
Välkommen till oss! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besöksadress 

Sabbatsbergs sjukhus vid entré 

Olivecronas väg 5. 

Hisshall B, plan 3. 

 
Mottagningstelefon 

08 –123 676 00 

 

Du kan själv söka dig till oss 
enklast genom att ringa till 
uppföljningsmottagningens telefon 
08-123 676 00 

Du kan också komma på remiss 
från t ex husläkare.  

 

 

 

 

 

 

 

Kollektivtrafik 

Tunnelbanestation Odenplan. 

Buss 61, hållplats utanför sjukhuset. 

Pendeltågsstation Odenplan. 

 
Bil 

Parkering utanför huvudentrén till 

Sabbatsbergs sjukhus och parkerings- 

platser finns på sjukhusområdet. 

Högkostnadskort och frikort gäller.  

Vid besök, anmäl er i receptionen. 

Läs mer på rehabcancer.se 

 

Uppföljningsmottagning 
för vuxna efter barncancer 

Centrum för 
cancerrehabilitering 

Specialiserad rehabilitering under och efter cancersjukdom 



 

 
Vad är Uppföljningsmottagning för vuxna efter 
barncancer? 
Det är en mottagning vid Centrum för Cancerrehabilitering,  
Sabbatsbergs sjukhus, som är till för dig som haft cancer  
innan 18 års ålder.  
 

Varför finns Uppföljningsmottagning för vuxna 
efter barncancer? 
Olika cancerbehandlingar kan medföra biverkningar som 
ibland visar sig under barndomen men ibland dyker upp först i 
vuxenlivet. En del behandlingar ger biverkningar som 
påverkar det vardagliga livet. Oavsett behandling eller 
hälsotillstånd finns ofta ett behov av information kring den 
tidigare behandlingen och risken för sena biverkningar.  
 

Vad gör vi på Uppföljningsmottagning för vuxna 
efter barncancer? 
 Ger information 

o Om du inte fått en skriftlig 

behandlingssammanfattning* vid din 

barnonkologiska klinik kan du få en av oss 

o Svarar på frågor du har om behandling, 

uppföljning och hälsoproblem 

 Kontrollerar att du får den uppföljning som 

rekommenderas 

o Remitterar dig till de vårdgivare som ska 

kontrollera din hälsa 

 Bedömer hälsotillstånd och rehabiliteringsbehov 

o Om du har hälsoproblem så kan vi hjälpa dig till 

rätt vårdinstans.  

o Om du är i behov av rehabilitering så finns 

möjligheter till det på Centrum för 

Cancerrehabilitering. Teamet gör då en individuell 

bedömning av dina behov och du får en 

rehabiliteringsplan med åtgärder utifrån dina 

behov. 

 

 
 

 

 

 
*Vad är en behandlingssammanfattning? 
Behandlingssammanfattningen är en sammanställning av din tidigare 
cancerbehandling och är baserad på uppgifter i Svenska 
Barncancerregistret. Behandlingssammanfattningen innehåller också 
rekommendationer för uppföljande kontroller av hälsotillstånd 
 För att göra färdigt en behandlingssammanfattning behöver vi hämta 
information från dina medicinska journaler.  
Om du motsätter dig registrering i Svenska Barncancerregistret  
eller att vi får tillgång till dina medicinska journaler 
är det viktigt att du meddelar oss. 

 
 
 
 
 
 
Eva Turup     Cecilia Petersen 
Specialistsjuksköterska   Överläkare 
 
    
 

 


