är viktigt att åtgärda 
för att inte samma sak ska hända igen. Exempel på vad en anmälan kan handla om 

• Utebliven, försenad eller fel diagnos eller behandling 

• Brister i remisshantering 

• Fel vid läkemedelsbehandling 

• Felaktigt utförd behandling 

• Vårdrelaterade infektioner 

• Fallskador i samband med vård 
 

 Läs mer på ivo.se. 
 Läs mer på 1177.se. Sök på Om du inte är nöjd med vården. 
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Tolk 
Om du har en funktionsnedsättning som påverkar din förmåga att kommunicera eller om du inte 
talar svenska, har du rätt till en tolk i mötet med vården. Prata med din kontaktsjuksköterska om 
du behöver tolk. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Tolkning till mitt språk och Tolktjänster vid funktionsnedsättning. 
 
 

Vård i en annan region eller ett annat land 
Vård i en annan region 

Du kan söka öppenvård i hela landet, men varje region har sina egna bestämmelser för 
exempelvis om du behöver remiss eller inte. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Vård i en annan region. 
 

Vård i ett annat land 

En patient som är försäkrad för vårdförmåner i Sverige kan ha rätt att få planerad vård i ett 
annat EU-/EES-land eller Schweiz. 

 Läs mer på forsakringskassan.se. Sök på Patient som ska söka vård utomlands. 
 
 

Vårdgarantin 
Vårdgarantin innehåller bestämmelser om hur många dagar du längst ska behöva vänta: 

Kontakt med primärvården samma dag: Samma dag som du söker hjälp för ett hälsoproblem 
ska du få kontakt med primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen. Det 
kan ske via telefon eller genom ett besök. 

Medicinsk bedömning i primärvården inom 3 dagar: Du ska få en medicinsk bedömning av 
legitimerad personal inom 3 dagar. 

Besök i specialistvården inom 90 dagar: Om du får en remiss till den planerade 
specialiserade vården ska du få en tid för besök inom 90 dagar. Det gäller även om du sökt vård 
utan remiss. 

Behandling påbörjad inom 90 dagar: Efter beslut om behandling, till exempel en operation, 
ska du få en tid för det inom 90 dagar. 

Vårdgarantin gäller bara i den region där du är folkbokförd. Om du väljer att söka vård i en 
annan region är du inte garanterad att få vård inom någon bestämd tid. 

Akut vård berörs inte av vårdgarantin. Om du blir akut sjuk eller skadad ska du få vård så fort 
som möjligt, var du än är. Det är en sjuksköterska eller läkare som bedömer hur snabbt du 
behöver vård. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Vårdgaranti. 
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Att delta i en forskningsstudie 
Under behandlingstiden kanske du får frågan om du vill delta i en forskningsstudie som kan öka 
kunskapen om cancer. Du väljer själv om du vill vara med. 

Forskningen förbättrar vården av cancer i framtiden och är därför mycket viktig. Den leder till 
bättre och säkrare metoder för att ställa diagnos. Nya mediciner och behandlingar utvecklas, så 
att varje patient kan få just den behandling som hen behöver. Cancervården kan bara utvecklas 
om patienter som behandlas för cancer vill delta i forskningsstudier och utvecklingsarbete. 

Om du deltar i en studie kan det innebära att du till exempel lämnar blodprov och provar nya 
mediciner eller nya metoder för diagnos, rehabilitering eller omvårdnad. Dessutom sparas 
eventuellt en bit av din tumör i en biobank. 

 
Bra att veta 

• Man vet mindre om biverkningar av nya metoder än metoder som har använts under lång tid. 
Därför följs deltagare i studier mycket noggrant, så att eventuella biverkningar kan åtgärdas 
snabbt. 

• Alla forskningsresultat avidentifieras för att skydda deltagarnas integritet. Du kan när som 
helst lämna studien. 

• Du kan inte kräva att få vara med i en studie. Faktorer som avgör om du är en lämplig 
deltagare är typ av cancer, sjukdomsfas, ålder, kön och andra sjukdomar. 

• När du deltar i en studie har du samma juridiska skydd och rätt till skadeersättning som andra 
patienter. 

• Verksamhetschefen har ett övergripande ansvar för den forskning som sker på kliniken. Varje 
läkare har också ett etiskt och medicinskt ansvar att endast erbjuda dig att delta i en studie 
om hen bedömer att det kan vara positivt för dig. 

 
Om det är aktuellt för dig att delta i en studie kommer du få mer information av din läkare eller 
kontaktsjuksköterska. Ibland finns speciella forskningssjuksköterskor. 

 
Biobankslagen 

Du behöver ibland lämna prover. Vissa prover sparas i en biobank. Det främsta skälet till att 
prover sparas är att du som patient ska få en säkrare vård och behandling. Enligt biobankslagen 
ska du i samband med en provtagning få frågan om du samtycker till att provet sparas. Mer 
information får du vid besöket. 

 Läs mer på cancerfonden.se. Sök på Delta i en forskningsstudie. 
 Läs mer på 1177.se. Sök på Biobankslagen. 

 Läs mer om aktuella cancerstudier i Sverige på cancercentrum.se. Sök på Cancerstudier i 
Sverige. 
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Forskning och register 
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Nationella kvalitetsregister 
I nationella kvalitetsregister samlas information från hela landet om en viss sjukdom eller 
behandling. Det är den vårdgivare som du träffar som lämnar uppgifterna till kvalitetsregistret. 

 
Vad är ett kvalitetsregister? 

Det finns drygt 100 nationella kvalitetsregister i Sverige. Vilka uppgifter som registreras varierar 
mellan olika register. Varje register har valt ut vilka frågor som är viktiga att få svar på vid just 
den sjukdomen eller behandlingen. 

Här är några exempel på uppgifter som kan samlas in: 

• Resultat av prover och undersökningar. 

• Vilken behandling som har valts och vad resultatet blev. 

• Vilka läkemedel eller produkter som har använts. 

• Information om hur du som patient uppfattar din situation och hur den påverkas av sjukdomen 
eller behandlingen. 

 
Varför ska uppgifterna lämnas till ett kvalitetsregister? 

Kvalitetsregister ger sjukvården en möjlighet att utvärdera vården och göra den bättre, till 
exempel vilka behandlingsmetoder eller läkemedel som ger bra resultat vid en särskild sjukdom 
eller behandling. Informationen kan också visa vilka metoder som inte bör användas. Ju fler 
som är med i registret desto säkrare blir resultaten. 

 
Vilka rättigheter har jag som patient? 

• Som patient ska du alltid bli informerad innan dina uppgifter registreras i ett kvalitetsregister. 
Du kan bli informerad på olika sätt, till exempel i kallelsen eller av den vårdpersonal du träffar. 

• Det är frivilligt att delta i kvalitetsregister. Du kan tacka nej genom att meddela personalen på 
din lokala vårdenhet. Du har också rätt att när som helst få uppgifter om dig raderade ur 
kvalitetsregistret eller begära att hanteringen av dina uppgifter begränsas. 

• Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig som finns i kvalitetsregistret och du kan begära 
ett gratis registerutdrag. Du har också rätt att få veta vilka som har sett uppgifter om dig i 
kvalitetsregistret och kan begära ett loggutdrag. 

 
 Läs mer på 1177.se. Sök på Nationella kvalitetsregister. 

 
 

Cancerregistret 
Cancerregistret är ett nationellt hälsodataregister hos Socialstyrelsen. Syftet är att kartlägga 
cancersjukdomars förekomst och förändringar över tid. Det är en viktig källa för statistik och 
planering och gör internationella jämförelser möjliga. Informationen används också för forskning. 
Den ansvariga läkaren är skyldig att rapportera in till Cancerregistret när en cancersjukdom är 
upptäckt. Registreringen i Cancerregistret är inte frivillig. Cancerregistret presenteras en gång 
per år i publikationen Cancerincidens i Sverige. 

 Läs mer på socialstyrelsen.se. Sök på Cancerregistret. 
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