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Remissrunda – Nationell Min vårdplan akut lymfatisk leukemi, 
ALL (för barn). 

Detta är Min vårdplan ALL (för barn). Innehållet har tagits fram av RCCs nationella 

arbetsgrupp för Min vårdplan barncancer. 

I Min vårdplan ALL (för barn) finns information som är specifik för diagnosen ALL, barn 

och en del redan granskad generell information, från vuxen cancervården. De kapitel som 

är markerade med ett (B) är anpassade för barn. Min vårdplan ALL (för barn) är skriven 

utifrån patientens perspektiv (barnet, ungdomen) men kan även läsas av närstående.  

Observera att ingen patient ska få all information, utan endast den information som 

är relevant för individen.  

 

Innehållet är språkgranskat enligt 1177 Vårdguidens riktlinjer för lätt svenska. 

 

Syftet med remissrundan är att ge profession och patienter tillfälle att kommentera och ge 

synpunkter på innehållet i Min vårdplan. Ge gärna konkreta förslag på ändringar och tillägg. 

Även ”inga synpunkter” är ett värdefullt remissvar. När remissrundan är avslutad kommer 

arbetsgruppen att gå igenom alla remissvar och ta ställning till föreslagna ändringar. 

 

 

På Min vårdplansgruppens vägnar,  

Hanna Åberg, handläggare för arbetsgruppen för patientinformation till Min vårdplan ALL 

(för barn). 

 

 

Vi emotser tacksamt synpunkter på innehållet. Ange vem som står bakom svaret, till 

exempel:  

• regionens formella remissvar  

• en klinik 

• en förening  

• en enskild, sakkunnig person. 

Remissvar skickas senast den 2022-05-16. Skicka svaret till: rccsyd@skane.se. 

 

 

 



 

ARBETSMATERIAL Version 1.0 Dokumentet är senast uppdaterat 2021-06-23 
Innehållet är framtaget av Regionala cancercentrum (RCC) nationella arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor och Min 
vårdplan tillsammans med RCC nationella arbetsgrupp för patientinformation i Min vårdplan för diagnosen. Innehållet är 
granskat av RCC nationella vårdprogramgrupp för diagnosen och Nationell patientförening för diagnosen.
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Vad är Min vårdplan?  

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

vårdplan ska alltid utgå från dina behov och tas fram tillsammans med dig. Syftet är att ge tydlig 

information och stöd till dig och dina närstående. I Min vårdplan får du information om till 

exempel din sjukdom och behandling och dina rättigheter. Du får också en rehabiliteringsplan 

och råd om egenvård. 

Min vårdplan ska bidra till att du  

• känner dig trygg och välinformerad  

• har inflytande över det som är viktigt för dig  

• förstår vad som händer i din vård och behandling.  

Du och kontaktsjuksköterskan, eller annan delaktig personal, uppdaterar Min vårdplan 

tillsammans när vården och behandlingen ändras på ett sätt som har betydelse för dig. 

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

cancervården. 

(B) Inför ditt besök i vården  

Förbered dig gärna 

Inför mötet med vården kan du gärna förbereda dig. Du kan till exempel skriva ner vad du vill 

berätta och vilka frågor du har. Tänk gärna igenom detta 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 en tolk om du har en hörsel- 

eller synnedsättning, eller har svårt att tala eller förstå svenska. Kontakta vårdpersonalen och 

tala om att du behöver en tolk.  

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 

Sedan 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Barnkonventionen syftar till att synliggöra barns 

rättigheter. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 

Du har bland annat rätt att behandlas med respekt, få komma till tals och inte utsättas för 

onödiga behandlingar och undersökningar. Vid alla beslut som rör dig ska man ta hänsyn till ditt 

bästa. 

Du har rätt att vara delaktig i din vård och få information som du kan förstå 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. 
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• 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. 

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

 Läs mer om på unicef.se. Sök på Barnkonventionen. 

Videosamtal med vården 

Vissa vårdverksamheter erbjuder videosamtal med vården. Ett videosamtal fungerar som ett 

vanligt besök, men du behöver inte åka till sjukhuset för att träffa din kontaktsjuksköterska, 

läkare eller fysioterapeut. Ni ses i stället 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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(B) Tips till föräldrar i barnets möte med vården 

Sjukhuset är för många en helt ny miljö. För att du och ditt barn ska känna er trygga är 

förberedelse och information viktigt. Det är vårdpersonalens ansvar att ge stöd och information 

om vilka behandlingar och undersökningar barnet ska få.  

Förberedelse 

Barns rädsla för det okända påverkar dem mycket, eftersom de inte har samma förståelse och 

verklighetstänkande som vuxna. Förberedelse och information hjälper barn att få en känsla av 

kontroll och minskar i sin tur oro och rädsla. Utan förberedelse kan barn känna sig lurade och 

missförstådda. Ärliga förklaringar är inte alls så skrämmande som en överraskande händelse. 

Förberedelserna ger också barn större möjligheter att samarbeta om de i förväg vet vad som 

ska hända.  

Barn har också rätt att få information om och vara delaktiga i sin egen vård. Genom att man 

pratar med barn får de en chans att berätta om sina känslor och tankar. Det bidrar till att skapa 

trygghet och förtroende för föräldrar och vårdpersonal.  

Du känner ditt barn bäst och ger störst trygghet. För att vårdpersonalen ska kunna ge ditt barn 

den bästa vården är det därför bra att prata om tidigare erfarenheter, och vad som fungerat eller 

inte fungerat för er. Det är bra om du berättar för vårdpersonalen om du är orolig för något eller 

vill ha hjälp. Det kan till exempel vara hjälp med att hålla barnet vid en provtagning, läsa saga, 

leka eller massera barnet på ett lugnande sätt.  

Du kan också förbereda dig genom att själv läsa på om undersökningar eller behandlingar eller 

fråga vårdpersonalen. Om du som förälder är rädd och orolig smittar det lätt av sig på barnet. 

Det är viktigt att vara ärlig – berätta att det kan göra ont en liten stund men att det går över. 

Förbered först dig själv och sedan ditt barn. På 1177.se kan du läsa mer om hur du kan 

förbereda ditt barn för besök i vården.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Förbereda barn för besök i vården. 

 Läs mer på narkoswebben.se.  

Lekterapi 

Leken är ett sätt för barn att bearbeta upplevelser. De kan då 

byta ut den passivitet och hjälplöshet de kan ha upplevt under 

behandlingen, mot ett agerande där de själva tar kontrollen. 

Teckningar och målningar kan vara ett sätt att kommunicera när 

det är svårt att verbalt uttrycka sina tankar och upplevelser. Det 

är bra att hemma prata och leka om det som hänt på sjukhuset. 

Gör det gärna flera gånger. På de flesta barnkliniker finns 

Lekterapin som kan vara till hjälp för att bearbeta barnets 

upplevelser.  

Att leka doktor eller sjukhus kan vara ett sätt för 

barnet att närma sig det som känns obehagligt 

och leka bort lite av sin oro. Lekterapeuterna 

kan ge råd om vad du kan göra för att hjälpa ditt 

barn.   

Det finns olika hjälpmedel för att ge information 

till barnet, till exempel böcker, filmer eller texter. 

Fråga vårdpersonalen om tips.  

Ett barn som leker med en docka. 

  En clown och ett barn som blåser såpbubblor. 
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(B) Feber – viktig information 

Det är viktigt att du har en febertermometer hemma. Ta tempen i armhålan eller i örat, eftersom 

slemhinnorna i munnen och tarmen kan vara känsliga under behandlingen. Du får inte ta 

febernedsättande medicin utan att först kontakta din vårdavdelning.  

 

 

Källkritik 

Det pågår mycket forskning om cancer och kunskapen om de olika sjukdomarna ökar därför 

snabbt, liksom tillgången på nya effektiva behandlingar. Det är därför viktigt att du granskar när 

informationen du tar del av blev publicerad. Det är också viktigt att du granskar källan och 

bedömer dess trovärdighet.  

 

1177 Vårdguidens e-tjänster 

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

När du är inloggad på 1177 Vårdguiden kan du till exempel: 

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

Mottagningar. 

• Hantera dina läkarintyg och läkarutlåtanden.  

• Se och förnya dina recept. 

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

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

Viktigt när du läser din journal 

När du söker och får vård dokumenteras det i en journal. Syftet är att vårdpersonalen ska få 

information om dig och din vård, så att vården blir så bra och säker som möjligt. Eftersom 

journalen är skriven för vårdpersonal kan den vara svår att förstå. Den kan också innehålla ny 

information som du ännu inte hunnit få berättad för dig i ett möte med vårdpersonal. Prata med 

din kontaktsjuksköterska eller läkare om du har frågor.   

Som vårdnadshavare kan du agera ombud och läsa barnets journal tills barnet har fyllt 13 år. 

Därefter kan du få förlängd tillgång i samråd med vården. Ungdomar kan själva läsa sin journal 

från 16 års ålder. 

 För att nå 1177 Vårdguidens e-tjänster logga in på 1177.se eller i 1177 Vårdguidens app. 

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

När ska jag kontakta vården? 

• Om du har feber över 38 grader vid två tillfällen med en timme emellan. 

• Om du har feber över 38,5 grader vid ett tillfälle. 

• Kortisonbehandling kan dölja feber. Om du behandlas med kortison och ditt 

allmäntillstånd är påverkat kan det vara tecken på infektion. Till exempel om du är 

tröttare än vanligt. 
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(B) Roller i vården 

Konsultsjuksköterskan 

På landets alla barncancercentra finns konsultsjuksköterskor. De har specialistkunskaper inom 

barncancervård och ett övergripande ansvar för dig och dina närstående hela sjukdomstiden 

genom att: 

• Vara kontaktperson på sjukhuset dit du och dina närstående alltid kan vända sig och som 

enkelt går att kontakta. 

• Fungera som ett stöd för hela din familj både under sjukhusvistelsen och tiden hemma. 

• Förmedla kunskap om din sjukdom genom exempelvis ”Se, Höra, Göra” bilder. 

• Hjälpa dig och din familj att leva ett socialt liv trots sjukdomen.  

• Förmedla kunskap om sjukdomen och behandlingen till dig och till din skola/förskola i syfte att 

underlätta skolnärvaron och kontakten med skolan. 

Kontaktsjuksköterskan 

Kontaktsjuksköterskan har specialistkunskaper inom barncancervård och ger dig och din 

närstående information, råd och stöd om din diagnos, behandling, rehabilitering och uppföljning. 

Kontaktsjuksköterskan ser till att du får vara delaktig i din vård så mycket du vill, och kan hjälpa 

dig att nå andra yrkesgrupper inom vården om du behöver det. Kontaktsjuksköterskan hjälper 

också till med att lämna över information till andra berörda vårdgivare, till exempel andra 

sjukhus, vårdcentraler eller hemsjukvård. 

Du kan ha flera kontaktsjuksköterskor om du vårdas på fler ställen t.ex. på ett barnonkologiskt 

centra och på sjukhus i din region där du bor.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Kontaktsjuksköterskan.  

Läkaren är ytterst ansvarig för att planera utredningen, ställa diagnos och behandla sjukdom. 

Du kan komma i kontakt med olika typer av läkare. 

Barnonkologen är specialiserad inom barnonkologi. Hen har kunskaper inom diagnostik och 

behandling av de cancersjukdomar som förekommer hos barn och ungdomar. 

Kirurgen är specialiserad på operation.   

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

Underläkaren har ännu ingen specialistkompetens. 

Övriga roller i vården 

Arbetsterapeuten kan hjälpa dig med olika praktiska lösningar, anpassningar i hemmet och 

hjälpmedel samt ge information och råd om nya sätt att hantera vardagen.  

Barnsköterskan arbetar med omvårdnad av barn och ungdomar. 

Dietisten ger råd och stöd om mat och näring.  

Forskningssjuksköterskan eller forskningskoordinatorn koordinerar arbetet med forskning 

och studier.   

Fysioterapeuten, även kallad sjukgymnasten, ger råd och stöd om fysisk aktivitet, balans, 

smärta, andningsbesvär och skapar träningsprogram som är anpassade till dig.  
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Kuratorn kan ge samtalsstöd till dig och dina närstående. Kuratorn kan till exempel vägleda dig 

vidare om du behöver hjälp med ekonomin eller behöver komma i kontakt med myndigheter. 

Lekterapeuten arbetar med att vårda det friska hos barn 

genom stimulans, pedagogik och lek. Hen hjälper barn att 

bearbeta vårdupplevelser och förbereda dem inför 

undersökningar och behandlingar.  

Psykologen och Psykoterapeuten kan ge samtalsstöd och 

hjälpa dig och dina närstående att hantera livssituationen 

känslomässigt. 

Sjukhusläraren hjälper elever att arbeta med skoluppgifter 

när de är på sjukhus. 

Sjuksköterskan är specialist inom omvårdnad och arbetar 

med att förbättra hälsa, förebygga sjukdom samt återställa 

och bevara god hälsa. Sjuksköterskan ansvarar också för att 

ge behandlingar och läkemedel. 

Specialistsjuksköterskan är en sjuksköterska med specialistkompetens inom ett område, till 

exempel onkologi. 

Syskonstödjaren ger stöd till syskon till barn som fått cancer. 

Undersköterskan är utbildad inom och arbetar med praktisk omvårdnad. 

Vuxna och barn som leker 
tillsammans. 
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(B) 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 

Anamnes Sjukdomshistoria. 

Anestesi  Narkos. Sövning med hjälp av mediciner. 

Antibiotika Läkemedel mot infektioner som orsakas av bakterier. Penicillin 

är en typ av antibiotika. 

Antiemetika Läkemedel mot illamående. 

Antikroppsbehandling Samlingsnamn för olika läkemedel som kan blockera tillväxt 

hos vissa typer av cancerceller. 

Behandlingsprotokoll Ett schema som beskriver den planerade behandlingen. 

Benign Godartad. 

Benmärg Benmärgen finns i skelettet. Där bildas röda och vita 

blodkroppar och blodplättar. 

Biopsi Vävnadsprov från organ eller vävnad som undersöks i 

mikroskop av en patolog. 

Cancer En sjukdom som gör att celler delar sig onormalt ofta och fort. 

CDK, central dialyskateter Slang i ett blodkärl som används för att samla stamceller.  

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, cellgifter eller 

kemoterapi 

Läkemedel som dödar cancerceller eller gör att de inte växer. 

Kallas ibland för guldmedicin. 

DT, Datortomografi  Röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av kroppens 

organ. Kallas även skiktröntgen eller CT. 

Dränage Tunn slang som leder bort vätska från ett operationsområde. 

Egenvård Sådant du kan göra själv eller med hjälp av en närstående eller 

personlig assistent. 

Fatigue En särskild trötthet som du inte kan vila bort. Kan uppstå i 

samband med cancersjukdom och behandling. 

Fertilitet Förmågan att få barn. 

Gy, Gray Enhet för att mäta strålningsdos. 

Hereditet Ärftlighet. 

Hospice En plats för personer i behov av vård i livets slutskede. Vården 

fokuserar på symtomlindring och livskvalité.  

Intravenös När till exempel läkemedel eller näring ges i ett blodkärl. 
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Isotopinjektion Spruta med radioaktivt spårämne som används för att spåra 

cancerceller.  

Kapillärprovtagning Blodprov som tas genom ett stick i fingret. 

Kirurg Läkare som opererar. 

Kirurgi Operation. 

KIM, Komplementär och 

alternativ medicin  

Ett samlingsnamn för många olika metoder som oftast inte 

används inom den vanliga hälso- och sjukvården. 

Kontrastvätska Medel som gör det lättare att bedöma röntgenbilder. 

Kortison Läkemedel som används vid bl.a. leukemi och lymfom som ett 

komplement till cytostatika. 

Lumbalpunktion Prov som tas på vätska i hjärnan och ryggmärgen. Provet tas i 

ländryggen. 

Lustgas Smärtlindrande och lugnande gas som ges via en mask över 

näsa och mun. 

MR, 

Magnetkameraundersökning 

Undersökning som ger detaljerade bilder av kroppens organ. 

Utförs med hjälp av ett magnetfält och radiovågor. 

Malign Elakartad. 

Metastas  Tumör som bildats efter spridning från den första tumören. 

MDK, Multidisciplinär 

konferens 

En konferens där olika specialister och professioner träffas, 

diskuterar och tar fram förslag på bästa behandling. 

MIBG skintigrafi Röntgenundersökning där man sprutar in ett radioaktivt ämne i 

blodet. Används främst för att utreda tumörspridning vid 

diagnosen neuroblastom. 

Mukosit En inflammatorisk skada på slemhinnor som kan ge sår i 

munnen, matstrupen, magsäcken och tarmarna. 

Multiresistenta bakterier Bakterier som blivit resistenta (motståndskraftiga) mot flera 

antibiotika. Exempel på multiresistenta bakterier är MRSA, 

ESBL och VRE. 

Neuropati Känselbortfall och stickningar i händer och fötter. 

Neutropen feber Feber och samtidig brist på en viss typ av vita blodkroppar 

(neutrofila granulocyter). Febern kan uppstå bl.a. efter 

cytostatikabehandling och kräver vård på sjukhus. 

Närstående Person som den enskilde anser sig ha en nära relation till. 

Onkologi Läran om tumörsjukdomar.  

Palliativ vård Symtomlindring och förbättring av livskvaliteten vid sjukdom 

som inte går att bota. 

Palpabel Som går att känna med händer och fingrar. 

PAD, Patologisk anatomisk 

diagnos  

Sammanfattande iakttagelser utifrån en mikroskopisk 

undersökning av ett vävnadsprov. 
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Petekier Små, punktformade blödningar från hudens minsta blodkärl, 

kapillärerna. Kan förekomma i huden, ögonen och 

slemhinnorna. 

Premedicinering Läkemedel som ges före t.ex. en undersökning eller 

behandling. Oftast är det läkemedel som förebygger 

överkänslighet eller lugnar. 

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. 

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. 

PEG, Perkutan endoskopisk 

gastrostomi 

En tunn slang för att kunna ge näring via bukväggen in i 

magsäcken. 

PET-kameraundersökning, 

PET-DT eller PET-CT 

En röntgenundersökning där man sprutar in ett radioaktivt 

ämne i blodet. Används för att hitta tumörspridning vid vissa 

cancersjukdomar.   

Postoperativ Efter operation. 

Prehabilitering Förebyggande insatser kring fysisk förmåga, näring, 

levnadsvanor och psykosocial situation. 

Preoperativ Före operation. 

Primärtumör Den ursprungliga tumören, där cancercellerna först uppstod. 

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. 

Sedering Att behandlas med lugnande läkemedel. Kan t.ex. ges inför en 

undersökning eller operation. 

Sepsis Bakterier i blodet orsakat av en infektion. Ett allvarligt tillstånd 

som påverkar hela kroppen. Hur allvarligt det är beror bl.a. på 

vilka bakterier som är orsaken. Kallades förut blodförgiftning. 

Sond Tunn slang via näsan till magsäcken som används för att ge 

näring eller mediciner i. 

Stamceller (blod) Celler som finns i benmärgen och som kan utvecklas till alla 

sorters blodceller i kroppen.  

Strålbehandling, yttre Joniserande stålning, proton eller fotonstrålning, som ges via 

en accelerator 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. 

Ultraljud Undersökning med ljudvågor som ger en bild av organ och 

vävnader. 
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Urinkateter Tunn mjuk slang som förs in i urinblåsan och tömmer den på 

urin. 

Vårdcentral Vårdenhet med mottagningsverksamhet inom primärvård. Kan 

även kallas t.ex. hälsocentral eller distriktsläkarmottagning. 

Vårdgivare  Statlig myndighet, region, kommun, annan juridisk person eller 

enskild näringsidkare som bedriver hälso- och 

sjukvårdsverksamhet. 

Vårdprogram Riktlinjer som anger hur patienter med en viss sjukdom ska 

vårdas på bästa sätt, som bygger på forskning, kunskap och 

samsyn inom hälso- och sjukvården. 
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Vad är viktigt för mig? 

Syftet med att du får Min vårdplan är att du ska känna dig trygg, välinformerad och delaktig i din 

vård. Min vårdplan ska utgå från dina behov och därför vill vi att du skriver vad som är viktigt för 

just dig.   

 

Detta är viktigt för mig:  
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Mina bokade tider  

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

du vill.  

 

Datum Tid Händelser 
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(B) Utredning av akut lymfatisk leukemi, ALL 

Läkaren misstänker att du kan ha leukemi och därför har en utredning startats. Leukemi innebär 

att cancer har uppstått i celler som ska bli blodceller, eller blodkroppar. Du kan ha haft ett eller 

flera av följande symtom: 

• Blekhet. 

• Trötthet. 

• Smärta i benen. 

• Blåmärken. 

• Upprepade infektioner. 

Med ett blodprov kontrollerar man de olika cellerna i blodet. Det 

visar om blodvärdena är förändrade, och utifrån det kan läkaren 

bedöma om det finns misstanke att du har leukemi.  

Vid utredning av leukemi är det vanligt att göra följande 

undersökningar och provtagningar: 

• Klinisk undersökning där läkaren undersöker dig genom att 

till exempel känna på magen eller testiklarna, lyssna på 

lungorna och hjärtat, titta i öronen, ögonen och halsen. 

• Benmärgsprov för att se om några celler i benmärgen är 

sjuka och i så fall kunna avgöra vilken typ av sjukdom du har. 

• Lumbalpunktion, LP, för att se om det finns leukemiceller i 

ryggmärgsvätskan. 

• Blodprov. 

• Lungröntgen. 

• Ultraljud över hjärtat och magen. 

• Elektrokardiogram, EKG. 

Du kan behöva göra andra undersökningar och provtagningar. Det beror på vilka symtom du 

har och resultatet av de undersökningar som gjorts.  

När får jag reda på resultatet? 

När resultaten av undersökningarna och provtagningarna är klara, har du och din familj ett 

samtal med vårdpersonalen där ni går igenom hur sjukdomen kommer att behandlas och vad 

som är nästa steg. Behandlingen kan ändras när fler provsvar kommer.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Lumbalpunktion.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Datortomografi.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Ultraljudsundersökning.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Benmärgsprov.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Att lämna blodprov.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på EKG.  

Frisk benmärg. Sjuk benmärg. 
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(B) Barncancer 

Cancer är en ovanlig sjukdom hos barn. Varje år får drygt 300 barn någon form av cancer. Det 

innebär att cancer hos barn 0–18 år står för drygt 0,5 procent av all cancer. Olika typer av 

barncancer förekommer i olika åldrar. Vissa cancertyper drabbar små barn, medan andra typer 

drabbar äldre barn och tonåringar.  

De vanligaste cancerformerna hos barn är leukemi och hjärntumör. Andra cancersjukdomar 

som förekommer hos barn är lymfom, Wilms tumör (tumör i njuren), sarkom (tumörer i bindväv, 

muskler, brosk och ben) och neuroblastom (tumör i nervsystemet). 

Barns och vuxnas cancer skiljer sig åt. Vuxencancer hänger ofta ihop med livsstil och ålder. Det 

stämmer inte för barncancer. Barn är ofta friska i kroppen för övrigt, men växer samtidigt 

mycket. Det måste man ta hänsyn till när man planerar behandlingen. 

Orsaken till att barn och tonåringar får cancer är okänd. Det finns dock en hel del kunskap om 

vad som gör att en normal cell blir en cancercell. Cancer uppstår på grund av en skada eller 

förändring i en eller flera celler. Cellen börjar sedan fungera allt mer annorlunda för varje delning 

och kan utvecklas till cancer. Flera saker har betydelse för att en cancersjukdom ska utvecklas, 

och det tar olika lång tid för cancer att utvecklas.  

Ärftlighet 

I vissa familjer finns en ärftlighet att lättare utveckla olika sjukdomar, även cancer. Ärftlighet är 

ovanligt vid barncancer, men det förekommer. Kunskapen om de gener som ökar risken att 

utveckla cancer ökar nu snabbt.  

 Se en film på youtube.com. Sök på Vad är cancer? 
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(B) Akut lymfatisk leukemi, ALL 

Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste formen av leukemi, blodcancer. Den utgör cirka 

90 procent av alla leukemifall hos barn.  

ALL startar i benmärgen, som är kroppens organ för att bilda blodkroppar. Vid 

leukemi har det bildats sjuka celler som delar sig okontrollerat och som 

sprider sig till blodet och lymfkörtlarna och ibland även andra organ. De sjuka 

cellerna hämmar tillväxten av de normala benmärgscellerna och tränger 

undan den friska benmärgen. 

ALL uppstår på grund av att det i någon cell har uppstått fel i generna som 

kontrollerar cellens delning. Denna cell ger sedan upphov till fler och fler nya 

celler som kallas för leukemiceller och som liknar de friska vita 

blodkropparna. Den genetiska förändringen finns bara i de sjuka cellerna och 

inte i kroppens andra celler. Förändringen är därför inte ärftlig.  

Varför det blir fel i den första sjuka cellen är idag okänt, men vi vet att flera 

gener måste skadas för att sjukdomen ska uppstå.  

ALL har många undergrupper beroende på vilka genskador som orsakat 

sjukdomen. Det påverkar vilken behandling du får. 

Symtom 

Symtom på leukemi kan vara blekhet, trötthet, bensmärtor, upprepat näsblod, upprepade 

blåmärken, blödningar från tandköttet, svårläkta sår, viktnedgång och upprepade infektioner.  

Ett kännetecken för sjukdomen är att du mår sämre och sämre. 

Prognos 

De allra flesta barn som drabbas av ALL överlever. Prognosen har blivit betydligt bättre under 

senare år, tack vare bättre diagnostik och effektivare behandling.  

 

Skelett med benmärg. 
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(B) Blodkropparna – så påverkas de av att ha leukemi 

Dina blodkroppar kan påverkas när du har eller behandlas för akut lymfatisk leukemi, ALL.  

Röda blodkroppar – erytrocyter (Hb) 

Röda blodkroppar kallas också erytrocyter. De röda blodkropparna 

innehåller hemoglobin. Det är ett protein som innehåller järn och det 

ger blodet dess röda färg. Hemoglobin binder och transporterar syre 

och koldioxid.  

När de röda blodkropparna blir färre kan du känna dig trött och 

orkeslös, bli andfådd eller yr, få huvudvärk och bli blek i huden. Du kan 

då behöva en blodtransfusion av röda blodkroppar. 

Blodplättar – trombocyter (TPK) 

Blodplättar kallas också trombocyter. Blodplättarna innehåller olika 

ämnen som behövs för att blodet ska levra sig vid en skada.  

När mängden trombocyter i blodet är låg, trombocytopeni, blöder du 

lättare. Du får lättare blåmärken och kan få utslag på huden i form av 

små mörkröda prickar, petekier. Det blöder även lättare från 

slemhinnor, till exempel näsblod eller när du borstar tänderna. När 

trombocyterna är mycket låga kan du behöva en transfusion.  

Vita blodkroppar – leukocyter (LPK) 

Vita blodkropparna kallas också leukocyter. De friska vita 

blodkropparnas viktigaste uppgift är att försvara kroppen mot 

infektioner. De vita blodkropparna bildas i benmärgen och finns sedan i 

lymfsystemet, vävnaderna och blodkärlen.  

När det inte finns tillräckligt mycket vita blodkroppar kan du lättare få 

infektioner. Infektionerna orsakas ofta av kroppens egna bakterier. 

Infektionerna kan bli långdragna och ibland allvarliga. Därför är det 

viktigt att kontakta vården om du har tecken på infektion, tex. när du får 

feber.  

Vita blodkroppar kan inte ges som transfusion, utan man väntar tills de börjar öka av sig själva. 

Ibland ger man tillväxtstimulerande medicin för att få de vita blodkropparna att öka lite snabbare. 

Röd blodkropp. 

Blodplätt. 

Vit blodkropp. 
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(B) Behandling av akut lymfatisk leukemi, ALL 

Behandlingsschema 

Sedan september 2019 behandlas barn och unga vuxna enligt ett europeiskt 

behandlingsschema som heter ALLTogether. Schemat är lika oavsett var i landet du behandlas, 

liksom i flera andra europeiska länder.  

Inledande behandling 

Du behandlas med cytostatika och kortison i cirka 2 år. I ditt schema står hur mycket kortison 

och cytostatika du ska ta och när. Du får också behandling mot illamående, svampinfektioner 

och lunginfektioner, och transfusioner med blod eller trombocyter.  

Cytostatikan får du både i blodet som dropp och sprutor (intravenöst) och via munnen som 

tabletter eller flytande medicin.  

Alla former av ALL behandlas i stort sett likadant under de första 4 veckorna.  

När behandlingen startar frågas dina föräldrar om ni vill delta i register och ibland i studier.  

Fortsatt behandling 

Beroende på hur din kropp svarar på behandlingen och vad benmärgsprovet visar, bestämmer 

läkarna den fortsatta behandlingen. Behandlingen delas in i standard, medelrisk eller högrisk. 

Högriskbehandlingen innehåller ibland en stamcellstransplantation.  

Behandlingen pågår i cirka 2 år och är mer intensiv i början, vilket gör att du under den första 

tiden är mer på sjukhus. Längre fram i behandlingen kan du vara hemma mer.  

Uppföljning  

Under behandlingen gör du läkarundersökningar lämnar blodprover och gör andra 

undersökningar, till exempel av ditt hjärta.  

Behandlingen kan ändras beroende på hur sjukdomen svarar på behandlingen.  

När behandlingen är slut får du regelbundet lämna blodprov och göra läkarundersökningar, fram 

till 18 års ålder.  
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(B) Bra att veta vid behandling 

Vaccinationer 

Under din cancerbehandling ska du inte vaccineras av BVC eller elevhälsan som dina 

jämnåriga. Efter behandlingen får du de vaccin som du tidigare har fått samt de vaccin du 

eventuellt har missat under pågående behandling.  

När det gäller vaccin mot influensa beslutar din läkare om du ska vaccineras.  

Prata med din läkare om du har frågor om vaccinationer. 

Vaccination mot vattkoppor eller influensa kan ibland rekommenderas för din familj för att 

minska risken för dig att smittas. 

Supersnöret 

När du behandlas för cancer erbjuds du att börja på ett 

supersnöre. Varje pärla symboliserar olika delar i din 

behandling, till exempel röntgen, provtagning och 

cytostatikabehandling.  

Pärlorna skapar en berättelse om din behandlingshistoria.   

 

 

 

 

 Läs mer på barncancerfonden.se. Sök på supersnöret. 

 

Ett barn trär pärlor på supersnöret. 
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(B) Fertilitet och cancerbehandling  

De flesta som behandlas för cancer som barn kan få egna barn när de är vuxna. 

Strålbehandling och vissa cytostatikabehandlingar kan ibland påverka fertiliteten (förmågan att 

få barn). Strålbehandling påverkar fertiliteten om könsorganen eller hjärnan strålas. Prata med 

din kontaktsjuksköterska eller läkare om du har frågor om dina möjligheter att få barn. Innan 

behandlingen börjar bör de berätta hur fertiliteten kan påverkas, och fungera som stöd om du 

behöver prata mer om detta.   

Pojkar som har kommit in i puberteten kan erbjudas att lämna spermier för att frysa in, för att 

kunna använda dem senare i livet.  

Flickor som har kommit in i puberteten kan erbjudas att frysa in ägg eller vävnad från 

äggstocken, om de ska få behandling som innebär stor risk för att inte kunna få barn i framtiden. 

Ibland finns också en risk för att behandlingen gör att den fertila perioden i livet blir kortare. Då 

kan man efter cancerbehandlingen frysa in ägg i stället. 

Flickor och pojkar som inte har kommit in i puberteten och som ska få behandling som innebär 

stor risk för att inte kunna få barn i framtiden, kan erbjudas att delta i studier där det ingår att 

frysa in vävnad från äggstocken eller testikeln. 

Det är viktigt att du inte blir gravid eller gör någon gravid under behandlingen, eftersom 

läkemedlen kan påverka fostret. Cytostatika kan påverka fostret upp till 6 månader efter 

avslutad behandling. Använd därför säkra preventivmedel. Ibland behövs dubbelt skydd, 

eftersom biverkningar som diarré eller direkt påverkan av cancerläkemedlet kan göra att p-piller 

inte räcker som ensamt skydd. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Fertiliteten efter cancerbehandlingen.  

 Läs på vavnad.se. Sök på könsceller och fertilitetsbevarande åtgärder.  

 Se en film om fertilitetsbevarande för killar på youtube.com. Sök på Jag har fått cancer - orka 

bry sig om jag vill ha barn i framtiden.  
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(B) Botande behandling  

Målet med din behandling är att du ska bli frisk från cancern. Botande behandling kallas också 

kurativ behandling.  

Behandlingen följer nationella behandlingsprotokoll och följs upp med regelbundna kontroller 

med till exempel datortomografi, blodprov, benmärgsprov och läkarundersökningar. Utifrån 

kontrollerna planeras behandlingen vidare, och ibland kan du behöva byta behandlingsprotokoll. 

Behandlingen kommer följas upp av din läkare och kontaktsjuksköterska via besök, telefon eller 

brev. 

Målet med behandlingen kan ändras efter att behandlingen har startat.  
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(B) Palliativ vård 

Om din sjukdom inte längre går att bota, övergår man till palliativ vård. Målet är att lindra 

symtom, hjälpa dig att leva så bra som möjligt och lindra lidande, för både dig och din familj.  

Eftersom behandlingar hela tiden utvecklas, ökar tiden man kan leva med en obotlig sjukdom. 

Samtidigt kan tiden skilja sig mycket från person till person.  

Vården har olika syfte i olika faser av sjukdomen  

Precis när du har fått besked om att din sjukdom inte går att bota, kan behandlingen med till 

exempel cytostatika och strålning fortsätta. Syftet är då att förlänga livet, öka livskvaliteten och 

lindra symtomen. Behandlingen kan pågå i allt från månader till många år.  

När du sedan blir sämre i din sjukdom, fokuserar vården på din livskvalitet. Behandlingarna, 

omvårdnaden och symtomlindringen syftar till att du ska kunna leva så bra som möjligt och göra 

det som är viktigt för dig och din familj. Det här kan vara i veckor till månader.  

När döden närmar sig är vården inriktad på en god och värdig död. Symtomlindring och stöd för 

familjen står i fokus. Döden kan vara skrämmande – du kan vara rädd för att ha ont eller inte få 

luft och orolig för hur familjen mår. Men det finns bra hjälp för symtomlindring och stöd till 

familjen.  

Prata med din konsultsjuksköterska/kontaktsjuksköterskan eller läkare om du undrar över hur 

lång tid du kan ha kvar att leva. Det går aldrig att säga exakt, men du kan få en uppfattning om 

ifall det handlar om år, månader eller veckor.  

Även familjen kan få stöd 

Den palliativa vården berör även familjen. För dem förändras livet när de får veta att din 

sjukdom inte går att bota. De behöver då information och stöd.  

Vården har ett ansvar för din familj även efter att du har dött. Det innebär bland annat att 

vårdpersonalen kan ge stödsamtal, möjlighet att diskutera din sjukdom och hjälp vidare inom 

vården om det behövs. 

Hela din hälsa är i fokus 

Den palliativa vården tar hänsyn till hur du mår både fysiskt, psykiskt, socialt och dina tankar 

kring liv och död. Flera olika personer kan därför behöva arbeta tillsammans. Till exempel kan 

läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer arbeta i team för att stötta 

dig och din familj.  

Det är alltid en avvägning vilka åtgärder du mår bäst av. Olika åtgärder är bäst i olika faser av 

sjukdomen. Ibland kan behandlingar och åtgärder skada kroppen mer än de gör nytta, och 

därmed sänka livskvaliteten.  

Dina behov och önskemål styr 

Palliativ vård finns i olika vårdformer, och var du får din vård beror på vad du behöver och vill. 

På vissa plaster i Sverige kan du vårdas i hemmet. I Stockholm finns Lilla Erstagården, ett 

barnhospice dit man kan komma från hela landet. 

Vården arbetar alltid för ditt bästa. En god kommunikation mellan dig, dina föräldrar och vården 

är grunden för att du ska få den hjälp du behöver. Tveka därför aldrig att prata med 

vårdpersonalen om hur du mår och känner. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Palliativ vård.  
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 Läs mer på 1177.se. Sök på Planerad vård i hemmet. 
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(B) Förberedelse inför en operation i narkos 

Att opereras i narkos betyder att du är sövd och inte känner något alls av operationen.  

Inför en operation i narkos behöver du förbereda dig på olika sätt. All information står i kallelsen. 

Där finns också telefonnummer så att du kan ringa om du har några frågor. Eller så får du 

information av vårdpersonalen på avdelningen.  

Antingen kommer du till sjukhuset kvällen innan operationen eller på operationsdagens morgon. 

Det får du veta av vårdpersonalen.  

Exempel på förberedelser:   

• Du behöver ofta lämna blodprover innan en operation. Antingen ska du ta proverna innan du 

kommer till sjukhuset, eller så tas de på plats när du kommer dit.  

• Du ska duscha och ibland tvätta dig med en särskild tvål inför operationen. Efter att du har 

duschat ska du ta på dig rena kläder.  

• Eftersom du ska sövas är det viktigt att du fastar. Annars kan du kräkas och få ner 

maginnehåll i lungorna under sövningen. Att fasta innebär att du inte får äta eller dricka ett 

antal timmar innan du ska sövas. Det är mycket viktigt att du följer de tider du har fått för att 

fasta.  

 Läs mer på narkoswebben.se. 
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(B) Så går det till att sövas 

Du ska göra en undersökning eller operation där du ska vara sövd. Inför det kommer du att 

fasta. Det innebär att du inte får äta eller dricka efter ett visst klockslag.  

I din kallelse eller av vårdpersonalen får du veta när du ska fasta, när du ska komma till 

sjukhuset och vart du ska gå. Här får du allmän information. 

Innan du ska sövas 

Innan du ska sövas får du lägga dig på en brits eller säng. Du kan få en tunn plastslang så 

kallad infart eller venkateter i ett blodkärl i armen eller handen, så att du kan få medicin och 

dropp direkt i blodet. Om du har en central infart används den. Du kan också få medicin att 

svälja eller som nässprej.  

Så går det till att sövas 

När du ska sövas kan du få narkosmedlet genom 

infarten eller genom att andas i en mask som placeras 

över din näsa och mun. Ibland används båda sätten 

samtidigt.  

En förälder får vara med dig när du somnar.  

Narkospersonalen övervakar dig, ditt hjärta och dina 

lungor hela tiden.  

När du vaknar är du på en uppvakningsavdelning. 

Mamma eller pappa är där när du vaknar, och 

personalen tar hand om dig tills du kan flytta till en 

vårdavdelning eller åka hem.  

Ibland kan du åka hem samma dag, men ofta 

behöver du stanna på sjukhuset några dygn. Hur 

länge beror på vilken operation du har gjort.  

Mer information om att sövas och opereras finns på Narkoswebben. Där finns också filmer och 

spel. 

 

 Läs mer på narkoswebben.se. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på venkateter i handen eller armen.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Narkos.  

Narkospersonal söver ett barn. Förälder 
är med. 
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(B) Biverkningar och komplikationer efter en operation 

Att opereras i narkos innebär alltid en risk för biverkningar och komplikationer. Vissa 

biverkningar är vanliga, och även om de är jobbiga är de helt ofarliga. Komplikationer är 

ovanliga, men de kan vara allvarliga och det är därför viktigt att vara uppmärksam på symtom. 

Biverkningar 

Trötthet 

Du kan känna dig trött efter att du varit sövd. Det tar alltifrån en halvtimme till ett halvt dygn för 

narkosmedlen att lämna kroppen.  

 

Illamående 

Du kan må illa efter att du varit sövd. Det går oftast över inom några timmar. Du kan få medicin 

om det är besvärligt. Prova att äta lite – om magen är tom kan du må mer illa.  

 

Smärta 

Du kan ha ont efter en operation. Du kan få smärtstillande medicin som tabletter eller i blodet. 

Det är viktigt att lindra smärtan för att du ska återhämta dig snabbt efter operationen. 

 

Förstoppning 

Förstoppning är vanligt efter en operation. Det kan leda till illamående, magknip och spänd 

mage. Besvären brukar försvinna när tarmarna kommer igång igen efter några dagar. Det är 

viktigt att du kommer upp och rör på dig. Om du har stora besvär kan du behöva ta medicin. 

 

Besvär i halsen 

Om du har haft en slang i halsen medan du varit sövd kan det skava i halsen efteråt. Det går 

oftast över inom några dagar. 

Normalt bildas slem i luftrören. När du har varit sövd kan slemmet bli segt och svårare att få 

upp. Att ligga och sitta mycket kan göra det värre. Sövning ökar också risken för komplikationer i 

lungorna, till exempel lunginflammation.  

För att minska risken är det därför viktigt att du rör på dig så mycket du orkar och kan. Du kan 

också göra andningsövningar, som till exempel djupa andetag. Genom att ta djupa andetag 

vidgar du lungorna och det blir lättare att hosta upp slemmet.  

Att dricka mycket gör också att slemmet blir lättare att hosta upp.  

Komplikationer 

• Efter en operation finns en liten risk för infektion i såret. Det är därför viktigt att du följer de 

instruktioner du får om sårvård och hygien. Tecken på infektion är feber och rodnad runt 

såret. En liten rodnad runt såret är normalt. 

• Det finns en liten risk för blodpropp efter en operation, och du kan därför få blodförtunnande 

medicin en tid efter.  

 Läs mer på narkoswebben.se. 
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(B) Cytostatikabehandling 

Cytostatika är läkemedel som används för att behandla cancer, hindra återfall och lindra 

symtom. Läkemedlen kallas även kemoterapi eller guldmedicin.  

Cyt betyder cell och stat betyder hämning, det vill säga cellhämmande medel. Cytostatika 

skadar cancercellerna och hindrar dem från att dela sig och bli fler.  

Cytostatika kan ges som enda behandling eller tillsammans med andra behandlingar, till 

exempel före eller efter en operation.  

Så går det till 

Cytostatikabehandling ges ofta i kurer. En kur innebär att du under en 

tid får en eller flera olika sorters cytostatika. Längden på kurerna kan 

variera. Läkemedlet får du antingen direkt i blodet via dropp eller som 

tabletter, kapslar eller flytande medicin via munnen. 

Mellan kurerna görs ett uppehåll för att de friska cellerna ska hinna 

återhämta sig.  

För att du ska kunna få cytostatika via dropp får du en central infart 

som du har under hela behandlingsperioden, antingen central 

venkateter, subkutan venport eller PICC-line.  

Tabletter, kapslar och flytande medicin med cytostatika tar du själv 

hemma. Använd sked eller engångshandskar när du tar i dem. Diska 

skeden, släng handskarna och tvätta händerna direkt efteråt. 

Mediciner som du inte har använt ska du lämna tillbaka till ett 

apotek.  

Mängden cytostatika anpassas efter hur mycket du väger, hur lång du är och hur organ som 

njurar och hjärta fungerar. 

Biverkningar 

Cytostatika påverkar även friska celler, och du kan därför få biverkningar av behandlingen. Du 

får veta vilka biverkningar din behandling kan ge, och råd om vad du kan göra för att förebygga 

och lindra besvär.  

Det finns inget samband mellan biverkningar och behandlingens effekt.  

Uppföljning av dina blodvärden 

Cytostatikabehandlingen kan göra att blodvärdena försämras. Du får därför lämna blodprov före, 

under och efter en kur. Om något av provsvaren är avvikande kontaktas du för att planera din 

fortsatta behandling. Du kan själv kontrollera dina provsvar på 1177.se.  

Hantera kroppsvätskor säkert 

Kroppen bryter ner cytostatika till vattenlösliga ämnen och gör sig av med det via kroppsvätskor, 

till exempel kiss, bajs, svett och sperma. Mängden cytostatika i kroppsvätskorna är störst direkt 

efter en kur. Var försiktig med dina kroppsvätskor deförsta dygnen. Tiden kan variera beroende 

på vilket läkemedel du får.  

• Torka upp spill av kroppsvätskor med papper. Släng pappret i en plastpåse, knyt ihop den 

och släng direkt i soporna. Tvätta ytan med rengöringsmedel och vatten. 

Cytostatika, glad gulddroppe. 
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• Om någon annan hanterar dina kroppsvätskor ska hen alltid använda engångshandskar. 

Närstående behöver inte använda handskar om de byter blöja eller hjälper sitt barn på 

toaletten, men ska tvätta händerna efteråt. 

• Om du svettas mycket, duscha och byt kläder och sängkläder varje dag. Undvik att skaka 

sängkläderna och att lägga dem på golvet. 

• Sitt ner på toaletten. Fäll ner locket innan du spolar. 

• Lägg blöjor i en plastpåse och släng direkt i soporna. 

• Tvätta tyger som fått spill av kroppsvätskor direkt om det går, helst separat. Använd vanligt 

tvättmedel. Om det inte går att tvätta direkt, lägg tvätten i en plastpåse som du knyter igen. 

Använd alltid engångshandskar när du hanterar den smutsiga tvätten.  

Till ungdomar  

Cytostatika utsöndras via sperman. För att skydda din partner ska du använda kondom när ni 

har sex de 5 första dygnen efter behandling.  

Det är också viktigt att du inte blir gravid eller gör någon gravid under cytostatikabehandlingen 

och en tid efteråt, eftersom cytostatika kan påverka fostret. Använd därför säkra preventivmedel. 

Ibland behövs dubbelt skydd, p-piller och kondom, eftersom biverkningar som diarré kan göra 

att p-piller inte tas upp fullt ut via tarmen och därför inte räcker som enda skydd.  

Läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott 

Oftast kan du ta dina vanliga läkemedel under cytostatikabehandlingen, men du kan behöva 

göra uppehåll eller ändra dosen. Du och din läkare går igenom dina läkemedel innan 

behandlingen startar. Det är viktigt att du även berättar om du tar naturläkemedel eller 

kosttillskott. Effekten av vissa cytostatika kan påverkas av vissa preparat, till exempel 

grapefrukt, johannesört och granatäpplen. 

 Läs mer på eped.se. Sök på Patient och Cytostatika och toxiska läkemedel. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Cytostatikabehandling.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Att lämna blodprov.   

 

 

 

 

När ska jag kontakta vården? 

• Om du har feber över 38 grader vid två tillfällen med en timme emellan. 

• Om du har feber över 38,5 grader vid ett tillfälle. 

• Om ditt allmäntillstånd är påverkat. 

 

https://eped.se/
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(B) Cytostatika i ryggvätskan 

Cytostatika ges med en spruta i ryggvätskan. Det kallas lumbalpunktion, LP. Du är sövd under 

lumbalpunktionen.  

Förberedelser 

Eftersom du ska sövas är det viktigt att du fastar. Annars kan du kräkas och få ner maginnehåll i 

lungorna under sövningen. Att fasta innebär att du inte får äta eller dricka ett antal timmar innan 

du ska sövas. Hur många timmar får du veta i kallelsen eller av vårdpersonalen.  

Innan ska du också duscha och sätta på dig rena kläder. Det kan du göra kvällen innan.  

Så går det till 

Lumbalpunktionen görs antingen på operationsavdelningen eller vårdavdelningen. Det tar 

ungefär 30 minuter.  

Du är sövd under lumbalpunktionen. Du får ligga ner på en 

brits, på sidan med uppdragna ben. Först tvättar läkaren 

huden där sticket ska göras. Läkaren känner sedan på ryggen 

och höfterna för att hitta rätt plats för sticket. 

En tunn nål sticks in mitt i ländryggen genom huden till 

ryggradskanalen (spinalkanalen), som innehåller ryggvätska. 

När nålen är på plats ges cytostatikan. Samtidigt kan även ett 

prov tas från ryggvätskan. 

 

Efteråt 

De flesta mår som vanligt efteråt. En del får ont i huvudet. Huvudvärken kommer ett par timmar 

efteråt och är ofta kvar i flera dagar. 

Huvudvärken kan göra ont, men det betyder inte att något är fel. Huvudvärken kan lindras av att 

du lägger dig ner. Ligg gärna utan kudde så att huvudet är i höjd med ryggraden. Det spelar 

ingen roll om du ligger på rygg, sida eller mage. 

Läkaren tar bort bedövningskräm 

på barnets rygg. 
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När ska jag kontakta vården? 

• Om du mår illa trots att du tagit läkemedel mot illamående. 

(B) Behandling mot illamående under 

cytostatikabehandling 

Illamående är en vanlig biverkning vid cytostatikabehandling. Men med hjälp av effektiva 

behandlingar behöver besvären inte bli så stora. Du kommer därför att få förebyggande 

behandling mot illamående. Det är viktigt att du följer rekommendationerna för när du ska ta 

läkemedlen. Det finns också mycket du kan göra själv för att minska illamåendet. Prata med 

vårdpersonalen för att få råd om egenvård.  

Om du blir illamående trots att du har tagit dina läkemedel är det viktigt att du kontaktar vården 

så fort som möjligt. Då kan du snabbt få veta hur du ska ta läkemedlen så att du inte fortsätter 

att må illa.  

Skriv gärna ner hur du har upplevt illamåendet, vilken tid på dygnet du har mått illa och om du 

har kräkts. Genom att berätta för vården hur du har mått kan du få bästa möjliga behandling i 

fortsättningen.  
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(B) Stamcellstransplantation  

Vid en stamcellstransplantation, SCT, byts de blodbildande 

stamcellerna i den sjuka benmärgen ut mot friska stamceller från en 

donator. På så sätt skapas nya blodkroppar som blir ett nytt 

immunförsvar. SCT stoppar utvecklingen av sjukdomen och minskar 

risken för återfall. 

Behandlingen är uppdelad i tre faser: 

1. Tiden före transplantationen.  

2. Transplantationsperioden, när du är inskriven på avdelningen. 

Perioden består av konditionering, transplantation och isolering. 

Tiden varierar men är oftast 3–6 veckor. 

3. Utskrivning och uppföljning. 

Förberedelser 

När beslutet är fattat att du ska göra en SCT startar planeringen, och man gör en tidsplan för 

transplantationsperioden.  

Tiden före transplantation 

Hitta en donator 

Man börjar leta efter en donator. Donatorn måste matcha dig genetiskt. Det kontrolleras med 

blodprov på dig och donatorn. Om du har några helsyskon kontrolleras de först. Om du inte har 

några syskon, eller inget syskon matchar, söker man vidare i register över donatorer både i 

Sverige och utomlands. I Sverige har vi till exempel Tobiasregistret.  

Undersökningar 

Du kommer att göra många undersökningar inför transplantationen. Till exempel kontrolleras 

hjärtat, lungorna och njurarna.  

Fertilitetsbevarande åtgärder 

Transplantationen påverkar din möjlighet att få barn. Om det går kommer du därför att bli 

erbjuden en fertilitetsbevarande åtgärd, till exempel att frysa in spermier eller delar av 

äggstocken. 

Central infart 

Du kommer att få ännu en central infart, eftersom det kan behövas flera infarter under vårdtiden. 

 

Transplantationsperioden 

Förberedande behandling – konditionering 

Konditioneringen innebär att du får intensiv cytostatikabehandling, ibland tillsammans med 

immunbehandling och/eller helkroppsstrålning. Syftet är att dels ta bort så mycket som möjligt 

av din sjukdom, dels ”tömma” din benmärg på stamceller. På så sätt försvagas ditt eget 

immunförsvar för att de nya cellerna ska kunna tas emot i din kropp. Exakt hur din 

konditionering ser ut beror på din sjukdom och bestäms av din läkare.  

Blodbildande stamcell. 
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Konditioneringen är oftast cirka en vecka lång. Under denna tid kan du oftast röra dig som 

vanligt på avdelningen, och kanske mår du ungefär som du brukar när du får 

cytostatikabehandling. 

När du får helkroppsstrålning strålas hela kroppen, i stället för bara en kroppsdel som vid vanlig 

strålbehandling. Helkroppsstrålning påverkar benmärgen. Dels dör de sjuka cellerna, dels 

hämmas immunförsvaret vilket ger plats för de nya cellerna. Hur mycket och hur länge du ska 

strålas bestäms av onkologen och strålläkaren.  

Under strålningen behöver du ligga stilla. Om du har svårt för det kan du få lugnande medicin 

eller sövas. 

Transplantationen 

I samband med transplantationen kommer du att flytta till ett isoleringsrum, med särskilda regler 

för både dig och de runt dig. Vårdpersonalen berättar vilka reglerna är. Det är extra viktigt med 

hygienen under transplantationen. Tvätta därför händerna noga och duscha varje dag. 

Själva transplantationen går till ungefär som en blodtransfusion. Det vanligaste är att stamceller 

plockas ut från donatorn, antingen via benmärgen eller från blodbanan. Det görs oftast dagen 

innan du får dem. Ibland används stamceller från navelsträngsblod som frusits ner.  

Transplantationen tar vanligtvis runt en timme. Under tiden kontrolleras blodtryck, puls och 

syresättning. Vårdpersonal finns hos dig hela tiden. 

Isolering  

Du kommer att vara isolerad tills benmärgen och immunförsvaret har återhämtat sig så att du 

inte längre är så infektionskänslig. Det tar oftast ungefär 3 veckor.  

Biverkningar 

Biverkningar av helkroppsstrålning kan komma både direkt och senare. Vanliga direkta 

biverkningar är feber, diarré, illamående eller hudproblem som torrhet, sår, känslig hud och 

pigmentförändringar. För att undvika strålskador på huden ska du inte använda hudkräm direkt 

före strålningen, men du får gärna smörja in din hud efteråt.  

Cirka en vecka efter transplantationen kommer antalet röda och vita blodkroppar sjunka. Det är 

en effekt av konditioneringen, innan de nya stamcellerna har etablerat sig och börjat producera 

nya blodkroppar. Du kommer förmodligen att behöva transfusioner med blod och trombocyter 

under denna period.  

Det är vanligt att slemhinnorna blir sköra. Du kan då få besvär som ont i munnen och svalget 

(mukosit), diarré och tandkött som lätt blöder. Du kan få svårt att äta och dricka. Ibland behöver 

du få näring genom sond eller dropp.  

Även om du är isolerad kan du få en infektion, och du kommer då att behandlas med antibiotika.  

Prover tas regelbundet för att kontrollera hur din kropp återhämtar sig. 

Utskrivning och uppföljning 

Efter att du blivit utskriven fortsätter din återhämtning. De första månaderna kommer du 

förmodligen att känna dig tröttare än vanligt. Du kan även ha kvar en del biverkningar, till 

exempel problem med magen, sämre aptit eller besvär med hud och slemhinnor. Det är viktigt 

att du försöker äta det du kan och är så fysiskt aktiv som du orkar. Hygienen är viktig, så försök 

att undvika torr och sårig hud genom att smörja med mjukgörande kräm.  

Före utskrivningen kommer du att få veta mer om vad du behöver tänka på kring mat, sol och 

socialt liv under den närmaste tiden. 
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Du kommer att få gå till mottagningen för kontroller och uppföljning efter transplantationen. I 

början är kontrollerna täta, kanske flera gånger i veckan, för att sedan glesas ut. Hur ofta 

besöken blir bestäms av din läkare. Du kommer att få göra samma undersökningar som före 

transplantationen, för att kontrollera behandlingens effekt och upptäcka och behandla 

biverkningar. Minst en gång om året kommer du att besöka mottagningen fram tills du fyller 

18 år. 
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(B) Behandling med kortison  

Kortison ges tillsammans med cytostatika för att behandla cancer, till exempel vid leukemi och 

lymfom.  

Kortison används också för att minska illamåendet och andra biverkningar av 

cytostatikabehandling. Du kan därför få kortison tillsammans med någon medicin mot 

illamående när du får behandling. 

Kortison kan även vara smärtstillande genom att minska svullnaden omkring en tumör, och på 

så sätt minska trycket på vävnad och nerver intill.  

Kortison kan också användas tillsammans med andra mediciner läkemedel vid infektioner.   

Ofta ges kortisonet som tabletter eller direkt i blodet.  

Biverkningar 

Det är individuellt vilka biverkningar du får av behandlingen. Kortare behandlingar på några 

dagar till ett par veckor ger ofta färre biverkningar än längre behandlingar, även om doserna är 

höga.  

Vanliga biverkningar  

• Svullnad orsakad av ändrad saltbalans som ökar vätskan i kroppen.  

• Ökad aptit och viktökning. 

• Nedstämdhet, hyperaktivitet eller humörsvängningar. 

• Sämre sårläkning.  

• Sämre försvar mot infektioner. 

• Högre blodtryck. 

• Tunnare och rodnad hud. 

• Högre blodsocker. 

• Svårt att sova. 

Kortisonbehandlingen kan dölja feber. Därför är det viktigt att kontakta sjukhuset om du mår 

dåligt och ditt allmäntillstånd är påverkat, även om du inte har feber. Vid feber ska du alltid 

kontakta din läkare eller sjukhuset snarast.  

Nedtrappning 

När du ska avsluta kortisonbehandlingen ska du steg för steg minska dosen, enligt ett schema 

du får av läkaren. Detta för att kroppen ska komma igång med sin egen tillverkning av kortison, 

så kallat kortisol. 

Nedtrappning 

Om du söker vård för infektionssymtom eller feber under det första halvåret efter 

kortisonbehandlingen, ska du berätta för läkaren att du har behandlats med kortison. Du kan 

fortfarande ha nedsatt immunförsvar. 
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När ska jag kontakta vården? 

• Om du får feber över 38 grader, frossa eller försämrat allmäntillstånd. 

• Om du får besvärliga biverkningar. 
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(B) Behandling med lustgas 

Lustgas är en luktfri gas som kan lugna och lindra smärta. Den kan användas i situationer som 

kan vara obehagliga eller smärtsamma, till exempel när du ska få en tunn plastslang så kallad 

infart eller venkateter, en nål i en subkutan venport eller en sond. Det är läkaren som 

bestämmer om du kan få lustgas. 

Så går det till 

Lustgasen ges av vårdpersonal som har utbildning för det. 

Vårdpersonalen förklarar för dig hur lustgasen fungerar.  

Lustgasen ges tillsammans med syrgas genom en mask 

över din näsa och mun. Den ger effekt efter ett par 

minuter. Du kan bli yr, trött, dåsig och illamående, men 

ibland även fnittrig och pratig. Det kan sticka och pirra i 

fingrar och tår.  

Det ska vara lugnt i rummet, eftersom ljud förstärks när du 

får lustgas och det kan ge en sämre effekt. 

När det är klart stängs lustgasen av och du får andas 

syrgas i några minuter, medan effekten av lustgasen 

klingar av.  

Efteråt 

Du mår som vanligt några minuter efteråt.   

 

Ett barn får lustgas. 
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(B) Behandling av smärta  

Smärta som inte behandlas tar mycket energi och kan försämra din livskvalitet.  

För att behandla smärtan är det viktigt att veta var, när och hur du har ont. Det finns olika slags 

smärta, och beroende på det fungerar olika behandlingar bättre eller sämre. Smärtstillande 

medicin finns i många olika former, exempelvis tabletter, plåster och sprutor.  

Om du vet varför du har ont kan du ta paracetamol (Alvedon eller Panodil), eftersom det har få 

biverkningar. Om du har svår eller långvarig smärta får du ofta flera olika smärtstillande 

mediciner, till exempel paracetamol, klonidinhydroklorid och opioider.  

Viktigt! 

• Om du får ont utan att du vet varför ska du kontakta vården. Ta inte smärtstillande innan du 

har pratat med vården, eftersom det kan göra det svårare att ta reda på varför du har ont. 

• Ta den smärtstillande medicinen regelbundet, för att hålla en jämn nivå i kroppen och undvika 

plötslig smärta.  

• Undvik att ta NSAID, till exempel Ipren. Undvik också stolpiller, eftersom cytostatika gör 

slemhinnorna sköra.  

Biverkningar 

I början av en regelbunden smärtstillande behandling kan du känna dig tröttare än vanligt. Det 

går över och beror på att kroppen slappnar av efter att ha varit spänd av smärtan. 

Biverkningar av paracetamol 

Om du använder paracetamol på rätt sätt och i rätt doser, är det ovanligt att få biverkningar. 

Biverkningar av klonidinhydroklorid 

Du kan få yrsel och lågt blodtryck tillfälligt.  

Biverkningar av opioider 

Alla opioider har liknande biverkningar, men olika mycket. I början av behandlingen kan du vara 

torr i munnen, må illa och känna dig dåsig. Du kan också vara yr, ha ont i magen och ha svårt 

att kissa. 

Du blir oftast förstoppad, eftersom opioider gör att tarmarna rör sig långsammare. Därför får du 

alltid mediciner som gör att du lättare kan bajsa.  

Till ungdomar  

Ta aldrig morfin eller andra opioider tillsammans med alkohol. Det kan göra att du får svårt att 

andas. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Läkemedel vid långvarig smärta.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Receptfria läkemedel vid tillfällig smärta - vad ska jag välja?  
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(B) Transfusion av blodprodukter 

Vid en blodtransfusion får du nytt blod in i kroppen. Blod består av flera delar, till exempel röda 

blodkroppar, blodplättar och blodplasma. Vid en blodtransfusion kan du få en eller flera av 

dessa delar.  

Blod som används vid blodtransfusioner kommer från personer som har gett blod vid 

blodcentraler runt om i Sverige. Blodet kontrolleras enligt Socialstyrelsens regler, så att blod 

från en person med en smittsam sjukdom inte ges till någon annan. 

Förberedelser 

Innan du kan få en transfusion med röda blodkroppar kontrolleras vilken blodgrupp du har (A, B, 

AB, O). Det görs bara en gång.  

Inför varje transfusion med röda blodkroppar testas sedan ditt blod gentemot givarens blod 

genom ett särskilt blodprov (bastest).  

Så går det till 

Blodet leds in i kroppen genom en tunn plastslang i ett blodkärl. Om du har en central infart kan 

den användas. En blodtransfusion med röda blodkroppar tar cirka 1,5–2 timmar. 

Vid transfusion av blodplättar behövs inga blodprover eller tester 

innan. Transfusionen tar cirka 20 – 30 minuter.  

Efteråt 

Efter en transfusion med röda blodkroppar känner du dig ofta 

piggare och orkar mer. 

Det är ovanligt med komplikationer efter en transfusion med 

röda blodkroppar eller blodplättar. Den vanligaste 

komplikationen är en överkänslighetsreaktion. Det innebär att du 

kan få symtom som varierar från lindriga hudutslag eller 

illamående, till kraftigare reaktioner med andningsbesvär. 

Kraftigare reaktioner är vanligare efter en plasmatransfusion. 

Reaktionen kommer oftast under transfusionen eller minuterna 

efter.  

Ett barn som får 
blodtransfusion. 
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Komplementär och integrativ medicin vid cancer  

I samband med din cancerbehandling ställs du och dina närmaste inför många frågor och val. 

Kanske funderar ni över vad man själv kan göra som komplement till de behandlingar som 

planeras. Komplementär-, alternativ- och integrativmedicin är ett aktivt forskningsfält och det 

tillkommer hela tiden ny kunskap. En del av dessa metoder används inom hälso-och sjukvården 

medan flertalet används utanför. Det är naturligt att du som behandlas för cancer eller dina 

närstående vill försöka bemästra situationen med alla medel. Att lägga till preparat eller 

behandlingar kan innebära både möjligheter och risker. Det är svårt att ge generella råd – oftast 

behöver de anpassas till den individuella situationen.  

Ett bra första steg är att du skaffar dig mer kunskap för att i ett nästa steg kunna samråda med 

din vårdgivare. Nedan ges förslag på användbara vetenskapliga och produktneutrala webbsidor 

där du både kan hitta svar på många frågor och dra ut vetenskapliga sammanfattningar som du 

kan ta med till ditt möte med din vårdgivare.  

Kropp-själ-metoder  

Exempel på kropp-själ-metoder är meditation, mindfulness, akupunktur, avslappning och yoga. 

Dessa kan enligt aktuell forskning ha bra effekt vid stress, smärta, ångest, oro, depressiva 

symtom, 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, särskilt utanför hälso- och sjukvården, då man utan legitimation inte 

faller under hälso- och sjukvårdslagen. Till exempel bör terapeuten berätta om mål, innehåll och 

förväntad behandlingstid. Det kan också vara värt att kolla om terapeuten tillhör något 

yrkesförbund som har formulerade etiska riktlinjer och kvalitetskrav för sina medlemmar. Enligt 

patientsäkerhetslagen får inte andra än legitimerad personal behandla själva 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. 

https://www.mskcc.org/cancer-care/diagnosis-treatment/symptom-management/integrative-medicine/mind-body
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(B) Central venkateter, CVK   

En central venkateter, CVK, är en mjuk, tunn slang som opereras in i ett blodkärl. En bit av 

slangen hänger utanpå kroppen. I den kan du få medicin, blodtransfusioner, vätska eller näring. 

Även blodprover kan tas från den.  

En CVK kan användas i flera månader. 

Förberedelser 

Slangen sätts in när du är inlagd på sjukhuset. Vårdpersonalen berättar hur du ska förbereda 

dig. 

Så går det till 

Du är sövd när slangen sätts in. Det tar oftast mindre än en timme.  

Efteråt 

Efteråt får du stanna en stund på uppvakningsavdelningen. Där kontrolleras puls, andning och 

blodtryck. Såret kontrolleras också, eftersom det kan börja blöda där de första timmarna.  

Det kan kännas ömt och göra ont där slangen har satts in. Om du behöver kan du få 

smärtlindrande medicin.  

Innan du kommer tillbaka till vårdavdelningen eller går hem, görs ibland en röntgen för att 

kontrollera att slangen ligger rätt.   

Du kan äta och dricka som vanligt. De första dagarna kan det kännas lite obehagligt vid CVK:n, 

men det brukar försvinna. 

Att ha en CVK 

Om du har ett förband vid CVK:n ska det bytas ungefär 1 gång 

i veckan. Du får hjälp av en sjuksköterska från sjukhuset eller 

så får dina föräldrar lära sig att byta förbandet.  

Titta regelbundet på din CVK och huden runt omkring. Titta 

efter tecken på infektion, till exempel rodnad hud. Var också 

försiktig så att slangen inte blir smutsig eller fastnar i något. 

När du leker eller rör dig, fäst gärna slangen med en extra 

tejpbit på huden och kläderna. När slangen inte används, kan 

du fästa dem innanför kläderna med en liten väska eller 

tygpåse. 

Du kan duscha som vanligt med en CVK. Om du har ett 

förband kan det behöva bytas efteråt.  

Om du vill bada måste du fråga vårdpersonalen innan. 

Det är ovanligt att CVK-slangen går av, men det kan hända. Om det händer, lägg dig ner, vik 

slangen dubbel och kläm ihop hårt med fingrarna. Stäng slangen med klämman om den sitter 

ovanför där slangen har gått av. Använd annars till exempel en påsklämma. 

Om CVK:n åker ut, lägg dig ner och tryck hårt med en kompress eller papper över stället där 

den suttit. 

Barn med central venkateter. 
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 Läs mer på 1177.se. Sök på Central venkateter.  

När ska jag kontakta vården? 

• Om CVK-slangen åker ut eller går av. 

• Om du har symtom på infektion, som feber, frossa eller svullnad vid CVK:n. 

• Om det blöder från såret eller platsen för CVK:n. 
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(B) Perifert inlagd central venkateter, PICC-line 

En perifert inlagd central venkateter, PICC-line, är en tunn slang som läggs in i ett blodkärl i 

överarmen. En bit av slangen hänger utanpå kroppen. I den kan du få medicin, 

blodtransfusioner, vätska eller näring. Även blodprover kan tas från den.  

En PICC-line kan användas i flera månader. 

Förberedelser 

Slangen sätts oftast in när du är inlagd på sjukhuset. Vårdpersonalen berättar hur du ska 

förbereda dig. 

Så går det till 

Du är sövd när slangen sätts in. Ingreppet görs av en sjuksköterska och tar cirka en timme.  

Ibland görs en röntgen för att kontrollera att din PICC-line ligger rätt.  

Efteråt 

Det kan blöda lite under första dygnet. Om det blöder 

mycket behöver du ett nytt förband.  

En gång i veckan behöver förbandet bytas och slangen 

spolas. Det görs på sjukhuset. 

Du kan använda armen som vanligt. Du kan röra dig 

och träna som du brukar. 

Du kan duscha, men skydda förbandet så att det inte 

lossnar. Om förbandet lossnar ökar risken för infektion. 

Duschskydd kan du köpa på apotek. Om du badar får 

PICC-linen inte hamna under vattenytan. Du ska inte 

basta.  

 

 Läs mer på 1177.se. Sök på PICC-line.  

När ska jag kontakta vården? 

• Om du har symtom på infektion, som feber, frossa eller svullnad vid PICC-linen.  

• Om det blöder från platsen för PICC-linen. 

• Om armen som PICC-linen sitter i gör ont, är svullen eller känns tung. 

Barn med PICC-line. 
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(B) Subkutan venport, SVP  

En subkutan venport, SVP, är en central infart. Det är en liten 

dosa med en tunn slang som opereras in under huden, oftast 

på bröstkorgen. Slangen går in i ett stort blodkärl nära hjärtat. 

I den kan du få medicin, blodtransfusioner, vätska eller 

näring. Även blodprover kan tas från den.  

En venport kan användas i flera år. Du och din läkare 

bestämmer tillsammans hur länge den ska sitta kvar.  

Förberedelser 

Venporten sätts oftast in när du är inlagd på sjukhuset. Vårdpersonalen berättar hur du ska 

förbereda dig.   

Så går det till 

Du är sövd när venporten sätts in. Det tar oftast mindre än en timme. Operationen utförs av en 

kirurg. 

Efteråt 

Efteråt får du stanna en stund på uppvakningsavdelningen. Såret kontrolleras, eftersom det kan 

börja blöda där de första timmarna.  

Det kan kännas ömt och göra ont runt venporten. Vissa tycker det känns obehagligt att vrida på 

huvudet. Om du har ont kan du få smärtlindrande medicin.  

Innan du kommer tillbaka till vårdavdelningen eller går hem, görs ibland en röntgen för att 

kontrollera att slangen ligger rätt. Du kan äta och dricka som vanligt. 

De första dagarna kan det kännas lite obehagligt vid venporten, men det brukar försvinna.  

Förbandet och eventuella stygn tas bort efter drygt en vecka. 

När venporten ska tas bort görs det vid en liknande operation som när den sattes in. 

Att ha en venport  

När venporten ska användas sätter en sjuksköterska en nål 

i dosan. 1–2 timmar innan sätter du på bedövningskräm 

eller bedövningsplåster. Dosan har en metallbotten som gör 

att man inte kan sticka rakt igenom den. Sjuksköterskan 

kontrollerar att venporten fungerar som den ska innan den 

används. 

Nålen byts regelbundet. Hur ofta får du veta av 

vårdpersonalen. Nålen tas bort när den inte längre behövs.  

När du leker eller rör dig, fäst gärna slangarna med en 

extra tejpbit på huden och kläderna. När nålen inte 

används, kan du fästa slangarna innanför kläderna med 

en liten väska eller tygpåse. 

När du inte har en nål i venporten behöver den inte skötas om på något särskilt sätt. Du kan 

duscha och bada som vanligt. När du har en nål i venporten ska du inte bada eller basta. Innan 

såret är läkt ska du heller inte bada eller basta. 

En sjuksköterska sätter en nål i 
dosan. 

En nål sätts i en subcutan 
venport. 



3. BEHANDLING 
Infart 

  

Senast uppdaterad 2021-04-09 

Om du åker bil kan bältet skava där venporten sitter. Då kan du lägga en hopvikt handduk eller 

en liten kudde mellan bröstkorgen och bältet.  

Skydda ärret mot solen det första året. 

Om du får åka hem med en nål i venporten 

Ibland får du åka hem från sjukhuset med en nål kvar i dosan. Det kan till exempel vara om du 

snart ska tillbaka till sjukhuset för att få behandling eller lämna blodprover. Då måste du vara 

försiktig så att nålen inte åker ut eller slangen går av. Plastklämman som sitter på slangen till 

infarten ska alltid vara stängd. Du får absolut inte leka med slangen genom att ge dig själv en 

spruta, vrida på kranen eller ta bort korkar som sitter på slangen. 

Om slangen går av eller kranarna lossnar, lägg dig ner och dra ut nålen. Ta bort förbandet över 

nålen, håll i plattan under nålen med ena handen och dra nålen rakt upp med den andra. Det 

kan kännas lite trögt, eftersom nålen sitter i ett membran av silikon. Kontakta sedan vården. Sätt 

ett plåster över stället där nålen suttit.  

Om nålen åker ut, ta bort förbandet. Annars kan nålen ligga under förbandet och skava mot 

huden. Kontakta sedan vården. 

 

 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Subkutan venport.  

När ska jag kontakta vården? 

• Om slangen går av eller lossnar. 

• Om nålen åker ur. 

• Om du har symtom på infektion, som feber, frossa eller svullnad. 

• Om det blöder från såret eller platsen för dosan. 

• Om det gör ont eller känns tungt i armen på den sida som dosan sitter. 
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(B) Nasogastrisk sond 

Om du har svårt att äta kan du behöva få näring genom en nasogastrisk sond. Det är en tunn 

slang som går in i näsan och ner i magsäcken. Sondnäring är särskild näring i flytande form.  

Du kan äta och dricka som vanligt när du har en sond. Ibland är 

sondnäring ett komplement till vanlig mat, och ibland kan sondnäring 

helt ersätta den vanliga maten.  

Sonden kan också användas till att ge mediciner om de är svåra att ta.  

Det kan verka skrämmande och obehagligt, men de flesta som 

verkligen behöver en sond tycker att det är skönt att inte behöva 

kämpa för att få i sig tillräckligt med mat. 

En nasogastrisk sond används oftast under 4–6 veckor. Ibland behövs 

längre tid. 

Efter att du fått sonden 

Innan du åker hem ska personalen se till att allt fungerar och att du har det du behöver. Du får 

veta hur du sköter sonden (till exempel kontrollerar sondläget) och vart du vänder dig om du får 

problem.  

Att tänka på  

• Kontrollera sondläget inför varje användning.  

• Byt ut tejpen som håller sonden på plats om det behövs. 

 

 

 

 

När ska jag kontakta vården? 

• Om sonden glider ut. 

• Om det är stopp i sonden. 

• Om du inte kan kontrollera sondläget. 

• Om slemhinnorna i munnen blir röda eller irriterade. 

En ungdom som ger sig själv 

sondmat. 
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(B) Gastrostomi – PEG eller knapp 

Om du behöver sondnäring under en längre tid kan du få en gastrostomi. Det är en liten slang 

som går in i magsäcken från utsidan av magen. Det finns två typer av gastronomi: PEG 

(perkutan endoskopisk gastrostomi) och knapp.  

En gastrostomi är enkel att sköta och du kan ha den kvar så länge du behöver den. Om du har 

en knapp behöver den bytas var 3–4:e månad. 

När du har en gastrostomi kan du äta vanlig mat och få sondmat som komplement. 

Gastrostomin kan också användas till att ge mediciner.  

Många barn tycker att gastrostomi är bättre än sond, eftersom slangen kommer bort från 

ansiktet.  

Du är sövd när du får gastrostomin. 

Efteråt 

Innan du åker hem ska personalen se till att allt fungerar och att du har det du behöver. Du får 

veta hur du sköter gastrostomin och vart du vänder dig om du får problem.  

 

 

 

 

 

 

Att tänka på  

Hygien 

Du kan duscha och bada som vanligt, men byt eventuella förband efteråt. Om du har badat 

utomhus, tvätta noga runt gastrostomin med tvål och vatten.  

Rengör huden under plattan varje dag med tvål och ljummet vatten, gärna när du badar eller 

duschar. När du tvättar huden ska gastrostomin vridas ett kvarts varv. Det är viktigt att 

gastrostomin inte sitter för tajt mot huden. Torka torrt med en mjuk handduk, kompress eller 

tops närmast gastrostomin. 

Om huden är röd, tvätta med alsollösning och lägg ett torrt förband över efter att du har torkat 

torrt. Du kan även behöva en barriärkräm som skyddar huden mot skav.  

Samma hygienrutiner gäller om det har bildats så kallad granulationsvävnad (vävnadstillväxt) på 

huden som gör att den vätskar sig och blöder lätt. Det är inte farligt men kan vara jobbigt. Prata 

med din läkare eller sjuksköterska om du har mycket besvär.  

Om PEG:en eller knappen åker ut 

Om slangen åker ut är det viktigt att du antingen sätter in en ny direkt, eller sätter in en 

kateterslang i hålet tills du kan få en ny insatt. Hålet växer annars igen.  

Ungdom med gastrostomi. Ungdom med knapp. 
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När ska jag kontakta vården? 

• Om PEG:en eller knappen åker ut. 

• Om huden vid gastrostomin blir röd och irriterad. 

• Om du har mycket besvär av granulationsvävnad.  
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(B) Ge och hantera sondmat    

Sondnäring, även kallad sondmat, innehåller all energi och näring du behöver. Sondmat är ofta 

bättre än näring via blodet, eftersom det stimulerar tarmslemhinnan och tarmfloran och bevarar 

naturliga tarmrörelser precis som vanlig mat.  

Sondnäring kan ges via antingen en nasogastrisk sond eller en gastrostomi.  

Att ge sondmat 

Rutiner 

• Tvätta alltid händerna innan du tar i sonden.  

• Kontrollera sondens läge som vårdpersonalen har lärt dig. 

• Spola sonden med vatten före och efter varje matning.  

• För att undvika uppstötningar och kräkningar bör huvudet vara upphöjt i minst 30 graders 

vinkel när du ger sondmat. Om du ligger ner bör du lägga en rejäl kudde under huvudet.  

• Sondmaten bör vara rumstempererad.  

Hastighet 

För att magen ska vänja sig ska du ge sondmat i en låg hastighet i början, för att sedan trappa 

upp enligt ett schema. Om du har haft sondnäring förut kan du börja i samma hastighet som då.  

Mängd sondmat  

En dietist ordinerar mängden sondmat till dig baserat på din vikt, längd och hur mycket du rör 

dig. Ni bestämmer tillsammans vilken sondmat och hur många måltider per dag som passar dig. 

Om du behöver ändra sort och mängd, diskutera det med din dietist.  

Ta medicin genom sonden 

Du får veta vilka mediciner du ska ta genom sonden. Innan du tar tabletter i sonden måste de 

lösas upp i vatten.  

Om det går trögt att spola i sonden 

Om det går trögt att spola i sonden kan det ha blivit beläggningar i den. De kan lösas upp om du 

spolar in vichyvatten i stället för vanligt vatten efter matningen.  

Förvara sondmat 

• Oöppnade förpackningar förvaras i rumstemperatur.  

• Öppnade förpackningar med återförslutande membran kan förvaras 24 timmar i kylskåp. 

• Öppnade förpackningar kan vara 24 timmar i rumstemperatur under ett matningstillfälle, om 

kopplingen mellan dig och sondmatspåsen inte bryts.  
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När ska jag kontakta vården? 

• Om du plötsligt börjar hosta när du får sondmat, stäng av matningen direkt och 

kontakta vården. 

• Om det är stopp i sonden eller du har svårt att spruta sondmat genom den. 

• Om sonden har lossnat eller glidit ut. 

• Om du mår illa eller har andra magproblem som du tror hör ihop med 

sondmatningen.  

• Om slemhinnorna i munnen blir röda eller irriterade.  

• Om du har frågor om din sondmat: mängd, sort, förvaring, recept, hjälp med 

droppaggregat, sondsprutor, pumpar med mera. 
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(B) Cancerrehabilitering – för att må så bra som möjligt 

under och efter behandlingen  

Att drabbas av cancer kan på många sätt vara svårt, för både dig och din familj. 

Cancerrehabilitering handlar om att ge er stöd att leva ett så bra liv som möjligt under och efter 

behandlingen. Syftet med cancerrehabilitering är att förebygga och minska följderna av 

cancersjukdomen och behandlingen.  

Cancerrehabiliteringen börjar redan under behandlingen. Om du mår så bra som möjligt under 

behandlingen, får du bättre förutsättningar att må bra även efter behandlingen.  

Egenvård är det du kan göra själv, eller med hjälp av din familj, för att må så bra som möjligt. I 

Min vårdplan finns råd om egenvård. Du kan också alltid fråga vårdpersonalen på sjukhuset om 

din behandling och dina symtom.  

Socialt liv 

Det är bra om du och din familj försöker leva som vanligt under behandlingen. Försök att hålla 

kontakten och umgås med släkt och vänner. Behåll ditt sociala liv så mycket som möjligt. Ingen 

mår bra av att isolera sig.  

Om du är stamscellstransplanterad, prata med din läkare för att få veta vad som gäller dig. 

 Läs mer på barnlakarforeningen.se. Sök på Vårdprogram PHO, se Nationella riktlinjer för 

socialt liv. 

Se-höra-göra-bilder    

Se-höra-göra-bilder är ett bildmaterial som gör det lättare 

att förstå och förklara din sjukdom och behandling.  

Konsultsjuksköterskan kan med hjälp av se-höra-göra-

bilder informera dig och din familj och även andra i din 

närhet om din sjukdom och behandling.  

Se-höra-göra-materialet består av två delar: 

• Bilder som konsultsjuksköterskan och vårdpersonalen 

använder för att förklara och undervisa för dig och din 

familj och i förskolan eller skolan. 

• Bilder som du kan använda när du berättar om din 

sjukdom och behandling för dem i din närhet. 

 

När du mår bra är det alltid rätt att gå till skolan eller förskolan och 

att vara fysiskt aktiv. Din skoldag kan behöva anpassas, och du kan 

behöva pauser och vila under dagen. När du är på sjukhuset kan du 

gå i sjukhusskolan. De stöttar dig i skolarbetet och håller kontakt 

med din vanliga skola som har huvudansvaret för din undervisning. 

Det är bra om du och dina föräldrar har kontakt med din skola under 

sjukdomstiden.  

Tillvaron i skolan kan underlättas av att dina klasskompisar och 

skolpersonalen får information om sjukdomen och behandlingen. 

Frisk cell. 

Barn som går hand i hand till 

skolan. 
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Konsultsjuksköterskan kan besöka din skola och hjälpa till med detta. Syskonstödjaren kan 

informera i dina syskons klass.   

 Läs mer på barncancerfonden.se. Sök på Rätt till stöd i skolan. 

 Se en film om sjukhusskolan på youtube.com. Sök på Sjukhusskolan. 

 Se en film om att leva med barncancer på youtube.com. Sök på Om att leva med barncancer.  
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(B) Hälsosamma levnadsvanor under behandlingen 

Att leva hälsosamt inför och under behandlingen minskar risken för biverkningar och 

komplikationer. Om du kan bör du följa de rekommendationer som gäller för alla människor. 

Men ofta behöver du anpassa dig efter sjukdomen och biverkningarna. Vad som fungerar för dig 

kan också ändras under behandlingens gång.  

Mat 

Det finns många myter om mat och cancer. Men det finns inga bevis 

för att någon särskild diet kan bota cancer eller hindra tumören att 

växa. 

Ändå är det viktigt att äta hälsosamt inför och under behandlingen. 

Det gör att du får i dig den energi och näring du behöver för att orka 

med. Kroppen behöver näring för att kunna bygga och ha kvar sina 

muskler. Energi och näring är också viktigt för att läka sår och 

återhämta sig efter behandlingen.  

Hur mycket du vill och kan äta kan variera mycket under 

behandlingen. Vissa mediciner ger biverkningar som kan göra det 

svårare att äta, eller göra att du känner dig hungrig hela tiden. Det är 

helt okej att ha perioder när du bara äter en viss typ av mat. Men 

försök att äta mer varierat när du mår bättre, eftersom det är viktigt att du får i dig näring som 

protein, fett, vitaminer och mineraler.  

Försök att leva och äta som vanligt hemma. Ät tillsammans med din familj eller vänner. Om du 

inte är hungrig kan du ändå sitta med vid matbordet. Du behöver inte äta en hel måltid, kanske 

är det lättare med någon plockmat. Prova dig fram och se vad som fungerar för dig. Det 

viktigaste är att du äter när du är hungrig och för att det är gott, och att du slutar äta när du är 

mätt.   

 Läs mer på barncancerfonden.se. Sök på Mat vid behandling av barncancer. 

 Läs mer på Livsmedelsverket.se. Sök på Kostråd och Hitta ditt sätt. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Mat vid cancer och Att äta vegetariskt.  

 

Fysisk aktivitet för barn 0–5 år  

Alla barn 0–5 år bör ha möjlighet att röra på sig på olika sätt flera gånger om dagen. För 

spädbarn kan det handla om lek och rörelse på golvet på rygg och mage. För barn 1–5 år kan 

det handla om lek, utevistelse och utforskande av olika miljöer samt att vara så självständiga 

som möjligt.  

Under vaken tid bör småbarn inte begränsas i sin rörelse, förutom när det är nödvändigt. Långa 

perioder av stillasittande i till exempel barnvagn eller barnstol bör brytas av och ersättas med 

någon form av rörelse. 

Ett barn med sond som 
äter mat från tallrik. 
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Fysisk aktivitet för barn och ungdomar 6–17 år  

Att bli sjuk och få behandling kan göra dig osäker på vad 

kroppen klarar. Det kan påverka hur mycket du rör dig. 

Men att vara fysiskt aktiv inför och under din behandling 

är bra på många sätt. Det ökar syreupptagningen i blodet 

och sänker blodtrycket, vilket är bra för din återhämtning. 

Motion och styrketräning förbättrar din kondition, styrka 

och koncentrationsförmåga. Det minskar också oro, 

nedstämdhet och trötthet, och kan ge minskad smärta 

och bättre sömn, livskvalitet och vardagsfunktion. Motion 

minskar även risken för benskörhet, som är en vanlig 

biverkning av vissa behandlingar.  

Under behandlingen är det därför viktigt att du är så aktiv du klarar av. På sjukhuset finns det 

fysioterapeuter som kan hjälpa dig att anpassa träningen. Vårdpersonalen kan också hjälpa dig 

med träning och rörelse.  

Sätt gärna upp mål för dagen som du sedan kan markera som klarade. Målen kan du sätta upp 

tillsammans med din familj eller någon personal på sjukhuset. Målen kan sedan fungera som 

motivation för att röra dig.  

 Läs mer på cancerfonden.se. Sök på Fysisk aktivitet.  

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

Fysisk aktivitet och träning under cancerbehandling. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Rörelse är livsviktigt eller FaR. 

 

Solen 

Strålbehandling och vissa mediciner gör huden känslig för solen, både direkt och senare.  

Rekommendationer  

• Skydda huden mot solen under behandling. 

• Skydda huden med kläder och hatt, och vistas i skuggan.  

• Du kan använda solskyddsmedel som komplement, men inte 

som enda solskydd.  

• Undvik solen när den är som starkast. Det är klockan 11–15 

under vår och sommar i Sverige, och längre tid under dagen 

ju närmare ekvatorn du är. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Så skyddar du dig mot solen. 

 Läs mer på stralsakerhetsmyndigheten.se. Sök på Min soltid, ett verktyg för hur du kan vistas 

i solen baserat på din hudtyp och var du befinner dig. 

 Läs mer på cancerfonden.se. Välj Minska risken – Sola säkert. 

 

 

 

Två barn som leker i romerska ringar. 

Skydda huden med kläder 

och hatt. 
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Till ungdomar 

Alkohol 

Alkohol är ett ämne som finns i olika drycker. Många dricker alkohol för att de tycker att det är 

gott eller trevligt. Men alkohol kan också skada kroppen, och du kan få problem om du dricker 

mycket eller ofta.  

När du dricker kommer alkoholen först till magen, sedan till tarmarna och sedan till blodet. Med 

blodet når alkoholen alla andra delar av kroppen, som påverkas både direkt och senare.  

Att dricka alkohol under cytostatikabehandling kan öka belastningen på levern och risken för 

infektioner. Alkoholen påverkar också cytostatikans effekter. Drick inte alkohol om du får 

cytostatika.  

 Läs mer på umo.se. Sök på Tobak, alkohol och droger. 

Rökning och nikotin  

I röken från cigaretter finns många giftiga ämnen. Du kan lätt bli 

beroende av rökning. Beroende betyder att kroppen vänjer sig att få 

något och vill ha det igen. Då känns det jobbigt att inte få röka. Det 

säkraste rådet är därför att undvika nikotin. Genom att sluta röka hjälper 

du kroppen att hantera sjukdomen och behandlingen. Nikotin minskar 

också effekten av vissa cytostatika.  

Alla kan sluta röka. För vissa är det lätt, för andra är det svårare. Om du 

behöver hjälp med att sluta röka, kontakta din vårdcentral eller Sluta 

röka-linjen. 

 Läs mer på umo.se. Sök på Tobak, alkohol och droger. 

 Läs mer på umo.se. Sök på Att sluta röka.  

 Läs mer på slutarokalinjen.se. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Hjälp att sluta röka. 

 

Droger och narkotika 

Genom att inte ta droger eller narkotika hjälper du kroppen att hantera sjukdomen och 

behandlingen. Att använda droger eller narkotika under behandlingen kan påverka din hälsa 

och behandlingens effekt, och ge värre biverkningar.  

Det finns läkemedel som räknas som narkotika. Dessa ska du bara ta om du har fått dem 

utskrivna av en läkare. Annars är det olagligt och kan vara skadligt.  

Berätta för din läkare om du använder droger eller narkotika innan din behandling startar. Det är 

säkrast för dig och du kan få hjälp att sluta. Läkaren har tystnadsplikt. 

 Läs mer på droghjalpen.se. 

 Läs mer på umo.se. 

 Läs mer på drugsmart.se. 

 Läs mer på nasverige.org. 

Avstå att röka under 
behandlingen. 

https://www.umo.se/
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Min rehabiliteringsplan 

Dina behov av rehabilitering ska bedömas regelbundet av vården. Rehabiliteringsbehoven, 

åtgärder och vem som ansvaras för vad ska dokumenteras i en rehabiliteringsplan. 

Rehabiliteringsplanen ska uppdateras när behoven ändras. 

 

Viktigt för mig just nu:  

 

 

 

 

Åtgärd:  

 

 

 

 

 

Ansvarig:  

 

 

Tidplan:  

 

 

Uppföljning:  
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(B) Att få ett cancerbesked   

Cancer är en omtumlande upplevelse, både för dig som är sjuk och för din familj. Ni kan känna 

oro, rädsla och en känsla av overklighet. Oron kan vara allt från mild och hanterbar, till stark och 

svår att stå ut med. Upplevelsen kan vara väldigt olika, och det finns inget rätt eller fel. För vissa 

kommer cancerbeskedet som en chock, för andra bekräftar något man länge misstänkt och det 

kan kännas som en lättnad – äntligen tas ens oro på allvar och behandlingen kan börja.  

Det kan vara svårt att uppfatta allt som sägs i samband med ett cancerbesked. Be någon 

personal att föra anteckningar som du kan ta del av efter samtalet. Var inte rädd för att ställa 

frågor till vårdpersonalen. Du har rätt till stöd, både som drabbad och som närstående.  

Ibland kan stödjande samtal hjälpa till att sätta ord på tankar och känslor. Det kan du få genom 

kontakt med en kurator. Andra som kan ge stöd är konsultsjuksköterskan, 

kontaktsjuksköterskan och syskonstödjaren.  

En del känner stöd av att dela sina upplevelser med någon i en liknande situation. Att söka 

information kan vara ett annat sätt att hantera en svår situation. På internet är det enkelt att 

söka information, men alla sidor har inte vetenskaplig grund. Det kan vara bra att begränsa sig 

till sidor som är medicinskt granskade, till exempel Barncancerfonden.se eller 1177.se. 

 

 Läs mer på barncancerfonden.se. Sök på Att leva med barncancer. 

 Läs mer på barncancerfonden.se. Sök på För drabbade och Cancer för tonåringar.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Barn och cancer. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Att hamna i kris. 
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(B) Här kan du och dina närstående få stöd  

AjaBajaCancer är en organisation som arbetar för att underlätta vardagen för barn som 

drabbats av cancer och deras familjer. De anordnar till exempel afterwork för föräldrar, delar ut 

presentkort till familjer samt stöttar erfarenhetsutbyte mellan föräldrar. AjaBajaCancer har även 

ett samarbete med Mindler som erbjuder psykologsamtal online. 

Barncancerfondens digitala samtalsstöd erbjuds till alla familjer och vuxna överlevare som 

drabbats av barncancer. 

 Webbplats: barncancerfonden.se. Sök på Digitalt samtalsstöd. 

Barnens rätt i samhället (BRIS). Barn och ungdomar upp till 18 år kan vända sig till BRIS för 

stöd av kuratorer via telefon eller chatt. 

 Telefon: 116 111  

 Webbplats: bris.se 

Cancerkompisar. Via Cancerkompisar kan närstående få kontakt med andra som är, eller har 

varit, i samma situation. Närstående från 13 år och uppåt kan registrera sig. 

 E-post: info@cancerkompisar.se 

 Webbplats: cancerkompisar.se  

Jourhavande kompis, Röda Korset. Barn, ungdomar och unga vuxna under 25 år kan chatta 

anonymt med Jourhavande kompis, Röda Korsets Ungdomsförbund.  

 Webbplats: jourhavandekompis.se 

Nära cancer är till för unga personer som står nära någon som har cancer. Här finns möjlighet 

att möta andra unga i liknande situation samt få svar på frågor av vårdpersonal. Kunskap 

förmedlas genom texter, filmer och radioprogram. Sajten drivs av hälso- och sjukvården. 

 Webbplats: naracancer.se 

Psykolog. Närstående kan kontakta sin vårdcentral eller prata med sjuksköterskan för stöd och 

vägledning. 

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 stöd genom sjukhuskyrkan.  

Skolhälsovårdens kurator. Om du går i skolan kan du prata med din skolsköterska eller be att 

få kontakt med skolans kurator eller psykolog. 

UMO är en webbplats för alla som är 13–25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, 

hälsa och relationer. Där kan du också söka fram din närmaste ungdomsmottagning.  

 Webbplats: umo.se 

Ung Cancer är en ideell medlemsorganisation som stöttar alla de unga vuxna som lever med, 

eller nära, cancer. Vänder sig till personer 16–30 år som har någon relation till cancer. 

 E-post: info@ungcancer.se 

 Webbplats: ungcancer.se 

 

http://www.bris.se/
mailto:info@cancerkompisar.se
http://www.jourhavandekompis.se/
http://www.jourhavandekompis.se/
http://www.jourhavandekompis.se/
mailto:admin@ungcancer.se
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(B) Patientföreningar 

När ett barn drabbas av cancer är det inte bara barnet som drabbas. Hela familjen med 

närstående får en förändrad livssituation.  

Barncancerfonden 

Barncancerfonden har sex regionala föreningar som ger stöd till familjer vars barn drabbats av 

cancer. De driver stödverksamhet, exempelvis syskongrupper, ungdomsgrupper och grupper för 

de som mist ett barn.  

Verksamheten består också av resor och utflykter, filmkvällar, föreläsningar och aktiviteter på 

sjukhusen. 

 Hitta din regionala förening på barncancerfonden. Sök på Lokala föreningar. 

Ung Cancer 

Ung Cancer är en ideell medlemsorganisation som stöttar alla de unga vuxna som lever med, 

eller nära, cancer. Vänder sig till personer 16–30 år som har någon relation till cancer. 

 E-post: info@ungcancer.se 

 Webbplats: ungcancer.se 

mailto:admin@ungcancer.se
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(B) Information och stöd till närstående 

Cancer är en omtumlande upplevelse, både för den som är sjuk och för de närstående. Många 

känslor kan uppkomma, till exempel oro, rädsla och känsla av overklighet. Oron kan vara allt 

från mild och hanterbar, till stark och svår att stå ut med. Upplevelsen kan vara väldigt olika, och 

det finns inget rätt eller fel. För somliga kommer cancerbeskedet som en chock, för andra blir 

det en bekräftelse på något man länge misstänkt och kan kännas som en lättnad – äntligen tas 

ens oro på allvar och behandling kan påbörjas.  

Det kan vara svårt att uppfatta allt som sägs i samband med ett cancerbesked. Be någon 

personal som är med vid samtalet att föra anteckningar som går att ta del av efteråt. Om det är 

möjligt är det bra om båda föräldrarna är med. Om du är ensamstående förälder kan kanske 

någon annan som är viktig för dig följa med. Det är viktigt att få samma information samtidigt, 

eftersom det kan vara svårt att ta till sig det som sägs och återberätta för någon annan senare. 

Var inte rädd för att ställa frågor till vårdpersonalen. 

Man har rätt till stöd utifrån sina behov, både som drabbad och som närstående. Ibland kan 

stödjande samtal hjälpa till att sätta ord på tankar och känslor. Det kan man få genom kontakt 

med en kurator. Andra som kan ge stöd är exempelvis konsultsjuksköterskan, 

kontaktsjuksköterskan och syskonstödjaren. En del känner stöd av att dela sina upplevelser 

med någon i en liknande situation.  

Att söka information kan vara ett annat sätt att hantera en svår situation. På internet är det 

enkelt att söka information, men alla sidor har inte vetenskaplig grund. Det kan därför vara bra 

att begränsa sig till sidor som är medicinskt granskade, till exempel Barncancerfonden.se eller 

1177.se. 

Syskon 

Syskon till det sjuka barnet kan ofta känna sig åsidosatta, och det mår varken de eller 

föräldrarna bra av. Det finns inget rätt eller fel sätt att reagera när ens syster eller bror får en 

allvarlig sjukdom. Det kan vara svårt att hantera känslor och tankar. Man kan känna oro och 

ilska på samma gång, men kanske framför allt längta efter att tillvaron ska vara som vanligt. 

Man kan också bli ledsen eller bara tyst. 

Det är många som frågar hur det sjuka barnet och 

föräldrarna mår. Den som ägnar en stund åt 

syskonen och vänder sig direkt till dem för att höra 

hur de mår gör därför en viktig insats.  

Det är värdefullt att syskon ibland är tillsammans 

med övriga familjen på sjukhuset för att dela den 

tillvaron. Kanske kan de upptäcka att det till och 

med kan vara roligt att vara på sjukhuset.  

Syskon kan få stöd via Barncancerfondens 

syskonstödjare både under och en tid efter 

behandlingen. En annan grupp som kan vara ett stöd för syskon är ”Ung cancer” för ungdomar 

från 16 år.  

 Läs mer på barncancerfonden.se. Sök på Psykosocialt stöd. 

 Läs mer på barncancerfonden.se. Sök på Mitt barn har fått cancer – vad händer nu?  

 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.  

Två barn som leker med en nalle. 

http://www.1177.se/
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 Läs mer på 1177.se. Sök på Anhörigstöd.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Råd och stöd vid cancer.  
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(B) Att ta mediciner hemma 

Det kan vara svårt för barn att ta mediciner och de kan protestera kraftigt.  

Små barn kan ta tabletter redan från 3–5 års ålder. Vissa mediciner kan krossas eller lösas upp 

i vätska som kan dras upp i en spruta och ges i munnen. Vissa mediciner bör inte blandas med 

vissa livsmedel, och en del tabletter måste sväljas hela.  

Hör efter med läkaren vad som gäller för dina mediciner. 

Råd för att lättare ta mediciner 

• Ta medicinen tillsammans med lite mat, till exempel en tesked fil, yoghurt, sylt, glass eller 

sås. Vissa tabletter kan krossas och strös över maten. 

• Använd tablettöverdrag för att göra tabletten halare och dölja obehaglig smak. Även delade 

tabletter eller bitar av tabletter kan täckas med ett tablettöverdrag. Tablettöverdrag finns att 

köpa på apotek. 

• Ibland är det lättare att svälja tabletter tillsammans med något trögflytande som nyponsoppa 

eller yoghurt, i stället för vatten. 

• Drick innan för att fukta munnen och halsen. 

• Placera koppen eller sprutan med flytande medicin långt bak i 

munnen, gärna mot kinden, för att göra det lättare att svälja. 

Råd till dig som förälder 

• Låt barnet bestämma hur medicinen ska tas i den mån det är 

möjligt, men var tydlig med att medicinen måste tas. Använd 

aldrig våld för att öppna munnen.  

• Luras inte genom att till exempel säga att medicinen är godis. 

Detta kan förstöra förtroendet mellan er och skapa större 

problem i framtiden.  

• Distraktion genom lek, skärm eller en saga kan underlätta. Låt till exempel gosedjuret eller 

dockan också ta medicin.  

• Ge uppmuntran och bekräftelse när medicinen är tagen. 

• Om du har mindre barn kan du försiktigt blåsa barnet i ansiktet när hen ska svälja medicinen. 

Detta kan aktivera sväljreflexen och göra det lättare att svälja och behålla medicinen. 

• Om medicinen är flytande, kan du låta barnet själv bestämma i vilken takt den ska drickas 

från sprutan, koppen eller muggen. Flytande medicin kan även ges via sond eller PEG. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Att ge läkemedel till barn. 

Förälder som ger barnet 
medicin. 
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(B) Blodpropp 

När du behandlas för cancer kan risken för blodproppar öka. Därför kan du behöva få 

blodförtunnande medicin. Blodproppar kan 

uppstå på olika ställen, till exempel ben, 

armar, huvud eller lungor. 

Råd för att minska risken för blodproppar 

• Rör på dig regelbundet. Sitt inte stilla 

länge.  

• Om du är sängliggande kan du trampa 

med fötterna och röra benen regelbundet.  

• Om du röker bör du sluta. 

 

När ska jag kontakta vården? 

• Om armar eller ben plötsligt svullnar eller blir röda och varma.  

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

• Om du får huvudvärk när du behandlas med asparaginas.  

• Om du får håll i sidan som gör ont när du andas in. 

• Om du får plötsligt ont i bröstet eller bak i ryggen. 

Rör gärna på tårna om du är mycket sängliggande. 
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(B) Blödningsrisk vid cytostatikabehandling 

Blodplättarna gör att blodet kan levra sig och att sår kan läka. Vid cytostatikabehandling kan 

blodplättarna bli färre. Det gör att du lättare får blåmärken och blödningar. Du kan till exempel 

lättare få näsblod och blöda från tandköttet och från små sår.  

Råd vid ökad blödningsrisk 

• Ta inte värktabletter som innehåller ämnen som kan göra att du blöder mer, till exempel 

acetylsalicylsyra, ibuprofen och diklofenak. Ta i stället värktabletter som innehåller 

paracetamol (Alvedon eller Panodil). 

• Prata med din läkare om du tar naturläkemedel, eftersom de kan göra att du blöder mer. 

Exempel på sådana är omega 3, fiskoljor, linfrön och linolja, jättenattljusolja, vitamin E, 

hajbroskpreparat och melatonin.  

Munnen 

• Använd en mjuk tandborste.  

• Om du inte kan använda tandborste bör du skölja med 0,12-procentig klorhexidinlösning, 

men inte om du har öppna sår i munnen. Då kan koksaltlösning vara ett bra alternativ.  

Näsan 

• Var försiktig när du snyter dig.  

• Vid näsblod: 

─ Sitt ner och luta dig framåt. Tryck ihop näsvingarna, alltså näsans mjuka delar.  

─ Stoppa in en tuss i näsborren. Lite olja på tussen gör att den inte torkar och river upp 

såret igen när du tar bort den. På apoteket kan du köpa färdiga tussar (Spongostan).  

Kiss och bajs 

• Ljusrött blod i bajset tyder på sprickor i ändtarmens slemhinna. Det är vanligt vid förstoppning 

och kan göra ont. På apoteket finns receptfri salva som kan lindra besvären. 

• Tänk på att rödbetor och röd- eller gulfärgad cytostatika kan färga kisset rosa och rött, och 

göra bajset mörkare. Tillskott av järn kan göra bajset mörkt och svart.  

 

 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Blödningar. 

  

När ska jag kontakta vården? 

• Om näsblodet inte går över, trots tryck mot blödningen under 15 minuter. 

• Om du blöder näsblod ofta. 

• Om du blöder väldigt mycket. 

• Om bajset är mörkt eller svart. Det kan vara tecken på en blödning i tarmen.  

• Om kisset är rosa, rött eller brunt. 
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(B) Diarré 

Med diarré menas att man bajsar oftare än vanligt och att bajset är löst. När du har diarré kan 

du även få ont i magen, gaser och feber, och det kan svida och bli sår runt ändtarmen.  

Diarré kan bero på många saker, till exempel cytostatika, strålbehandling mot magen, 

antibiotika, mediciner, infektion eller något du har ätit. Särskilt vid intensiv cytostatikabehandling 

kan magens och tarmarnas slemhinnor påverkas, och du kan då få diarré.  

Om du har upprepade och vattentunna diarréer, är det viktigt att ersätta vätskan du förlorar. Det 

gäller speciellt för små barn. Tecken på uttorkning kan vara mörka ringar runt ögonen, torr mun, 

läppar och tunga, mindre kiss, kalla fingrar och tår, irritation och slöhet. 

Råd vid diarré 

• Ät små måltider flera gånger under dagen.  

• Se till att du får i dig ordentligt med vätska. 

• Undvik fiberrik och svårsmält mat som linser, bönor, ärtor, svamp och citrusfrukter.  

• Ät gärna kokta grönsaker, skalad frukt, kompott och kräm.  

• Blåbärs- och morotssoppa är stoppande och kan motverka diarrén.  

• Om det svider runt ändtarmen när du har varit på toaletten, kan du duscha i stället för att 

torka dig med papper. Du kan också använda olja eller salva för att skydda huden. 

 

 

När ska jag kontakta vården? 

• Om du har upprepade diarréer.  

• Om ditt allmäntillstånd är påverkat.  

• Om du har blodiga diarréer. 

• Om du har diarré och samtidigt har feber eller frossa. 

• Vid oro för att du inte får i sig tillräckligt med vätska 
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(B) Förstoppning 

Hur ofta man bajsar är olika. En del bajsar ett par gånger i veckan, andra flera gånger per dag. 

Under cancerbehandlingen är det bra om du bajsar varje dag, för att inte bli förstoppad.  

Med förstoppning menas att du har svårt att bajsa trots att du vill och att bajset är hårt. Du kan 

ha ont och ibland blöda lite när du bajsar. Det kan också kännas som om tarmen inte töms 

ordentligt fast du försöker. Du kan även få löst bajs, ont i magen och magen kan kännas 

utspänd. Du kan också må illa och tappa aptiten.  

Förstoppning kan bero på flera saker, till exempel något du har ätit, din sjukdom eller 

behandlingen. Kanske gör din sjukdom att du sitter mer stilla, äter annorlunda och får i dig 

mindre vätska, vilket kan ge förstoppning. Vissa cancersjukdomar och behandlingar påverkar 

tarmarna så att de inte fungerar som vanligt och gör att du lättare blir förstoppad. Även vissa 

mediciner kan orsaka förstoppning.  

Du kommer att få mediciner mot förstoppning. Prova också dessa råd.  

Råd för att undvika och lindra förstoppning 

• Ät gärna fiberrik mat. Drick också mycket, annars kan fibrerna göra dig mer förstoppad. 

Exempel på mat som innehåller fibrer: 

─ Grönsaker, till exempel morötter, broccoli, blomkål, bönor och ärtor. 

─ Frukt, till exempel kiwi och päron. 

─ Torkad frukt, till exempel katrinplommon, fikon och aprikoser.   

─ Fullkornsprodukter, till exempel fullkornspasta, grovt bröd och grova gryner som havre 

och vetekli. 

• Drick mer. Du kan till exempel dricka ett extra glas vatten när du äter.  

• Rör på dig varje dag. Motion och lek hjälper tarmarna att arbeta.  

• Hur du sitter på toaletten är viktigt. Prova att höja fötterna genom att använda en pall. 

• Magmassage kan få igång magen. Be personalen eller en sjukgymnast visa hur du ska göra.  

 

 

 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Förstoppning hos barn. 

 Läs mer barncancerfonden.se. Sök på Mat vid behandling av barncancer broschyr.

När ska jag kontakta vården? 

• Om besvären inte går över trots att du har följt råden. 

• Om du har blod i bajset.  

• Om du har mycket ont i magen. 
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(B) Hud och slemhinnor  

Vissa mediciner och behandlingar kan ge besvär med hud och slemhinnor. Vid strålbehandling 

påverkas huden och slemhinnorna på den kroppsdel som strålas. Vid cytostatikabehandling 

påverkas huden och slemhinnorna på hela kroppen.  

Prata med din kontaktsjuksköterska eller läkare om du får besvär. Det finns mediciner och andra 

sätt att lindra. 

Råd för att förebygga och lindra besvär med hud och slemhinnor 

Huden 

• Smörj huden regelbundet med mjukgörande kräm. 

• Tvätta irriterad hud genom att badda med ljummet vatten och klapptorka. Gnugga inte. 

• Skydda huden mot solen under och efter behandlingen, en vecka efter avslutad 

cytostatikabehandling, ett år efter avslutad strålbehandling.  

─ Använd solskyddsmedel, täckande kläder och hatt.  

─ Smörj de områden som inte täcks av kläder med solskyddsmedel med hög 

solskyddsfaktor. 

─ Sitt i skuggan när solen är som starkast. 

• Använd rakapparat i stället för hyvel för att undvika skärsår. 

• Bär gärna kläder som sitter löst.  

• Vid strålbehandling: 

─ Bada helst inte under behandlingen.  

─ Använd inte parfymerade produkter eller deodorant på området som strålas. 

Munnen 

• Skölj munnen med koksaltlösning eller munvatten om munnen känns torr. Att smörja munnen 

med en neutral olja kan lindra. 

• Borsta tänderna med en mjuk tandborste. 

• Använd salivstimulerande tabletter, gel eller sprej som kan köpas på apotek. 

Näsan och ögonen 

• Använd nässprej med olja eller koksaltlösning om du har torr näsa. Det kan köpas på apotek. 

• Använd ögondroppar om du har torra ögon. Det kan köpas på apotek. 

Underlivet 

• Tvätta underlivet med ljummet vatten och tvättolja. 

• Vid torr slida:  

─ Smörj med olja eller vaginal fuktlotion.  

Urinvägarna 

• Prata med din läkare eller kontaktsjuksköterska om det svider när du kissar. Du kan behöva 

lämna prov för urinvägsinfektion.
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Till ungdomar 

Vid samlag kan du använda glidmedel.  

 Läs på barncancerfonden.se. Sök på broschyren Mun och tandvård. 
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(B) Håravfall  

Cytostatikabehandling kan göra att håret blir tunnare eller helt faller av. Oftast växer håret ut 

igen efter behandlingen. I början kan det då ha annan kvalitet och färg. 

Oftast börjar du tappa håret cirka 2 veckor efter att behandlingen startar. Ögonfransar, ögonbryn 

och annat hår på kroppen brukar inte påverkas lika mycket som håret på huvudet.  

När håret börjar falla av besväras många av att det kliar och att håret fastnar på kläder och 

sängkläder. Vissa väljer då att raka bort det hår som är kvar. 

Både när du tappar håret och när det växer ut igen kan du känna 

dig öm i hårbotten.  

Håret faller av eftersom cytostatikan skadar hårets förmåga att 

bildas. De nybildade hårstråna kan bli tunna och gå av lättare. 

Men all cytostatika gör inte att du tappar håret. Olika personer 

kan också reagera olika.  

Strålbehandling påverkar bara håret på det område som strålas. 

Om håret påverkas brukar du märka det efter några veckors 

behandling. Hög stråldos kan göra att håret försvinner helt och 

inte kan växa ut igen.  

 

Råd vid håravfall 

• Tvätta håret med milt schampo och använd en mjuk hårborste.  

• Undvik att permanenta, färga eller bleka håret, eller tatuera ögonbrynen. 

• Skydda huvudet mot sol och kyla. 

Du kan få peruk 

Om du tappar håret kan du få hjälp att skaffa en peruk. Om du skaffar peruken innan håret har 

fallit av, är det lättare för perukmakaren att efterlikna din vanliga frisyr. Du kan också använda 

sjalett, hatt eller mössa eller ha huvudet kalt.  

Din kontaktsjuksköterska eller konsultsjuksköterska berättar hur du skaffar peruk och andra 

hjälpmedel.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Praktiskt stöd vid cancer. 

 

Ett barn utan hår. 
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(B) Illamående  

Illamående är en vanlig biverkning när du är sjuk eller får behandling. Illamåendet kan göra att 

du äter och dricker mindre, och därför får i dig för lite energi och näring.  

Du kan få behandling mot illamående. Du kan till exempel få ett schema över mediciner du ska 

ta i samband med en cytostatikabehandling.  

Prata med din kontaktsjuksköterska eller läkare om du får besvär. 

Råd vid illamående 

• Se till att du får i dig tillräckligt med vätska, särskilt om du mår illa och kräks. 

─ Drick en klunk många gånger under dagen.  

─ Klara drycker som vatten, mineralvatten, te, örtte, buljong och juice kan vara lättare att 

dricka. 

─ Det kan kännas bra att suga på isbitar. 

• Ät små mängder mat ofta, gärna plockmat. Vänta inte mer än 2 timmar mellan målen. En tom 

mage kan ge mer illamående. 

• Salt mat som pommes frites, oliver, kaviar, salta kex, popcorn, salta pinnar och nötter kan 

vara lättare att äta. 

• Illamående på morgonen kan lindras genom att äta eller dricka något litet innan du stiger upp. 

• Prova lättare mat, till exempel kräm med mjölk, nyponsoppa, saftsoppa, fil eller yoghurt med 

flingor, smörgås och soppa. 

• Prova kall mat, till exempel yoghurt med flingor, kräm med mjölk eller glass. 

• Innan du äter kan det kännas skönt att vädra rummet. 

• Stekt mat ger os som kan vara obehagligt. Välj hellre kokt mat, ugnsstekt mat eller kalla 

rätter.  

• Undvik alltför flottig, fet och söt mat. 

• Ät inte din favoritmat när du mår illa, för att undvika att koppla ihop den med illamående i 

framtiden. 

• Om du tar läkemedel mot illamående, försök att ta det 20–30 minuter innan du äter. 

 

 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Mat vid cancer. 

När ska jag kontakta vården? 

• Om du mår mycket illa och har svårt att få i dig vätska och näring. 

• Om du kräks färskt blod eller om kräkningen är mörkbrun och liknar kaffesump.  

• Om du kräks och samtidigt har feber och frossa. 
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(B) Infektioner  

Cytostatika påverkar de vita blodkropparna, alltså de celler i benmärgen som försvarar kroppen 

mot infektioner. Det kan göra att ditt immunförsvar försvagas. Det påverkar kroppens förmåga 

att hantera bakterier och virus, men inte förmågan att bekämpa cancerceller. Immunförsvaret 

återhämtar sig oftast mellan behandlingarna.  

De bakterier som orsakar infektion är i första hand egna bakterier som du själv har i munnen, på 

huden eller i tarmen, och inte smitta från någon annan. Trots att immunförsvaret påverkas är du 

inte mer känslig än andra för att smittas av vanliga infektioner i skolan. Förkylningar och 

magsjuka påverkar dig oftast på samma sätt som andra.  

Munnen kan drabbas av svampinfektion som ger beläggning på tungan, och gör att det kan 

smaka illa, svida och kännas torrt i munnen.  

Råd om infektioner 

• Var uppmärksam på hur du mår.  

• Ta tempen i armhålan eller örat, eftersom slemhinnorna i munnen och tarmen kan vara 

känsliga under behandlingen. Prata med apotekspersonalen om vilken termometer som kan 

vara bra att använda.  

• Tvätta händerna ofta, framför allt innan du ska äta, efter du har varit på toaletten och när du 

har varit utomhus. 

• Undvik att bita på naglarna. 

• Håll rent i munnen och borsta tänderna med en mjuk tandborste.  

• Du får inte ta febernedsättande medicin utan att först kontakta din vårdavdelning.  

 

 

När ska jag kontakta vården? 

• Om du har feber över 38 grader vid två tillfällen med en timme emellan. 

• Om du har feber över 38,5 grader vid ett tillfälle. 

• Om ditt allmäntillstånd är påverkat. 

• Om det svider när du kissar, om du kissar oftare än vanligt eller om kisset är mörkt 

och luktar illa. 

• Om du har utslag eller inflammation på huden. Var särskilt uppmärksam på områden 

kring CVK, PICC-line, SVP, PEG, knapp och runt nagelbanden. 

• Om du har symtom på svampinfektion i munnen. 
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(B) Känselrubbningar – neuropati  

Vissa cytostatikabehandlingar kan ge skador på nerverna och orsaka känselrubbningar, så 

kallad neuropati. Det kan göra att du får ont i benen, käken, ryggen och musklerna dagarna 

efter behandlingen. Du kan också få sämre balans och koordination och ömma ben, fötter och 

händer. Ont i benen kan också bero på vanlig växtvärk.  

Nerverna som styr muskler kan också påverkas, framför allt de som lyfter fötterna och 

ögonlocken. Du kan därför få svårt att gå och hängande ögonlock.  

Känselrubbningarna går över, men det kan ta lång tid.  

Råd vid känselrubbningar 

• Rör gärna på dig. Fysisk aktivitet kan hjälpa.  

• Stretcha ut vaden. 

• Smörj regelbundet händer och fötter med mjukgörande kräm och var uppmärksam på 

rodnader och ömhet.   

• Använd bekväma skor som inte klämmer åt eller ger skoskav. 

• Titta efter småsår på händer och fötter. Såren kan ge infektioner. 

• Massera lätt under fotsulorna. 

 

 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Fysisk aktivitet och fysioterapi vid cancer. 

 

 

När ska jag kontakta vården? 

• Om du har känselrubbningar.  

• Om du har fått smärtstillande medicin utskriven och tagit den, men fortfarande har ont.  

 

 

 



4. REHABILITERING OCH EGENVÅRD  
Egenvård vid biverkningar och symtom 

 

Senast uppdaterad 2021-04-09 

(B) Munbesvär 

Slemhinnan i munnen är känslig mot cytostatika och strålbehandling mot munnen. Det ökar 

risken för blåsor och sår i munnen. Detta kan göra ont och du kan behöva medicin som lindrar 

smärtan.  

Bakteriefloran i munnen förändras och salivmängden minskar, vilket ökar risken för hål i 

tänderna. Alla barn och ungdomar som behandlas för cancer får träffa en tandläkare med 

särskild kompetens. Om du har hål i tänderna när du får din diagnos har du större risk att få fler 

hål under behandlingen.  

Andra besvär du kan få är: 

• Mukosit: Det är en inflammation i slemhinnan som kan ge sår och blåsor i munnen, 

matstrupen, magsäcken och tarmarna. Besvären börjar ungefär en vecka efter att du startar 

din cytostatikabehandling. Blåsorna och såren gör ont och kan bli infekterade. Det går över, 

men ibland gör det så ont att du inte kan äta, borsta tänderna eller ens svälja saliven. Det 

finns särskilda bedövningsmedel för munnen, men om de inte hjälper tillräckligt kan du 

behöva få mat genom en sond.    

• Infektioner: Eftersom behandlingen gör att antalet vita blodkroppar minskar, ökar risken för 

infektioner i munnen. Infektioner orsakas ofta av bakterier, virus och svamp som normalt finns 

i munnen. En svampinfektion kan ge beläggning på tungan och göra att det smakar illa, 

svider och känns torrt i munnen. 

• Blödningar: När antalet blodplättar (trombocyter) minskar, ökar risken för blödningar i 

munnen. 

• Muntorrhet: Under behandlingen känner sig vissa torra i munnen, eftersom mängden saliv 

minskar. Detta är inte lika vanligt hos barn och ungdomar som hos vuxna. 

Råd vid munbesvär 

• Borsta tänderna två gånger dagligen med en extra mjuk tandborste.  

• Använd rekommenderad tandkräm. 

• Om du inte kan använda tandborste bör du skölja med 0,12-

procentig klorhexidinlösning, men inte om du har öppna sår i 

munnen. Då kan du i stället skölja med koksaltlösning.  

• Smörj läpparna med vaselin eller cerat. 

• Att suga på isbitar eller äta glass kan kännas skönt. 

• Använd sugrör, då får du lättare i dig dryck utan att det gör ont.  

• Ät gärna mjuk mat, som inte är alltför stark och varm. Maten kan 

blandas med en tesked olja för att smörja och lena munnen.  

 Läs mer på barncancerfonden.se. Sök på Mun och tandvård vid 

cancerbehandling. 

Förälder borstar 
tänderna på ett barn. 



4. REHABILITERING OCH EGENVÅRD  
Egenvård vid biverkningar och symtom 

 

Senast uppdaterad 2021-04-09 

(B) Nedsatt aptit 

Energi och näring från mat och dryck gör att: 

• Kroppen orkar med behandlingen bättre. 

• Sår läker bättre.  

• Du återhämtar dig snabbare.  

• Du förlorar mindre muskelmassa.  

Det är därför bra om du kan hålla vikten så stabil som möjligt. 

Du kan behöva äta annorlunda för att få i dig tillräckligt med energi och näring. Om du äter lite 

mindre nyttigt under en kortare period har det ingen betydelse för hälsan under resten av livet.  

Sjukdom och behandling kan göra att du får sämre aptit och svårare att äta. Prata med 

personalen på sjukhuset om du är orolig att du inte får i dig tillräckligt med energi och näring. 

Vårdpersonalen följer din vikt under hela behandlingen, och kan ge förslag på åtgärder. Du kan 

få råd av en dietist, som kan bedöma ditt näringsbehov. Om det behövs kan du få särskilda 

näringstillskott.  

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. Det kan behandlas med medicin.  

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.  

• Många har lättare för att äta stark och salt mat. Ät lite salta snacks före maten för att få igång 

aptiten. 

• Ät det du tycker om. Prova att tillsätta kryddor och sky, soja eller sylt. Om du tycker om mat 

som inte smakar så mycket, välj mild mat som potatis, pasta och 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 och 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. 

• Testa att äta olika saker för att se vad som fungerar bäst. 

• Om du under en period bara vill äta en och samma maträtt är det okej. 

• Små barn kan få mer välling, gröt, mjölk eller mjölkersättning. 

Tips på hur du kan få i dig mer energi och protein 

• Välj mat med hög fetthalt eller tillsätt extra fett i maten, till exempel olja, grädde och 

kokosmjölk.  

• Ät något proteinrikt varje måltid, som bönor, linser, fisk, kött, kvarg, quorn eller sojaprodukter.  

• Lägg gärna till en förrätt eller efterrätt till din måltid.  

• Drick drycker som innehåller energi, både till och mellan måltiderna, till exempel fruktsoppa.  

• Ät gärna energirika mellanmål, till exempel smoothies och ägg eller smörgås med ost, 

nötsmör, avokado eller makrill. Ät gärna plockmat som nötter, oliver, grönsaker med dip-

såser, tacos eller minipizza. 

Ett barn som tittar på en tallrik 
med mat. 
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 Läs mer på barncancerfonden.se. Sök på Mat vid behandling av barncancer.  
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(B) Närhet och sexualitet  

Det är vanligt att ha funderingar om sex, oavsett var du befinner dig i livet har du rätt till stöd.  

Det finns oftast inga hinder för att ha sex, men många upplever att sexlivet förändras under 

tiden de behandlas. Att vara sjuk och få behandling kan göra dig orolig och trött, och förändra 

kroppen och självbilden. Du kan också få biverkningar av behandlingen eller må allmänt dåligt. 

Allt detta kan påverka lusten och förmågan att ha sex. Periodvis kan du känna mindre lust, men 

lusten kan också öka. Vissa behandlingar kan också göra dig mindre känslig för smekningar och 

beröring, eller göra att det svider eller gör ont vid beröring och samlag.  

Om du har en partner, prata om hur ni ska göra med sex. Berätta hur du känner inför din kropp 

och kring närhet och sex. Lyssna även på hur din partner känner.  

Prata med vårdpersonalen eller din läkare om du har frågor eller besvär.  

Råd om närhet och sexualitet  

• För att hitta tillbaka till din lust: 

─ Hitta dina erogena zoner, det vill säga områden på kroppen som ger njutning när de 

smeks. Armveck, knäveck, insida lår och nacke kan vara sådana områden.  

─ Tillåt dig själv att känna njutning och lust. Berör dig själv och unna dig till exempel 

massage. Tillfredsställ dig själv om det känns bra.  

─ Lusten till sex kommer oftast av att vara nära en partner. Beröring utlöser hormonet 

oxytocin, som ger välbefinnande.  

─ Pröva dig eller er fram och känn efter vad som kan väcka lusten. Var tydlig med hur du 

känner och visa hur du vill ha det. 

• Avstå från sex om det känns bäst för dig. Njut av närheten till varandra utan att det måste 

leda till sex. Om din partner blir upphetsad, se det inte som ett krav på sex utan som ett 

tecken på att du är sexuellt attraktiv.  

• Tvinga dig inte till något som gör ont. Lusten kan minska om sex förknippas med smärta och 

obehag. Glidmedel och andra samlagsställningar kan hjälpa. 

• Cancer smittar inte, inte heller när man har sex. Däremot ska ni använda säkra 

preventivmedel för att undvika graviditet, infektioner och att överföra spår av mediciner. 

 

 Läs mer på ungcancer.se eller umo.se. Sök på Sex. 

 Läs mer på cancerfonden.se. Sök på Sex och cancer. 

 Läs mer på RFSU.se. Sök på Cancer och sex. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Cancer och sexualitet. 
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(B) Oro och ångest 

Det är en del av livet att känna sig rädd eller orolig ibland. 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. Känslorna kan vara så starka att du tror att du ska svimma eller till och med dö, men du 

kommer inte att svimma eller dö av din ångest. Ångest är obehagligt men inte farligt.  

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.  

Det kan vara svårt att hantera jobbiga känslor själv. Det kan vara bra att prata med någon om 

ångesten. Berätta till exempel för en kompis, en förälder eller någon annan du litar på. Inom 

vården finns också personer du kan prata med. Alla som arbetar i vården har tystnadsplikt. 

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. Gärna så att din puls ökar så 

att du blir lite varm och svettig. Träning gör det också lättare att slappna av och sova bra. 

• Gör något för att tänka på något annat. Du kan till exempel ta en promenad, läsa en bok, 

lyssna på musik eller en podd eller prata med någon. 

• Försök att vila och få tillräckligt mycket sömn. Om du har svårt att sova är det bra om du ändå 

tar små vilopauser.  

• Testa avslappningsövningar. 

• Försök att äta bra så att du får den näring du behöver. 

Till ungdomar 

Undvik energidrycker, kaffe, alkohol och tobak. Koffein, alkohol och nikotin gör att du får svårare 

att sova och kan öka ångesten. 

Behandling 

Oro och ångest kan behandlas med medicin eller stödjande samtal. I ett stödjande samtal med 

någon professionell kan du få hjälp att sätta ord på dina tankar och känslor, vilket kan hjälpa 

dig.  

 

 Läs mer på barncancerfonden. Sök på För drabbade.  

 Läs mer på umo.se. Sök på ångest. 

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 eller har tankar på att ta ditt eget liv. 
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(B) Smärta 

Sjukdomen och behandlingen kan ge smärta. Smärtan kan uttrycka sig på olika sätt och du kan 

ha svårt att förklara var du har ont. Ett tecken på att du har ont är att du rör dig mindre.  

Smärta är en personlig upplevelse. Ingen annan kan säga hur ont du har. Om du är ledsen och 

orolig kan smärtan bli svårare att hantera. Prata gärna med någon som du känner förtroende för 

om hur du känner dig.  

Råd vid smärta 

• För att förebygga smärta är det viktigt att följa läkarens ordination och ta smärtstillande på 

bestämda klockslag. 

• Ta inte smärtstillande innan du har kontaktat vården, eftersom det kan göra det svårare att ta 

reda på varför det gör ont. 

• Värme (värmekudde), kyla, avslappning och massage kan hjälpa.  

• Distrahera dig genom att lyssna på musik, höra en saga, spela spel eller göra något annat 

som du tycker om. 

 

När ska jag kontakta vården? 

• Om du får ont utan att du vet varför. 

• Om du har ont även om du har tagit smärtstillande läkemedel enligt ordination.  
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(B) Trötthet vid sjukdom – fatigue 

Vid cancersjukdom och behandling kan du drabbas av en särskild trötthet. Denna trötthet kallas 

fatigue. Den liknar inte vanlig trötthet och går inte att sova bort. Du kan känna dig totalt 

energilös, även om du inte anstränger dig. Du kan ha svårare att minnas, koncentrera dig och 

lösa problem. Du kan också känna dig orolig, stressad och ledsen. Det är inte farligt med fatigue 

och att känna sig trött.  

Aktivitet är viktigt för utvecklingen under uppväxten. Forskning visar att fysisk aktivitet under och 

efter cancerbehandling ger positiva effekter. 

Råd vid trötthet 

• Rör gärna på dig. Rörelse och lek är bra och hjälper mot tröttheten. Att sitta stilla mycket kan 

göra dig tröttare. 

• Tänk efter vilken tid på dygnet du är som piggast, så att du kan göra saker då. 

• Försök göra saker du tycker om och som ger energi och avkoppling. Det är bra om du kan 

leka med kompisar och gå i skolan. 

• Prata gärna med din konsultsjuksköterska för att diskutera förskola eller skola, och hur det 

kan bli lättare för dig att vara där.  

• Lekterapin kan ge tips om aktiviteter på sjukhuset. 
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(B) Vattkoppor och bältros 

Vattkoppor 

Vattkoppor är en luftburen smitta som smittar även innan man får blåsor.  

När du fått cancer tar man alltid ett blodprov för att kontrollera om du är immun mot vattkoppor. 

Du är immun om du har haft vattkoppor. Läkaren frågar även om dina föräldrar och syskon har 

haft vattkoppor och är immuna.  

Om du inte är immun ska du alltid ta kontakt med vården om du varit utsatt för smitta eller om 

du får utslag och blåsor. Du kan då behöva medicin.  

Innan du åker till sjukhuset, ta reda på vart du ska åka. Om du har vattkoppor eller misstänkt 

smitta får du komma till ett speciellt rum.  

Om du inte är immun bör ni informera förskolan eller skolan om det. Då kan de informera dig 

och din familj om det finns smitta där. 

Om du är immun behöver du inte vara rädd för att träffa personer med vattkoppor.  

Bältros 

Om du har haft vattkoppor, kan du senare i livet få bältros. Bältros orsakar blåsor, oftast bara på 

en del av ena halvan av kroppen. Bältros smittar bara vid direktkontakt och är inte särskilt 

smittsamt.  

Om du har oklara utslag eller blåsor, ska du alltid bedömas av en läkare innan du kommer in på 

sjukhuset. 

Råd vid vattkoppor eller bältros 

• Håll huden ren för att undvika att bakterier kommer in i vattkopporna. Det kan hända om du 

kliar dig mycket. Tvätta huden med tvål och vatten.  

• Klipp naglarna så att du minskar risken för rivsår. 

• Vid bältros, använd kläder eller förband som täcker utslagen för att minska risken för 

direktkontakt. 

• Lindra klådan med kylbalsam, alsollösning eller svalt vatten. Kylbalsam och alsollösning finns 

att köpa på apotek. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Vattkoppor. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Bältros.
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(B) Ökad aptit 

När du får behandling mot cancer kan du gå upp i vikt. Till exempel kan kortisonbehandling 

påverka kroppen så att du blir mer hungrig.  

Trötthet kan också göra att du inte orkar röra på dig som vanligt. Generella råd om mat kan 

därför behöva anpassas till dig.  

Råd vid ökad aptit 

• Behåll normala rutiner för måltider, med frukost, lunch, middag och två mellanmål.  

• Se över hur stora portioner du äter och hur och när du äter. Undvik snacks och söta drycker. 

• Välj bubbelvatten, gärna smaksatt, eller vanligt vatten i ett glas med ett roligt sugrör. 

• Välj fiberrik pasta, bröd och ris. 

• Om du vill ha mellanmål kan du äta frukt, 2–3 gånger per dag.  

• Att leka, vara med kompisar, hitta på roliga saker och röra på dig kan göra att du tänker 

mindre på mat. 

• Om du är orolig för din vikt eller vill ha ytterligare råd kontakta vårdpersonalen. 

 Läs mer på livsmedelsverket.se. Sök på Hitta ditt sätt.  

 Läs mer på barncancerfonden.se. Sök på broschyren Mat vid behandling av barncancer.  
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(B) Benmärgsprov 

Benmärgen finns inuti vissa delar av skelettet. I benmärgen bildas blodkropparna. Ett 

benmärgsprov kan visa om du har en sjukdom i själva benmärgen eller en sjukdom som 

påverkar benmärgsfunktionen. 

Förberedelser 

Eftersom du ska sövas är det viktigt att du fastar. Annars kan du kräkas och få ner maginnehåll i 

lungorna under sövningen. Att fasta innebär att du inte får äta eller dricka ett antal timmar innan 

du ska sövas. Du får information om när du ska fasta av vårdpersonalen eller i din kallelse.  

Innan provtagningen ska du också duscha och sätta på dig rena kläder. Detta kan du göra 

kvällen innan.  

Cirka en timme innan sätter vårdpersonalen bedövningskräm på ryggen där provet ska tas.  

Så går det till 

Undersökningen görs på operationsavdelningen eller 

vårdavdelningen. Det tar ungefär 30 minuter.  

Du är sövd när provet tas. Du får ligga ner på en brits, på sidan 

med uppdragna ben. Först tvättar läkaren huden där provet ska 

tas.  

Benmärgsprovet tas med en nål från baksidan av höftbenet. 

Nålen går in en halv centimeter i höftbenet och suger upp en 

liten mängd benmärg.  

Ibland tar läkaren också ett vävnadsprov av benmärgen, en så 

kallad biopsi. 

Efteråt 

När du vaknar har du ett plåster på baksidan av höften. Det är vanligt att du blir öm och ibland 

kan du få ett blåmärke där provet togs. 

En läkare som tar ett 
benmärgsprov på ett barn. 
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(B) Blodprov 

Vid ett blodprov får du lämna en liten mängd blod som sedan analyseras. Hur mycket blod du 

får lämna beror på vad läkaren vill undersöka. 

Så går det till 

Ett blodprov kan tas på olika sätt.  

Stick i fingret 

Provet tas med en liten nål som sitter i en hållare. Det kan knäppa till när nålen löser ut.  

Själva sticket gör lite ont. Det sticker till men går snabbt över.  

Därefter pressar sjuksköterskan försiktigt på ditt finger, så att det kommer ut bloddroppar.  De 

samlas upp i ett litet rör. Du får sedan ett plåster på stickstället.  

Det är bra om du är varm om händerna inför ett stick i fingret. Då behöver inte sjuksköterskan 

pressa på fingret för att bloddroppen ska komma fram. 

Stick i armvecket  

Om det behövs blod för flera analyser tas provet från en ven, ofta i armvecket.  

Huden kan bedövas med en bedövningssalva minst 1 timme innan. Då känns oftast inte sticket.  

Om sticket görs i armvecket snörs armen om ovanför. Då spänns venen ut och blir lättare att 

sticka i. Blodet sugs därefter ut i en spruta eller ett provrör.  

Du får sedan ett plåster på stickstället. Plåstret kan tas bort efter någon timme.  

Ibland kan du få ett blåmärke på stickstället. Det försvinner efter några dagar.  

Prov genom en infart 

Om du har en central infart, till exempel subkutan venport eller central venkateter, kan man ta 

blodprov direkt genom slangen. Det känns inte.  
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(B) Ryggvätskeprov, lumbalpunktion (LP) 

Lumbalpunktion görs för att ta ett prov av ryggvätskan. Ryggvätska, även kallad likvor, är den 

vätska som finns i hjärnans och ryggmärgens hålrum. Provet tas med ett nålstick i ländryggen 

och kan visa om du har en sjukdom i nervsystemet.  

Förberedelser 

Eftersom du ska vara sövd är det viktigt att du fastar. Annars kan du kräkas och få ner 

maginnehåll i lungorna under sövningen. Att fasta innebär att du inte får äta eller dricka ett antal 

timmar innan du ska sövas. Hur många timmar får du veta i kallelsen eller av vårdpersonalen.  

Innan ska du också duscha och sätta på dig rena kläder. Detta kan du göra kvällen innan.  

Cirka en timme innan sätter vårdpersonalen bedövningskräm på ryggen där provet ska tas.  

Så går det till 

Lumbalpunktionen görs på operationsavdelningen eller 

vårdavdelningen. Det tar ungefär 30 minuter.  

Du är sövd under lumbalpunktionen. Du får ligga ner på en 

brits, på sidan med uppdragna ben. Först tvättar läkaren huden 

där provet ska tas. Läkaren känner sedan på ryggen och 

höfterna för att hitta rätt plats för sticket. 

En tunn nål sticks in mitt i ländryggen genom huden till 

ryggradskanalen, som innehåller ryggvätska. När nålen är på 

plats får ryggvätska droppa ner i ett provrör.  

 

Efteråt 

De flesta mår som vanligt efteråt. En del får ont i huvudet. Huvudvärken kommer ett par timmar 

efteråt och är ofta kvar i flera dagar. 

Huvudvärken kan göra ont, men det betyder inte att något är fel. Huvudvärken kan lindras av att 

du lägger dig ner. Ligg gärna utan kudde så att huvudet är i höjd med ryggraden. Det spelar 

ingen roll om du ligger på rygg, sida eller mage. 

 

Läkaren tar bort bedövningskräm 
på barnets rygg. 
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(B) Datortomografi, DT  

Datortomografi är en särskild form av röntgen som skapar mycket tydliga bilder av dina organ. 

Ofta används kontrastmedel som du får med en spruta och som ger ännu tydligare bilder.  

Datortomografi kallas också för skiktröntgen eller CT (från engelskans computed tomography). 

Förberedelser 

Om du behöver förbereda dig får du veta det i din kallelse eller av vårdpersonalen på 

avdelningen.  

Så går det till  

Datortomografin görs på en röntgenavdelning.  

Om du ska få kontrastmedel, får du en tunn 

plastslang så kallad infart eller venkateter i ett 

blodkärl i armen eller handen, Venkatetern sätts 

fast med en nål som sedan tas bort. Du får en 

bedövningssalva på huden för att sticket  ska göra 

mindre ont. På venkatetern fästs en slang som går 

till en spruta som sprutar in kontrastmedlet i kärlet.  

När du ska undersökas får du ligga på en brits 

som kan åka upp och ner och fram och tillbaka. 

Britsen åker in i apparaten, som ser ut som en 

tjock ring. När bilderna tas brummar apparaten.  

Det är viktigt att du ligger still under hela bildtagningen. Annars kan bilderna bli suddiga och 

undersökningen måste göras om. Om det är svårt att ligga stilla kan du få lugnande medicin. En 

röntgensjuksköterska sköter undersökningen från ett rum bredvid.  

Mamma eller pappa får vara med hela tiden. 

En datortomografi tar med förberedelser oftast 5–20 minuter beroende på vad som ska 

undersökas. Själva bildtagningen tar inte mer än 15–20 sekunder. Undersökningen känns inte.  

Efteråt 

Du mår som vanligt efter undersökningen.  

Om du har fått kontrastmedel är det bra om du dricker extra mycket vatten första dygnet, 

eftersom medlet försvinner ur kroppen när du kissar. 

 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Datortomografi. 

Ett barn som ligger på en brits i en 

datortomografi apparat. 



5. UNDERSÖKNINGAR OCH PROVTAGNINGAR 
Röntgen och bilddiagnostik 

 

Senast uppdaterad 2021-04-09 

(B) Lungröntgen 

En lungröntgen kan visa om du har några förändringar i lungorna som beror på en sjukdom eller 

skada.  

Så går det till 

Lungröntgen görs på en röntgenavdelning.  

Du får ta av dig kläderna på överkroppen. Du får också ta av 

dig halsband om du har det. Sedan får du ställa dig framför 

röntgenapparaten eller ligga ner.   

Röntgensjuksköterskan tar oftast bilder både framifrån och 

från sidan. När bilderna från sidan ska tas får du lyfta upp 

armarna, så att de inte kommer med på bilden. Du får ta ett 

djupt andetag och hålla andan i några sekunder. Då blir 

bilderna skarpa, och lungorna syns bättre när de är fyllda 

med luft. Små barn behöver inte hålla andan. 

Om du har svårt att stå upp kan du ligga på en brits med 

armarna ovanför huvudet. En röntgensjuksköterska sköter undersökningen från ett rum bredvid.  

Mamma eller pappa får vara med hela tiden.  

Undersökningen tar ungefär 5 minuter. Det gör inte ont.  

Efteråt 

Efteråt mår du som vanligt.  

Ett barn som ligger på en brits och 
ska röntga lungorna. 
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(B) Magnetkameraundersökning, MR 

En magnetkamera kan ta bilder av nästan alla organ i kroppen. Du blir undersökt för att läkaren 

ska kunna upptäcka sjukdomar, se skador och följa upp behandlingar.  

Den vanligaste magnetkameran ser ut som en tunnel med öppningar i båda ändarna. Tunneln 

är cirka 2 meter lång, och 60–70 centimeter hög.  

Förberedelser 

Oftast behövs inga särskilda förberedelser. Om du behöver förbereda dig får du veta det i din 

kallelse eller av vårdpersonalen på avdelningen.  

Så går det till 

Undersökningen görs på en röntgenavdelning. Alla 

måste lämna metallföremål som smycken eller mynt 

utanför rummet. Det beror på att det starka 

magnetfältet drar till sig magnetisk metall.  

Du får ligga på en brits som åker in i tunneln. 

Iblandåker man in med fötterna först och ibland 

med huvudet först. Det beror på vilken kroppsdel 

som ska undersökas.  

Du kan behöva få kontrastmedel. Det är en vätska 

som gör att förändringar i kroppen syns tydligare.   

Om du ska få kontrastmedel får du en tunn plastslang, en så kallad venkateter, i ett blodkärl i 

arment eller på handen. Venkatetern sätts fast med en nål, som sedan tas bort. I andra änden 

av slangen sitter en spruta som sprutar in kontrastmedlet i kärlet. Du får en bedövningssalva på 

huden för att sticket ska göra mindre ont. Om du har en central infart använder man oftast den. 

Varje bildserie tar mellan några sekunder och upp till flera minuter. En bildserie är ett antal 

bilder av ett organ. Ofta behövs flera bildserier. Det hörs ett ganska högt knackande och 

surrande ljud när magnetkameran tar bilderna, så du får ha hörselskydd på. Du kan också 

lyssna på musik eller höra en berättelse.  

Det är viktigt att du ligger stilla under bildtagningen. Annars kan bilderna bli suddiga och 

undersökningen måste göras om. Om det är svårt att ligga stilla kan du få lugnande medicin 

eller sövas. En röntgensjuksköterska sköter undersökningen från ett rum bredvid.  

Mamma eller pappa får vara med dig hela tiden. 

Undersökningen tar cirka 45–60 minuter, ibland uppåt 2 timmar. Det gör inte ont.  

Efteråt 

Du mår som vanligt efteråt.  

Om du har fått kontrastmedel är det bra om du dricker extra mycket vatten första dygnet, 

eftersom medlet försvinner ur kroppen när du kissar. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Magnetkamera. 

Ett barn som ligger på en brits i en 
magnetkamera apparat. 
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(B) PET-kameraundersökning 

PET-kamera används för att undersöka organ, bedöma en sjukdom och följa upp behandlingar. 

PET är en förkortning av positronemissionstomografi. PET-kameraundersökning görs oftast 

tillsammans med datortomografi och kallas då PET-DT. 

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

Förberedelser 

Oftast behövs inga särskilda förberedelser. Om du behöver förbereda dig får du veta det i din 

kallelse eller av vårdpersonalen på avdelningen.  

Så går det till  

Innan undersökningen får du en biologisk substans, exempelvis glukos, i blodet. Substansen är 

bunden till ett radioaktivt ämne som gör att cancerceller och inflammatoriska celler syns 

tydligare på bilderna. Det radioaktiva ämnet ger en dos som motsvarar några års strålning från 

naturliga källor som luft och mark. 

Du får substansen i en tunn plastslang, en så kallad venkateter, i ett blodkärl i armen eller på 

handen. Venkatetern sätts fast med en nål, som sedan tas bort. I andra änden av slangen sitter 

en spruta som sprutar in substansen i kärlet. Du får en bedövningssalva på huden för att sticket 

ska göra mindre ont. Om du har en central infart använder man oftast den. 

Du får ligga på en brits som åker in i kameran, som liknar en stor ring. Du ska ligga stilla under 

hela undersökningen. En röntgensjuksköterska sköter undersökningen från ett rum bredvid.  

Om det är svårt att ligga stilla kan du få lugnande medicin eller sövas. Ibland kan du få lyssna 

på musik eller en berättelse, men inte om det är hjärnan som ska undersökas.  

Mamma eller pappa får vara med dig hela tiden.  

Undersökningen tar 20–60 minuter. Det gör inte ont.  

Efteråt 

Du mår som vanligt efteråt.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på PET-kameraundersökning. 
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(B) Skelettskintigrafi  

Skelettskintigrafi är en metod för att ta bilder av skelettet med hjälp av radioaktiva ämnen. 

Undersökningen kan användas för att utesluta eller hitta tumörer. Cancerceller tar upp mer av 

det radioaktiva ämnet än andra celler och syns därför på bilderna.  

Förberedelser 

Du får veta hur du ska förbereda dig i kallelsen eller av vårdpersonal på avdelningen.  

Så går det till 

Inför en skelettskintigrafi får du radioaktivt kontrastmedel i blodet. Det radioaktiva ämnet ger en 

dos som motsvarar några års strålning från naturliga källor som luft och mark. 

Du får en tunn plastslang, en så kallad venkateter, i ett blodkärl i armen eller på handen. 

Venkatetern sätts fast med en nål, som sedan tas bort. I andra änden av slangen sitter en 

spruta som sprutar in kontrastmedlet i kärlet. Du får en bedövningssalva på huden för att sticket 

ska göra mindre ont. Om du har en central infart använder man oftast den. 

Efter att kontrastmedlet sprutats in får du vänta några timmar så att det hinner sprida sig till 

skelettet. Innan undersökningen börjar ska du kissa så att urinblåsan är tom och inte skymmer 

skelettet. 

Bilderna tas med en så kallad gammakamera som visar hur kontrastmedlet fördelats i kroppen. 

Du får ligga på en brits som åker fram och tillbaka under kameran, hela vägen från huvudet till 

fötterna. Kameran är nära din kropp.  

Du ska ligga stilla under undersökningen. Om det är svårt att ligga stilla kan du få lugnande 

medicin. 

Mamma eller pappa får vara med dig hela tiden.  

Undersökningen tar 30–60 minuter. Det gör inte ont.  

Ibland kombineras skelettskintigrafi med en datortomografiundersökning. 

Efteråt 

Oftast mår du som vanligt efteråt. Det är bra om du dricker extra mycket vatten första dygnet, 

eftersom kontrastmedlet försvinner ur kroppen när du kissar. 
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(B) Ultraljudsundersökning 

Med hjälp av ultraljud kan man se bilder av dina organ och vävnader på en skärm. 

Förberedelser 

Oftast behövs inga särskilda förberedelser. Om du behöver förbereda dig får du veta det i din 

kallelse. 

Så går det till 

Ultraljudet görs på en röntgenavdelning.  

Du får ligga på en brist eller i en säng. 

Personalen stryker gelé på huden. Gelen är mjuk och 

ljummen men känns lite kladdig. Personalen håller sedan en 

givare mot huden. Den ser nästan ut som en ficklampa.  

Från givaren sänds svaga ljudvågor in i kroppen. 

Ljudvågorna blir till rörliga bilder med hjälp av en dator. På 

så sätt går det att se dina organ på en skärm.  

Ofta är det hjärtat eller magen som ska undersökas. Du kan känna att det trycker mot magen, 

men det gör inte ont. Ibland kan det kittla lite.  

Efteråt 

Du mår som vanligt efteråt. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Ultraljudsundersökning. 

 

Ett barn som gör en 
ultraljudsundersökning. 
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(B) Elektrokardiogram, EKG 

EKG är en undersökning som mäter hur ditt hjärta slår. Kurvan som registreras visar hur de 

elektriska impulserna sprids i hjärtat. Varje hjärtslag ger ett mönster med kurvor som ser ut som 

toppar eller taggar. Resultatet kan skrivas ut på papper. 

Förberedelser 

Oftast behövs inga särskilda förberedelser. Om du behöver förbereda dig får du veta det i 

kallelsen. 

Så går det till 

Du får ligga på rygg på en säng. En sjuksköterska sätter 

fast 6 elektroder som ser ut som små plattor eller 

klisterlappar på bröstkorgen. Du får också en elektrod på 

varje handled och vrist. Elektroderna kopplas till en 

apparat som registrerar hjärtats elektriska aktivitet. 

Det är viktigt att du ligger stilla och är avslappnad för att 

registreringen ska bli så bra som möjligt.  

Undersökningen tar ungefär 10 minuter.  

Efteråt 

Du mår som vanligt efteråt.

Ett barn som gör en EKG 
undersökning. 
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(B) Sammanfattning av min vård 

Du kommer att få en sammanfattning av din cancerbehandling på uppföljningsmottagningen, vid 

ditt 18-årsbesök.  

Sammanfattningen är baserad på uppgifter i svenska barncancerregistret och är utarbetat av 

svenska arbetsgruppen för långtidsuppföljning efter barncancer (SALUB). 

Sammanfattningen fungerar som ett så kallat ”Survivorship Passport”. Syftet är att sammanfatta 

din behandling på ett överskådligt sätt. I dokumentet finns också uppgifter om ditt hälsotillstånd 

när du fick sammanfattningen, och vilka uppföljande kontroller du rekommenderas. 

Rekommendationerna kan ändras i framtiden, när vi fått mer kunskap om eventuella 

biverkningar av din behandling.  

Dokumentet kan vara bra att ha med om du söker vård i framtiden.  

Om du tappar bort dokumentet, kan du kontakta svenska barncancerregistret (www.cceg.ki.se), 

för att få ett nytt. 

 

http://www.cceg.ki.se/
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Min uppföljning 
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(B) Uppföljning efter behandling av barncancer 

Det finns riktlinjer som gäller för hela landet som bestämmer vilken uppföljande vård du ska få, 

beroende på din sjukdom och behandling. Din läkare kan berätta mer vad som gäller för dig. 

Uppföljningsmottagning för dig under 18 år 

Fram tills du fyller 18 år kommer vårdpersonalen på din barnklinik kalla dig till besök på en 

uppföljningsmottagning. Besöken kallas nyckelbesök. Syftet är att du ska få information om din 

sjukdom och behandling, så att du själv kan ta ansvar för din hälsa i framtiden. Du får också 

själv ställa frågor om sådant du undrar över. Du får även information om sena biverkningar du 

kan få, och vad du kan göra själv för att må bra.  

Du kan också behöva regelbundna kontroller, både i tonåren och som vuxen. Ibland kan du 

även behöva hjälp att bearbeta dina erfarenheter eller få stöd för att hitta bra strategier i livet.  

Uppföljningsmottagning för dig över 18 år 

När du är vuxen kommer du att kallas till besök på en uppföljningsmottagning för vuxna som 

haft barncancer. Du får information om den mottagningen och möjlighet att kontakta den redan 

när du är 18 år, men oftast blir du kallad när du är i 25-årsåldern. Personalen kan slussa dig rätt 

om du har vårdbehov som beror på cancerbehandlingen, och svara på frågor om din 

behandling.
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(B) Att tidigt upptäcka återfall eller ny sjukdom  

Det finns en liten risk för återfall, alltså att du får tillbaka sjukdomen. Det finns också en liten risk 

att du drabbas av en ny cancersjukdom. Därför går du på regelbundna läkarbesök även några 

år efter att du avslutat din behandling.  

Du kan själv vara uppmärksam på nya symtom och förändringar av din kropp.  

Symtom på återfall eller ny sjukdom 

• Ökande trötthet. 

• Ont i skelettet. 

• Återkommande och långdragna infektioner. 

• Blåmärken. 

Symtom på ny cancersjukdom kan dessutom vara  

• En knöl. 

• Smärta som antingen förvärras eller inte går över av sig själv. 

• Långvarig hosta. 

• Ändrade vanor för avföring. 

• Blod i bajs, kiss eller slem. 

• Sår som inte läker. 

• Hudförändringar. 

Kontakta vården om du får några av dessa symtom, eller om du har andra symtom du känner 

dig orolig över.  
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(B) Sena komplikationer efter behandling av barncancer 

Det är olika hur din sjukdom och behandling påverkar hur du mår senare i livet. Vissa har inga 

besvär alls som vuxen, medan andra har flera komplikationer.  

Exempel på sena komplikationer är: 

• Hjärt- och kärlsjukdom. 

• Brist på olika hormoner. 

• Sämre njurfunktion. 

• Oförmåga att få barn. 

• Sekundär tumör eller cancer, som uppstår efter tidigare cancersjukdom men som inte är en 

dottertumör eller metastas. 

• Kognitiva svårigheter  

• Benskörhet. 

Du kan få mer information om komplikationer, hur de kan lindras och råd om vart du ska vända 

dig av vårdpersonalen. 
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(B) Känslor efter behandlingen 

Att behandlas för en svår sjukdom är omtumlande både fysiskt och psykiskt. Att som barn få 

cancer gör att du har erfarenheter som andra jämnåriga inte har. En ung vuxen person som 

behandlats för barncancer uttryckte det som ”Jag har en annan insida”.  

När behandlingen är slut känner många rädsla och oro snarare än lättnad och glädje – trots att 

behandlingen har varit framgångsrik. Många är rädda för återfall och för att det kan finnas 

cancerceller kvar. En del har biverkningar som kan påverka hur de mår psykiskt, långt efter att 

behandlingen är slut. Exempelvis extrem trötthet – fatigue.   

Kanske har din kropp förändrats. Det kan ta tid för dig att känna dig bekväm med din kropp 

igen, och lära dig leva med konsekvenserna av att ha drabbats av cancer.  

Sjukdomen kan även påverka din skolgång, ditt framtida arbete och dina relationer. Även 

fysiska komplikationer kan påverka dina känslor.  

Råd för att må bra 

• Att röra på dig, leka, vara med kompisar och hitta på roliga saker, kan göra att du blir piggare 

och mår bättre.  

• Håll dig till fasta rutiner med måltider, skola och fritidsaktiviteter. 

• Träffa familj och vänner du tycker om.  

• Prata om hur du känner med någon vuxen som du har förtroende för. Personalen på 

sjukhuset kan hjälpa dig att få träffa till exempel en kurator eller psykolog.  

 

 Läs mer på barncancerfonden.se. Sök på Mitt barn är färdigbehandlat - sen då?  

 Läs på barncancerfonden.se. Sök på filmen Livet på paus. 

 Se en film om livet efter behandlingen på 1177.se. Sök på Film: Efter cancerbehandlingen - 

och sen då?  
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(B) Hälsosamma levnadsvanor efter behandlingen 

Efter din behandling finns det flera saker du kan göra för att ta hand om dig själv. Det är viktigt 

att leva hälsosamt för att må bra livet ut. 

Din hälsa i framtiden kan påverkas mer eller mindre, beroende på vilken behandling du fått. 

Cytostatika, strålbehandling och operationer kan påverka kroppen på olika sätt.  

Efter behandlingen kan du oftast följa rekommendationerna som gäller för alla människor. Din 

kontaktsjuksköterska, konsultsjuksköterska eller läkare berättar om det är något särskilt du bör 

tänka på. 

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

 

Två barn som utforskar mat. 

Mat 

Sjukdom och behandling gör ofta att du tillfälligt behöver äta annorlunda för att få i dig tillräckligt 

med energi och näring, och för att hålla en stabil vikt. Efter behandlingen minskar eller 

försvinner oftast de symtom och biverkningar som påverkat ditt ätande.  

Det är viktigt att äta allsidigt och hälsosamt för att kroppen ska må bra. Du bör äta regelbundet 

över dagen och få i dig tillräckligt med proteiner, fetter, kolhydrater, vitaminer och mineraler. Det 

viktigaste är att tänka på helheten i din kost och inte bara enskilda livsmedel eller 

näringsämnen. 

Tänk på att till vardags undvika läsk, saft, godis och chips. 

Om du har fortsatt svårt att äta efter behandlingen och behöver råd om hur du ska äta, kan du 

be om remiss till en dietist.  

Generellt gäller dessa råd: 

• Ät mer grönsaker, frukt, fisk och nötter. 

• Ät mindre socker, salt, kött och charkprodukter. 

• Barn upp till 2 år bör äta lite fetare och mindre fiberrik mat än vuxna. 

 

 Läs mer på folhälsomyndigheten.se. Sök på Mat och fysisk aktivitet. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Barnets mat 1–6 år. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Så äter du hälsosamt. 

 Läs mer på livsmedelsverket.se. Sök på Hitta ditt sätt och Matvanekollen. 
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Fysisk aktivitet  

Att bli sjuk och få behandling kan göra dig osäker på vad kroppen klarar. Det kan påverka hur 

mycket du rör på dig, även efter att behandlingen är slut. Oftast kan du träna och röra dig precis 

som andra. Men det är viktigt att du hittar ett sätt att vara fysiskt aktiv som fungerar för dig. Om 

du är osäker, prata med din läkare eller kontaktsjuksköterska.  

Fysisk aktivitet är viktigt för att du ska må bra fysiskt och psykiskt, både nu och senare. Det kan 

också hjälpa dig att hålla en hälsosam vikt.  

Vissa cancerbehandlingar gör skelettet svagare. Skelettet stärks av regelbunden träning. Det är 

därför bra att till exempel springa, promenera, dansa, styrketräna och spela fotboll. Det är också 

bra med vardagsmotion, som att gå i trappor eller cykla till skolan eller jobbet.  

Rekommendationerna säger:  

Barn 0–5 år 

• Regelbunden fysisk aktivitet. Alla barn 0–5 år bör ha möjlighet att röra på sig på olika sätt 

flera gånger om dagen. För spädbarn kan det handla om lek och rörelse på golvet på rygg 

och mage. För barn 1–5 år kan det handla om lek, utevistelse och utforskande av olika 

miljöer samt att vara så självständig som möjligt.  

• Minskat stillasittande. Under vaken tid bör småbarn inte begränsas i sin rörelse, förutom när 

det är nödvändigt. Långa perioder av stillasittande i till exempel barnvagn eller barnstol bör 

brytas av och ersättas med någon form av rörelse. 

Barn och ungdomar 6–17 år 

• Regelbunden fysisk aktivitet. Alla barn och ungdomar 6–17 

år bör vara fysiskt aktiva varje dag. 

• Minskat stillasittande. Långa perioder av stillasittande bör 

brytas av och ersättas med någon form av fysisk aktivitet. 

• Pulshöjande fysisk aktivitet 60 minuter per dag. Barn och 

ungdomar bör i genomsnitt vara fysiskt aktiva i minst 

60 minuter per dag, med en måttlig till hög intensitet som 

ger ökad puls och andning. 

• Fysisk aktivitet med hög intensitet och aktiviteter som 

stärker muskler och skelett minst 3 dagar i veckan. Fysisk 

aktivitet med hög intensitet ger ordentligt ökad puls och 

andning. Sådana aktiviteter bör ingå minst 3 dagar i veckan, liksom aktiviteter som stärker 

muskler och skelett. Aktiviteterna kan ingå som en naturlig del i att leka, springa och hoppa, 

eller som en del i planerad motion och idrott i skolan eller på fritiden.  

 

 Läs mer på folhälsomyndigheten.se. Sök på Mat och fysisk aktivitet. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Rörelse är livsviktigt.  

 Läs mer på cancerfonden.se. Välj Minska risken – Rör på dig.   

 Läs mer på fyss.se. Välj Rekommendationer för fysisk aktivitet, 6 Fyss kapitel – För unga 
vuxna och barn.  

 

 

 

Två barn som sparkar boll. 
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Solen 

Vissa behandlingar gör huden känslig för solen, både direkt 

och senare. Vårdpersonalen kan berätta om det är något 

särskilt du behöver tänka på.  

Att vara i solen är bra för att vi ska kunna bilda D-vitamin, 

som är viktigt för skelettet. Solen kan också göra att du mår 

bättre. Samtidigt kan solande öka risken för hudcancer.  

Rekommendationer 

• Skydda din hud med kläder, hatt och genom att vistas i 

skuggan.  

• Du kan använda solskyddsmedel som komplement till 

kläder och skugga, men inte som enda solskyddsmetod.  

• Strålningen från solen är som starkast klockan 11–15 

under vår och sommar i Sverige. Då är det viktigast att 

skydda huden. Om du reser till länder närmare ekvatorn är strålningen från solen starkare 

under en längre del av dagen.  

• Sola inte solarium.  

• Om du får hudförändringar bör de undersökas av en hudläkare.  

 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Så skyddar du dig mot solen.  

 Läs mer på stralsakerhetsmyndigheten.se. Sök på Min soltid, ett verktyg för hur du kan 

vistas i solen baserat på din hudtyp och var du befinner dig.  

 Läs mer på cancerfonden.se. Välj Minska risken – Sola säkert. 

 

Till ungdomar 

Alkohol  

Genom att undvika alkohol minskar du risken att drabbas av vissa sorters cancer, hjärt-

kärlsjukdomar, diabetes och leversjukdomar. Riskerna med att dricka alkohol blir större ju oftare 

du dricker och ju mer du dricker varje gång.  

Andra fördelar med att inte dricka alkohol är att du sover och minns bättre. Du minskar också 

risken för att råka ut för en olycka.  

Alkohol innehåller dessutom mycket energi (kalorier). Att dricka mycket alkohol kan därför bidra 

till övervikt, som ökar risken för många sjukdomar.  

Om du väljer att dricka alkohol kan du minska mängden genom att inte dricka så ofta och inte så 

mycket varje gång. Du kan också välja alkoholfria alternativ eller drycker med lägre alkoholhalt.   

 Läs mer på 1177.se. Sök på Så kan du ändra dina alkoholvanor.  

 Ladda ner Systembolagets app Måttfull.  

 Läs mer på alkohollinjen.se.  

 Läs mer på alkoholprofilen.se.  

 Läs mer på cancerfonden.se. Välj Minska risken – Undvik alkohol.  

Skydda huden med kläder och hatt och 
vistas i skuggan. 
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Rökning  

Det är aldrig bra att röka, särskilt för dig som redan haft cancer. Rökning är 

extremt beroendeframkallande, så det bästa är att aldrig börja. Dessutom ger 

rökning dålig andedräkt, gula tänder och är dyrt. Rökning är den största 

cancerframkallande faktorn och kan även öka risken för att drabbas av hjärt-

kärlsjukdom. Att inte röka är också bra för din ekonomi, för miljön och för att 

inte utsätta andra för passiv rökning.  

Om du behöver hjälp med att sluta röka, kontakta din vårdcentral eller Sluta 

röka-linjen.   

 

 Läs mer på slutarokalinjen.se.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Hjälp att sluta röka.  

 Läs mer på umo.se. Sök på Att sluta röka.  

 Läs mer på cancerfonden.se. Välj Minska risken – Var rökfri. 

 

Droger och narkotika 

Att använda droger eller narkotika kan vara farligt för din hälsa, och det är vanligt att få problem 

i livet om du använder droger. Ingen tror att hen ska få problem med att ta droger i början, men 

efter ett tag brukar det bli svårare att ha kontroll. Drogerna blir allt viktigare för dig, och påverkar 

livet mer och mer. För dig som för alla andra är det bäst att inte ta droger. Du kan få hjälp att 

sluta. 

 

 Läs mer på droghjalpen.se. 

 Läs mer på umo.se. Välj tobak, alkohol och droger. 

 Läs mer på drugsmart.se. 

 Läs mer på nasverige.org. 

 

Regelbundna tandläkarbesök 

Cancerbehandling kan leda till problem med tänderna och därför är det viktigt att sköta om 

tänderna. Borsta tänderna två gånger per dag och gå regelbundet till tandläkaren, även när du 

får börja betala för besöken. 

Att sluta röka är 
bra för din hälsa. 
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(B) Ekonomiskt stöd för dig som är sjuk 

När du är sjuk finns det olika sätt att söka ekonomiskt stöd. 

En kurator kan berätta vilka möjligheter som finns och 

hjälpa dig att göra en ansökan.   

Sjuklön och sjukpenning 

Om din sjukdom påverkar din förmåga att arbeta eller 

studera kan du bli sjukskriven. Anmäl första sjukdagen att 

du är sjuk till din arbetsgivare eller till Försäkringskassan. 

Om du är anställd med rätt till sjuklön ska du sjukanmäla dig 

till din arbetsgivare. Arbetsgivaren betalar sjuklön för de första 2 veckorna du är sjukskriven. 

Därefter behöver du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan för att få fortsatt 

ekonomisk ersättning.  

Om du är anställd utan rätt till sjuklön eller är studerande ska du sjukanmäla dig hos 

Försäkringskassan. Därefter kan du ansöka om sjukpenning för utebliven inkomst eller för att 

behålla ditt studiestöd.  

 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. 

 

Försäkringar 

Ibland ingår ekonomiskt stöd i barnförsäkringen.   

Fonder 

Om du har en sjukdom finns det fonder, till exempel regionala barncancerfonden och stiftelser 

som ger stöd till rehabilitering, rekreation, läger, vårdresor, hjälpmedel, dator med mera.  

 

När du är sjuk kan du ansöka om 
ekonomiskt stöd. 
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(B) Ekonomiskt stöd för dig som är närstående  

När en närstående till dig är sjuk finns det olika sätt att söka ekonomiskt stöd. En kurator kan 

berätta vilka möjligheter som finns och hjälpa dig att göra en ansökan.   

Närståendepenning 

Närståendepenning är till för att göra det ekonomiskt möjligt att 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. Det kan vara till exempel mor- 

och farföräldrar, men det behöver inte vara släkt eller familj.  

Med vård menas att vara nära och ge stöd och komplettera vårdens insatser. 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.  

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

 

 Telefonnummer till Försäkringskassan: 0771–524 524. 

Fonder 

Om du har en närstående som är sjuk finns det fonder och stiftelser som ger stöd till vård, 

alternativ vård, rehabilitering, läger, vårdresor, hjälpmedel med mera.  

Är du ensamstående, förälder eller familj med låg inkomst kan du söka stöd till kläder, hyra, 

heminredning, hushållsmaskiner, ombyggnad, resor med mera.  

Försäkringar 

Ibland ingår ekonomiskt stöd i en barnförsäkring eller vårdnadshavarens personförsäkring.   

Försörjningsstöd 

Om du har problem att försörja dig själv och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd hos 

socialtjänsten i den kommun där du bor. Försörjningsstödet ska tillgodose hushållets mer 

regelbundna utgifter per månad. 

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

Ekonomiskt stöd och bidrag för föräldrar 

Tillfällig föräldrapenning (vab)  

Tillfällig föräldrapenning är den ersättning du får när du vårdar ett sjukt barn, vab. Om barnet är 

svårt sjukt kan båda föräldrarna vabba samtidigt.  

Omvårdnadsbidrag  

Omvårdnadsbidrag är ett stöd för föräldrar som behöver vårda ett barn med funktionsvariation 

eller långvarig sjukdom. Bidraget går inte att kombinera med tillfällig föräldrapenning, vab.   

Merkostnadsersättning för barn 
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Merkostnadsersättning är ekonomisk ersättning till vårdnadshavare för kostnader som beror på 

ett barns funktionsvariation eller långvariga sjukdom. Ersättningen kan betalas ut tillsammans 

med tillfällig föräldrapenning, vab.  

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

Merkostnadsersättning för barn. 

 

 

(B) Näringspreparat  

Din dietist skriver ut näringspreparat på recept. Du kan då hämta ut dem på apoteket billigare.  

 

(B) 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 från sjukhuset. Då 

behöver du inte åka hem mellan de tillfällen du får vård. Ett patienthotell brukar ligga nära 

sjukhuset. Det är inte alla sjukhus som har ett patienthotell. Ibland kan det vara ett vanligt hotell.  

På vissa platser finns familjeboende nära sjukhuset. Familjeboendet är till för att du ska kunna 

ha din familj nära när du behöver vård. Du kan inte boka familjeboendet själv. Det är 

avdelningen på sjukhuset som ansöker om boendet och avgör hur länge ni får stanna. Det är 

din region som betalar för boendet.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Patienthotell. 

 

(B) Sjukresor 

Du kan ha rätt till sjukresor 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 för att du har långt till 

sjukhuset eller 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 samt intyg från sjukhuset 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 hur du reser. 

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

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

 Läs mer om vad som gäller i din region på 1177.se. Sök på Sjukresor. 
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(B) Hjälp hemma och i vardagen 

Du kan ha rätt till hemsjukvård, bidrag för bostadsanpassning och olika hjälpmedel.  

Bostadsanpassning 

Om du har en sjukdom som leder till en funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag från din 

kommun för att anpassa din bostad. Prata med din konsultsjuksköterska/ kontaktsjuksköterska 

för att få hjälp med att bedöma 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 rullstol eller 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 vårdpersonalen eller kuratorn. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Praktiskt stöd vid cancer. 

Planerad vård hemma  

Hemsjukvård innebär att du kan få vård hemma, i stället för att åka till sjukhuset. Vården kan 

ges av till exempel ett hemsjukvårdsteam eller ASIH, avancerad sjukvård i hemmet. En läkare 

bedömer om du kan få vård hemma. Exempel på vård som kan ges hemma är provtagningar, 

antibiotikabehandling, såromläggning eller näringsdropp. Du kan vårdas hemma av läkare, 

sjuksköterska eller annan personal, beroende på dina behov.  

Hemsjukvården och den barnonkologiska sjukvården har ett nära samarbete och försöker hitta 

den bästa lösningen för dig och din familj. Tillgång till hemsjukvård varierar i olika delar av 

landet. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Planerad vård hemma.
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Behandling av personuppgifter 

Vården registrerar uppgifter om dig varje gång du är i kontakt med vården. Uppgifter som 

sparas kan vara personnummer, kontaktuppgifter och naturligtvis information om din hälsa. 

Vården använder och sparar uppgifterna för att kunna erbjuda dig så bra vård som möjligt.  

Vilka uppgifter som får sparas, hur länge och vem som har tillgång till dem är noga bestämt och 

reglerat i lag. Det är bara de personer som deltar i din vård eller som behöver det i sitt arbete 

som får tillgång till dina uppgifter.  

Det är din vårdgivare som har ansvar för att personuppgifterna hanteras på ett korrekt och 

lagligt sätt. Vårdgivaren har rutiner för att upptäcka och utreda om något felaktigt har hänt med 

personuppgifterna. 

 

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

Tystnadsplikt och sekretess 

Alla som arbetar inom vården har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får berätta för någon vad 

de vet om dig, din sjukdom eller din behandling. I princip får de bara berätta det du själv har 

godkänt.  

Alla uppgifter i journalen omfattas av tystnadsplikt och sekretess. Bara den personal som 

behöver uppgifterna för att kunna ge en bra och säker vård får läsa journalen. Tystnadsplikten 

och sekretessen gäller även mellan personalen. 

 

Ersättning vid 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 

Personuppgifter hanteras enligt patientdatalagen och EU:s dataskyddsförordning.  

Dataskyddsförordningen gäller från och med 25 maj 2018. 
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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.  

 

Ersättning vid inställd operation 

Om en planerad operation ställs in kan du ha rätt till ersättning. Olika regioner har olika regler. 

Ofta är förutsättningen att du har fått beskedet mindre än 48 timmar före, och att operationen 

inte genomförs inom 24 timmar efter den ursprungliga tiden för operationen. Du har heller inte 

rätt till ersättning om operationen ställs in på grund av ditt hälsotillstånd eller av dina personliga 

skäl.  

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

operationen. 
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(B) Ny medicinsk bedömning 

Du som har fått diagnosen cancer ska få möjlighet till en ny medicinsk bedömning, även kallad 

second opinion. Det innebär att din cancersjukdom bedöms av en specialist på en annan 

mottagning eller ett annat sjukhus inom eller utanför din region. Syftet är att du ska känna dig 

trygg med att du har fått rätt diagnos, och att den föreslagna behandlingen är lämplig för dig 

utifrån vetenskap, erfarenhet och dina förutsättningar.  

För att få en ny medicinsk bedömning ska du prata med din läkare som ordnar med remiss till 

en annan mottagning eller ett annat sjukhus. När bedömningen där är klar kommer du och din 

behandlande läkare tillsammans att diskutera svaret och vilken behandling som passar dig bäst. 

Bedömningen betalas av den region där du är folkbokförd. 

I vissa fall kan också provmaterial och till exempel röntgenbilder skickas till en annan 

mottagning eller ett annat sjukhus för en ny medicinsk bedömning, och du behöver inte åka dit 

själv.  

Du kan också själv kontakta en ny mottagning eller ett nytt sjukhus för att få en ny medicinsk 

bedömning. Då betalar du resan och boendet själv. I dessa fall får du själv hitta en lämplig 

mottagning eller ett lämpligt sjukhus.   

 Läs mer på 1177.se. Sök på Ny medicinsk bedömning. 

 

 

(B) Patientlagen 

Patientlagen stärker patientens ställning, integritet, självbestämmande och delaktighet, och 

tydliggör kommuners och regioners ansvarsområden.  

Exempel på vad sjukvården är skyldig att ge dig.  

• Du ska få framföra egna önskemål om behandling eller vård och planera din vård tillsammans 

med din läkare och konsultsjuksköterska/kontaktsjuksköterska. Hur mycket hänsyn man kan 

ta till dina önskemål beror på din ålder och mognad.  

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

• Du ska få informationen skriftligt om du vill det. 

• Du ska få information om möjligheten att välja olika behandlingar. Läkaren är den som 

bedömer om den vård du önskar är motiverad medicinskt och enligt vetenskap och 

erfarenhet. 

• Du ska få en fast vårdkontakt som kan hjälpa dig att samordna olika insatser och förmedla 

kontakter inom vården. 

• Om du och dina vårdnadshavare inte är överens är det oftast den som ansvarar för vården 

som får avgöra hur situationen ska lösas.   

• Du ska få möjlighet att 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. 

Dina föräldrar kan läsa din journal tills du blir 13 år.  

• Du har möjlighet till en ny medicinsk bedömning (second opinion) vid allvarlig eller 

livshotande sjukdom.  
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 Läs mer på 1177.se. Sök på Patientlagen. 

 

Patientsynpunkter 

Om du har varit med om någonting i vården som gjort dig ledsen, arg, besviken eller upprörd, 

eller om du tycker att du har fått fel vård eller behandling, är det viktigt att säga till. Kontakta i 

första hand din mottagning eller den avdelning där du har blivit behandlad. Du kan även vända 

dig till patientnämnden eller Inspektionen för vård och omsorg. 

Patientnämnden 

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som finns i alla regioner. Till 

patientnämnden kan du vända dig med frågor som rör all offentligt finansierad vård; regionens 

hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden och privata 

vårdgivare som har avtal med regionen. Ditt ärende kan leda till att kvaliteten förbättras så att 

inte samma sak händer igen. 

 För att få kontakt med patientnämnden kan du fråga vårdpersonalen där du har fått vård. Det 

finns också information på regionens webbplats. Du kan ringa eller skriva till patientnämnden. 

Inspektionen för vård och omsorg 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är en statlig myndighet som utreder händelser i vården. 

IVO tar reda på om något blev fel och varför. IVO bedömer också vad som är viktigt att åtgärda 

för att inte samma sak ska hända igen. Exempel på vad en anmälan kan handla om 

• Utebliven, försenad eller fel diagnos eller behandling. 

• Brister i remisshantering. 

• Fel vid läkemedelsbehandling. 

• Felaktigt utförd behandling. 

• Vårdrelaterade infektioner. 

• Fallskador i samband med vård. 

 Läs mer på ivo.se.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Om du inte är nöjd med vården. 

Tolk 

Om du har en funktionsnedsättning som påverkar din förmåga att kommunicera eller om du inte 

talar svenska, har du rätt till en tolk i mötet med vården. Prata med din kontaktsjuksköterska om 

du behöver tolk. 

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

 

Vård i en annan region eller ett annat land 

Vård i en annan region 
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Du kan söka öppenvård i hela landet, men varje region har sina egna bestämmelser för 

exempelvis om du behöver remiss eller inte. 

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

Vård i ett annat land 

En patient som är försäkrad för vårdförmåner i Sverige kan ha rätt att få planerad vård i ett 

annat EU-/EES-land eller Schweiz.  

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

 

Vårdgarantin 

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

Kontakt med primärvården samma dag: Samma dag som du söker hjälp för ett hälsoproblem 

ska du få kontakt med primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen. Det 

kan ske via telefon eller genom ett besök. 

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

legitimerad personal inom 3 dagar. 

Besök i specialistvården inom 90 dagar: Om du får en remiss till den planerade 

specialiserade vården ska du få en tid för besök inom 90 dagar. Det gäller även om du sökt vård 

utan remiss. 

Behandling påbörjad inom 90 dagar: Efter beslut om behandling, till exempel en operation, 

ska du få en tid för det inom 90 dagar. 

Vårdgarantin gäller bara i den region där du är folkbokförd. Om du väljer att söka vård i en 

annan region är du inte garanterad att få vård inom någon bestämd tid. 

Akut vård berörs inte av vårdgarantin. Om du blir akut sjuk eller skadad ska du få vård så fort 

som möjligt, var du än är. Det är en sjuksköterska eller läkare som bedömer hur snabbt du 

behöver vård. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Vårdgaranti. 
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(B) 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, om du är minst 15 år och inser vad forskningen innebär.  

I andra fall ska vårdnadshavaren informeras om och samtycka till forskningen. Barnet ska även 

så långt som möjligt informeras om forskningen, och trots vårdnadshavarnas samtycke får 

forskningen inte utföras om barnet inser vad den innebär och inte vill delta. 

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 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 både 

blodprover och 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 länge. Därför 

följs deltagare i studier mycket noggrant, så att eventuella biverkningar kan åtgärdas snabbt.  

• Alla forskningsresultat är anonyma för att skydda din integritet. Du kan när som helst lämna 

studien utan att det påverkar din vård och behandling. 

• 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 ansvarar också för att bara 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 och dina föräldrar få mer information 

av din läkare. Ibland finns speciella forskningssjuksköterskor som också ger dig information.   

Biobankslagen 

Du behöver ibland lämna prover. Vissa prover sparas i en biobank. Det främsta skälet till att 

prover sparas är att du ska få en säkrare vård och behandling. Enligt biobankslagen ska du vid 

en provtagning få frågan om du samtycker till att provet sparas. Mer information får du av 

vårdpersonalen. 

 Läs mer på barncancerfonden.se. Sök på Barncancerforskning. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Biobankslagen.  
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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.



 
 

 

Källor 

Avsnitt: Källor: Granskad av: 

Vad är Min vårdplan? Generella informationen   

Inför ditt besök i vården Generella informationen + 
Barnkoventionen 

  

Tips till föräldrar i barnets 
möte med vården  

Edwinson Månsson, M. Barn behöver 
veta: hur man förbereder barn för 
undersökning och behandling. LIC 
Förlag. 1988. 
Lindqvist I. Leken som läker. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1990. 

  

Feber- viktig information Broschyr "Instruktion vid feber eller 
andra akuta symtom under 
cytostatikabehandling hos barn och 
ungdomar". Astrid Lindgrens 
barnsjukhus, KS 

  

Källkritik Generella informationen   

1177 vårdguidens e-
tjänster 

Generella informationen   

Roller i vården Generella informationen. BCF 
broschyr - " Mitt barn har fått cancer- 
vad händer nu?” 

  

Ordlista Utgått från den generella 
informationen+ arbetsgruppen 

Läkare Monika Renkielska 
Göteborg (Barn-
cancercentrum) och Stefan 
Söderhäll Stockholm (Barn-
cancercentrum) 

Vad är viktigt för mig 
(formulär) 

Generella informationen   

Mina bokade tider Generella informationen   

Utredning akut lymfatisk 
leukemi, ALL 

PM utredning ALL - Lund 
Barncancercentrum, BCF hemsida 

Läkare Monika Renkielska 
Göteborg (Barn-
cancercentrum) och Stefan 
Söderhäll Stockholm (Barn-
cancercentrum) 

Barncancer Barncancerfondens hemsida,  Stefan Söderhäll Stockholm 
(Barn-cancercentrum) 

Akut av akut lymfatisk 
leukemi, ALL 

Faktabladet om ALL från BCF 
hemsida 

Läkare Monika Renkielska 
Göteborg (Barn-
cancercentrum) och Stefan 
Söderhäll Stockholm (Barn-
cancercentrum) 

Blodkropparna – så 
påverkas de av att ha 
leukemi  

Textmaterial från Linköping 
Barnonkologen. 

Läkare Monika Renkielska 
Göteborg (Barn-
cancercentrum) och Stefan 
Söderhäll Stockholm (Barn-
cancercentrum)  

   



 
 

 

Avsnitt: Källor: Granskad av: 

Behandling av akut 
lymfatsik luekemi, ALL 

Barncancerfondens hemsida om 
ALL. 

Läkare Monika Renkielska 
Göteborg (Barn-
cancercentrum) och Stefan 
Söderhäll Stockholm (Barn-
cancercentrum) 

Bra att veta vid behandling Riktlinjer för vaccination vid 
barncancer -PHO. Supersnöret - 
BCF hemsida. 

  

Fertilitet och 
cancerbehandling 

Utgått från generella informationen 
och Vårdprogrammet för 
långtidsuppföljning. 

  

Botande behandling Generella informationen   

Palliativ vård     Generell informationen och Palliativt 
vårdprogram för barn 

  

Förberedelser inför en 
operation i narkos 

Utgått från den generella 
informationen, Narkoswebben 

  

Så går det till att sövas Utgått från den generella 
informationen + Narkoswebben 

  

Biverkningar och 
komplikationer efter en 
operation 

Utgått från den generella 
informationen, Narkoswebben 

  

Cytostatikabehandling  
Barncancerfonden hemsida, 1177 
och e.ped. 

  

Cytostatika i 
ryggmärgsvätskan 

1177.se cytostatika + 
Barncancerfondens hemsida 

  

Behandling mot illamående 
under 
cytostatikabehandling 

Generella informationen   

Stamcellstransplantation Informationsbroschyr om allogen 
stamcellstransplantation, Lund. PM 
om helkroppsbestrålning; 
barncancercentrum och 
strålbehandingsenheten, Lund. 

Granskad av SCT-läkare 
Kees-Jan Pronk i Lund. 

Behandling med kortison Generell information, Info. material 
Linköping barnonkologen. 

Stefan Söderhäll, 
barnonkolog Stockholm 
(Barn-cancercentrum) 

Behandling med lustgas Lustgasriktlinjer Barn Karolinska, 
Föräldrainformation Barn Karolinska, 
1177.se 

  

Behandling av smärta Barncancer webben KS hemsida. 
Info. material Linköping, 
Barnonkologens hemsida Skånes 
Universitetssjukhus, 1177.se smärta 

Granskad av läkare på 
barnsmärtkliniken på ALB, 
Stefan Lundeberg:  

Transfusioner av 
blodprodukter 

1177 blodtransfusioner    

Komplementär och intgrativ 
medicin vid cancer   

Generella informationen   

   



 
 

 

Avsnitt: Källor: Granskad av: 

Central venkateter - CVK Generella informationen omgjord 
efter ombearbetningar från 
arbetsgruppen. 

  

Perifer inlagd 
centralvenkateter - PICC-
line 

Generella information omgjord efter 
ombearbetningar från arbetsgruppen. 

  

Subkutan venport - SVP Generella information omgjord efter 
ombearbetningar från arbetsgruppen. 

  

Nasograstisk Sond Utifrån den generella information, 
HH, lokala PM Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus samt arbetsgruppen. 

  

Gastrostomi – PEG eller 
knapp   

Utifrån den generella informationen, 
lokala PM Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus samt arbetsgruppen 

  

Ge och hantera sondmat Utifrån den generella informationen,  
lokala PM Astrid Lindgrens, 
Barnsjukhus samt arbetsgruppen 

  

Cancerrehabilitering – för 
att må så bra som möjligt 
under och efter behandling 

BCF hemsida. Vårdprogrammet för 
långtidsuppföljning efter barncancer  

  

Hälsosamma levnadsvanor 
under behandling 

Mat vid behandling av barncancer - 
Barncancerfondens broschyr. UMO 
(rökning/alkohol) 

Granskad av Cia Petersen 
SALUB. Granskad av dietist 
Mikael Nilsson (Lund). 
Amanda Andreasson 
fysioterapeut Göteborg. 
Simon Castejon fysioterapeut 
Göteborg 

Min rehabiliteringsplan - 
formulär 

Generella informationen   

Att få ett cancerbesked     Från BCF broschyr ”Mitt barn har fått 
cancer – vad händer nu”. Info. 
material Linköping barnonkologen. 

  

Här kan du som är sjuk 
eller närstående få stöd  

Utgått från den generella 
informationen. 

  

Patientföreningar  Arbetsgruppen för MVP ALL (för 
barn). 

  

Information och stöd till 
närstående  

BCF broschyr ”Mitt barn har fått 
cancer – vad händer nu”, Info. 
material Linköping barnonkologen. 

  

Att ta mediciner hemma  Eped anvisningar om att ta mediciner 
hemma, 1177 "att ge läkemedel till 
barn". 

  

Blodpropp Utifrån den generella informationen.   

Blödningsrisk vid 
cytostatikabehandling   

Barncancer webben KS hemsida.  
"Mer om hemma". 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

Avsnitt: Källor: Granskad av: 

Diarré Generella informationen omgjord 
efter omberarbetning av 
arbetsgruppen. BCF "Mat vid 
behandling av barncancer", 1177.se 
Diarré hos barn, GTB, Barncancer 
appen Stockholm. 

  

Förstoppning Generella informationen omgjord 
efter omarbetning i arbetsgruppen. 
Barncancer webben KS hemsida. 
"mer om hemma" -  "förstoppning".  

  

Hud och slemhinnor   Utgått från den generella 
informationen.  Barncancer webben 
KS hemsida. läs under. Broschyr 
BCF - " Mun -och tandvård".  

  

Håravfall Utgått från den generella 
informationen 

  

Illamående Utgått från den generella 
informationen -Mat vid behandling av 
cancer. Barncancer webben KS 
hemsida, Info. material Linköping 
barnonkologen. 

  

Infektioner Utgått från den generella 
informationen, Barncancer webben 
KS hemsida. Stockholm, Info. 
material Linköping barnonkologen. 

Margareta af Sandeberg, 
sjuksköterska, Stockholm. 

Känselrubbningar, 
Neuropati 

Utgått från den generella 
informationen 

Amanda Andreasson 
fysioterapeut Göteborg. 
Simon Castejon fysioterapeut 
Göteborg 

Munbesvär Barncancer webben KS hemsida läs 
under broschyr BCF - " Mun -och 
tandvård".  

Monica Barr- Agholm, 
tandläkare Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus 

Nedsatt aptit App Barncanercentrum- Gbg, 
material Linköping barnonkologen, 
Barncancerwebb Karolinska 
sjukhuset hemsida, BCF broschyr " 
Mat vid behandling av cancer. " 

  

Närhet och sexualitet Utgått från den generella 
informationen. 

  

Oro och ångest UMO, Ångest.    

Smärta Material – Linköping, Hemsida Lund.  
Barncancer webben KS hemsida. 
1177.se, Smärta 

Smärtteamet. Stockholm 

Trötthet vid sjukdom – 
fatigue   

Utgått från generella informationen. 
Barncancer webben KS hemsida. 
Barnonkologens hemsida Lund, Info. 
material Linköping barnonkologen.  

Margareta af Sandeberg, 
sjuksköterska, Stockholm. 

Vattkoppor och bältros  Nationellt PM VZV barncancer - 
Barnläkareföreningen-  PHO, App 
Barncancercentrun samt 
Barncancerwebben - Karolinska 
sjukhuset. 

  



 
 

 

Avsnitt: Källor: Granskad av: 

Ökad aptit 
 

 

Info. material Linköping 
barnonkologen. BCF broschyr " Mat 
vid behandling av cancer. " 

  

Benmärgsprov   1177.se. Benmärgsprov.   

Blodprov  Utgått från den generella 
informationen. 

  

Ryggvätskeprov  – 
lumbalpunktion,   

1177.se lumbalpunktion+ egen text.   

Datortomografi, DT  Utgått från den generella 
informationen 

Petra Svanberg rtg ssk 
Stockholm 

Lungröntgen  1177.se lungröntgen. Kristina Nilsson rtg ssk 
Stockholm 

Magnetkameraundersöknin
g, MR   

Utgått från generella informationen.   

PET-kameraundersökning  Utgått från generella informationen.   

Skelettscintigrafi Utgått från generella informationen.   

Ultraljudsundersökning   Utgått från generella informationen. Kristina Nilsson rtg ssk 
Stockholm 

Elektrokardiogram - EKG 1177.se EKG.   

Sammanfattning av min 
vård 

Vårdprogrammet långtidsuppföljning 
barncancer. 

  

Min uppföljning Generella informationen.   

Uppföljning efter 
behandling av barncancer   

Nationell basstandard för 
uppföljningsmottagningar, före 
respektive efter 18 år, samt Nationellt 
vårdprogram för långtidsuppföljning 
efter 
barncancer:https://kunskapsbanken.c
ancercentrum.se/diagnoser/langtidsu
ppfoljning-efter-barncancer/ 

Cecilia Petersen läkare, 
Stockholm SALUB. 

Att tidigt upptäcka återfall 
eller ny sjukdom 

Utgått från den generella 
informationen. 

Cecilia Petersen läkare, 
Stockholm SALUB 

Sena komplikationer efter 
behandling av barncancer 

Utgått från den generella 
informationen. Vårdprogrammet 
Långtidsuppföljning efter barcancer.  

Cecilia Petersen läkare, 
Stockholm SALUB. 

Känslor efter behandlingen Ny text baserat på generella 
informationen och den egna texten 
om livet efter barncancer.  

Cecilia Petersen läkare, 
Stockholm SALUB. 

Hälsosamma levnadsvanor 
efter behandlingen 

NAG prevetion + råd riktade till barn 
Folkhälsomyndigheten (kost och 
fysisk aktivitet). Vårdprogrammet för 
långtidsuppföljning efter barncancer. 

  

Ekonomiskt stöd för dig 
som är sjuk    

Generella informationen. Kurator Ulrica Samuelsson, 
Linköping. 

Ekonomiskt stöd för dig 
som är närstående   

Generella informationen. Kurator Ulrica Samuelsson, 
Linköping. 

   



 
 

 

Avsnitt: Källor: Granskad av: 

Näringspreparat  Utgått från generella informationen. Kurator Ulrica Samuelsson. 
Dietist Astrid Lindgrens 
barnsjukhus. 

Patienthotell  Utgått från den generella texten. 
1177 Patienthotell. Västra 
götalandsregionen/ 
vårdgivarwebben/ övernattning / 
patienthotell.  

  

Sjukresor Generella informationen. Kurator Ulrica Samuelsson, 
Linköping. 

Hjälp hemma och i 
vardagen  

Utgått från generella informationen. 
Konsultsjuksköterskor på BCC 
Göteborg.  

  

Behandling av 
personuppgifter 

Generella informationen.   

Ersättning vid skada Generella informationen.   

Ersättning vid inställd 
operation  

Generella informationen.   

Ny medicinsk bedömning Generella informationen. Stefan Söderhäll, 
barnonkolog, Stockholm 

Patientlagen Utgått från generella informationen. 
samt Patientlagen  2014:821. 

Granskad av Ralf 
Segersvärd. 
Verksamhetsutvecklare, 
Kirurg 
Regionalt Cancercentrum 
Stockholm-Gotland 

Patientsynpunkter Generella informationen.   

Tolk Generella informationen.   

Vård i en annan region eller 
ett annat land  

Generella informationen.   

Vårdgarantin Generella informationen.   

Att delta i en 
forskningsstudie 

Utgått från generella informationen. 
Lag om etikprövning paragraf 18 

Rut Inger Enryd, 
sjuksköterska , FO-
Stockholm 

Nationella kvalitetsregister Generella informationen. Rut Inger Enryd, 
sjuksköterska,  FO-
Stockholm 

Cancerregistret  Generella informationen. Rut Inger Enryd, 
sjuksköterska,  FO-
Stockholm 

 


