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Ett stöd för dig i cancervården
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Cancer är en sjukdom som ofta kräver 
kontakter med olika delar av sjukvården 
och möten med ett stort antal personer med 
olika vårdyrken. Ibland finns all vård på ett 
sjukhus, ibland erbjuds utredning och vård 
på olika enheter eller sjukhus. Det kan vara 
svårt för dig som patient att få en helhetsbild 
av din vård och veta hur du kan medverka i 
planering och olika val. Därför kan en fast 
kontaktperson på den vårdande kliniken,  
en kontaktsjuksköterska, vara ett viktigt 
stöd för dig. 
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Förbättrad information och kommunikation mellan vården, dig och dina  
närstående ökar möjligheten för att du ska kunna vara delaktig i din vård i 
den utsträckning du själv önskar samt i de beslut som rör din vård. 

En kontaktsjuksköterska för dig
Målet är att alla cancerpatienter som vill ska få en kontaktsjuksköterska,  
en fast kontaktperson, som hjälper till med omhändertagande, och på så sätt 
ökar tryggheten under sjukdomstiden.

Kontaktsjuksköterskan är en sjuksköterska med specialistkunskaper inom 
cancervård. Kontaktsjuksköterskor finns vid alla större sjukhuskliniker och 
enheter där patienter med cancer utreds, vårdas och behandlas. 

Hjälper dig under hela sjukdomstiden
Till kontaktsjuksköterskan kan du som patient eller närstående vända dig  
om du har frågor eller funderingar kring vård och behandling. Det kan till 
exempel vara frågor kring hur en undersökning går till eller vilka biverkningar 
en behandling kan ge.

Kontaktsjuksköterskan kan även, om du har behov, förmedla kontakt med 
annan sjukvårdspersonal som till exempel sjukgymnast/fysioterapeut, dietist 
eller kurator.

Kontaktsjuksköterskan finns tillgänglig under hela din sjukdomsperiod för 
rådgivning på telefon dagtid vardagar året runt.

Din kontaktsjuksköterska heter: ...................................................................................

............................................................................................................................................................................

Telefonnummer: ..............................................................................................................................
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1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguidens webbsida 1177.se/cancer kan du läsa 
mer om cancer och ta del av berättelser om cancer från 
andra som drabbats. Där finns fler råd om vad du och dina 
närstående själva kan göra för att förebygga och minska de 
besvär du upplever som följd av cancersjukdom och 
behandling.

Cancerrådgivningen

Cancerrådgivningen är en telefonrådgivning för stöd -
samtal och information för dig som berörs av cancer. 
På Cancerrådgivningen pratar du med erfarna specialist-
sjuksköterskor i cancervård.  Du är välkommen som 
patient, närstående eller om du bara har funderingar. 
Cancerrådgivningen är ett komplement till sjukvården och 
drivs av Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.

Ring: 08-123 138 00. Telefontid 08.30–12.00 
och 13.00–16.00. Övrig tid kan du lämna ett meddelande 
på telefonsvarare. E-post: cancerradgivningen@sll.se
1177.se/sthlm-cancerradgivningen  

Mer stöd
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