
Synliga moduler, avsnitt och steg vid start av Min vårdplan 
prostatacancer 
 

Modul Avsnitt Steg Synlig vid 
start 

ATT FYLLA I Om formuläret vad är viktigt 
för mig 

Vad är viktigt för mig? X 

ATT FYLLA I 
HÄLSOSKATTNING FÖR 
CANCERREHABILITERING 

Om Hälsoskattning för 
cancerrehabilitering 

Hälsoskattning för 
cancerrehabilitering 

 

ATT FYLLA I HANTERING 
AV ÅNGEST 

Om Hantering av ångest Hantering av ångest  

MÖTET MED VÅRDEN X 
 

Min vårdplan 
 

X 

  Vad är Min vårdplan? X 

 Mötet med vården  X 

  Inför ditt besök i vården X 

  Videosamtal med vården X 

    Roller i vården X 
  

Ordlista X 

  1177 Vårdguidens e-tjänster 
 

X 

  Bokade tider X 

  Journalen X 

  Läkemedelstjänster och recept X 

  Mina intyg X 

REHABILITERING OCH EGENVÅRD VID BIVERKNINGAR OCH SYMTOM X 

 Rehabilitering  X 

  Cancerrehabilitering X 

  Träning av muskler i bäckenbotten 
inför och efter operation och 
strålbehandling av prostatan 

 

  Min rehabiliteringsplan  

 Egenvård vid biverkningar 
och symtom 

 X 

  Benskörhet, osteoporos  

  Blodpropp  

  Blödningsrisk vid 
cytostatikabehandling 

 

  Diarré X 

  Förstoppning X 

  Gaser och bullrig mage X 

  Hand- och fotsyndrom och påverkan 
på hud och naglar 

 

  Hud- och slemhinnor vid 
cytostatikabehandling av 
prostatacancer 

 



  Håravfall vid cytostatikabehandling   

  Illamående X 

  Infektionskänslighet vid 
cytostatikabehandling 

 

  Kognitiva förändringar, svårare att 
lära, minnas och förstå 

 

  Känselrubbningar - neuropati  

  Lymfödem   

  Muntorrhet och ont i munnen  

  Närhet och sexualitet vid 
prostatacancer 

X 

  Smärta X 

  Sömnsvårigheter X 

  Trötthet vid sjukdom - fatigue X 

  Urinläckage vid prostatacancer  

  Viktminskning och svårt att äta  

  Viktuppgång   

  Värmevallningar och stela leder  

 Känslomässigt och 
psykosocialt stöd 

 X 

  Att få ett cancerbesked X 

  Hantera starka känslor av oro och 
ångest 

X 

  Närstående X 

  Här kan du som är sjuk och 
närstående få stöd 

X 

  Patientföreningar X 

  Här kan barn, ungdomar och unga 
vuxna finna stöd 

 

  Information och stöd till dig med barn   

 Levnadsvanor  X 

  Alkohol X 

  Fysisk aktivitet X 

  Hälsosamma matvanor X 

  Kost och prostatacancer X 

  Solvanor X 

  Tobak X 

 UTREDNING X 
 

Utredning   X 

  Utredning av prostatacancer X 

DIAGNOS OCH BEHANDLING X 

 Diagnos  X 

  Prostatacancer X 

  Fakta om min prostatacancer  

 Behandling  X 

  Behandling av prostatacancer X 



  Behandling av tidigt upptäckt 
prostatacancer 

 

  Biverkningar vid behandling av tidigt 
upptäckt prostatacancer   

 

  Påverkan på sexualiteten   

  Påverkan på fertiliteten vid 
behandling av prostatacancer 

 

  Målet med min behandling  
 

  Botande eller kurativ behandling av 
prostatacancer 

 

  
 

Symtomlindrande eller palliativ vård 
 

 Operation   

  Förberedelse inför en operation i 
narkos 

 

  Så går en operation i narkos till  

  Operation av prostatan – radikal 
prostatektomi 

 

  Biverkningar och komplikationer efter 
en operation av prostatan   

 

  Biverkningar och komplikationer efter 
en operation i narkos 

 

  Fysisk aktivitet efter en operation av 
prostata 

 

  Katetervård efter en operation av 
prostata 

 

  Sårvård efter en operation av 
prostata 

 

  Operation av testiklarna – ablation 
testis 

 

  Hyvling av prostatakörteln – 
Transuretral resektion av prostata, 
TUR-P 

 

 Hormonell behandling   

  Hormonell behandling av 
prostatacancer 

 

  Hormonell behandling med 
bikalutamid  

 

  Hormonell behandling med GnRH-
agonist  

 

  Hormonell behandling med GnRH-
antagonist, Firmagon  

 

  Hormonell behandling med spruta 
och tablett, KAB  

 

  Hormonell behandling med 
Abirateron (Zytiga) 

 

  Hormonell behandling med 
Enzalutamid (Xtandi) 

 

 Strålbehandling   

  
 

Yttre strålbehandling av prostata med 
guldkorn eller guldankare 

 

  Yttre strålbehandling med hormonell 
behandling 

 

  Yttre strålbehandling efter operation 
– adjuvant strålbehandling   

 



  Salvage strålbehandling    

  Salvage strålbehandling med 
hormonell behandling 

 

  Inre strålbehandling av prostata – 
brachyterapi med jodkorn 

 

  Inre strålbehandling av prostata – 
brachyterapi högdosrat 

 

  Inre strålbehandling av prostata, 
brachyterapi högdosrat med 
hormonell behandling 

 

  Strålbehandling med bromsande och 
lindrande syfte 

 

 Cytostatikabehandling   

  Cytostatikabehandling  

  Till dig som ska få cytostatika på 
sjukhuset 

 

  Att tänka på vid 
cytostatikabehandling 

 

  Docetaxel var 3:e vecka  

  Docetaxel varannan vecka  

  Docetaxel veckovis  

  Kabazitaxel  

  KEES  

 Aktiv monitorering Aktiv monitorering  

 Symtomstyrd behandling, 
exspektans 

Symtomstyrd behandling - exspektans  

  Annan behandling 
  

  Behandling av erektionsproblem  

  Behandling med kortison  

  Behandling av smärta  

  Radioaktiv behandling med Xofigo – 
Radionuklidbehandling 

 

  Skelettstärkande behandling med 
Denosumab 

 

  Skelettstärkande behandling med 
bisfosfonater 

 

 Komplementär och alternativ 
medicin 

 X 

  Komplementär och alternativ medicin 
vid cancer 

X 

  Medicinsk utrustning  
 

  Perifert inlagd central venkateter, 
Picc-line 

 

  Subkutan venport, SVP  

  Kvarliggande kateter i urinblåsan  

  Att ha en kvarliggande kateter i 
urinblåsan 

 

  Tappningskateter eller 
engångskateter 

 

  Urinkateter från njuren – nefrostomi  



  Urinkateter från urinblåsan genom 
huden – suprapubisk kateter 

 

UNDERSÖKNINGAR OCH PROVTAGNINGAR X 

 Röntgen och bilddiagnostik   

  Bentäthetsmätning vid behandling av 
prostatacancer 

 

  Cystoskopi  

  Magnetkameraundersökning av 
prostata 

 

  Mätning av resturin med blåsscanner 
– bladderscan 

X 

  PET-kameraundersökning  

  Ultraljudsundersökning av prostata X 

  Skelettskintigrafi  

 Övriga undersökningar  X 

  Prostatapalpation X 

  Cell- och vävnadsprov 
 

X 

  Vävnadsprov från prostatan genom 
ändtarmen 

X 

 Blodanalys   

  Blodprov PSA X 

UPPFÖLJNING OCH NÄSTA STEG 
 

 Uppföljning   

  Sammanfattning av min vård  

  Min uppföljning  

  Uppföljning under bromsande och 
lindrande behandling av 
prostatacancer 

 

  Uppföljning efter botande behandling 
av prostatacancer 

 

 Livet efter behandling  X 

  Livet efter behandling av 
prostatacancer 

X 

    Sena biverkningar efter 
strålbehandling av prostatacancer 

 

 PRAKTISKA RÅD X 

  Ekonomisk ersättning och 
bidrag 

 
X 

  Högkostnadsskydd X 

  
 

Näringspreparat 
 

  Närståendepenning X 

  Patienthotell X 

  
 

Sjukresor X 

  
 

Sjukskrivning, sjukpenning och 
försörjningsstöd 

X 

  
 

Tandvårdsstöd och särskilt 
tandvårdsbidrag 

 

 Vård och stöd i hemmet   

  Hjälp hemma och i vardagen  

  Planerad vård hemma  

Mina rättigheter som patient X 

  Mina rättigheter som patient 
 

X 



  Patientlagen X 

  Tolk  

  
 

Rätten till ny medicinsk bedömning X 

  
 

Vårdgarantin X 

  
 

Behandling av personuppgifter X 

  
 

Patientsynpunkter X 

  
 

Ersättning vid skada X 

 Forskning och register   

  Att delta i en forskningsstudie X 

    Nationella kvalitetsregister X 

  Cancerregistret  X 

 

 

 


