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

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

påverka din vård, om du vill. 

Pärmen ska bland annat innehålla 

• en tidsplan för undersökningar och behandlingar

• information och fakta om undersökningar och behandlingar

• information om och en plan för den rehabilitering du får

• kontaktuppgifter till viktiga personer

• tips och råd för egenvård.

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

vad som gäller för just dig. 

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

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

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

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

Min vårdplan  
och information 
till dig som ska utredas 

och behandlas för 
matstrupscancer 
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För synpunkter på innehållet kontakta Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland, regionaltcancercentrum@sll.se. 



1.MIN VÅRDPLAN

Cancerrådgivningen 
– det hjälper att prata om det

Cancerrådgivningen är en telefonrådgivning som erbjuder stödsamtal och information 

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

bara har funderingar. Cancerrådgivningen drivs av Regionalt cancercentrum 

Stockholm – Gotland.  

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

Mer information finns på 1177.se/sthlm-cancerradgivningen.  

1177 Vårdguiden 

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

del av berättelser om cancer från andra som drabbats. 

En kontaktsjuksköterska är en sjuksköterska med specialistkunskaper, som finns till 

för dig och dina närstående med stöd, information och rådgivning gällande din diagnos 

och behandling. Kontaktsjuksköterskan hjälper till med överlämning av information till 

andra berörda kliniker.  

En läkare är ytterst ansvarig för diagnos och behandling av din cancer. Det kan vara 
en kirurg eller onkolog.  

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

hjälp med ekonomin eller behöver komma i kontakt med myndigheter 

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

En dietist ger råd om mat och näring. 

En fysioterapeut/sjukgymnast ger råd om fysisk aktivitet och skapar träningsprogram 

som är anpassade efter dina förutsättningar.  
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Min vårdplan 

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

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

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

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

sätt som har betydelse för dig. 

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

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

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

vilken behandling som väljs.  

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

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

du inte förstår. 

Vårdprogram 

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

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

som råder om sjukdomen hos vårdpersonal. 
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Besvär och funderingar 

Markera vad du har besvär med eller funderar över: 

Praktiskt Fysiskt 

barnomsorg utseende 

bostad hygien/påklädning 

ekonomi  förändrad urinering 

transport avföringsproblem 

arbete/studier  stomi 

beslut om behandling ätsvårigheter/viktnedgång 

sjukskrivning illamående 

Relationer feber 

relation till barn rörlighet/fysisk aktivitet 

relation till partner minne/koncentration 

möjligheten att kunna få barn sömn 

släkt/vänner trötthet 

Känslomässigt smärta 

nedstämdhet sexualitet 

rädsla/oro stickningar i händer/fötter 

existentiella/religiösa funderingar tal/språk 

annat missbruk 

tobak 

Egna anteckningar: ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
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Cancerrehabiliteringsplan 

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

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

Viktigt för mig just nu 

Åtgärd 

Ansvarig 

Tidsplan 

Uppföljning  

► Läs mer om cancerrehabilitering under fliken ”Symtom, biverkningar, egenvård och

cancerrehabilitering.
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Cancerrehabilitering 

Syftet med cancerrehabilitering är att förebygga och minska de fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella följderna av cancersjukdom och behandling. Målet är att du ska fungera och må så 
bra som möjligt. Rehabiliteringen börjar redan under din behandling.  

Många olika yrkesgrupper arbetar med cancerrehabilitering. Prata med din 
kontaktsjuksköterska som hjälper dig vidare om du eller dina närstående behöver stöd. 

Fysisk aktivitet 
Regelbunden fysisk aktivitet minskar som regel biverkningar av cancerbehandlingen och kan 
lindra symtom på sjukdomen. 

Välj en fysisk aktivitet som du trivs med. Vilken typ av träning du väljer beror på hur fysiskt aktiv 
du har varit tidigare och hur du reagerar på din behandling. Det finns rekommendationer för hur 
du som har eller har haft cancer bör ägna dig åt fysisk aktivitet. Om det inte är möjligt för dig att 
följa rekommendationerna, försök vara så aktiv som din sjukdom tillåter. Undvik framför allt 
inaktivitet och långvarigt stillasittande.  

Känner du dig osäker när det gäller fysisk aktivitet i samband med din sjukdom och behandling 
kontakta din kontaktsjuksköterska, läkare eller fysioterapeut/sjukgymnast på den klinik där du 
behandlas. 

Om du får ytterligare träningsprogram från fysioterapeut/sjukgymnast kommer det att sättas in 
under denna flik. 

Samtalsstöd 
Cancer är en svår och omvälvande livshändelse, både för den som drabbas och för de 
närstående. Sjukdomen och dess behandling kan göra att livet förändras och existentiella frågor 
kan väckas. Det är vanligt att känna oro och nedstämdhet. 

Samtalsstöd kan vara till stor hjälp om du känner att det är svårt att hantera din situation. Prata 
med din kontaktsjuksköterska som kan ge information, råd och stöd till dig och närstående. 
Både närstående vuxna och närstående barn har rätt till stöd utifrån sina behov. 
Kontaktsjuksköterskan hänvisar dig vidare om det behövs.  

Arbete och ekonomi 
Du kan få kontakt med en kurator som har särskild kunskap om du behöver stöd vid kontakter 
med Försäkringskassan, kommunen, arbetsgivare eller rådgivning kring ekonomi. 

Rehabiliteringsvistelse efter avslutad cancerbehandling 
Du som bor i Stockholms län kan ansöka om vistelse på rehabiliteringsklinik på någon av de 
kliniker som landstinget har avtal med. Din läkare skriver remiss till hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen. För information se, 1177.se/stockholm, sök efter cancerrehabilitering. 
För alla patienter, oavsett var du bor, finns möjlighet att söka kortare rehabiliteringsvistelse 
genom Cancerrehabfonden. Läs mer på cancerrehabfonden.se  

Information om din cancerrehabilitering sätts in under denna flik. 

http://www.cancerrehabfonden.se/


2. MIN DIAGNOS

Matstrupscancer 

Cancer i matstrupen drabbar årligen cirka 400 personer i Sverige och är vanligare bland män än 
bland kvinnor. Det finns flera olika typer av tumörer i matstrupen där de vanligaste är cancer 
utgången från skiv- eller körtelslemhinna. De bakomliggande faktorerna som bidrar till att tumör 
uppstår skiljer sig mellan typerna. Behandlingen avgörs av både typ och utbredning av tumör 
liksom eventuell spridning (dottertumörer eller metastaser) och allmäntillståndet. 



2.MIN DIAGNOS

Utredning 

Cancer i matstrupen diagnostiseras med gastroskopi. Under gastroskopin kan man även ta 
vävnadsprover för att ta reda på typen av tumör.  

Eftersom cancerbehandlingen kan vara krävande att gå igenom är det viktigt att veta att den är 
meningsfull och inte utgör för stor påfrestning för dig. Därför görs även en utredning för att se 
om tumören eventuellt har spridit sig. 

► Nedan beskrivs den undersökning som utförs vid start av utredning.

Gastroskopi 
Vid denna undersökning förs en slang, ett så kallat endoskop, genom munnen ned till 
matstrupe, magsäck och tolvfingertarm.  Via instrumentet kan slemhinnorna i de undersökta 
delarna betraktas och vävnadsprover kan tas. 

Innan undersökningen 
Inför undersökningen får du bedövningsvätska i svalget och ibland lugnande medicin eftersom 
undersökningen kan upplevas obehaglig. Själva vävnadsprovtagningen är smärtfri. 
Undersökningen tar cirka 10 minuter. 

Gastroskopin kan ibland behöva upprepas eller kompletteras med ultraljud via endoskopet. 
Detta för att nya vävnadsprover kan behövas eller för att behandlande läkare behöver få mer 
exakt information om hur tumören växer.  Ibland behöver man också göra endoskopisk 
undersökning av luftvägarna (bronkoskopi) för att klargöra tumörutbredningen.  

Datortomografi (DT) av buk och bröstkorg och/eller 
Positronemissionstomografi kombinerat med datortomografi (PET-CT) 
Vid datortomografiundersökning (DT) avbildas kroppen i tunna skikt. Undersökningen kallas 
ibland skiktröntgen (CT). Du kommer att ligga på en brits som långsamt passerar genom en kort 
cylinder där kameran finns. Oftast ges kontrastvätska via ett blodkärl i armen. Undersökningen 
är smärtfri och tar ungefär 10 minuter. Detta görs dels för att se hur tumören växer utanför 
slemhinnan och för att leta efter spridning eller dottertumörer (metastaser) utanför matstrupen. 

Vid PET-CT ges först ett ofarligt radioaktivt ämne via ett blodkärl i armen. Ämnet samlas i 
tumören i större mängd än i frisk vävnad och kan på så sätt visa hur tumören växer. I övrigt är 
det samma undersökning som vid DT/CT.  

Behandlingsbeslut 

På en multidisciplinär konferens (MDK), där läkare med olika specialister (kirurger, onkologer, 
radiologer och patologer) samt kontaktsjuksköterskor deltar, tas rekommendationer fram för hur 
din cancer ska behandlas på bästa sätt. Därefter tar du tillsammans med din läkare beslut om 
vilken behandling som blir bäst för dig. 
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Utredning av allmäntillstånd 

Inför behandling av din cancer görs ibland en utredning av ditt allmäntillstånd. Detta för att se 
vilken behandling som passar dig bäst.  Nedanstående undersökningar kan då genomföras. 

Arbetsprov 
EKG (elektrokardiografi) tas samtidigt som du anstränger dig, antingen genom att cykla på en 
motionscykel, armcykel eller genom att gå på gåband. Under gradvis ökande belastning 
registrerar EKG hur ditt hjärta orkar, man mäter också pulsen. Undersökningen ger en 
uppskattning om vad kroppen klarar vid ansträngning, som behandlingen av den upptäckta 
tumören.  

Spirometri 
Matstrupen går igenom brösthålan och lungfunktionen kan behöva utredas inför operationen om 
man vid denna behöver trycka ihop lungorna. Lungfunktionen utreds genom att du blåser luft in i 
en spirometer som mäter hastighet och volym av luften som blåses ut.  



6. ASIH OCH PALLIATIV VÅRD

Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH 

Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH kan vara ett alternativ till att vara inlagd på sjukhus. Med 
ASIH kan du få lika teknisk avancerad vård hemma som på sjukhuset, till exempel dropp, 
syrgas, intravenös antibiotika och blodtransfusioner. Du kan få täta besök men behöver du 
kontinuerlig övervakning dygnet runt måste du läggas in på sjukhus. 

ASIH arbetar i multiprofessionella team och det är dina behov som avgör vilka yrkeskategorier 
du kommer att möta under din vårdtid. ASIH-teamet kan bestå av läkare, sjuksköterska, 
arbetsterapeut, fysioterapeut (sjukgymnast), kurator och dietist. 

Du kan vårdas hemma med ASIH om: 
• du har opererats för cancer eller får en annan cancerbehandling som kräver täta

vårdkontakter
• du har en obotlig sjukdom och behöver så kallad palliativ vård inför livets slut

Ditt medicinska tillstånd avgör om du kan få vård hemma. Det är din behandlande läkare som 
bedömer det. 
Stockholm är indelat i geografiska områden och du har möjlighet att välja ASIH-teamet som har 
verksamhet i det område där du bor. Prata med din kontaktsjuksköterska eller läkare om du vill 
ha stöd av ASIH. 
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Palliativ vård 

När en cancersjukdom inte längre går att bota, övergår vården i stället till att försöka bromsa 
sjukdomen och lindra symtom. Begreppet palliativ vård är ett förhållningssätt som används för 
att beskriva den behandling och de åtgärder som du kan få istället. Palliativ cancerbehandling 
kan omfatta flera olika insatser som exempelvis operation, behandling med cytostatika, 
hormoner eller strålning samt andra former av symtomlindring. Hur mycket vård du kan behöva 
varierar beroende på din form av cancer och dess spridning. Man kan få palliativ vård från 
några dagar till många år och behovet kan variera med tiden. 

Vård på olika ställen 
Det går inte att säga vilken vårdform som passar bäst för alla människor i alla situationer. Det 
finns allmän palliativ vård och specialiserad palliativ vård. En del vill vårdas hemma till livets slut 
med stöd, medan andra vill vara någonstans där det finns tillgång till personal dygnet runt. Det 
kan vara på sjukhus, sjukhem eller på palliativ slutenvårdsenhet. Beroende på vilken sorts vård 
du behöver kan du erbjudas olika alternativ och du har rätt att i möjligaste mån påverka var du 
vill få den palliativa vården. Du har också rätt att tacka nej till vård.  

► Fråga din kontaktsjuksköterska eller läkare om information kring hur du väljer palliativ vård.

Specialiserad palliativ slutenvårdsenhet 
Du kan få specialiserad palliativ vård med tillgång till personal dygnet runt om du under en 
period har komplexa och svåra symtom eller vid livets slut. Vårdteamet består av läkare, 
sjuksköterskor, arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut eller sjukgymnast, kurator och 
undersköterskor. Det kan även finnas tillgång till präst och samarbete med andra samfund och 
trosåskådningar vid behov. Bor du i Stockholm väljer du själv vilken enhet du vill vårdas av med 
hjälp av vårdvalsblankett. Bor du på Gotland finns möjlighet att vårdas hemma. 



7. STÖD FÖR NÄRSTÅENDE

Att vara närstående 

Att vara närstående till någon som är sjuk i cancer kan vara mycket pressande. Förutom 
oro för den som är sjuk kanske du har funderingar kring framtida ekonomi eller vad som 
händer om du själv inte skulle orka arbeta, vilket också kan skapa mycket känslor. Tveka 
därför inte att fråga om vilken hjälp som finns att få. 

Olika former av samtalsstöd 
Det kan vara svårt att stötta den som är sjuk, om du samtidigt själv har en stark oro. Det är 
vanligt att må dåligt när någon som står en nära är svårt sjuk.  

Ibland behöver man mer stöd än det som familj och vänner kan ge. Då kan det vara en stor 
lättnad att få prata med någon utomstående som har till uppgift att lyssna, som till exempel en 
kurator på sjukhuset. Du kan också kontakta en vårdcentral. Där finns ofta kuratorer och ibland 
psykologer. På vissa håll erbjuder vården stödgrupper till närstående.  

Sjukhuskyrkan kan ge stöd på olika sätt och hjälpa till om du vill komma i kontakt med andra 
religiösa företrädare. Sjukhuskyrkan finns på nästan alla sjukhus. 

Flera församlingar inom Svenska kyrkan har samtalskontakter. Du behöver inte vara kristen 
eller troende för att söka hjälp och tröst genom kyrkan. 

Barn har rätt att få veta 
Barn och tonåringar som är närstående till någon som har cancer, har rätt till det stöd, råd och 
information som de behöver. Vården är skyldig att se till att de får det. Se mer information under 
Barn som närstående. 

Sjukskrivning 
Du kan ha rätt till sjukskrivning om du inte kan arbeta på grund av en krisreaktion. 

Närståendepenning 
Du kan få närståendepenning om du avstår från arbete för att vårda den som är sjuk. Med vård 
menas att vara nära och ge stöd. Vård kan också vara att uträtta ärenden eller följa med på 
läkarbesök. Du kan få närståendepenning även om den som är sjuk vistas på sjukhus. Med 
svårt sjuk menas att sjukdomen är livshotande.  

Du ansöker om närståendepenning hos Försäkringskassan. Du behöver ett läkarintyg och ett 
samtycke från den som är sjuk. Du och andra närstående kan tillsammans ta ut totalt 100 
dagar. Ersättningen är lika stor som din sjukpenning och kan betalas ut för hel, halv eller 
fjärdedels dag.  

► Läs mer på 177 Vårdguidens webbsida, 1177.se/cancer.
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Barn som närstående 

Barn som är närstående till någon som har cancer har rätt att få information, råd och stöd. Det 
är hälso- och sjukvårdens skyldighet att ge det utifrån det enskilda barnets behov.   

Det som för många känns svårt är att veta hur man ska berätta för barn om sjukdomen, både 
små barn och lite äldre. Den kunskap som finns är att barn mår bra av att få veta något om vad 
som pågår i nära vuxnas liv. Barn kan annars lätt känna på sig att något är fel och kan skapa 
egna inre bilder av vad som händer. För ett litet barn kan det räcka att du berättar att du är sjuk 
och ska behandlas för att bli frisk. Om barnet har frågor är det bra försöka besvara dem så gott 
det går. Tala sanning. Däremot behöver du inte berätta så många detaljer. 

Äldre barn och tonåringar vågar ibland inte fråga den som är sjuk om allt de undrar över, 
eftersom de vill skydda den som är sjuk och visa hänsyn. Då kan det vara bra att någon annan i 
omgivningen försöker prata med barnet eller tonåringen för att se om det finns frågor och 
känslor som behöver komma fram. Det kan vara en vuxen som du och barnet har förtroende 
för. Har du skolbarn kan till exempel en mentor eller skolsköterska vara ett bra stöd. Det finns 
också en del stöd på internet som kan passa för lite större barn, till exempel: Nära Cancer, Ung 
Cancer och Cancerkompisar. 

Ta hjälp av vården om du behöver. Hälso- och sjukvården är skyldig att ge barn det stöd, råd 
och information som de behöver. 

Här kan du få mer stöd 
• Cancerrådgivningen ger stödsamtal och information till dig som berörs av cancer. Du är

välkommen som patient, närstående eller om du bara har funderingar.
Kontakt: 08-123 138 00, cancerradgivningen@sll.se

• Sjukhuskuratorn är van att prata med både vuxna och barn och kan ge dig psykologiskt stöd
och praktiska råd.

• Cancerfondens informations- och stödlinje infostodlinjen@cancerfonden.se,
020- 59 59 59.

• Nära Cancer har en webbsida för dig som är ung och står nära någon som har cancer. Här
kan du möte unga i liknande situation och kan få svar på dina frågor av sjukvårdspersonal.
Se, www.naracancer.se

• Randiga Huset, för familjer i sorg: www.randigahuset.se
• Cancerkompisar, stöd på nätet för närstående från 13 år och uppåt. Se,

www.cancerkompisar.se
• Barn och ungdomspsykiatrin i Stockholm: www.bup.se
• Barnens rätt i samhället (BRIS): www.bris.se
• Trossamfund. De flesta har personal som arbetar med barn och ungdomar.
• Rädda barnen, www.raddabarnen.se
• Ericastiftelsen, erbjuder psykoterapeutisk behandling för barn,

tonåringar och deras föräldrar. Se, www.ericastiftelsen.se
• Ung cancer, www.ungcancer.se

mailto:cancerradgivningen@sll.se
mailto:infostodlinjen@cancerfonden.se
http://www.naracancer.se/
http://www.randigahuset.se/
http://www.cancerkompisar.se/
http://www.bup.se/
http://www.bris.se/
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Mer läsning om att berätta för barn 

Barnen och sjukdomen, barn som anhöriga till svårt sjuk förälder. 
Broschyr från Karolinska universitetssjukhuset. Kan beställas 
via: kontaktaKP@karolinska.se  

Eller laddas ner som PDF här: 
anhoriga.se/Global/BSA/Dokument/Material_och_webbplatse
r/Barnen % 20och % 20sjukdomen-karolinska.pdf  

► Fråga din kontaktsjuksköterska om den finns på kliniken.

Vad säger jag till barnen? 

En broschyr från Cancerfonden som finns att beställa eller 
ladda ner via Cancerfondens hemsida.  

► Fråga din kontaktsjuksköterska om den finns på kliniken.

► Mer information finns på 1177.se/Tema/Cancer/Kris-och-sorg/ Där finns boktips för barn och
unga om döden och om sorg. Även cancerfonden har mer information om att prata med barn
på deras nivå. Se, cancerfonden.se/om-cancer/att-prata-med-barn-pa-deras-niva

http://www.anhoriga.se/Global/BSA/Dokument/Material_och_webbplatser/Barnen%20och%20sjukdomen-karolinska.pdf
http://www.anhoriga.se/Global/BSA/Dokument/Material_och_webbplatser/Barnen%20och%20sjukdomen-karolinska.pdf
http://www.1177.se/Tema/Cancer/Kris-och-sorg/


8. FORSKNING OCH KVALITETSREGISTER

Forskning och kvalitetsregister 

Under behandlingstiden kan du bli tillfrågad om du vill delta i forskningsprojekt som kan öka 
kunskapen om cancer. Deltagandet är helt frivilligt. Den behandling du får påverkas inte om du 
väljer att avstå från att delta i ett forskningsprojekt. 

Forskningen förbättrar vården av cancer i framtiden och är därför mycket viktig. Den leder till 
bättre och säkrare metoder för att ställa diagnos. Nya läkemedel och behandlingar utvecklas så 
att varje patient kan få just den behandling som hen behöver. Cancervården kan utvecklas bara 
om patienter som behandlas för cancer vill delta i forskningsstudier och utvecklingsarbete. Det 
kan innebära att du till exempel lämnar blodprov, sparar en bit av tumören i en biobank, provar 
nya mediciner, diagnostiska metoder och nya operationstekniker. 

Personuppgifter hanteras enligt Patientdatalagen 2008:355 kapitel 7. 

Vad är ett kvalitetsregister? 
I ett kvalitetsregister samlas information om en viss sjukdom eller behandling. Det kan vara 
resultat av prover, undersökningar och den behandling som har valts. Ibland kan det finnas 
information om hur du som patient uppfattar din situation och hur den påverkas av sjukdomen 
eller behandlingen. 

Syftet är att utvärdera och förbättra vården för alla patienter. 

Det är den vårdgivare du träffar som lämnar uppgifterna till kvalitetsregistret. Eftersom uppgifter 
från hela Sverige samlas i registret kallas det för nationellt kvalitetsregister. 

Varför ska du lämna dina uppgifter till ett kvalitetsregister? 
Genom att lämna dina uppgifter till ett kvalitetsregister är du med och förbättrar vården. 
Informationen som samlas i kvalitetsregistret kan användas för att utveckla vården, för att ta 
fram statistik och till forskning. 

All information är till hjälp för att till exempel se vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel 
och produkter som ger bra resultat vid just den här sjukdomen och vilka metoder som inte 
längre bör användas. Ju fler som är med desto säkrare blir resultaten. 

Vilka rättigheter har du som patient? 
Som patient ska du alltid bli informerad innan dina uppgifter registreras i ett kvalitetsregister. Du 
har alltid möjlighet att säga nej.  

• Medverkan i kvalitetsregister är frivillig och påverkar inte den vård du får. Kontakta din
vårdgivare om du inte vill att dina uppgifter registreras.

• Du kan när som helst be att få dina uppgifter borttagna ur registret. Kontakta den som har
hand om registret. Se kontaktuppgifter under fliken Kontakt.

• Du har rätt att kostnadsfritt få veta vilka uppgifter som har registrerats. Det kallas
registerutdrag. En ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av dig.
Skicka ansökan till den som har hand om registret. Se kontaktuppgifter under fliken Kontakt.
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Så hanteras uppgifterna i kvalitetsregistret 
Vårdgivaren lämnar uppgifterna till registret och har ansvar för att det görs på rätt sätt. En 
centralt personuppgiftsansvarig har sedan ansvaret för att uppgifterna hanteras på ett säkert 
sätt i varje specifikt register. Vem som är centralt personuppgiftsansvarig ska framgå av den 
information du får av vårdgivaren.  
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Ekonomi, sjukskrivning 
och närståendepenning 
Sjukdomar kan få sociala och ekonomiska konsekvenser, men det finns stöd och resurser att ta 
hjälp av. En kurator kan ge vägledning och information i frågor om lagar, socialförsäkringar och 
samhällets övriga resurser. 

Sjukresor 
På 1177.se finns information om vad som gäller för sjukresor. Sök på sjukresor. 

På 1177.se under mina sidor kan du beställa resor och även se hur många kvarvarande resor 
som finns inlagda. 

Telefon för beställning av sjukresor är: 
• Taxi 077-570 00 57
• Rullstolstaxi   077-670 01 67

Försäkringskassan 
Försäkringskassan betalar ut stöd och ersättningar genom den allmänna sjukförsäkringen. 

• Telefonnummer kundtjänst: 0771-524 524
• Webbsida: www.fk.se

Socialförvaltningen 
Du som inte omfattas av den allmänna sjukförsäkringen kan kontakta socialförvaltningen i din 
hemkommun. Där har du som har låg inkomst möjlighet att söka försörjningsstöd.   

Högkostnadsskydd 
Högkostnadsskydd innebär att du under ett år inte behöver betala mer än ett visst belopp i 
vårdavgifter. Avgifterna kan registreras på ett högkostnadskort. Om du når upp till 
högkostnadsbeloppet inom ett år får du ett frikort för sjukvård. Det gäller ett år från det datum då 
du gjorde ditt första registrerade vårdbesök. Högkostnadsskyddet och frikortet gäller även i 
andra landsting.  

Högkostnadsskydd (2016)  finns för: 
• Läkemedel:  2 200 kr/år.
• Sjukvård:  1 100 kr/år.
• Sjukresor:  1 400 kr/år.

När du ligger inne på en vårdavdelning på ett sjukhus kostar det 80 kr/vårddygn. Denna avgift 
ingår inte i högkostnadsskyddet. 

Närståendepenning 
Närståendepenning är till för att göra det ekonomiskt möjligt att avstå från arbete och istället 
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 sjukvården kan erbjuda. Närståendepenning kan 
betalas ut i högst 100 dagar för den som vårdas. Dagarna kan tas ut som delar av eller hela 
dagar. De kan tas ut i en följd eller då och då och kan fördelas på flera personer. 
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Ersättningsnivån är 80 procent av sjukpenninggrundande inkomst. Ring Försäkringskassan på 
0771-524 524, eller kontakta sjukhuskuratorn som kan berätta mer. 

1177 Vårdguiden 
På 1177 Vårdguiden går det att få mer information om hur ekonomin påverkas. Läs mer på 
1177.se (använd sökordet ”ekonomiskt stöd”) eller ring telefonnummer 1177. 
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Patientföreningar och stödorganisationer 

PALEMA 

Nära cancer 
Nära cancer är en webbplats för dig som är ung och står nära någon som har cancer. Här möter 
du andra unga i liknande situation och kan få svar på dina frågor av sjukvårdspersonal. 

Kontakt 
E-post: kontakt@naracancer.se
Webbplats: www.naracancer.se

Svenska Ödemförbundet 
Är en patient-och intresseförening för bland annat de som drabbats av lymfödem. Föreningen 
verkar för att sprida kunskap om lymfödem för att möjliggöra tidigare diagnos. 

Kontakt  
Webbplats: www.svenskaodemforbundet.se 

Ung cancer 
Ung Cancers uppgift är att förbättra unga vuxna cancerdrabbades levnadsvillkor. Med det 
menas att unga vuxna cancerpatienter inte bara ska överleva, utan även ha ett riktigt bra liv. 
Ung cancer jobbar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för unga cancerdrabbade både 
under och efter sjukdomstiden och för att unga vuxna närstående till cancerdrabbade ska få 
bästa möjliga stöd och hjälp.  

Kontakt 
Telefon: 031-757 71 11 
E-post: info@ungcancer.se
Webbplats: www.ungcancer.se

Är den första svenska patientföreningen för personer som drabbats av cancer i pankreas 
(bukspottkörtel), matstrupe/magsäck eller lever/galla. Föreningen har funnits sedan 2015. 

Föreningen arbetar för att främja förbättrad vård och livssituationen för de som är drabbade 
inom dessa cancerområden. Det finns också möjlighet till stöd i grupp som anordnas av 
PALEMA. 

Kontakt: info@palema.org 
Webbplats: www.palema.org 

http://www.naracancer.se/
http://www.svenskaodemforbundet.se/
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Patienträttigheter i vården 

Patienträttigheter är en blandning av rättigheter och bestämmelser inom landstinget. Syftet är 
att du som patient ska ha inflytande över och vara mer delaktig i din vård. Läs mer på 
1177.se/patientlagen. 

Här är några exempel på patienträttigheter: 

• Du ska planera all vård tillsammans med din läkare och kontaktsjuksköterska.
• Du har rätt att få begriplig information om din sjukdom och den behandling du ska få.
• Informationen ska lämnas skriftligt om du vill ha det.
• Du har rätt att framföra egna önskemål om behandling eller vård till din läkare. Du ska

också få information om möjligheten att välja olika behandlingsalternativ. Läkaren är
dock den som slutligt avgör om önskad vård är medicinskt motiverad och i enlighet med
vetenskap och beprövad erfarenhet.

• Du har rätt till en fast vårdkontakt som kan hjälpa dig att samordna olika insatser och
förmedla kontakter inom vården. Inom cancervården är det i allmänhet
kontaktsjuksköterskan som ansvarar för den fasta vårdkontakten.

• Du har rätt att säga nej till vård och behandling och du kan också avbryta pågående
behandling och lämna sjukhuset eller vårdinrättningen när du vill. Om så sker kan din
läkare inte ansvara för följderna av detta val utan ansvaret blir ditt eget.

• Du har rätt att få se din journal. Journalen tillhör vården, men du kan begära att få en
kopia på önskade handlingar.

• Du kan ha rätt till ny medicinsk bedömning, ”second opinion”. Vid livshotande eller
särskilt allvarlig sjukdom eller skada kan du få möjlighet att diskutera sjukdomen och
behandlingen med ytterligare en läkare i valfritt landsting. Prata med din läkare om hur
du kan få en ny medicinsk bedömning.

• Om du inte är nöjd med den vård du får, kan du klaga.
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Patientsynpunkter 

Tycker du att du som patient har fått fel vård eller behandling? Har du varit med om något i 
vården som gjort dig ledsen, arg, besviken eller upprörd? Kontakta i första hand till din 
mottagning eller den avdelning där du blivit behandlad. Det finns även externa instanser för 
patientsynpunkter och klagomål. 

Patientnämnden 
Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting 
och regioner. Till patientnämndens förvaltning kan du vända dig med frågor som rör i stort sett 
all offentligt finansierad vård: landstingets hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och 
sjukvård i särskilda boenden och privata vårdgivare som har avtal med landstinget. De flesta 
anmälare önskar att deras ärende ska leda till kvalitetsförbättring i vården så att händelsen inte 
upprepas. 

Kontakt 
Telefon: 08-690 67 00  
Box 1753, 118 91 Stockholm  
Besöksadress: Hornsgatan 15  
Webbsida: www.patientnamndenstockholm.se 
E-post: registrator@pan.sll.se

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

Anmälan kan till exempel handla om: 

• utebliven, försenad och/eller fel diagnos eller behandling
• brister i remisshantering
• fel vid läkemedelsbehandling
• felaktigt utförd behandling
• vårdrelaterade infektioner
• fallskador som inträffar i samband med vård och behandling

Kontakt 
Växel: 010-788 50 00  
Box 45184, 104 30 Stockholm 
Webbsida: www.ivo.se  
E-post: registrator@ivo.se

Andra instanser 
• Patientförsäkringen, webbsida: www.patientforsakringen.se
• Patientförsäkringsföreningen, webbsida: www.pff.se
• Läkemedelsförsäkringen, webbsida: www.lff.se

http://www.lff.se/
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