
REGIONVÅRDSPECIALISTVÅRDNÄRSJUKVÅRDEGENVÅRD Patient- och närstående-
information
• Se 1177.se
• Bröstcancerföreningen BRO
• BRO i Halland Johanna
• Cancerfonden
• Barn och cancer

regional vård- och behandlingsprocess i halland

Bröstcancer

Nationella 
kunskapsunderlag
• Nationellt vårdprogram 

bröstcancer
• Standardiserat vårdförlopp 

bröstcancer
• Nationella riktlinjer för bröst-

cancervård
• Nationellt vårdprogram 

cancerrehabilitering
• Nationella riktlinjer för sjuk-

domsförebyggande metoder

Självundersökning av bröst. Vid oro, 
kontakta Vårdcentral. Se 1177.se

Genomföra mammografiscreening. 
Se 1177.se

Levnadsvanor såsom alkoholkon-
sumtion, fysisk inaktivitet och kost-
vanor är faktorer som har betydelse 
för uppkomsten av bröstcancer.
Se Europeiska Kodexen Mot Cancer

Stöd för att förändra levnadsvanor:
• Guide för goda levnadsvanor
• Hälsa och livsstil, 1177.se
• Sluta-röka-linjen
• Rökfri, 1177.se
• Alkhohollinjen
• Alkhoholhjälpen

Mer information om vilket stöd 
som kan erbjudas via vårdcentralen.

Undvik längre tids användning av 
hormonersättningsläkemedel.

Besök vårdcentral. Kriterier för 
välgrundad misstanke uppfyllda. 
Se Standardiserade vårdförlopp 
bröstcancer

Kriterier för välgrundad misstanke 
ej uppfyllda men patienten bör 
undersökas vidare

Uppmärksamma patientens lev-
nadsvanor. Erbjud patienten stöd 
utifrån behov. Rekommenderade 
åtgärder:
- rådgivande samtal om alkohol
- rådgivande samtal om fysisk  
  aktivitet, samt Fysisk aktivitet på  
  recept (FaR)
- kvalificerat rådgivande samtal om  
  matvanor

Lyft frågan om tobak utifrån 
arbetet med tobaksfri operation, 
se rutin.

För mer information se rutin 
Sjukdomsförebyggande arbete/
levnadsvanor samt regionala 
terapirekommendationer.

Cancerrehabilitering. Se nationellt 
vårdprogram cancerrehabilitering

Remiss mammografi och 
remiss kirurgmottagning

Remiss Närsjukvården 
cancerrehabilitering

Utredning med mammografi, 
ultraljud, eventuellt punktion

Ingen misstanke, brevsvar till 
patient samt vårdcentral

Vid misstanke:
• Bedömning och information av 

bröstkirurg
• Rökstoppsinformation
• Kontaktsjuksköterska
• Min vårdplan inklusive bedöm-

ning cancerrehabiliteringsbehov 
(kurator)

• Behandling, ex operation, strål-
behandling, cytostatika, annan 
läkemedelsbehandling

Uppföljning:
• Samtal efter diagnosbesked kon-

taktsjuksköterska (KSSK)
• Hälsofrämjande insatser 

(följ upp patientens levnadsva-
nor och vid behov hänvisa till 
stöd i närsjukvården)

• Kontroll efter strålning och insatt 
läkemedelsbehandling

• Behov av cancerrehabilitering
• Behov av rekonstruktion/ 

symmetrioperation

Uppföljning: Årlig mammografi 
i 10 år

Remiss strålbehandling

Remiss magnetröntgen 
bröst

Remiss plastikkirurg

Strålbehandling; Lund, Göteborg, 
Borås, Växjö

Komplettering av utredning inför 
operation. Magnetröntgen bröst; 
Malmö, Helsingborg, Göteborg, 
Borås

Efter operation, bröstrekonstruk-
tion med egen vävnad; Malmö, 
Göteborg

Detta är en regional vård- och behand-
lingsprocess i Halland. Uppdaterad 
senast 2017-04-10. Avdelningen för 
Kunskapsstyrning på Regionkontoret 
samordnar processen. 
Synpunkter skickas till 
kunskapsstyrning@regionhalland.se
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