This form can serve as template and be modified by the oncologist
according to the various needs.

Sammanfattning av behandlingen
Namn:
Diagnos:
Diagnosdatum:
Lokalisation(er):
Behandlad efter protokoll □ Ja
Vilket protokoll:
Start:
Slut:

□ Nei

Behandlingen är given vid:
Kirurgi:

□ Ja

□ Nej

Strålbehandling

□ Ja

□ Nej

Cellgift:

□ Ja

□ Nej

Högdosbehandling med autolog stamcells
komplettering
Speciella komplikationer under
behandlingen

□ Ja

□ Nej

□ Ja

□ Nej

□ Ja

□ Nej

BEHANDLING

Datum:
KIRURGI

Typ av operation:
Insatt protes:
Typ av protes:

Startdatum:
Lokalisation:
STRÅLBEHANDLING

Namn på cellegift

Fraktions
dos

Total dos

Totaldos mg/m²

Kommentar

Risk/kommentar

KEMOTERAPI

Dato for reinfusion
Cellgift för HMAS
Namn på cellgift
HMAS

Totaldos mg/m²

Risk/kommentar

Datum for slutkontroll:
Behandlande läkare:

Sjukhus:

Du har fått behandling för ….....…..sarkom. Du har nu fått sammanfattning av behandlingen
du har gennomgått. Du ska gå på regelbunden uppföljning på sjukhus de första åren, och
dessa kontroller kommer sedan att övertas av allmänläkare.
Det finns personer som flera år efter avslutad behandling av sin cancer utvecklar biverkningar
s.k. seneffekter. Vi ber dig därför vara uppmärksam på följande:

Långtidsuppföljning:

Dina befintliga smärtor
efter genomgången
behandling

Typ

Rekommenderad
uppföljning

Efter kirurgi

Om du är amputerad, kan du få smärtor i stumpen. Vid insatt
protes, kan det hände att deler av protesen måste bytas ut.
Vissa kan få belastningsrelaterade smärtor. Ta kontakt med
din ortoped om du får smärtor efter kirurgin.

Efter strålbehandling

Den vävnad som har blivit utsatt för strålning kan få
strålskador och olika biverkningar kan visa sig efter lång tid
hos en del.
Strålad hud blir torr och ska alltid skyddas mot sol. I det
strålbehandlade området på huden kan t.ex. hudcancer
utvecklas. Det finns även en liten risk for att annan typ av
cancer utvecklas i det strålade området.
Olika organ, som hjärta, njurarr, tarmar etc. tål olika
totaldoser av strålning. Evt sena biverkningar hänger ihop
med den totaldos som organet har fått och hur står del av
organet som har blivit utsatt för strålningen.

Notera

Långtidsbiverkningar/
Seneffekter
Generellt

Hjärtsvikt/kardiomyopati

Hypertention

Fertilitet

Etter
cellegift

Hörsel

Hormoner
Osteoporos

Njurfunktion

Namn/typ
Mediciner du bör
undvika

Rekommendationer
Man bör avstå fra rökning, försöka att
unvika övervikt genom regelbunden
träning.
Några kan utveckla hjärtsvikt. Vid
nytillkomna symptom som tungt att
andas, trötthet, svullnad, ta kontakt
med läkare for vidare utredning. Vid
graviditet, rekommenderas att man
följs av hjärtspecialist pga risk för
hjärtsvikt under graviditeten.
Blodtrycket bör kontrolleras årligen då
ett fåtal kan utveckla högt blodtryck
efter behandling med cellgift.
De flesta som önsker, kan få barn efter
cellgiftsbehandlingen. Männen
rekommenderas att lämna spermier för
nedfrysning och vissa kvinnor får
rekommendation att plocka ut ägg för
nedfrysning inför ev. IVF behandling
(detta är inte rutin). Kvinnor kan
komma i tidig menopaus. Man bör inte
vänta för länge om man vill skaffa
barn.
Cisplatin kan medföra nedsatt hörsel i
de högre frekvensområdena. Man kan
också få problem med öronsus. För att
inte förvärra besvären bör man inte
lyssna på för hög musik och använda
hörselskydd.
Kontroll av hormonstatus (TSH, fT4,
könshormoner) vart 2.-3.år hos läkare.
Vid låga könshormoner, är det ökad
risk för osteoporos.
I tillägg kan man få ”lokal” osteoporos
efter kirurgi eller strålbehandling i
skelettet.
Risk för nedsatt njurfunktion.
Regelbunden kontroll av njurprover+
elektrolyter (inkl magnesium)
rekommenderas
Under perioden

