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Förändringar hos Centrum för cancerrehabilitering
Från 1 januari 2022 krävs det remiss för patienter till Centrum för cancerrehabilitering,
precis som för annan specialistvård. Samma datum går Uppföljningsmottagning för vuxna
efter barncancer, över till Karolinska Universitetssjukhuset.

Remisskrav
Det övergripande syftet med remissförändringen är att verka för jämlik
cancerrehabilitering och vård på rätt vårdnivå. Rehabilitering behöver bli en självklar del
av cancervården och inte något som bara vissa patienter får om de efterfrågar det.
Från och med 1 januari 2022 kan läkare och sjuksköterskor remittera patienter som
behöver specialiserad rehabilitering efter cancer till Centrum för cancerrehabilitering.
Vi kommer under våren att kontakta olika vårdgivare för att verka för en ändamålsenlig
rehabiliteringskedja för alla cancerpatienter. Alla som behandlar cancerpatienter är
också välkomna att ta kontakt med oss så att vi kan få igång ett samarbete med
patienternas behov i fokus.
Centrum för cancerrehabilitering kommer också att utöka verksamheten med fler tjänster
för att möta upp en ökande andel remisser.

Vuxna som haft cancer som barn
Från 1 januari kommer den nuvarande Uppföljningsmottagning för vuxna efter
barncancer, att ingå i Karolinska universitetssjukhusets Tema Cancer.
Anledningen till flytten är att Uppföljningsmottagningen behöver finns närmare den
medicinska kompetens som finns på Karolinska. På Karolinska blir mottagningens nya
namn Mottagning vuxna efter barncancer.

Välkommen att remittera patienter till oss
Vi tar emot personer som är i behov av specialiserad cancerrehabilitering
Träffar du patienter som har mångfacetterade besvär kopplade till cancersjukdom
och cancerbehandling, remittera gärna till oss. Läkare och sjuksköterskor kan
remittera. Tillsammans med patienten kartlägger vi rehabiliteringsbehovet, gör en
rehabiliteringsplan och erbjuder rehabiliteringsinsatser.
Vi hjälper också patienter att hitta rätt rehabilitering hos andra aktörer om det via
kartläggning visar sig vara mer lämpligt.
. Om du har frågor kan du ringa oss på telefon 08123 67600
Hos oss finns två multiprofessionella team:
•
•

Rehabiliterinsgteam för personer i behov av specialiserad rehabilitering efter
cancer
Bäckencancerrehabteam för patienter med påverkan på tarm, blåsa och
sexuell funktion

Läs mer på vår hemsida: rehabcancer.se
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