Till dig som ska utredas för hjärntumör
Något av dina symtom eller provsvar kan vara tecken på cancer eller en annan allvarlig sjukdom.
Vi kan inte säga att du har en allvarlig sjukdom, men för att veta säkert behöver du utredas mer.
På så vis kan vi ta reda på vad dina symtom beror på.
Om du inte redan har fått en bokad tid, kommer vi att ringa dig eller skicka en kallelse per post
inom kort. Tänk på att sjukvården ofta ringer från dolt nummer, så att du svarar när vi ringer.

Vad händer nu?
•

•
•
•
•

Vi genomför en magnetröntgen av hjärnan. Vidare utredning gör vi tillsammans med
neurokirurgen i Lund som granskar röntgenbilderna. Du kommer att få ett första svar
från neurokirurgen inom ett par arbetsdagar. I många fall visar undersökningen att det
inte är cancer.
Om det behövs kommer du att bli kallad för biopsi eller bortoperation av tumören inom
två veckor. Operationen utförs i Lund och vi ordnar sjuktransport åt dig.
Om du behöver eftervård får du ligga kvar på avdelning 4 i Växjö efter operationen.
En till två veckor efter operation får du svar på den patologiska analysen av dina
vävnadsprover. Ditt fall kommer att diskuteras i en grupp där flera professioner i Växjö
och Lund deltar för att komma fram till lämplig behandling.
Du blir kallad för återbesök på neurologmottagningen en till två veckor efter operation.
Då kommer du att få information om din behandling. Ta gärna med en närstående som
stöd om du känner att du behöver det.
Om det behövs blir du remitterad till onkologen för vidare behandling som kan vara
strålning eller läkemedel. Ta gärna med en närstående även till detta besök.

Kontakt och mer information

I tumörteamet ingår neurolog, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och
kurator. Är du orolig eller har fler frågor? Tveka då inte att ta kontakt med oss.
Neurologmottagningen, 0470-58 81 30
Telefontider måndag–fredag 8.00–14.00, andra tider kan du kontakta oss via
1177.se/minavardkontakter.
Avdelning 4, 0470-58 80 04
Reception sjukgymnast och arbetsterapeut, 0470-58 75 40
Reception kurator, 0470-58 73 60
Du kan också ta kontakt med din vårdcentral eller få mer information genom att läsa på 1177.se
eller ringa 1177.
Medicinkliniken
Centrallasarettet Växjö
Strandvägen 8, 352 34 Växjö
0470-58 88 00

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

