
1. KONTAKTUPPGIFTER 

Kontaktuppgifter 

 
Hematologmottagningen  tel 268119  må - to 8.00-15.00, fr 8.00-14.00 
 
Telefon kväll/natt/helg: avd A3 tel 268160, alternativt sjukvårdsrådgivningen tel 1177  
 
 
Vi som ingår i teamet: 
 
Läkare                                                    
Anders Aldrin                       
Karolina Ekman  
Louisa Fredriksson  
Läkare från Karolinska Universitetssjukhuset                   
                                                                                
Kontaktsjuksköterskor 
Tina Ollberg 
Marie Boberg 
Annie Björkander 
 
Kurator 
Görel Eriksson tel 268465, gorel.eriksson@gotland.se 
 
Dietist 
Maria Wolter Laitala tel 268123. Telefontid må-ti, kl 13.00-14.00 och on-fr kl 8.00-9.00. 
 
Sjukgymnast 
Anette Hargesson tel 268457. Telefontid vardagar 8.00-9.00.  
 
 
Hälsosjuksköterska Visby Lasarett tel 269020 
gotland.se/halsosjukskoterskemottagningen 
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En kontaktsjuksköterska är en sjuksköterska med specialistkunskaper, som finns till 
för dig och dina närstående med stöd, information och rådgivning gällande din diagnos 
och behandling. Kontaktsjuksköterskan hjälper till med överlämning av information till 
andra berörda kliniker.  

En läkare är ytterst ansvarig för diagnos och behandling av din cancer. Det kan vara 
en kirurg, onkolog eller hematolog. En hematolog är specialiserad inom blodcancer.  

En kurator kan ge samtalsstöd och hjälpa till och kan vägleda vidare om du behöver 
hjälp med ekonomin eller behöver komma i kontakt med myndigheter 

En arbetsterapeut ger dig stöd så att din vardag kan fungera praktiskt.  

En dietist ger råd om mat och näring. 

En fysioterapeut/sjukgymnast ger råd om fysisk aktivitet och skapar 
träningsprogram som är anpassade efter dina förutsättningar  

På hälsomottagningen får du stöd i att förändra levnadsvanor, tobaksavvänjning, 
alkoholprevention med mera. 

 

 

Cancerrådgivningen 
– det hjälper att prata om det 

Cancerrådgivningen är en telefonrådgivning för stödsamtal och information för  
dig som berörs av cancer. Du är välkommen som patient, närstående eller om du  
bara har funderingar. Cancerrådgivningen drivs av Regionalt cancercentrum Stockholm 
Gotland.  
 
Telefonnumret är 08-123 138 00 och e-post är cancerradgivningen@sll.se.  
Mer information finns på 1177.se/sthlm-cancerradgivningen 

  

1177 Vårdguiden 

På 1177 Vårdguidens webbsida, 1177.se/cancer kan du läsa mer om cancer och ta del 
av berättelser om cancer från andra som drabbats. 
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