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Rehabilitering kan fortsätta tack vare digitala lösningar
Under mars och april har verksamheten vid Centrum för cancerrehabilitering ställts om till
distanskontakter. I ett första skede har fokus legat på att slutföra påbörjad rehabilitering
för patienter som hade pågående rehabilitering då Covid19pandemin drabbade. Det
har varit möjligt tack vare videobesök i appen Alltid Öppet och telefonkontakter.
Nu erbjuds sedan ett par veckor tillbaka patienter möjlighet till nybesök via video, allt för
att viktig rehabilitering inte ska fördröjas. Patienter sätts inte upp på väntelista utan
kallas direkt.
I nuläget har vi inga eller mycket korta väntetider för patienter som vill ha nybesök via
video. Välkommen att remittera!

Rehabilitering på distans med plattformen Stöd och behandling
Inom kort erbjuder vi våra patienter samtal om rehabiliteringsprocessen via plattformen
Stöd och behandling.
 Patienten loggar in via 1177.se och tar del av filmer, skriftligt material och hemuppgifter,
säger arbetsterapeut Hanna Rönnqvist som tillsammans med kurator Anton Hillblom har
anpassat samtal om rehabiliteringsprocessen till Stöd och behandling.
 Plattformen är säker och enkel att använda, säger Anton. Behandlare från oss bokar in
videobesök för individuellt samtal efter varje moment som patienten genomfört. Efter
avslutad behandlingsserie har patienter tillgång till materialet för att gå tillbaka och
repetera.
Den första intervention som kommer att läggas ut är samtal om rehabiliteringsprocessen
som inleder all rehabilitering vid Centrum för cancerrehabilitering, men fler kommer att
läggas ut successivt.
 Tanken är att patienter ska kunna fortsätta sin viktiga rehabilitering hos oss men
samtidigt minimera risk för smitta under pågående pandemi, säger verksamhetschef
Maria Hellbom. Men vi kan redan nu se att det här är något som vi kan ha stor nytta av
även i framtiden.
Läs mer om Stöd och behandling:
https://www.1177.se/stockholm/om1177vardguiden/etjansterpa1177vardguiden/det
harkandugoranarduloggatin/stodochbehandlingpanatet/attfastodbehandling
ochutbildningpanatet/

Välkommen att remittera patienter till oss
Vi tar emot personer som är i behov av specialiserad cancerrehabilitering. Om du har
frågor kan du ringa oss på telefon 08123 67600
Hos oss finns tre multiprofessionella team:
•
•

Rehabiliterinsgteam för personer i behov av specialiserad rehabilitering efter
cancer
Bäckencancerrehabteam för patienter med påverkan på tarm, blåsa och
sexuell funktion
Uppföljningsteam för vuxna personer som behandlats för cancer i barndomen.

•
•
Läs mer på vår hemsida: rehabcancer.se
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