FOTO:SLSO

Kontakt

Välkommen till

Välkommen att kontakta oss via 1177 Vårdguidens
e-tjänster eller ring oss på telefon 08-123 676 00

Centrum för cancerrehabilitering

Öppettider
Helgfri måndag-fredag 8-16:30
Besöksadress
Sabbatsbergs sjukhus
Olivecronas väg 5, 113 61 Stockholm
Hiss punkt B, plan 3
Postadress
Centrum för cancerrehabilitering
Olivecronas väg 15
113 61 Stockholm
Läs mer på vår webbplats: rehabcancer.se

Centrum för cancerrehabilitering
─ specialiserad cancerrehabilitering
Webbplats: rehabcancer.se

– specialiserad cancerrehabilitering

Cancer kan påverka hela livet

Välkommen till oss

Livet påverkas av cancer och cancerbehandling. Det
kan gälla allt från hur kroppen fungerar till
relationer och ekonomisk situation. En del besvär
kan finns kvar även när sjukdomen är
färdigbehandlad.

Vi finns till för dig som är 18 år eller äldre och som
har behov av rehabilitering efter cancersjukdom och
behandling. Till oss kommer du via remiss från
läkare eller sjuksköterska på den mottagning där du
får din cancerbehandling, eller från husläkare.

Rehabilitering

Hos oss arbetar arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut,
kurator, läkare, psykolog och sjuksköterska. Vi
arbetar för att du ska få en så välfungerande vardag
som möjligt inom livets olika områden efter
cancersjukdom och behandling. Man talar ofta om
fysisk, psykisk, social och existentiell rehabilitering.
Du får hjälp med en rehabiliteringsplan där du
formulerar mål och åtgärder tillsammans med vår
personal. Det kan handla om att bearbeta det du har
gått igenom, träning för att komma tillbaka fysiskt,
kostråd eller få stöd för att hitta tillbaka till ett
fungerande vardagsliv/arbetsliv.
Ibland behöver vi samarbeta med andra vårdgivare
för att du ska få bästa möjliga rehabilitering. Om du
behöver komma till en annan vårdgivare lotsar vi dig
vidare så att du kommer rätt.

Kontakt
Välkommen att kontakta oss via 1177 Vårdguidens
e-tjänster eller ring oss på telefon 08-123 676 00
Öppettider
Helgfri måndag-fredag 8-16 :30
Besöksadress
Sabbatsbergs sjukhus
Olivecronas väg 5, 113 61 Stockholm
Hiss punkt B, plan 3
Kollektivtrafik
Tunnelbanestation Odenplan, gå cirka 750 meter.
Pendeltågsstation Odenplan, gå cirka 750 meter.
Buss 53, hållplats utanför sjukhuset.
Bil
Parkeringsplatser mot avgift finns på Sabbatsbergs
sjukhusområde.

