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MÖTET MED VÅRDEN
Min vårdplan

Vad är Min vårdplan?
Min vårdplan är en skriftlig individuell vårdplan som ska utgå från dina behov och tas fram
tillsammans med dig. Syftet är att ge tydlig information till dig och dina närstående och göra er
delaktiga i vården.
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 planen tillsammans när
vården och behandlingen ändras på ett sätt som har betydelse för dig.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Kontaktsjuksköterskan.

Mina bokade tider
Här kan du och din kontaktsjuksköterska skriva in tider för läkarbesök, behandling med mera om
du vill.

Datum

Tid

Senast uppdaterad 2021-04-09

Händelser

MÖTET MED VÅRDEN

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.
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
 Läs mer på 1177.se. Sök på Förbered ditt läkarbesök.

Videosamtal med vården
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. Ni ses istället via ett videosamtal på din mobil,
dator eller surfplatta. Du kan även ha ett videosamtal med din vård- eller hälsocentral.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Videosamtal med vården.
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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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Roller i vården
Kontaktsjuksköterskan
Kontaktsjuksköterskan har specialistkunskaper inom cancervård. Kontaktsjuksköterskan är en
fast vårdkontakt som ger dig och dina närstående information, råd och stöd om din diagnos,
behandling och planering.
Kontaktsjuksköterskan ser till att du får vara delaktig i din vård och kan hjälpa dig att nå andra
yrkesgrupper inom vården om du behöver det. Kontaktsjuksköterskan hjälper också till att lämna
över information till andra vårdgivare, till exempel andra sjukhus, vårdcentraler eller
hemtjänsten.
Du kan ha flera kontaktsjuksköterskor under din cancerbehandling, exempelvis en på kirurgen
och en på onkologen.
Kontaktsjuksköterskan kan ge stöd och råd till dina närstående, utan att berätta sådant som du
inte vill ska föras vidare.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Kontaktsjuksköterskan.
Läkaren
Flera specialistläkare är involverade i utredningen och behandlingen av din tumör. Exempel på
läkare som kan vara aktuella:
 Kirurgen är den som opererar.
 Onkologen ansvarar för planering av strålbehandling och medicinsk behandling, till exempel
cytostatika.
Övriga roller
Arbetsterapeuten kan hjälpa dig med olika praktiska lösningar, anpassningar i hemmet och
hjälpmedel samt ge 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.
Kuratorn kan ge samtalsstöd till dig och dina närstående och kan vägleda dig vidare om du
behöver hjälp med ekonomin eller behöver komma i kontakt med myndigheter.
Sexologen eller en annan profession med kunskaper om sexuell hälsa kan ge dig stödjande
och behandlande samtal som har med ditt sexualliv att göra.
Stomiterapeuten är en sjuksköterska specialiserad inom stomivård som kan ge dig information
och praktiskt stöd i att hantera en stomi.
Uroterapeuten ger råd och stöd om bäckenbottenträning, samt utreder och behandlar personer
med urin- och avföringsläckage.
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Ordlista
I mötet med vården kan det hända att du möter ord och begrepp du inte känner igen. Nedan
förklaras av några av de vanligaste begreppen.
Ord

Förklaring

Adjuvant eller postoperativ behandling

Tilläggsbehandling, t.ex. efter operation.

Anastomos

Ihopkoppling av två tarmändar.

Anestesi

Narkos.

Antikroppsbehandling

Samlingsnamn för olika läkemedel som kan
blockera tillväxt hos vissa typer av cancerceller.

Benign

Godartad.

Biopsi

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

Cancer

Elakartad eller malign tumör.

CVK, Central venkateter

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

Cytostatika

En grupp läkemedel som dödar eller hindrar
tillväxten av cancerceller.

DT, Datortomografi

Röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av
kroppens organ. Kallas även skiktröntgen eller CT.

Dränage

Tunn slang som leder vätska från ett
operationsområde.

Fatigue

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

Fertilitet

Förmågan att få barn

Gy, Gray

Enhet för att mäta strålningsdos.

Ileostomi

Öppning på magen där en del av tunntarmen är
uttagen och leder tarminnehåll ut ur kroppen.

KAM, Komplementär och alternativ
medicin

Ett samlingsnamn för många olika metoder som
oftast inte används inom den vanliga hälso- och
sjukvården.

Kolostomi

Öppning på magen där en del av tjocktarmen är
uttagen och leder avföring ut ur kroppen.

Koloskopi

Kameraundersökning av tjocktarmens insida.

Lambå

Hud eller muskel som flyttas för att täcka ett
operationsområde.
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Lilla bäckenet

Det skålformiga utrymmet längst ner i buken där
urinblåsa, livmoder, slida, prostata och ändtarm
finns.

Lymfkörtlar

Körtlar anslutna till lymfbanor längs blodkärlen.

Lymfödem

Lymfvätska som har samlats i en kroppsdel så att
kroppsdelen svullnar.

Malign

Elakartad.

Metastas

Tumör som bildats efter spridning från den första
tumören.

MDK, Multidisciplinär konferens

En konferens där olika specialister och professioner
diskuterar och ger förslag till bästa behandling.

MR, Magnetkameraundersökning

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

Neoadjuvant behandling eller preoperativ
behandling

Kompletterande behandling som utförs före t.ex.
operation för att få en tumör att minska i storlek.

Neuropati

Känselbortfall och stickningar i händer och fötter.

NSAID, Non-steroidal Anti-Inflammatory
Drugs

Läkemedel som används för att behandla bl.a.
smärta, inflammationer och feber. Finns både
receptbelagda och receptfria.

Onkologi

Läran om tumörsjukdomar.

Opioider

Narkotikaklassat läkemedel som bl.a. används för
att behandla smärta, t.ex. morfin.

PAD, Patologisk anatomisk diagnos

Sammanfattande iakttagelser utifrån en
mikroskopisk undersökning av ett vävnadsprov.

Palpabel

Som går att känna med händer och fingrar.

Paracetamol

Receptfritt läkemedel som används för att behandla
smärta och feber, med varunamn som Alvedon eller
Panodil.

PET-DT eller PET-CT, PETkameraundersökning,

En röntgenundersökning som skapar mycket
detaljerade bilder av kroppens organ. Utförs med
hjälp av en radioaktiv substans.

PICC-line, Perifert inlagd
centralvenkateter

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

Postoperativ

Efter operationen.

Prehabilitering

Förebyggande insatser kring fysisk förmåga, näring,
levnadsvanor och psykosocial situation.

Preoperativ

Före operationen.

Primärtumör

Den ursprungliga tumören, där cancercellerna först
uppstod.

Senast uppdaterad 2021-04-19

MÖTET MED VÅRDEN

PVK, Perifer venkateter

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

Recidiv

Återfall

Rehabilitering

Insatser som ska minska biverkningar av sjukdom
och behandling. Insatserna ska ge dig och dina
närstående stöd och förutsättningar att leva ett så
bra liv som möjligt.

Rektoskopi

En undersökning av ändtarmens insida.

Retrograd ejakulation

Utlösningen eller sperman kommer inte ut, utan
hamnar i urinblåsan.

Strålbehandling, yttre

Joniserande stålning som ges via en
linjäraccelerator som riktar strålning mot tumören.

SVP, Subkutan venport

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

TNM, Tumor Node Metastas

Ett internationellt klassificeringssystem som
sammanfattar tumörers storlek och spridning.

Tumör

Svulst. Kan vara godartad (benign) eller elakartad
(malign).

Ultraljud

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

Urostomi

En bit av tunntarmen som kopplas ur tarmkanalen
för att leda urinen ur kroppen.
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1177 Vårdguidens e-tjänster

Bokade tider
När du är inloggad på 1177 Vårdguiden kan du se dina bokade tider, i de vårdverksamheter
som finns under rubriken Mottagningar.
 För att se dina bokade tider, logga in på 1177.se eller i 1177 Vårdguidens app och välj
Bokade tider.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Boka, omboka eller avboka tid.

Journalen
När du är inloggad på 1177 Vårdguiden kan du läsa delar av din journal. Olika regioner visar
olika mycket information.
När du söker och får vård dokumenteras det i en patientjournal. Genom journalen får
vårdpersonalen information om dig och din vård. Det främsta syftet är att din vård ska bli så bra
och säker som möjligt.
 För att läsa din journal, logga in på 1177.se eller i 1177 Vårdguidens app och välj
Journaltjänster.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Läs din journal via nätet.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Läs Din journal.

Läkemedelstjänster och recept
När du är inloggad på 1177 Vårdguiden kan du se dina recept och be en mottagning förnya ett
recept. Du kan också se hur många uttag du har kvar på ett recept och hur länge receptet är
giltigt.
Du kan också se hur långt du har kvar till frikort genom högkostnadsskyddet för läkemedel.
 För att använda läkemedelstjänsterna, logga in på 1177.se eller i 1177 Vårdguidens app
och välj Läkemedelstjänster.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Håll koll på dina läkemedel.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Sök på Förnya recept på nätet.

Mina intyg
När du är inloggad på 1177 Vårdguiden kan du hantera dina läkarintyg och läkarutlåtanden. Du
kan till exempel läsa, ladda ner och sedan skicka ett intyg till exempelvis Försäkringskassan
eller Transportstyrelsen.
 För att hantera dina intyg, logga in på 1177.se eller i 1177 Vårdguidens app och välj Alla
övriga tjänster och Mina intyg.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Hantera dina läkarintyg och läkarutlåtanden.
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Rehabilitering

Cancerrehabilitering – tjock- och ändtarmscancer
Syftet med cancerrehabilitering är att förebygga och minska de fysiska, psykiska, sociala och
existentiella följderna av cancersjukdom och behandling.
Cancerrehabilitering handlar om att ge dig och dina närstående stöd och förutsättningar att leva
ett så bra liv som möjligt utifrån er unika situation, behov och egna resurser.
Cancerrehabilitering kan behövas redan när vården misstänker cancer och kan pågå långt efter
att behandlingen är slut. Att drabbas av en sjukdom kan på många sätt vara jobbigt och svårt,
både för den som drabbas och för de närstående.
Många olika yrkesgrupper arbetar med cancerrehabilitering. Du och din kontaktsjuksköterska
pratar återkommande om dina behov och hen kan hjälpa dig att få det stöd du behöver.
Tillsammans tar ni fram din rehabiliteringsplan. Berätta för din kontaktsjuksköterska vad som är
viktigt för dig.
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 dina närstående.
Både närstående vuxna och närstående barn har rätt till stöd utifrån sina behov.
Kontaktsjuksköterskan hänvisar dig vidare om det behövs.
 Läs mer under Känslomässigt och psykosocialt stöd.
Arbete och ekonomi
Du kan få kontakt med en kurator som har särskild kunskap om du behöver stöd vid kontakter
med Försäkringskassan, kommunen eller arbetsgivaren eller råd om ekonomi.
 Läs mer under Praktiska råd
Bidrag till rehabilitering
Det finns bidrag från till exempel olika fonder och stiftelser som du kan söka om vården inte
betalar det stöd du vill ha. Kuratorn kan berätta var du kan söka sådana bidrag. Till exempel
finns den ideella organisationen CancerRehabFonden som kan finansiera en
rehabiliteringsvecka om din hemregion inte gör det.
 Läs mer vad som gäller för dig i din Region på 1177.se. Sök på Vad är cancerrehabilitering?
 Läs mer på cancerrehabfonden.se.
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Rehabilitering

Fysisk aktivitet en del av din cancerrehabilitering
Forskning visar att de flesta patienter som har cancer eller behandlas för cancer mår bättre
genom att vara fysiskt aktiva och röra på sig. Regelbunden fysisk aktivitet kan minska symtom
av sjukdomen och biverkningar av behandlingen både före, under och efter behandling.
Möjliga vinster med regelbunden fysisk aktivitet:
 Bättre kondition och blodcirkulation
 Starkare muskler och bättre balans
 Minskad trötthet (fatigue)
 Minskad oro och nedstämdhet
 Bättre sömn
 Minskad stress
 Minskad smärta
 Minskade besvär med illamående och förstoppning, samt ökad matlust.
 Mer energi för att umgås med andra människor
Vilken form av fysisk aktivitet är bäst?
Den bästa fysiska aktiviteten är den som blir av. Alla är vi olika och det viktigaste är att du hittar
en form av fysisk aktivitet som du mår bra av. Välj typ av träning utifrån dina egna
förutsättningar och hur du reagerar på din behandling. Nedan finns rekommendationer för hur
du som har eller har haft cancer bör göra. Om du inte kan följa rekommendationerna, försök
vara så aktiv som din sjukdom tillåter.
Generell rekommenderad fysisk aktivitet
 Vardagsmotion, sammanlagt minst 150 minuter per vecka, gärna fördelat på 3–5 tillfällen;
aktiviteter som ger dig höjd puls, till exempel promenader och trädgårdsarbete.
eller
 Fysisk träning, sammanlagt minst 75 minuter per vecka, gärna fördelat på 3–5 tillfällen;
aktiviteter som ger markant hög puls, till exempel rask gång i uppförsbacke eller löpning.
och
 Muskelträning 8–10 övningar för stora muskelgrupper, minst 2 dagar per vecka.
 Undvik att sitta stilla länge. Res dig till exempel upp i reklampauserna när du tittar på tv.
 Träna balans om du är över 65 år och har svårt med balansen. Prova till exempel att stå på
ett ben ett par minuter varje dag.
 Du kan få FaR, fysisk aktivitet på recept, och kontakt kan tas med fysioterapeut. Prata med
din kontaktsjuksköterska.
Tips på vardagsrörelser
Även enkla aktiviteter i vardagen kan ha stor påverkan på din fysiska hälsa. Här är några råd:
 Rör på dig efter ork och förmåga.
 Om du ligger eller sitter mycket, ställ dig upp minst en gång i timmen eftersom uppresningar
aktiverar stora muskelgrupper i benen.
 Ägna dig åt hushållsarbete, till exempel att dammsuga eller dammtorka.
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Rehabilitering
 Om du kan, ta trappan i stället för hissen eller kliv av ett våningsplan innan, om hela trappan
är för mycket.
 Om du inte orkar gå ut, rör dig regelbundet hemma.
 Gå av en busshållplats tidigare.
 Dansa gärna.
 Ägna dig åt trädgårdsarbete, till exempel att klippa gräs eller kratta.
 Lek med barnen eller barnbarnen.
Exempel på olika träningsformer
 Promenader är en bra form av träning som passar många. Vill du öka belastningen och få
stöd för balansen kan du gå med stavar. Använd sköna och stabila skor.
 Löpning, joggning och cykling är effektiva sätt att träna kondition och muskelstyrka.
 Träning i varmvattenbassäng är bra för dig som har problem med lederna och skelettet Det
går bra att simma i bassäng även om du har en stomi.
 Styrketräning är ett bra sätt att träna upp muskelstyrka. Om du är nybörjare eller inte har
tränat på ett tag, bör du först få hjälp av en fysioterapeut eller kunnig instruktör.
 Knipövningar är ett bra sätt att stärka bäckenbottenmuskulaturen.
 Exempel på andra lämpliga aktiviteter för styrka, smidighet och avslappning är pilates, yoga,
qigong och tai chi.
Återhämtning
För att din kropp ska bli starkare av träningen behöver du återhämtning. Vila gärna en stund
efter din träning. Se till att äta och dricka efteråt eftersom fysisk träning ökar ditt energibehov.
Känn dig trygg
Ibland behöver du vara lite försiktig. Här är några råd:
 Om du har skelettpåverkan, diskutera lämplig träning med din fysioterapeut.
 Om du är opererad, följ de restriktioner du har fått av din läkare.
 Träna inte om du känner dig yr, har bröstsmärta eller blir andfådd utan att ha ansträngt dig.
Meddela din kontaktsjuksköterska om du känner av detta.
 Om du har låga vita blodkroppar, låga blodplättar eller lågt blodvärde, stäm av med din
kontaktsjuksköterska vilken träning som kan passa dig.
 Undvik att simma om du har kateter eller har hudreaktioner från din behandling.
Om du har smärta eller andra problem som gör dig osäker på din träning, fråga din läkare eller
fysioterapeut.
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Egenvård vid biverkningar och symtom

Närhet och sexualitet
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. Vissa behandlingar kan också minska
känsligheten för smekningar och beröring, eller orsaka sveda och smärta vid beröring och
samlag.
Periodvis kan det betyda att du har mindre lust att vara någon nära, men lusten kan också öka.
Många upplever ett sämre sexliv under tiden de behandlas för cancer. För vissa fortsätter det att
vara sämre även efter att behandlingen är slut.
Om du har en partner, prata om hur ni ska vårda och hantera sexualiteten under behandlingen.
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 under denna period kanske inte
fungerar som ni är vana vid, men se det inte som att samlivet för all framtid är skadat.
Prata med din kontaktsjuksköterska eller läkare om du har frågor och funderingar eller upplever
besvär, så att du kan få stöd, råd och eventuell behandling. Det finns behandling som kan
hjälpa, 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:
─ 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 de områden på kroppen som ger mest njutning när
de smeks. Armveck, knäveck, insida lår och nacke kan vara exempel på sådana
områden.
─ 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.
─ Lusten till sex föds oftast ur den kroppsnära kontakten med en partner. Beröring utlöser
produktion av hormonet oxytocin, som ger välbefinnande. Njut av närheten till din partner
utan att känna att det måste leda till sex. Blir din partner upphetsad, se det inte som ett
krav på sex utan som ett tecken på att du är sexuellt attraktiv.
 Avstå från sex om det känns bäst för dig. Tvinga dig inte till något som gör ont. Lusten kan
minska om sex förknippas med smärta och obehag.
 Cancer smittar inte, inte heller när man har sex.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Cancer och sexualitet.
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Sömnsvårigheter
God sömn är viktig för din hälsa, livskvalitet och förmåga att prestera och fungera. Om du sover
bra orkar du lättare med behandling och rehabilitering och mår bättre.
Sömnsvårigheter är vanligt vid sjukdom och behandling. De 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 dina sömnbesvär 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
 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.
 Hitta en balans mellan aktivitet, vila och sömn som fungerar för dig.
 Drick inte kaffe efter klockan 12 på dagen.
 Behöver du vila – undvik att sova middag för sent på dagen och helst inte längre än
30 minuter.
 Pröva avslappningsövningar, lugn musik, meditation, mindfulness och kognitiv
beteendeterapi, KBT.
Behandling med läkemedel
Om du har svårt att somna kan du behandlas med insomningstabletter. Om du vaknar ofta eller
tidigt och har svårt att somna om kan du behandlas med sömntabletter. Läkemedlen är ofta
receptbelagda. Prata med din kontaktsjuksköterska eller läkare om du har besvär.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Sömnsvårigheter.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Mindfulness.
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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. 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. Prata med din
kontaktsjuksköterska och läkare och 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.
 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.
 Ibland kan du behöva hjälp av en fysioterapeut för att utforma ett individuellt träningsprogram.
 En arbetsterapeut kan ge dig fler råd och strategier för att hantera fatigue i din vardag, arbete
och fritid.
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Viktminskning och svårt att äta
Näring och energi från mat och dryck hjälper din kropp att orka genomgå behandlingar,
förbättrar sårläkning, bidrar till snabbare återhämtning och motverkar förlust av muskelmassa.
Det är därför bra om du kan hålla vikten så stabil som möjligt. Ju tidigare du uppmärksammar
viktnedgång, desto lättare är det att motverka den. Du kan behöva äta annorlunda för att inte gå
ner för mycket i vikt. Om du skulle äta lite mindre nyttigt under en kortare period har det ingen
betydelse för hälsan under resten av livet.
Berätta för din kontaktsjuksjuksköterska eller läkare om du går ner i vikt eller om du får i dig för
lite vätska och näring. Berätta även om du får en vit beläggning på tungan som inte går bort
inom några dagar. Det kan vara munsvamp som kan påverka aptiten och kan behandlas med
läkemedel.
Råd vid nedsatt aptit och smakförändringar
 Ät små mål ofta. Du kan behöva äta 6–8 gånger per dag. Försök att äta något litet även om
du inte känner dig hungrig för att öka aptiten.
 Ät det du tycker om. Prova att tillsätta kryddor och smakförhöjare, till exempel sky, soja, sylt.
Om du föredrar mat som inte smakar så mycket, välj mild mat som potatis, pasta, gröt.
 Se till att du får i dig tillräckligt med vätska, särskilt om du mår illa och kräks. Drick ofta och
lite per gång. Prova att suga på isbitar. Drick klara drycker som vatten, te, buljong.
 Var ute i friska luften och rör på dig för att öka aptiten.
 Försök att göra det trivsamt runt om dig när du ska äta genom att till exempel duka fint.
 Om du besväras av dålig aptit kan du prova att:
─ äta kall mat, eller låta maten svalna innan du äter.
─ äta mjuk mat som är lätt att tugga.
─ äta färdiglagad mat om du besväras av matos.
─ äta kokt eller ugnsbakad mat istället för stekt mat.
 Om du besväras av dålig smak i munnen kan du prova att:
─ borsta tänderna innan du äter.
─ suga på tabletter (tänk på att sötningsmedel kan förvärra eventuell diarré).
─ dricka mer vatten till måltiderna.
Tips på hur du kan få i dig mer energi och protein
 Välj livsmedel med hög fetthalt eller tillsätt extra fett i maten, till exempel olja, grädde,
kokosmjölk.
 Ät något proteinrikt varje måltid som bönor, linser, fisk, kött, kvarg, quorn, sojaprodukter.
 Lägg gärna till en för- eller efterrätt till din måltid.
 Drick drycker som innehåller energi, både till och mellan måltider, till exempel fruktsoppa.
 Ät gärna energirika mellanmål, till exempel smoothies och ägg eller smörgås med ost,
nötsmör, avokado, makrill. Ät gärna snacks som nötter, oliver, grönsaker med dip-såser.
 Du kan behöva kosttillägg, till exempel näringsdrycker.
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Att få ett cancerbesked
Cancer kan vara en omtumlande upplevelse, både för dig som har sjukdomen och för dina
närstående.
Många känslor kan komma upp, till exempel oro och känsla av overklighet. Oron kan vara allt
från mild och hanterbar till stark och svår att stå ut med. Hur man upplever det kan vara väldigt
olika. Det finns inga rätt eller fel, utan det är hur du upplever din situation som är det viktiga.
Både närstående vuxna och barn har rätt till stöd utifrån sina behov, enligt lagen.
Kontaksjuksköterskan kan hjälpa till att förmedla kontakt med en kurator.
Stödjande samtal kan hjälpa dig att sätta ord på dina tankar och känslor. Om du känner dig
nedstämd och har fastnat i negativa tankar kan du få hjälp. Prata med din kontaktsjuksköterska
som kan ge information, råd och stöd till dig och dina närstående.
En del känner sig hjälpta av att dela sina upplevelser med någon i en liknande situation. För de
flesta cancerdiagnoser finns det patientföreningar dit du kan vända dig och få stöd från andra
med liknande erfarenheter. På 1177.se finns flera reportage och filmer där människor som levt
med eller nära cancer berättar om sina erfarenheter.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Att få ett cancerbesked.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Att hamna i kris.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Hjälp med tankar och känslor vid cancer.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Råd och stöd vid cancer.
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Hantera starka känslor av oro och ångest
Stark oro kan leda till ångest. Ångest kan ge en intensiv känsla av obehag. Du kan känna ett
tryck över bröstet eller att hjärtat slår snabbt eller hårt. Du kan också bli torr i munnen, få en
klump i magen eller känna dig yr eller svag.
Ångest beror på att kroppen reagerar på att något verkar hotfullt. Kroppen gör sig då redo att
hantera situationen genom att öka mängden adrenalin och andra stresshormoner i blodet.
Musklerna spänns, hjärtat börjar slå snabbare och andningen blir intensivare. Ångesten går
oftast över efter en stund.
Råd vid oro och ångest
 Försök att andas lugnt. Sätt dig ner, lägg en hand på magen och känn andningen.
 Tillåt dig att känna det du känner och försök att beskriva känslan för dig själv.
 Rör på dig, till exempel genom att träna, promenera eller dansa och gärna så att din puls ökar
så att du blir lite varm och svettig. Träning gör det lättare att slappna av och sova bra.
 Gör något för att byta sinnesstämningen, till exempel ta en promenad, läs en bok, lös korsord
eller prata med någon som får dig att tänka på något annat.
 Försök att vila och få tillräckligt mycket sömn. Om du har svårt att sova är det bra om du ändå
kan ta små vilopauser.
 Testa avslappningsövningar.
 Undvik alkohol, kaffe, energidrycker och tobak. Alkohol, koffein och nikotin gör att du får
svårare att sova och kan öka ångesten.
 Försök att äta bra så att du får den näring du behöver.
Behandling
Ångest kan behandlas med psykologisk behandling eller läkemedel.

När ska jag kontakta vården?







Om du har akut ångest.
Om du har svårt att klara vardagen.
Om du använder alkohol eller narkotika för att lindra ångest.
Om du skadar dig själv.
Om du har tankar på att ta ditt eget liv.

 Läs mer på 1177.se. Sök på Hjälp med tankar och känslor vid cancer.
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Närstående
Att vara närstående till någon som är sjuk kan vara mycket omvälvande. Det är vanligt att må
dåligt och känna oro när någon som står en nära är svårt sjuk. 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 den som är sjuk. Ibland kan det handla om att visa förståelse
och omtanke till den som är sjuk, 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 kan underlätta för dina närstående att ge dig stöd genom att låta dem följa med på besök till
psykolog, kurator, kontaktsjuksköterska eller läkare, om det känns bra för dig. Det finns också
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.
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. Närstående kan söka anhörigstöd och få hjälp från
kommunens socialtjänst. Det varierar vilket stöd som finns att få, men vanligt är någon form av
samtalsstöd.
Exempel på olika stöd:
 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 ett 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.
Anhörigstöd går att söka hos kommunen. En biståndshandläggare kan berätta hur du söker och
om din ansökan måste kompletteras med en utredning.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Att vara närstående i vården.
 Se en film med råd på 1177.se. Sök på Vara nära någon som är cancersjuk.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Anhörigstöd.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Råd och stöd vid cancer.
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Här kan du som är sjuk eller närstående få stöd
Kurator eller psykolog
Kontakta din vårdcentral eller prata med din kontaktsjuksköterska för stöd, vägledning och
remiss till kuratorer eller psykolog.
Stödgrupper
På vissa håll erbjuder vården stödgrupper till närstående.
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.
Kommunens anhörigstödjare
Kommunen ska bidra med anhörigstöd. Prata med din kommun om vilken typ av stöd de
erbjuder.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Anhörigstöd.
Anhörigas riksförbund
Stödjer närstående och anhöriga oavsett ålder, kön eller diagnos.
 Webbplats: anhorigasriksforbund.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
Cancerrådgivningen
Erbjuder samtalsstöd av specialistsjuksköterskor inom onkologi och kan svara på frågor om
bland annat symtom, behandlingar och biverkningar.
 Webbplats med chatt: cancercentrum.se. Sök på cancerrådgivningen.
 Telefon: 08-123 138 00
Cancerkompisar
Ger närstående från 13 år möjlighet att få kontakt med andra i samma situation.
 Webbplats: cancerkompisar.se.
Cancerresan
Plattform med syfte att ta tillvara på cancerberördas idéer och engagemang och göra
cancerresan mer lättnavigerad.
 Webbplats: cancerresan.se.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Råd och stöd vid cancer.
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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.
ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet
Även för personer med tjock- och ändtarmscancer
 Webbplats: ilco.nu
 Telefon kansli: 08-546 405 20
 E-post kansli: info@ilco.nu
 Telefon stöd- och rådgivning för patienter och näststående: 070-980 01 81
 E-post stöd och rådgivning för patienter och näststående: stodverksamhet@ilco.nu
Mag- och tarmförbundet
 Webbplats: magotarm.se
 Telefon: 08-642 42 00
 E-post: mt@magotarm.se
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Utredning av tjock- och ändtarmscancer
Vid utredning av tjock- och ändtarmscancer är det vanligt att göra några av följande
undersökningar och provtagningar:
 Koloskopi – en undersökning av tjocktarmen, ändtarmen och ibland nedre delen av
tunntarmen med ett så kallat koloskop som förs in genom ändtarmsöppningen. Koloskopet är
en mjuk böjlig slang med en kamera i ena änden, som överför bilder av tarmens insida till en
bildskärm.
 Rektoskopi – en undersökning av ändtarmen och dess slemhinna med ett så kallat rektoskop,
ett rör som förs in genom ändtarmsöppningen.
 Datortomografi (DT) – en röntgenundersökning som skapar detaljerade bilder av kroppens
organ. Rutinutredning vid tjock- och ändtarmscancer innefattar DT av buken och bröstkorgen.
 Magnetkameraundersökning (MR) – en undersökning som ger detaljerade bilder av kroppens
organ, och som utförs med hjälp av ett magnetfält och radiovågor. MR är rutinutredning vid
ändtarmscancer men inte vid tjocktarmscancer. Ibland görs även MR som kompletterande
utredning av levern utöver DT.
 Eventuellt PET-DT – en röntgenundersökning som skapar mycket detaljerade bilder av
kroppens organ. En radioaktiv substans ges i blodet och fäster på tumören, vilket sedan syns
på bilderna.
 Vävnadsprover – provbitar från en misstänkt tumör i tarmen, som analyseras i mikroskop för
att ställa rätt diagnos.
 Blodprover – för analys av blodvärden och så kallade cancermarkörer.
Utredningen syftar till att fastställa
 hur din primärtumör sitter i tarmen och om den vuxit fast i något omgivande organ
 om det finns några tecken till att din tumör har spridit sig till andra organ.
Ytterligare undersökningar och provtagningar kan behövas. Vilka undersökningar och
provtagningar som du behöver beror på vilka symtom du har och resultatet av de
undersökningar som har gjorts.
När du får besked om att en undersökning ska göras får du också veta när och hur du kommer
att få svar på undersökningen.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Undersökning med magnetkamera.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Datortomografi.
 Läs mer på 1177.se. Sök på PET-kameraundersökning.
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Multidisciplinär konferens, MDK
Efter utredningen tas ett behandlingsförslag fram 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. Vid en MDK deltar flera olika specialister som kirurg, röntgenläkare, onkolog,
patolog och kontaktsjuksköterska. De bedömer gemensamt resultatet av din utredning och
diskuterar fram en rekommendation till nästa steg.
Cancertumörer har olika egenskaper som påverkar vilken typ av behandling de är känsliga för.
Faktorer som kan påverka behandlingsförslaget är om cancerceller har spridit sig till lymfkörtlar,
lever eller lungor. Storleken på tumören kan ha betydelse, liksom ditt hälsotillstånd, eventuella
andra sjukdomar och läkemedel. Dina önskemål och behov är också viktiga att ta in.
Du diskuterar behandlingsförslaget tillsammans med din läkare och ni kommer överens om
vilken behandling du ska få. Du har alltid rätt att tacka nej till behandling. Dina närstående har
rätt att vara med på besöket om du önskar det, men det är du som bestämmer över din vård och
behandling.
Din behandling kan komma att ändras allt eftersom behandlingen följs upp och man ser hur
sjukdomen svarar och hur du mår.
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Standardiserat vårdförlopp
Utredningen av de flesta cancerdiagnoser ska följa ett standardiserat vårdförlopp. Det innebär
att alla som utreds i Sverige ska bedömas så lika som möjligt. Vårdförloppet slår fast vilka
undersökningar som ingår i utredningen av en viss cancerdiagnos och hur lång tid utredningen
bör ta.
Det standardiserade vårdförloppet startar vid en välgrundad misstanke om cancer. Vilka
symtom och provsvar som klassas som välgrundad misstanke är fastställt för varje
cancerdiagnos. Vårdförloppet avslutas när den första behandlingen startar.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Standardiserade vårdförlopp.
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Tjock- och ändtarmscancer
Om cancer
Cancer är en vanlig sjukdom i Sverige i dag. Mer än 60 000 svenskar drabbas varje år och det
finns runt 500 000 som antingen har eller tidigare har haft cancer.
Cancer uppstår på grund av en skada eller förändring i en eller flera celler. Cellen börjar sedan
fungera allt mer annorlunda för varje celldelning och kan utvecklas till cancer. Flera saker har
betydelse för att cancer ska utvecklas. Det tar också olika lång tid för cancer att utvecklas. För
det mesta är det omöjligt att säga varför en enskild person får cancer.
Hur vanlig är sjukdomen?
I Sverige är cancer i tjocktarmen eller ändtarmen (kolorektalcancer) en av de vanligaste
cancerformerna efter prostata, bröst och hudcancer. Drygt 6 000 personer drabbas varje år i
Sverige, varav 4 000 får tjocktarmscancer och 2 000 ändtarmscancer. Ändtarmen utgörs av de
nedersta 15 centimetrarna av tarmen, närmast ändtarmsöppningen. Tjock- och ändtarmscancer
uppstår från slemhinnan på tarmens insida.

Figur 1 Mag-tarmkanalen

Vad gör tjocktarmen?
Tjocktarmens uppgift i kroppen är huvudsakligen att ta upp vatten från tarminnehållet, så att det
flytande tarminnehåll som kommer från tunntarmen omvandlas till fast avföring som kommer ut
som korvar.
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Vad gör ändtarmen?
Ändtarmens uppgift är att samla avföringen från tjocktarmen och tömma ut den under
kontrollerade former när du går på toaletten. Ändtarmen kan också skilja avföring från gas, så
att du kan släppa ut gas utan att det kommer ut tarminnehåll.

Figur 2 Kvinnans bäckenbotten i genomskärning

Figur 3 Mannens bäckenbotten i genomskärning

Vad orsakas tjock- och ändtarmscancer av?
Det finns ingen enskild faktor som förklarar sjukdomens uppkomst. Det finns dock studier som
talar för att vad du äter kan påverka om du drabbas av tarmcancer. Personer som äter mycket
rött kött, lite grönsaker och som motionerar lite, har högre risk att få tarmcancer. Sjukdomen är
dock så vanlig att den kan drabba även dig med en mycket hälsosam livsstil.
Lider du av en inflammatorisk tarmsjukdom, som ulcerös kolit eller Crohns sjukdom, kan även
det öka risken för tarmcancer.
Det finns också viss ärftlighet. Lite förenklat kan man säga att om två nära släktingar har
drabbats av tarmcancer, framför allt om de insjuknat före 50 års ålder, kan det motivera en
ärftlighetsutredning. Det motiveras också av om du som drabbats är yngre än 50 år.
Vilka är de vanligaste symtomen?
Tumörer i tjocktarmens första, högra del kan orsaka lågt blodvärde och trötthet. Tumörer i
tarmens vänstra del, närmare ändtarmen, ger oftare ändrad avföring, som förstoppning eller
diarré, och ibland synligt blod. Du kan också ha smärtor i magen och gå ner i vikt.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Tjock- och ändtarmscancer.
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Stomi vid tjock- och ändtarmscancer
En stomi är en öppning på magen som är gjord av din tarm. Öppningen görs av en kirurg under
en operation. Tarmen tas då genom magens vägg och upp på huden där den sys fast.
Efter operationen rinner gas, avföring eller urin ut genom stomin i samma takt som den bildas i
kroppen. Det går inte att knipa och hålla emot eller krysta och ta i för att tömma stomin. Det
finns inte heller något i en stomi som stoppar upp flödet. Efter operationen måste du därför alltid
ha en stomipåse fäst över stomin. Stomipåsen kallas för ett stomibandage.
Stomi vid tjocktarmscancer
Vid tjocktarmscancer behövs oftast inte en stomi. Men om du har andra sjukdomar som kan
försvåra läkningen eller om du har en svag slutmuskel i ändtarmsöppningen, kan stomi ändå bli
aktuellt.
Stomi vid ändtarmscancer
Vid ändtarmscancer behöver du oftast en stomi den kan vara tillfällig eller permanent.
Om man kopplar ihop tjocktarmen ner mot ändtarmen, får du vanligtvis en tillfällig stomi medan
kopplingen mellan tarmändarna läker. Det är då en så kallad ileostomi, vilket innebär att det är
tunntarmen som är uttagen på magen. Den tillfälliga stomin har oftast två öppningar
(loopileostomi). Genom den ena öppningen kommer avföringen ut. Den andra öppningen har
kvar en förbindelse med tarmen ner till ändtarmsöppningen. Stomin kan oftast opereras tillbaka
efter några månader.
Om tumören sitter mycket nära ändtarmsöppningen så att även ändtarmsöppningen måste tas
bort, får du en permanent stomi. Då rör det sig om en så kallad kolostomi, vilket innebär att
tjocktarmen är uttagen på magen.
 Du får mer information om stomi om det är aktuellt för dig.
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Komplementär och alternativ medicin vid cancer
Komplementär och alternativ medicin, KAM, är ett samlingsnamn för ett stort antal metoder som
oftast inte används inom den vanliga hälso- och sjukvården. Studier visar att många personer
med cancer använder KAM i egenvårdssyfte parallellt med övrig cancerbehandling, oftast för att
lindra symtom eller förbättra sitt välmående.
Användning av KAM kan innebära både möjligheter och risker. Det är ett aktivt forskningsfält
och det tillkommer hela tiden ny kunskap. Då KAM består av en mängd olika metoder går det
inte att ge generella råd – utan de behöver anpassas till individuella situationer. Om du är
intresserad av att använda KAM, är det därför viktigt att du som patient har en dialog med dina
vårdgivare inom cancervården. Inför ett sådant samtal kan det vara klokt att själv kolla upp och
dra ut ett sammandrag av vetenskapligt baserad information som förberedelse inför mötet med
din vårdgivare. Nedan ges förslag på bra, vetenskapliga och produktneutrala informationskällor
där sådana sammanfattningar finns.
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, cancerrelaterad 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 då de inte faller under hälso- och sjukvårdslagen om
de inte är legitimerade. 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 cancersjukdomen
– om någon utlovar bot mot cancer 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
cancerbehandling.
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.
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Blodprov vid tjock- och ändtarmscancer
Carcinoembryonalt antigen (CEA) är en så kallad tumörmarkör som ibland kan vara förhöjd om
det finns cancer i tarmen. CEA-värdet mäts genom blodprov. Ditt CEA-värde analyseras före
och efter din behandling – före för att se om det är förhöjt och efter för att se att det sjunker efter
behandlingen. Ett förhöjt CEA-värde vid uppföljningen ger misstanke om att det kan finnas ett
tumöråterfall. Det är dock inte alla tarmtumörer som ger ett förhöjt CEA-värde.
I övrigt tas en mängd rutinblodprover i samband med diagnos och behandling.
När får jag svaret?
Du kommer överens med den som beställer blodproverna om hur och när du får svaret. När du
får svaret kommer ni också att diskutera nästa steg.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Att ta blodprov.
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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.
När du ska få vård i en annan region, ta med numret som står på högkostnadskortet samt från
och med och till och med vilket datum högkostnadskortet gäller, eftersom denna information inte
överförs mellan regionerna.
 För att få information om ditt högkostnadsskydd för läkemedel, logga in på 1177.se eller i 1177
Vårdguidens app och välj Läkemedelstjänster.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Patientavgifter och högkostnadsskydd.

Näringspreparat
Du kan 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 vad som
gäller i din region.

Närståendepenning
Närståendepenning är till för att göra det ekonomiskt möjligt att avstå från arbete 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 sjukvården 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 sjukhus. Med svårt sjuk menas att sjukdomen innebär en påtaglig fara för livet
för den som är sjuk.
Du söker om närståendepenning hos Försäkringskassan.
 Läs mer på forsakringskassan.se. Sök på Närståendepenning.
 Telefon till Försäkringskassan: 0771–524 524.

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.
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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. Till
exempel kan du få en resa hem från din cytostatikabehandling, men inte dit. 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.

Sjukskrivning, sjukpenning och försörjningsstöd
Sjukskrivning och sjukpenning
Du kan behöva sjukskrivas om din sjukdom påverkar din förmåga att arbeta eller studera. Om
du ska vara sjukskriven längre än 7 dagar behöver du ett läkarintyg. Detta skickas oftast digitalt
till Försäkringskassan. Du får en kopia på läkarintyget som du ska lämna till din arbetsgivare. Du
kan också nå läkarintyget via Mina intyg på 1177.se.
Arbetsgivaren ansvarar för att göra en sjukanmälan till Försäkringskassan när du har varit sjuk i
14 dagar. Du bör prata med arbetsgivaren för att försäkra dig om att hen gör en sjukanmälan.
När du har blivit sjukanmäld ska du ansöka om sjukpenning via Mina sidor på
Försäkringskassan eller kontakta Försäkringskassans kundcenter för att beställa en blankett.
Det är viktigt att du fyller i och skickar tillbaka blanketten så fort som möjligt.
Först när läkarintyg, sjukanmälan och ansökan om sjukpenning finns hos Försäkringskassan
bedömer handläggaren om du har rätt till sjukpenning.
Tänk på att om du till exempel har enskild firma eller söker arbete ska du sjukanmäla dig till
Försäkringskassan redan den första sjukdagen för att ansöka om sjukpenning.
För att ha rätt till sjukpenning gäller följande:
 Din läkare bedömer att du är för sjuk för att jobba.
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 Du behöver vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid.
 Du går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande.
 Du är försäkrad i Sverige.
 Läs mer på forsakringskassan.se. Sök på Sjukpenning.
 Läs mer på 1177.se. Sök på När du blir sjukskriven.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Ekonomiskt stöd när du är sjuk.
Försörjningsstöd – för dig som inte har rätt till sjukpenning
Du som inte omfattas av den allmänna sjukförsäkringen kan kontakta socialförvaltningen i din
kommun. Där kan du som har låg inkomst söka försörjningsstöd.
 Kontakta din kommun för att komma i kontakt med socialförvaltningen.

Tandvårdsstöd och särskilt tandvårdsbidrag
Tandvårdsstöd
Om det finns en risk för sämre tandhälsa på grund av din sjukdom kan du ansöka om
tandvårdsstöd. Tandvårdsstöd kan du söka från och med det år du fyller 23 år.
Till och med 22 års ålder har du som är försäkrad i Sverige rätt till gratis tandvård.
 Läs mer på forsakringskassan.se. Sök på Tandvårdsstöd.
Särskilt tandvårdsbidrag
Om salivtest visar att du har muntorrhet enligt de krav som finns i Försäkringskassans regler har
du rätt till särskilt tandvårdsbidrag.
 Läs mer på forsakringskassan.se. Sök på Särskilt tandvårdsbidrag.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Särskilt tandvårdsbidrag.
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Hjälp hemma och i vardagen
Du kan ha rätt till hemtjänst, hemsjukvård, bidrag för bostadsanpassning och olika hjälpmedel.
Insatser i hemmet
Om du behöver hjälp eller stöd i hemmet kan din kommun erbjuda olika insatser. Behovet kan
vara tillfälligt, under behandling och rehabilitering, eller permanent. Insatserna utförs av
personal från hemtjänsten och kan exempelvis bestå av:
 Trygghetslarm, om du till exempel har lätt för att ramla och snabbt behöver komma i kontakt
med hemtjänsten.
 Tillsyn och allmän skötsel av hem och hushåll, till exempel städning, tvätt och handling.
 Personlig omvårdnad.
 Ledsagning, där en person som stöd kan följa med till aktiviteter eller besök.
Bedömningen av om du ska få insatser i hemmet, och vilken typ av insatser, görs av en
handläggare i kommunen tillsammans med dig, och gärna dina närstående.
Bostadsanpassning
Om du har en sjukdom som leder till en funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag från din
kommun för att göra anpassningar av din bostad. Prata med din kontaktsjuksköterska eller
vårdcentral för att få hjälp med en bedömning av vilka anpassningar som kan behövas.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Bostadsanpassning.
Hjälpmedel
För att du ska ha en så god funktion och livskvalitet som möjligt, kan du ibland behöva
hjälpmedel. Med hjälpmedel menas till exempel olika gånghjälpmedel som rullstol och rollator
eller en duschbräda att sätta över badkaret. Hjälpmedel är gratis och ordineras av en
arbetsterapeut eller fysioterapeut. Om du behöver få hjälp med hjälpmedel, prata med din
kontaktsjuksköterska eller kurator.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Praktiskt stöd vid cancer.

Planerad vård hemma
Viss vård kan du få hemma i stället för att åka till vårdcentralen eller vårdas på sjukhus. En
läkare utgår från dina behov i bedömningen av om du behöver vård i hemmet. Exempel på vård
som kan erbjudas i hemmet är såromläggning, insulin eller andra injektioner, provtagningar och
dropp. Du kan vårdas hemma av läkare, sjuksköterska eller annan personal, beroende på dina
behov.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Planerad vård hemma.
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Patientlagen
Patientlagen stärker patientens ställning, integritet, självbestämmande och delaktighet, och
tydliggör kommuners och regioners ansvarsområden. Patientens rätt är tillämpningen av
patientlagen.
Exempel på dina rättigheter
 Du ska få möjlighet att planera din vård tillsammans med din läkare och
kontaktsjuksköterska.
 Du har rätt att få begriplig information om din sjukdom och den behandling du erbjuds.
 Du ska få informationen skriftligt om du vill 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 behandlingar. Läkaren är den som slutligt
bedömer om den vård du önskar är motiverad medicinskt och enligt 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 oftast kontaktsjuksköterskan som
är 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. I så fall kan din läkare inte
ansvara för följderna, 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 de handlingar du vill. Du kan också läsa din journal om du är inloggad på 1177.se.
 Du har rätt till en ny medicinsk bedömning vid allvarlig eller livshotande sjukdom, så kallad
second opinion.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Patientlagen.

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.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Tolktjänster vid funktionsnedsättning.

Rätten till ny medicinsk bedömning
Du som har fått diagnosen cancer har rätt 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.
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För att få en ny medicinsk bedömning ska du prata med din läkare eller kontaktsjuksköterska
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.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Ny medicinsk bedömning.

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.
Vårdgarantikansliet
Om du inte får vård inom vårdgarantins gränser i din region kan du kontakta
Vårdgarantikansliet. Där kan du få hjälp med att hitta en vårdgivare med kortare väntetider.
 Läs mer på 1177.se. Välj Veta mer? och Kontaktpersoner.

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.
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Personuppgifter hanteras enligt patientdatalagen och EU:s dataskyddsförordning.
Dataskyddsförordningen gäller från och med 25 maj 2018.

 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.

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.

Senast uppdaterad 2021-04-09

MINA RÄTTIGHETER SOM PATIENT
Mina rättigheter som patient
 Telefon: 010-788 50
 Läs mer på 1177.se. Sök på Om du inte är nöjd med vården.

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.
 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.
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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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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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