Hjärntumörsteamet
Informationsbroschyr

Hjärntumörteamets funktion är att finnas tillhands för dig och
dina anhöriga när du fått diagnosen hjärntumör.
I teamet ingår sjuksköterska, dietist, sjukgymnast/fysioterapeuter,
arbetsterapeut, logoped samt kurator.
Vid behov och önskemål finns möjlighet att få kontakt med dessa
personer.
Första besöket genomförs tillsammans med två av våra teammedlemmar där vi går igenom dina resurser och tillgångar och
lägger upp en plan efter dina behov och önskemål.
Vi erbjuder bedömning och behandling under din sjukdomstid.
Uppföljningar sker kontinuerligt och vid behov.

Vad kan vi hjälpa dig med?
Sjuksköterska

- Etablerar kontakt med nydiagnostiserade patienter och
informerar om teamets uppbyggnad och förmedlar kontakt.
- Hjälper till med att boka resor med Linnéan och boka rum på
anhörighotellet.
Sjukgymnast/fysioterapeut

- Hjälper till med träning och icke-medicinsk smärtlindring.
- Bedömning av hjälpmedelsbehov.
Logoped

- Utreder ät- och sväljningssvårigheter/dysfagi.
- Ger råd för att underlätta kommunikationsförmågan.
- Samarbetar med hjälpmedelskonsulent vid utprovning av
kommunikationshjälpmedel.
Dietist

- Bedömning av energi- och näringsintag.
- Ger råd kring mat vid till exempel nedsatt aptit, viktnedgång eller
viktuppgång.
Arbetsterapeut

- Bedömning av aktivitetsförmåga och hjälpmedelsbehov.
- Bedömning av kognitiva funktioner samt trötthet.
- Ger råd kring egenvård, vardagsbalans och hjälpmedel.

Kurator

- Erbjuder psykosocialt stöd genom samtal, både till patient och
närstående.
- Ger råd och stöd vid kontakt med myndigheter och andra
instanser som till exempel försäkringskassa och socialtjänst.
Psykolog

- Psykologisk behandling
- Kortare eller längre behandling gällande ångest, depression,
allmänna psykologiska svårigheter och existentiella frågeställningar
- Olika typer av beteendeförändringar
- Psykologiskt arbete med närstående

Vid frågor är du välkommen att ringa:
Neurologmottagningen

0470-58 81 30
Reception till Dietist, Sjukgymnast/Fysioterapeut och
Arbetsterapeut

0470-58 75 40
Reception till Kurator, Logoped och Psykolog

0470-58 73 60
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Broschyren kan beställas inläst på cd, i
punktskrift eller på lättläst svenska.
Kontakta kommunikationsavdelningen
via växeln 0470-58 80 00.

