
 

 

Jag behöver omboka eller ändra min tid! 
Använd appen Alltid Öppet eller logga in på 1177.se 
 
Jag behöver se mina provsvar och läsa min journal!  
Logga in på 1177.se 
 
Jag behöver rådgöra med en sjuksköterska! 
Chatta på Alltid Öppet eller i din digitala vårdplan 
 
Det är förmiddag och jag har fått symptom efter min behandling. 
Ring mottagningens telefon. 
 
Jag behöver sjukskrivning/intyg av min läkare! 
Använd appen Alltid Öppet eller logga in på 1177.se 
 
Jag behöver fler sjukresor 
Använd appen Alltid Öppet eller logga in på 1177.se 
 
Det är kväll/helg och jag har fått symptom (se akut rutan) efter min 
behandling. 
Ring Tema Cancers rådgivningstelefon 08-517 712 14 
 
Min sjukskrivning går snart ut! 
Använd appen Alltid Öppet eller logga in på 1177.se 
 
Jag behöver ett nytt recept! 
Använd appen Alltid Öppet eller logga in på 1177.se 
     
 

Alltid öppet: Ladda ned appen kostnadsfritt från Google Play och App Store. 
Logga in med mobilt BankID. 

                              

 
 
         Så kommer du i kontakt med oss  
         på bästa sätt! 
              Tema Cancer 
 
 
 
 

                         



 

 

Flera vägar att nå oss på Tema Cancer  

Välj kontaktväg för att ditt ärende ska hanteras på bästa sätt.  
 
 
 
 
Alltid Öppet 
Vid ärenden som sjukresor, om- och avbokning, receptförnyelse, 
rådgivning och intyg, kontaktar du oss via appen Alltid Öppet. I chatten kan 
du ställa frågor till din mottagning när det passar dig. Chatten är bemannad 
vardagar mellan klockan 8.00-14.00  
 
 
 
1177.se 
Logga in med BankID för att läsa dina journalanteckningar, andra 
vårdhändelser och ta del av dina provsvar.  
Här kan du lämna synpunkter och klagomål och be om att få dina 
journalkopior utskrivna. När du är inloggad på din mottagning via 1177.se 
kan du göra ett flertal ärenden. 
 
I din digitala vårdplan kan du läsa om din vård och behandling. Du kan även 
chatta med din kontaktsjuksköterska. Om du inte är ansluten fråga din 
kontaktsjuksköterska. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

Rådgivning på telefon 
Kontakta oss på mottagningen via telefon om du får symtom som 
beskrivs i rutan nedan eller har ett ärende som inte kan hanteras via våra 
digitala kontaktvägar.  

 
Får du något av dessa symtom, måndag-fredag 16.00-20.00 eller helger         
9.00-16.00, vill vi att du ringer 08-517 712 14 för att rådgöra med 
sjuksköterska. Endast rådgivning på detta nummer.  

 
 
      
        

 
Symtom efter behandling/operation 

• Andningsbesvär. 
• Feber> 38,3 grader. 
• Buksmärta. 
• Svullnad, kraftig rodnad i huden i/omkring 

operationsområdet. 
• Trötthet – när du inte längre orkar ta hand om dig. 
• Kraftig illamående och kräkningar, smärta i buken. 
• Diarré vid upprepade tillfällen, blod i avföringen, smärta i 

buken. 
• Hudutslag på större delen av kroppen- med eller utan 

smärta, kraftig klåda. 
• Blodiga, slemmiga upphostningar. 
• Förvirring. 
• Ensidig svullnad i arm eller ben. 
• Svaghet, domningar, känselbortfall i arm eller ben. 


