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UPPDRAGSBESKRIVNING – MALL 
 
Uppdrag som kontaktsjuksköterska – patientstöd, 
koordination och utveckling av patientprocessen 
 
Uppdragsbeskrivningen för kontaktsjuksköterskan i en processorganisation har tagits fram 

genom samverkan mellan patientföreträdare och kontaktsjuksköterskor inom Regionalt 

cancercentrum syd. 

 

Uppdragets avgränsning och säkerställande 

 Funktionen benämns kontaktsjuksköterska 

 Kontaktsjuksköterskan har ett skriftligt uppdrag som regleras av innehåll och 

avgränsningar i varje patientprocess 

 Verksamhetschef eller motsvarande ger kontaktsjuksköterskan uppdraget efter 

förankring i det lokala processteamet 

 Kontinuitet säkerställs för semester och ledighet 
 

 

Uppföljning, utveckling, grundläggande krav och plats i processorganisation 

 Patientens tillfredsställelse och trygghet följs upp 

 Uppdragets grundläggande krav är legitimerad sjuksköterska (180 hp) och 

genomgången specialistutbildning (60 hp) eller motsvarande är meriterande och 

önskvärt 

 Kontaktsjuksköterskan är en del av det multiprofessionella teamet och arbetar i nära 

samverkan med den lokala processledaren 

 Kontaktsjuksköterskan deltar i multiprofessionella möten och i utveckling och 

uppföljning av patientprocessen 
 

 

 

Arbetsinnehåll i relation till RCCs patientcentrerade kriterier 
 
► Prevention och tidig upptäckt 
Att genom hälsofrämjande samtal öka patientens kunskap om livsstils- och riskfaktorer samt 

tidig upptäckt och ärftliga riskfaktorer. 

 

► Patientprocesser 
Att kontinuerligt utveckla en för patienten och dennes sjukdom ändamålsenlig 

patientprocess/vårdkedja med hög tillgänglighet. Detta innefattar en vårdprocess som 

säkerställer och optimerar/minimerar ledtider och väntetider och skapar trygghet, kontinuitet 

och bästa möjliga livskvalitet hela vägen från symtom, upptäckt/misstanke om cancer till 

diagnos, behandling, rehabilitering och palliation. 
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Att erbjuda patienten en fast namngiven kontakt som säkerställer: 

 att de individuella behoven beaktas och att det i medverkan med patienten upprättas en 

skriftlig vårdplan (Min vårdplan) och att kontakten avslutas i samråd med patienten 

 att patienten har inflytande och känner sig delaktig samt förstår given information och 

sina rättigheter för att kunna välja 

 att samtliga överlämningar (aktiva) och förflyttningar kommuniceras med patienten 

och följs upp med involverade aktörer och med patienten 

 att diagnosspecifika åtgärder optimeras som innefattar kommunikation med patienten 

kring behandling av biverkningar och ”seneffekter” 

 att bevaka och säkerställa patientens möjlighet att delta i kliniska prövningar 

 att patienten och dennes närstående vid behov kan erbjudas adekvat stöd via skriftlig 

information, patientutbildningar m.m. 
 

► Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård 
Att vara en resurs för teamets psykosociala arbetssätt och verka för att psykosociala behov 

och rehabiliteringsbehov tidigt identifieras och kontinuerligt bedöms. Att erbjuda 

individualiserat psykosocialt stöd inom ramen för teamets uppdrag samt att vid behov 

säkerställa tillgång till utvidgat stöd. Att i det psykosociala arbetssättet även kunna beakta och 

säkerställa närståendes behov. Detta innebär att: 

 tidigt erbjuda och förmedla stöd samt kontinuerligt kommunicera med patienten kring 

psykologiska reaktioner, oro och vardagsnära problem och om livet efter 

cancerbehandlingen 

 i samverkan med patienten och patientprocessteamet upprätta en individuell, skriftlig 

rehabiliteringsplan som är väl integrerad med patientens vårdplan (Min vårdplan) 

 verka för patientens möjligheter att möta andra med egna erfarenheter av 

cancersjukdom, detta gäller även närstående 

 bevaka och förmedla stöd/eller delta i brytpunktssamtal för palliativa insatser samt 

erbjuda efterlevandesamtal 

 verka för att patienten får tillgång till behövlig information och säkerställa att 

patienten förstår informationen 
 

Den kritiska punkten är överlämningar och förflyttningar. Speciellt viktigt är att 

överlämningarna är ”aktiva” d.v.s. sker både muntligt och skriftligt där överlämnandet först 

träder i kraft då mottagande kontaktsjuksköterska (eller motsvarande kontakt) bekräftat 

mottagandet (Patientsäkerhetslagen, SF 2010:659). Funktionen och förstärkt samverkan 

innebär stora möjligheter att återföra patientfokuserade kunskaper och erfarenheter som ett led 

i det kontinuerliga arbetet med att utveckla och förbättra patientprocessen. 

 

 

 

 

 

Kontakta Regionalt cancercentrum syd: 

rccsyd@skane.se, 046-2752265 
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