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VÄLKOMMEN SOM PATIENT TILL CANCER- OCH HEMATOLOGISKA
POLIKLINIKEN
Poliklinikens verksamhet
Cancer- och hematologiska poliklinen är en poliklinik med tidsbokning som ger polikliniska behandlingar,
dit patienten kommer med en remiss eller konsultation från läkare för bedömning av fortsatt cancer- eller
hematologiska vård. Hur brådskande vårdbehovet är tas alltid i beaktande vid tidsbokningen.
De medicinska behandlingarna ges idag oftast polikliniskt. Läkemedelsbehandling (så kallade
infusionsbehandlingar) ges i polikliniken behandlingsrum. En anhörig kan vid behov vara med vid
behandlingen. Efter att patienten fått behandlingen hemförlovas han/hon med instruktioner om
eftervård. Patienten går på regelbundna kontroller hos läkaren under behandlingen.
Röntgenundersökningar görs regelbundet bland annat för att utvärdera effekten av behandlingen, det
finns flera olika former av röntgenundersökningar (vissa görs på universitetssjukhus).
I vissa fall kan patienten få cancer- och hematologiska behandlingen som kurer i tablettform i hemmet. Vi
ger noggranna instruktioner till patienterna angående medicineringen, men vi önskar att när det rör sig
om äldre patienter eller patienter med nedsatt kondition eller minne att även anhöriga deltar i
genomförandet av behandlingen. Ifall detta inte är möjligt samarbetar vi med patientens egen
hälsocentral och hemsjukvård.
För vissa läkemedelsbehandlingar behövs plats på vårdavdelning; vi samarbetar med de medicinska och
kirurgiska vårdavdelningarna, jouravdelningen samt hälsocentralernas vårdavdelningar.
Behandlingstiden är mycket individuell, en vanlig längd på behandlingen är 4-10 månader. Vissa patienter
behöver även en så kallad underhållsbehandling.
Din vårdande läkare gör ett B-intyg gällande sjukledighet och ersättningsgilla läkemedel.
Strålbehandling ges främst på Uleåborgs universitetssjukhus eller Vasa centralsjukhus, eftersom de ligger
närmast din hemort. Patienten deltar i val av behandlingsplats, vid valet tar vi i beaktande avstånd från
hemmet samt patientens modersmål.
Uppföljning efter en behandling görs både inom specialsjukvården och den öppna vården. Ifall patienten
får en underhållsbehandling, behandlingen gett upphov till mycket biverkningar eller det bedöms att
risken för återfall är stor, kan uppföljningen även ske på polikliniken.
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Kontaktuppgifter samt telefontider till polikliniken:
Cancer- och hematologiska polikliniken är öppen måndag-torsdag kl. 8.00–15.30 och fredag 8.00-14.30
Telefontid till poliklinikens sekreterare kl. 8.30-13.00.
Telefonnummer till sekreteraren: 06-826 4230.
Telefontid till poliklinikens sjukskötare kl. 9.00-11.00
Telefonnummer till poliklinikens sjukskötare: 06-826 4229.
Du kan be os ringa upp kl. 7.00-14.00 (må- to) och kl. 7.00-13.00 (fre)

Samarbete:
Att insjukna i cancer samt att tillfriskna från cancer och blodsjukdom påverkar mycket i livet. Man måste
anpassa sig till en livssituation, som på många sätt är olik den som fanns innan insjuknandet. Vid sidan att
den medicinska behandlingen och patient informationen så är även etiska värderingar såsom
medmänsklighet, individualism samt trygghet viktiga för oss på cancerpolikliniken.
I vårt arbete deltar olika yrkesgrupper och vi har ett nära samarbete med andra specialiteter,
hälsocentralerna och hemsjukvården, röntgenavdelningen, laboratoriet, samt personal inom psykiatri och
rehabilitering. När det gäller ovanliga cancerformer och/eller nya experimentella behandlingar bedömer
vi möjligheten att delta i medicinska undersökningar (konsultation till universitetssjukhus).
Arbetshälsovården tar ställning till arbetsförmågan och möjligheten att återgå till arbetet (B-intyg).
Den som insjuknat i cancer eller blodsjukdom har rätt till rehabilitering. Exempel på detta kan vara att
söka en anpassningskurs, anskaffning av hjälpmedel samt olika terapier. I dessa frågor kan man ta kontakt
med rehabiliteringshandledare Anna-Kaisa Uusitalo, telefonnummer (06) 826 4316.
I frågor gällande sociala förmåner fås svar från socialarbetare, telefonnummer (06) 826 4295/826 4344.
Du har möjlighet att vid behov få information om stödpersoner från poliklinikens sjukskötare eller direkt
från cancerföreningen, telefonnummer (06) 831 4320. Utgående från dina behov är det även möjligt att
träffa sjukhusteologen eller personal från psykiatriska polikliniken.
Respons från patienterna är viktigt för oss, du kan ge feedback muntligt och skriftligt, även via internet.
Ifall den tid vi bokat för dig inte passar så ta kontakt med sekreteraren telefonnummer 06-826 4230 eller
avboka den via Soites hemsida.
Noggrannare kontaktuppgifter (andra specialiteter, hälsostationer, rehabilitering, socaialservice) hittas via
www.soite.fi.
VI ÖNSKAR ETT GOTT SAMARBETE!
Personalen på cancer- och hematologiska polikliniken
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