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Till dig som ska bröstopereras
Varje år får ca. 7 000 kvinnor i Sverige veta att de har
bröstcancer. I samband med cancerbeskedet uppkommer
ofta många tankar och frågor som du som patient eller
dina närstående undrar över.
Den här foldern tar kortfattat upp vilket stöd och vilken
hjälp du kan få av kontaktsjuksköterskan inom bröstcancervården.

Kontaktsjuksköterskornas uppgifter

Vi har specialkunskaper om bröstcancer. Vi samarbetar
med andra yrkeskategorier inom bröstcancervården såsom
t.ex. kurator och sjukgymnast och kan hjälpa till med att
förmedla kontakt om du så önskar.
Vi finns till för att du vid behov ska ha möjlighet till kontakt med samma person/personer under hela vårdtiden.
I vårt arbete ingår att vara tillgängliga för att svara på
frågor samt erbjuda stöd och samordning från det att
diagnosen ställs till dess att behandling och eftervård
är avslutad.
Om ansvaret för vård och behandling övergår till annan
vårdenhet lämnas ansvaret över till den nya enhetens
kontaktsjuksköterska.

Till oss kan du vända dig

- om du har frågor eller funderingar kring din vård eller
behandling.
- om du behöver stöd i kontakten med annan sjukvårdspersonal t. ex. vid undersökningar eller vid läkarbesök.
- Om du behöver hjälp för att hantera och bearbeta din
sjukdom och vad det kan medföra.
- Om du får akuta besvär och behöver fråga om råd.

Din kontaktsjuksköterska heter

Du kan nå oss dagtid på vardagar
Telefonnummer: 08-5870 13 60
För rådgivning vid akuta besvär efter kontorstid, d.v.s.
kvällar, nätter och helger hänvisas du till akutmottagningen, telefonnummer 08-5870 10 00 (växeln).

Bröstcancerföreningen (BCF) Amazona

Amazona erbjuder dig olika aktiviteter som föreläsningar
och temakvällar samt rehabiliteringsinsatser för att du
snabbt ska komma i form igen. Amazonas mötesplats
ligger på Frejgatan 56, där har du möjlighet att komma i
kontakt med andra kvinnor som behandlats för bröstcancer och dit är du välkommen varje dag, kl. 10.00-14.00.
Tel. 08-32 55 90, www.amazona.se.
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