
KONTAKTUPPGIFTER 
Vårdavdelning Bäckenkirurgi 7 

 

 

Välkommen till oss på Vårdavdelning 
Bäckenkirurgi 7 

Hitta hit 
Nya Karolinska, Akademiska stråket 13, Hiss G till våning 7  

På vårdavdelning för bäckenkirurgi 7 vårdas personer med 
gynekologisk cancer och olika former av urologiska 
tumörsjukdomar.  

När resultaten kommit på de undersökningar du genomgått blir du 
kallad till operation. Informera avdelningen eller 
operationskoordinatorn om du nyligen har varit sjuk, besökt 
tandläkare eller fått något sår eller eksem. 

Vissa läkemedel ska inte tas innan en operation, till exempel 
blodförtunnande medel som Trombyl, Waran och Eliquis. 
Diskutera med din läkare om vad som gäller för dig. 

Kom ihåg att ta med det här: 
• pärmen med information om du valt en sådan 

• legitimation   

• bekväma kläder och halkfria skor, gärna mjuka byxor med 
större midja  

• som inte sitter åt och en morgonrock  

• toalettsaker som tandborste, tandkräm och tvål 

• eventuella glasögon/linser, eventuell hörapparat 

• rullstol, rullator eller käpp om du använder det 

• aktuell medicinlista - ta med egna mediciner. 
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På avdelningen 
När du kommer till avdelningen anmäler du dig i receptionen. På 
avdelningen arbetar undersköterskor, sjuksköterskor och läkare.  

Du ges också möjlighet att vid behov träffa fysioterapeut, kurator, 
dietist, stomiterapeut, arbetsterapeut, smärtsjuksköterska och 
sjukhuspräst. 

Karolinska är ett undervisningssjukhus där blivande vårdpersonal 
får tillfälle till klinisk praktik i sjukvårdsarbetet. Du kan därför träffa 
på studenter under din vistelse hos oss. Vi gör allt vi kan för att 
genomföra din operation på planerad tid. Ibland inträffar dock 
saker akut som innebär att vi tvingas skjuta upp en operation. 

Praktisk information  
Telefonnummer till avdelningen är 08–517 745 42. 

Om besök 
Det råder fria besökstider. Samtliga rum är enkelrum och säng 
finns för en anhörig att sova över i vid behov. 

Då det varierar hur lång tid som operationen tar, är det önskvärt 
att närstående ringer innan de kommer på besök första gången.  

Besökare tas inte emot på uppvakningsavdelningen. 

Ta emot besökare först när du orkar. Det är viktigt att sätta 
gränser för hur många som får besöka dig och hur länge du orkar 
ha besök! 

Det är inte tillåtet att ha blommor på avdelningen. 

Telefon, TV och Internet 
TV finns kostnadsfritt på varje sal. Du får använda din 
mobiltelefon. Om du har en egen dator med trådlöst nätverk finns 
gratis tillgång till internet. 
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Rökning 
Generellt rökförbud råder på Karolinska sjukhuset. För dig som 
röker finns speciella rökkurer utomhus. 

Studier 
Eftersom Karolinska är ett universitetssjukhus bedriver vi många 
olika studier. Kan du bli tillfrågad om att medverka. 

Patientavgift 
Avgiften är 100 kr per dygn. Räkning skickas hem till dig efter vårdtiden. 
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