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Mötet med vården Mötet med vården Vad är Min vårdplan?

Inför ditt besök med vården

Källkritik
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Roller i vården

Ordlista

Indivuell patientöversikt, IPÖ

Utredning och diagnos Utredning Utredning av sarkom

Diagnos Om cancer

Behandling Behandling Sarkom -

Mjukdelssarkom

Liposarkom

Leiomyosarkom

Angiosarkom

Malign perifer nervskidetumör, MPNST

Fibrosarkom

Synovialasarkom

Rabdomyosarkom

Kaposis sarkom

Odifferentierat pleomorft sarkom

Skelettsarkom

Kondrosarkom

Osteosarkom

Ewing Sarkom

Fertilitet och cancerbehandling

Målet med min behandling Botande behandling

Palliativ vård

 Operation Förberedelse inför operation i narkos

Operation av sarkom

Ersätta en led med en protes – ledproteser
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Övergripande: 



Täcka ett operationsområde med hud – lambå  

Rekonstruera hud – delhudtransplantation

Amputation

Amputation i fotområdet

Amputation av underben – transtibial amputation

Amputation vid knäleden – knädisartikulation

Amputation i låret – transfemoral amputation

Amputation i höftledsområdet – höftdisartikulation

Amputation i bäckenområdet –hemipelvektomi

Amputation runt knät – Van Nes rotationsplastik

Amputation i handområdet

Amputation vid handleden – transcarpal amputation

Amputation i underarmen – transradial amputation

Amputation vid armbågen – armbågsdisartikulation

Amputation i överarmen – transhumeral amputation

Amputation i axelområdet – axeldisartikulation

Amputation i skulderbladet – forequarter amputation

Biverkningar och komplikatisarkomoner efter en 
Fysisk aktivitet efter en operation

Sårvård efter en sarkomoperation

Vakuumbehandling av sår

Cytostatikabehandling Cytostatikabehandling

Behandling mot illamående under cytosatikabehandling

Till dig som ska få cytostatika mot sarkom på sjukhuset

Strålbehandling Strålbehandling mot sarkom

Strålbehandling med bromsande och lindrande syfte

Målriktad behandling Målriktad behandling

Annan behandling Behandling med blodförtunnande läkemedel

Behandling med kortison

medicin mot smärtaKomplementär och integrativ 

medicin vid cancer (KAM) Komplementär och integrativ medicin vid cancer (KAM)

Infart Central venkateter - CVK

Perifer inlagd centralvenkateter - Picc



Subkutan vänort - SVP

Kateter Kvarliggande kateter i  urinblåsan
Att ha en kvarliggande kateter i urinblåsan

Rehabilitering och egenvård Rehabilitering

Cancerrehabilitering - för att må så bra som möjligt 

under och efter behandling

Hälsosamma levnadsvanor inför och under behandling

Arbeta, studera eller vara sjukskriven?

Min rehabiliteringsplanKänslomässigt och psykosocialt 

stöd Att få ett cancerbesked

Närstående - någon som står dig nära

Här kan du och dina närstående få stöd

Patientföreningar

Här kan barn, ungdomar och unga vuxna få stöd

Att stödja barn som närståendeEgenvårdsråd av biverkningar 

och symtom Benskörhet, osteoporos 

Blodpropp

Blödningsrisk

Diarré

Förstoppning

Gaser och bullrig mage

Hand- och fotsyndrom och påverkan på hud- och naglar

Hud och slemhinnor

Håravfall
Illamående 

Infektionskänslighet 

Kognitiva förändringar - svårare att lära, minnas och 

förstå

Känselrubbningar, Neuropati

Lymfödem

Muntorrhet och ont i munnen

Närhet och sexualitet 
Oro och ångest

Smärta
Sömnsvårigheter

Trötthet vid sjukdom

Viktminskning och svårt att äta

Viktuppgång

Värmevallningar och stela leder

Undersökningar och 

provtagningar Röntgen & Bilddiagnostik Dataortomografi, DT



Magnetkameraundersökning, MR

PET-kameraundersökning

Skelettskintigrafi

Vävnadsprov – biopsi vid utredning av sarkom

Uppföljning och nästa steg Uppföljning Sammanfattning av min vård

Min uppföljning

Uppföljning efter behandling av sarkom

Uppföjlning efter höggradigt sarkom

Uppföljning efter låggradigt sarkom

Att tidigt upptäcka återfall av sarkom eller ny sjukdom

Livet efter behandling Sena och långvariga biverkningar 

Hälsosamma levnadsvanor efter behandling

Praktiska råd

Ekonomisk ersättning och 

bidrag Ekonomiskt stöd för dig som är sjuk

Ekonomiskt stöd för närstående

Högkostnadsskydd

Näringspreparat

Patienthotell

Sjukresor

Tandvårdsstöd och -bidrag

Vård och stöd i hemmet Hjälp hemma och i vardagen

Mina rättigheter som patient Mina rättigheter som patient Behandling av personupgifter

Ersättning vid inställd operation

Ersättning vid skada

Ny medicinsk bedömning

Patientlagen

Patientsynpunkter

Tolk

Vård i en annan region eller annat land

Vårdgarantin

Forskning och register Att delta i en forskningsstudie

Nationellt kvalitetsregister
Cancerregistret


