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Centrum för
cancerrehabilitering
utökar verksamheten!
Vi utökar vårt team!
Dietist
Vi har sedan i augusti en dietist med lång och bred erfarenhet
anställd i teamet. Dietistremisser tas emot för alla typer av nutritionsrelaterade symtom men framför allt patienter med symtom relaterade till bäckencancer.
Uroterapeut och stomiterapeut

Välkommen till
centrum för
cancerrehabilitering

Sedan mars i år har vårt bäckencancerteam utökats med en
sjuksköterska som är både uro- och stomiterapeut och som har
mycket lång erfarenhet inom området.

Om du som remittent har frågor, ring
våra koordinerande sjuksköterskor
08-123 676 00. Det går bra att söka till
vår mottagning utan remiss.

Gruppverksamhet

Rehabilitering
Vi tar emot personer under och efter
cancerbehandling som är i behov av
specialiserad cancerrehabilitering.

Öppen medicinsk yoga-prova på
Varje torsdag kl.10.30-11.30 har vi en öppen grupp för de som
vill prova på mediyoga. Alla är välkomna och anmälan görs på
telefon 08-123 67600. Gruppen leds av fysioterapeut som
bedömmer lämplighet.

Bäckencancermottagning
Vi tar emot personer som har bäckencancerrelaterade symtom. I teamet arbetar
kolorektalkirurg, specialistsjuksköterskor, tarmterapeut och dietist.

Uppföljningsmottagning
Vi tar emot personer som har haft cancer
i barndomen. I teamet arbetar
barnonkolog, sjuksköterska,
neuropsykolog och kurator.
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Nya rehabiliteringsgrupper
Många av våra patienter ingår i någon form av
gruppverksamhet som en del av sin individuella
rehabiliteringsplan. Vi har nu ett 10-tal gruppverksamheter och
i november startat vi vårt nyaste tillskott som är en
livsstilsgrupp för patienter som har behandlats för bröstcancer.
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Bäckencancermottagningen

Skicka en remiss

Inom Centrum för cancerrehabilitering har vi en
speciell mottagning för patienter med besvär relaterade till bäckencancer (gyn, urologi och nedre
GI-cancer).

Välkommen att remittera patienter till oss.
I remiss vill vi gärna ha uppgift om

Teamet består av sjuksköterskor, uro- och stomiterapeut. dietist, lymfterapeut, gastrokirurg. Alla
har lång erfarenhet inom området.
Teamet tar både emot patienter som är under pågående behandling och patienter med senkomplikationer. Denna patientgrupp har ofta besvär
från tarm och urinvägar. Samtal kring sexuell
hälsa är också en viktig del i rehabiliteringen.









Hur vi enklast kommer i kontakt med
dig som remitterar
Vilken cancerdiagnos patienten behandlats för, vilken behandling och när
behandling avslutades (alternativt pågående)
Vilka problem, symptom och besvär
patienten har
Pågående vårdkontakter
Tidigare eller pågående rehabiliteringsinsatser eller stödkontakter
Eventuell samsjuklighet

Vi använder journalsystemet Take Care.
Du som inte har Take Care är välkommen att
skicka remissen till oss via post. Du kan också
faxa oss på nummer 08-123 498 18.

Remiss via post
Vår postadress är:
Centrum för cancerrehabilitering
Olivecronas väg 15
113 61 Stockholm
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