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Andra vårdformer, Gotland 

Om du behöver hjälp och stöd under eller efter din cancerbehandling finns olika 
former av vård, förutom den vård som utgår från sjukhus. Ditt medicinska 
tillstånd avgör om du till exempel kan få vård hemma. Det är din läkare som 
bedömer det. Här beskrivs några av dessa vårdformer.  

Husläkarmottagning/distriktsläkarmottagning  
En vårdcentral (kallas ibland hälsocentral, husläkarmottagning eller 
distriktsläkarmottagning) är en mottagning som du kan kontakta för allt som 
handlar om hälsa och sjukdomar. På 1177.se under rubriken Hitta vård finner 
du regionens vårdcentraler. Vårdcentralen är öppen för alla för planerade och, i 
vissa fall, akuta besök.  

Hemtjänst  
Målet med hemtjänsten är att underlätta ett självständigt leverne och att göra 
det möjligt att bo kvar hemma. Omfattningen på hemtjänstinsatserna kan 
variera mellan hjälp några timmar i månaden till hjälp vid flera tillfällen per 
dygn. Hjälpen anpassas efter behov och den kan vara ett komplement till 
primärvården.  

Hemtjänsten kan hjälpa till med personlig omvårdnad dygnet runt, som till 
exempel att sköta personlig hygien samt på- och avklädning. Man kan även få 
hjälp med annat som behövs för att man ska må bra och känna sig trygg. Det 
kan till exempel handla om att städa och snygga upp hemma, tvätta och stryka, 
hjälp att komma till vårdcentral, läkare eller aktiviteter, handla eller utföra 
ärenden. Om man inte kan laga mat själv kan man få matlåda levererad hem. 
De utför inga medicinska åtgärder. Du kan välja hemtjänstföretag själv. 
Kontakta din kommun och se vilka företag som erbjuder hemtjänst där du bor. 
Det är även via din kommun som du får kontakt med en Biståndshandläggare 
som är den som tillsammans med dig bedömer och planerar vilka insatser du 
kan få hjälp med.  

Hemsjukvård 
När sjukdom eller funktionsnedsättning gör det omöjligt för dig att komma till 
vårdcentralen kan sjukvård erbjudas i hemmet. Villkoret för att få tillgång till 
hemsjukvård är att du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social 
situation inte kan ta dig från hemmet till vårdcentral eller mottagning på egen 
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hand eller med stöd. Om du önskar mer information så kan du prata med din 
kontaktsjuksköterska.  

Palliativ vård 
När en cancersjukdom inte går att bota fokuseras på att lindra symtom och 
kanske ge bromsande behandling. Palliativ cancerbehandling kan omfatta flera 
olika insatser som exempelvis operation, behandling med cytostatika, 
hormoner eller strålning samt andra former av symtomlindring. Vilken vård du 
kan behöva varierar beroende på din form av cancer och dess spridning. Man 
kan få palliativ vård från några dagar till många år, och behovet kan variera 
över tid. 

Palliativ vård kan även omfatta stödsamtal till dig som patient och 
närståendestöd. Vid behov kan du få insatser via fysioterapeut/sjukgymnast, 
arbetsterapeut och dietist. 

Vård på olika ställen 
Det går inte att säga vilken vårdform som passar bäst för alla människor i alla 
situationer. En del vill vårdas hemma till livets slut med stöd, medan andra vill 
vara någonstans där det finns tillgång till personal dygnet runt. Beroende på 
vilken sorts vård du behöver kan du erbjudas olika alternativ och du har rätt att i 
möjligaste mån påverka var du vill få den palliativa vården. Du har också rätt att 
tacka nej till vård. 

Du kan få palliativ vård i hemmet med stöd av hemsjukvård, på särskilt boende 
(SÄBO), på korttidsenheten och på sjukhuset.  

Vid behov finns tillgång till specialiserad palliativ vård, både på sjukhus och i 
det egna hemmet. Samarbete sker då mellan specialisterna på onkologisk 
enhet och övriga aktuella vårdgivare. 
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