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Inledning: 

Jag arbetar som sjuksköterska på AVH teamet (Avancerad vård i hemmet) Kungälvs sjukhus, 

där vi möter de allra sjukaste patienterna som valt att vara i hemmet den sista tiden av sitt liv. 

I arbetet träffar vi till största delen patienter med cancer och där med patienter med 

hjärntumör. AVH ligger under Geriatrikkliniken på Kungälvs sjukhus som har ansvaret för 

patienter med hjärntumör i Kungälvs sjukhus uttagningsområde. Under utredning fram till 

eventuell behandling bär Kungälvs sjukhus ansvaret för dessa patienter. Under behandlings 

tiden är ansvaret delat med onkologkliniken Sahlgrenska. Uppföljning efter behandling samt 

vid palliation ligger åter igen ansvaret på Kungälvs sjukhus. Enligt verksamhetschefen på 

geriatriken samt ansvarig läkare är antalet nydiagnostiserade patienter med högmaligna 

hjärntumörer, på Kungälvs sjukhus, ca 10 st. per år. Patienter med högmaligna hjärntumörer 

med behov av inneliggande vård, får öppen retur till strokeenheten, Avd 6 Kungälvs sjukhus. 

Vid förbättringsarbetets start finns ingen SVF koordinator eller kontaktsköterska på Kungälvs 

sjukhus för dessa patienter, vilka i nuläget istället vänt sig till Sahlgrenska alt andra 

kontaktsköterskor de träffat under vården. Då patientanvaret framförallt delas mellan SU 

onkologen och Kungälvs sjukhus kring dessa patienter saknas i dagsläget en samordnande 

länk från Kungälvs sjukhus för både patient och övriga vårdaktörer enligt nationella och 

regionala riktlinjer.   

Bakgrund: 

Kontaktsköterska: 

Patienter med cancer har rätt till en kontaktsköterska, ett namn och telefonnummer som är 

lättillgänglig och insatt i den enskilde patientens resa genom vården och mellan de olika 

vårdaktörerna. En kontinuerlig kontakt skapar trygghet, tillgänglighet och ger patienten och 

anhörigas möjlighet till delaktighet i vården. 

Koordinator: 

Regeringen och SKL har kommit överens om att under 2015 – 2018 genomföra en nationell 

satsning på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården genom 

att införa ska Standardiserade vårdförlopp, SVF. Sedan maj 2016 har diagnosen hjärntumör 

inneslutits i satsningen. Grundtanken med satsningen är att alla patienter på ett standardiserat 

sätt ska utredas utan att behöva vänta längre på undersökningar än vad som är medicinskt 

motiverat utan variation utifrån vilket landsting man tillhör. I processen krävs en koordinator 

som håller koll på ledtider, registreringar och är patientens kontaktperson från starka 

misstankar om cancer till ev. behandlingsstart då kontaktsköterskan tar vid eller avslut i 

utredningen pga andra orsaker än cancer. 

På Kungälvs sjukhus finns vid arbetets start, varken koordinator eller kontaktsköterska för 

patienter med hjärntumör. 
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Define (Definiera) 

Y: Problemet 

Y: Kungälvs sjukhus saknar kontaktsköterska resp koordinator för patienter med hjärntumör 

och följer därmed inte de riktlinjer och rekomendationer som framtagits i nationellt och 

regionalt. Patienten har därmed ingen kontinuerlig och känd kontakt via Kungälvs sjukhus i 

samband med diagnos, behandling och uppföljning av sin sjukdom, hjärntumör.  

Syfte 

Syftet med förbättringsarbetet är att förbättra och koordinerad vården för patienter med 

hjärntumör på Kungälvs sjukhus, med hjälp av kontaktsköterska/ koordinator och  där igenom 

skapa ökad möjlighet till trygghet, tillgänglighet och delaktighet för både anhöriga och 

patient. 

Mål 

Målet är att hösten 2017 införa koordinator samt kontaktsköterska för patienter med 

hjärntumör på Kungälvs sjukhus och där igenom ge möjlighet till kontinuitet, tillgänglighet, 

trygghet och delaktighet för patient och anhöriga och där med skapa ett jämt flöde för 

patienten genom sin resa i vården oavsett vart i vårdstrukturen denne befinner sig. 

Projektorganisation och intressenter: 

Styrgrupp och uppdragsgivare: Klinikchef och enhetschef Geriatrikkliniken 

Kungälvsjukhus 

Projektledare: Maria Jönegren, sjuksköterska AVH 

Metodstöd/ Projektgrupp: Ansvarig läkare, klinikchef och enhetschef  Kungälvs sjukhus 

Intressenter:  

- Patient. 

- Anhöriga. 

- Läkare, Geriatrikkliniken, Kungälvs sjukhus. 

- Personal avd. 6, stroke enheten, Kungälvs sjukhus. 

- Koordinator, KSSK samt ansvarig läkare onkologkliniken, Sahlgrenska. 

- Koordinator, KSSK samt ansvarig läkare neurologen, Sahlgrenska. 

- Personal AVH teamet.  

- Serkreterare, arbetsterapuefter, fysoterapuefter och kuratorer Geriatriken. 
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Tidsplan 

Mars- april  Define 

April - juni  Measure och Anlyse 

Augusti – oktober Designe 

Oktober – December Controle 

Januari 2018  Learn 

Risker 

- Svårt att finna vad patienten saknar då de vid projektets start inte vet vad 

kontaktsköterska och koordinator har för roll och funktion. 

- Svårt att mäta effekten av projektet då det inte finns någon mätbar punkt att utgå ifrån 

innan projektets start. 

- Patient antalet är för litet för att skapa en hållbar och välkänd rutin hos all berörd 

vårdpersonal på Kungälvs sjukhus. 

- Skör och utsatt roll då rollerna hänger på en person utan uppbackning vid sjukdom 

eller semester. 

Measure (Mäta) 

X: Orsaken till Y  

Orsaken har varit att det tidigare inte uppmärksammats eller införts dessa roller då man inte 

sett behovet av detta pga. ett litet antal patienter med hjärntumör på sjukhuset som inte heller 

setts som det aktivt behandlande sjukhuset för dessa patienter.  

Data insamling 

För att kartlägga krav och behov kring blivande kontaktsköterska/koordinator på Kungälvs 

sjukhus påbörjades en datainsamling genom: 

- Skriftlig fråga via mail till styrelsen i Hjärntumörföreningen 

- Skriftlig fråga via mail till nuvarande KSSK samt koordinator på onkologen samt 

neurologen SU.  

- Släktskapsdiagram med styrgruppen. 

- Simbana över patientens resa från akutmottagningen till behandlingsslut/ palliation. 

- Information samt tid för frågor under frukostmöten i en veckas tid, för berörd personal 

på avd. 6 Kungälvs sjukhus. 

- Fördjupning i befintlig information kring Kontaktsköterskans roll samt koordinatorns 

roll. 

- Fördjupad information kring nationella vårdprogrammet - regionala vårdprogram för 

patienter med Hjärntumör. 
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Analyze (Analysera) 

Sammanställning samt analys av den insamlade informationen och utifrån detta skapa rutiner 

för kontaktsköterska resp. koordinators roll på Kungälvs sjukhus. 

Styrdokument och riktlinjer 

Det finns redan mycket befintlig information kring kontaktsköterskans- samt koordinatorns 

roll/uppdrag. Dessa studerades väl och delades för kännedom med ansvarig läkare, enhetschef 

och klinikchef. 

Fördjupning kring riktlinjer och andra styrdokument tog stor del av arbetets början och la 

grunden för resterande arbete under våren 2017.   

Styrgruppens förväntningar  

Tillsammans med klinikchefen på Geriatriken samt ansvarig läkare gjordes släktskapsdiagram 

kring förväntningar på en kontaktsköterska/ koordinator för patienter med hjärntumör på 

Kungälvs sjukhus. Vi var överens om att rollen ska finnas tillgänglig för både personal, 

patient och anhöriga och fem övergripande grupper framkom 

- Trygghet och tillgänglighet 

- Registreringar 

- Medverka under läkarbesök 

- Kunskap, information och utbildning 

- Samordnande funktion 

Simbana 

Tillsammans med ansvarig läkare gjordes en simbana över patientens resa från symtom till 

färdigbehandlad alt palliation. Vi kom gemensamt fram till fallgropar och risker under resans 

gång där koordiantor alt kontaktsköterska kan täcka upp. 

- Patienter som blir inlagda på andra kliniker än geriatriken, så som medicin- eller 

kirurgkliniken. Dessa patienter riskerar få en fördröjning i utredningen då dessa 

kliniker inte vet om strukturen och rutiner kring det snabba SVF förloppet samt rutiner 

för remiss till MDK och uppföljning.  

- Remisser till rtg samt MDK blir ej SVF märkta med risk för fördröjning. 

- Läkarbesök ska inbokas på sjukhuset 1-2 dagar efter MDK beslut. Finns risk för att 

detta missas vid skickad remiss till MDK och tid för läkarbesöket och information 

fördröjs, då det inte finnes en strukturerad rutin på vem som bevakar MDK besluten. 

- Patienten blir utskriven från Kungälvs sjukhus i väntan på biopsi/ Kirurgi. Finns ingen 

aktiv uppföljning under väntetiden. Patienten får själv kontakta sjukhuset vid behov.  

- Patienter med lågmalign hjärntumör med axeptans dvs väntan med ny MR om ca 3 

månader, har ingen kontinuerlig kontakt utan får själv kontakta sjukhuset v.b. 

- Ingen psykosocial uppföljning efter inneliggande vård. 
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Intressenters förväntningar 

Patient och anhöriga 

Mail, med två övergirpande frågor ”vad har ni för tankar kring kontaktsköterskans roll? Vad 

anser ni en kontaktsköterska bör uppfylla för dig som patient/anhörig?” , skickades till 

ordförande i hjärntumörföreningen som i sin tur vidarebefordrade till ytterligare 5 stycken i 

styrelsen. Svar kom dock bara från 2 patienter vilket gjorde att jag fick ta hjälp av ytterligare 

4 patienter/anhöriga jag träffat under förbättringsarbetets gång. Svaren var blandade från både 

patient och anhöriga. Det som framförallt framkom var trygghet att ha en fast kontakt i 

vården, någon att ringa, någon som leder genom vårdprocessen och som kan förklara. 

”Jag och min man behöver någon som vi kan ringa, någon som vet vem jag är, någon som kan 

hjälpa oss när vi behöver”, patient. 

”Man vill ju prata med någon man känner, ett känt ansikte bland alla andra man möter”, 

anhörig. 

”Man glömmer så lätt vad som sägs och bestäm, då är det skönt att ha någon att ringa någon 

som vet och kan förklara” patient. 

”Allt känns så rörigt, det är Kungälv och Sahlgrenska och ibland till och med vårdcentralen 

jag vet inte riktigt vem som ska veta vad eller vem jag ska ringa när, då är det skönt att veta 

att mitt i röran kan jag alltid ringa vår kontaktsköterska, hon tar tag i saken eller hjälper mig 

vart vi ska vända oss” anhörig. 

”Jag litar fullt ut på min kontaktsköterska, man kan alltid ringa henne och hon vet alltid vem 

jag är och vad som ska hända”, patient. 

Då patient antalet var relativt litet och några mitt upp i sin behandling valde jag att fördjupa 

mig i ytterligare information kring patient och anhörigas förväntningar via”Så vill vi ha det! 

Patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården” 

Framtaget av Patient och närståendeperspektivrådet vid Regional cancercentrum väst. Det 

som sammanfattningsvis framkom var: 

- Första intrycket sker via kallelsen. 

- Skapa möjlighet för närstående att vara delaktiga 

- Kontinuitet, samma personer vid varje besök på kliniken 

- Hjälp till att infinna hopp och tillit att orka med i all väntan 

- Rak tydlig, lyhörd och ärlig information 

- Ge tid för reaktioner 

- Skriftlig information, Min vårdan, att veta vad nästa steg är i 

utredningen/behandlingen. 

- Information om delaktighet vid beslut, samt övriga rättigheter. 

- Skriftlig information om vem som är ansvarig och vem man ska kontakta 

- Stöd av ett komplett vårdteam 

- Se hela patientens slivssituation 
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- Samverkan mellan olika inblandade aktörer 

- Psykosocialt stöd 

- Stöd och uppföljning efter avslutad behandling 

- Stöd och samordning vid palliation, med öppenretur till en hemavdelning. 

Personal Sahlgrenska 

Mail, med frågorna ” Vad anser ni är viktigt för en kontaktsköterska/koordinator?” ”vad 

saknar ni hos patienterna på Kungälvs sjukhus då det i nuläget inte funnits någon 

kontaktsköterska/koordinator?”  skickades till kontaktsköterskor för patienter med hjärntumör 

på neurologen samt onkologen Sahlgrenska. Svarsfrekvensen var dock mycket låg men det 

som framkom var framförallt tryggheten att aktivt kunna överlämna patienten till någon vid 

behandlingstidens slut och inte bara skicka en remiss, att lätt få tag på någon ansvarig på 

Kungälvs sjukhus vid frågor. Önskemål framkom även om medverkan via videolänk vid 

MDK. Upplevelsen var även att remisser blivit fel skickade alt ej SVF märkta inför MDK. 

Personal avd 6. 

Under en veckas tid medverkade jag vid avd 6, stroke enheten Kungälvs sjukhus, 

frukostmöten där jag informerade om arbetet, kontaktsköterskefunktionen samt förhörde mig 

om deras förväntningar på en kontaktsköterska. Personalen var positiv och såg rollen som ett 

bra stöd även för dem. Under arbetets gång framkom även ett flertal tankar från personal på 

avd 6. 

”Känns skönt att veta att någon följer upp patienten när dom lämnar sjukhuset” 

”Måste vara tryggt för patient och anhöriga att det finns en sköterska som de känner igen, vi 

är ju så många” 

Läkargruppen Geriatrikkliniken 

Tillsammans med ansvarig läkare medverkade vi även vid läkarmöten på Geriatriken där vi 

gav information kring SVF, kontaktsköterskerollen samt patientens resa genom vården och 

lyssnade till läkarnas upplevelser. Förvånansvärt många kände ej till SVF rutinen samt att 

ansvaret kvarstod på Kungälvs sjukhus, delat eller helt, under hela patientens resa och var där 

med positiva till införandet av kontaktsköterska. 

Övrigt 

Efter analys och sammanställning av data inforeras styrgruppen om resultatet. Diskussion 

kring praktiska lösningar som telefon, lokal, hur mycket tid och när koordinator / 

kontaktsköterska ska finnas tillgänglig för att sedan påbörja design delen i projektet. 
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Design (Införa/Design) 

L: Lösning 

Lösningen på X blev således att via förbättringsarbetet införa rutiner för arbetet som 

koordinator/ kontaktsköterska samt göra dessa kända för både patient, anhöriga och övrig 

vårdpersonal Kungälvs sjukhus. 

- Skriftlig uppdragsbeskrivning för Kontaktsköterska och koordinator Kungälvs 

sjukhus, Bilaga 2 

- Skriftlig information, kring kontaktvägar Kungälvs sjukhus i patientpärmen, Bilaga 3. 

- Skriftlig information, öppenretur Kungälvs sjukhus i patientpärmen, Bilaga 4. 

- Skriftlig Lathund till läkare, nyupptäkt patient med hjärntumör, Bilaga 5. 

- Skriftlig information kontakt till vårdpersonal, Bilaga 6. 

Control (Överlämning och ständig förbättring) 

Införandet av koordinator/ kontaktsköterska på Kungälvs sjukhus startade augusti 2017 och 

förbättring av  brister/luckor/ behov gjordes under hösten/vintern 2017. 

För att för att få ut informationen skedde muntlig information kring rutiner och införandet av 

koordinator/ kontaktsköterska vid separata möten med läkare Geriatriken, personal på avd. 6, 

sekreterarna Geriatriken, läkarna medicinkliniken, personalen på AVH teamet samt 

klinikledningen för att där igenom underlätta och realisera införandet av kontaktsköterska/ 

koordinatorrollen. Jag har även medverkat under regionala träffar för både kontaktsköterskor 

och koordinatorer och där igenom fått övriga sjukhus medvetna om de nya rutinen på 

Kungälvs sjukhus. 

För att patienter samt anhöriga skulle få kännedom om koordinator/ kontaktsköterskan har jag 

medverkat vid läkarbesök samt aktivt tagit kontakt via telefon till de patienter som tidigare 

haft kontakt med sjukhuset alternativt träffat de patienter som varit inneliggande. 

Learn (Lärande) 

Arbetet kommer utvärderas tillsammans med ansvarig läkare, klinikchef och enhetschef på 

Kungälvs sjukhus, samt redovisas under kursen, Förbättringsarbete i utbildningen för 

kontaktsköterskor. 

Arbetet har varit mycket roligt och lärorikt. Jag har dock fått insikt i hur svårt det är att få ut 

information i en stor grupp med olika yrkeskategorier som arbetar under olika förhållanden. I 

arbetet som kontaktsköterska möter man personal och yrkeskategorier från olika kliniker och 

sjukhus. Det tar mycket tid och krävs upprepad information för att få rutinen och den nya 

rollen kontaktsköterska/koordinator känd och etablerad. Jag har under arbetets gång haft bra 

stöd från min ledning samt min ansvarige läkare men har stundvis känt mig ensam då denna 

sjukskötersketjänst är helt ny utan tidigare arbetsuppgifter eller lokaler. Handhavadet av 

patienterna med hjärntumör på Kungälvs sjukhus var heller ej helt tydlig i läkargruppen, 

vilket har krävt grundligare genomgång av tidigare handhavande och riktlinjer kring dessa 
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patienter än vad jag trodde skulle krävas vid arbetets start. Jag tror att det med fördel hade 

varit lättare om vi varit två sjuksköterskor som arbetat från start med framtagandet av 

rollerna/rutinerna, vilket även skapat en mer hållbar struktur vid sjukdom och frånvaro.  

Svårigheten med arbetet har också varit att det är två olika befattningar, koordinator samt 

kontaktsköterska, som skulle läggas under samma tjänst, då antalet patienter setts som litet 

och där igenom få en mer enhetlig bild. Under arbetets gång har jag dock insett att 

patientantalet är mycket större än det jag från början fått till mig och var och en av 

befattningarna, koordinator/ kontaktsköterska kräver mer tid än beräknat. Det jag i början av 

arbetet borde gjort var att få mer konkreta fakta framtagna på patientantal istället för att luta 

mig mot muntliga antaganden. 

 Då jag även vid sidan om arbetar i AVH teamet och träffar patienterna i palliativ skede blir 

det kontinuitet från misstankar om cancer till livetsslut. Frågan är dock så här i efterhand om 

kontinuiteten med en sjuksköterska är det är det bästa för patienten och anhöriga genom hela 

vårdresan. En ny risk som framkommmit är att kontakten blir för nära då den är så långvarig 

och att professionaliteten där igenom kan vara svår att hålla och ställer stora krav på vård 

relationen mellan patient, anhöriga och sjuksköterska. 

Jag ser  nu mycket fram emot att få arbeta som koordinator/kontaktsköterska och det 

spännande och viktiga arbete som det innebär för mig men framförallt för patient och 

anhöriga. För att sedan under arbetets gång ständigt förbättra detta arbete. 
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https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/hjarna-cns/vardprogram/nvp-hjarntumorer161222.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/hjarna-cns/vardprogram/nvp-hjarntumorer161222.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/hjarna-cns/vardforlopp/standardiserat_vardforlopp_hjarntumorer_2017-04-27.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/hjarna-cns/vardforlopp/standardiserat_vardforlopp_hjarntumorer_2017-04-27.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/vast/mer-an-bara-cancer.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/vast/mer-an-bara-cancer.pdf
https://www.cancercentrum.se/vast/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/vast/nulagesbeskrivning-hjarntumorer.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/vast/nulagesbeskrivning-hjarntumorer.pdf
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-126-2.pdf?issuusl=ignore
https://skl.se/download/18.d1ab9c915eb6ec705b5460b/1506587243638/Delrapport-overenskommelsen-2017-kortare-vantetider-cancervarden.pdf
https://skl.se/download/18.d1ab9c915eb6ec705b5460b/1506587243638/Delrapport-overenskommelsen-2017-kortare-vantetider-cancervarden.pdf
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Bilaga 1 
 

Rapportmall – Designprojekt 
Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för 

kontaktsjuksköterskor 
15 HP 
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Bilaga 2 
 

Uppdragsbeskrivning för  

Kontaktsköterska- Koordinator 
för patienter med primär hjärntumör Kungälvs sjukhus 

 
Patientgrupp 
Patienter med primära tumörer i CNS, vårdade på Kungälvs sjukhus eller boende i Kungälvs 

sjukhus upptagningsområde. 

 

Syfte 

Syftet med kontaktsköterska/ koordinator är att förbättra omhändertagandet, kontinuiteten och 

skapa trygghet och tillit för patient samt dess närstående. Syftet är även att förbättra 

information och kommunikation mellan patient och vårdgivare samt stärka patientens 

delaktighet i vården. 

 

Arbetsbeskrivning 

Koordinator är en funktion kopplad till patient från utredningens start vid starka misstankar 

om hjärntumör tills utredningen avslutas pga. annan orsak alt kontaktsköterskan tar vid. 

 

Kontaktsköterska är en funktion kopplad till patient med diagnostiserad tumör i CNS. 

 

Både koordinator samt kontaktsköterska ska ha ett skriftligt uppdrag. 

 

I Koordinatorns uppgift ingår att 

(Baserat på nationell funktionsbeskrivning för koordinator inom standardiserade vårdförlopp, 

SVF) 

 

- Kontaktas av ansvarig läkare via bevakning, till Maria Jönegren (ssk under AVH) 

direkt vid misstanke om hjärntumör. 

- Registrera i SVF. 

- Delta vid Inrapportering i INCA. 

- Delta i regionala SVF träffar samt gemensamma SVF träffar på Kungälvs sjukhus. 

- Kontakt för remittenter i samråd med läkare på geriatriken. 

- Återkoppla till in remitterande vid inkomplett skickade remisser. 

- Säkra att vårdförloppet följs och vid avvikelser informera och involvera 

verksamhetschefen eller andra berörda. 

- Säkra att patienten får strukturerad och individanpassad information om 

undersökningstider och annat i det aktuella utredningsförloppet. 

- Understödja säkra övergångar i vårdkedjan till andra vårdgivare och över 

landstingsgränser. 

- Direktnummer till koordinatorfunktionen, 070-085 27 25, finns tillgängligt under 

vardagar året runt för remittent, patient och närstående. Vid frånvaro hänvisning till 

geriatrik mottagningens sekreterare 0303 – 98556. 
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I Kontaktsköterskans uppgift ingår 

(Baserat på kontaktsköterskans uppdrag regionalt cancercentrum väst) 

 

- Vara en tillgänglig kontakt, under vardagar kl. 9:00 – 15:30, för vårdpersonal, patient 

och anhöriga på telefonnummer 070-085 27 25. Vid frånvaro hänvisning till geriatrik 

mottagningens sekreterare 0303 – 98556. 

- Informera, patient och vårdpersonal, om kommande steg i behandlingen/ planeringen. 

- Förmedla kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov. 

- Ge stöd till patienten och närstående vid normal krisreaktion och vägleda till utökat 

psykosocialt stöd vid behov. 

- Säkerställa patientens delaktighet och inflytande i sin vård. 

- Bevaka ledtider och MDK beslut. 

- Ansvar för att en skriftlig vårdplan upprättas och patientpärmen med information 

lämnas till patienten. 

- Ansvar för aktiva överlämningar till eventuell ny kontaktsköterska i vårdkedjan. 

- Delta under MDK ronder/ möten via videolänk. 

- Delta under läkarbesök och vid behov ha möjlighet till egna sjuksköterskebesök med 

patient eller anhöriga. 

- Tillgänglig som stöd för patient och vårdpersonal då patienten ligger inne på sjukhus 

samt i hemmet. 

- Tillgänglig som stöd för information och utbildning, kring patienter med hjärntumör, 

för personal på Kungälvs sjukhus, HSV och primärvård. 

 

Dokumentation 

Dokumentation sker löpande i Melior, under Geriatrik- och rehabiliterings mottagningen. 

Besök på avdelning/ mottagning tillsammans med läkare, registreras i Elvis som 

konsulationsbesök. 

 

Enskilda sjuksköterskebesök på mottagningen 

Besök bokas i Elvis som sjuksköterskebesök. 

Rum på mottagningen bokas via sekreterarna, Geriatrik- och rehabiliteringsmottagningen. 

 

Kompetenskrav 

Legitimerad sjuksköterska, fördelaktigt med genomgången utbildning för kontaktsköterskor. 

 

Kompetensutveckling 

Arbetsgivaren bör främja kompetensutveckling. Behov av detta på individ- och 

verksamhetsnivå upptas årligen via medarbetarsamtal. Utbildning inom neurologiska 

sjukdomar t.ex. hjärntumörer, palliativvård samt existentiella frågor ska eftersträvas. 

Förväntat är även deltagande i kurser, aktuella möten via RCC och utbildningar inom området 

hjärntumörsjukdomar.  

 

Datum:…………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Verksamhetschef   Namnförtydligande 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Kontaktsköterska/ Koordinator  Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

Hej 

Jag heter Maria Jönegren och jobbar som kontaktsköterska på Geriatrik 

och Rehabiliteringskliniken Kungälvs sjukhus. 

Min uppgift är att bistå dig och dina närstående med råd och stöd kring er 

situation. Jag arbetar i nära samarbete med behandlande läkare på 

Kungälvs sjukhus och kan även vara en mellanhand mellan dig/er och 

andra vårdgivare och kontakter när behov finns. 

Jag nås via telefon, 070 – 08 52 725, vardagar mellan 09.00 -15.30. De 

dagar jag inte finns i tjänst hänvisar jag er till att ringa Geriatrik och 

Rehabiliteringsmottagningen, mellan kl. 8.30 – 11.30, på telefonnummer 

0303- 985 56, där sekreterarna kan ta kontakt med ansvarig läkare, 

alternativt om du fått öppen retur, ringa direkt till Avd. 6 tel. 0303 – 98536, 

Kungälvs sjukhus vid mer brådskande frågor. 

Vid behov kan även enstaka mottagningsbesök bokas både med läkare eller 

med mig som kontaktsköterska. 

Geriatrik och rehabiliteringsmottagningen ligger på sjukhusets bottenplan, 

en trappa ned om ni kommer via huvudentrén. 

Ni är välkomna att höra av er vid frågor eller funderingar både till mig och 

till er ansvariga läkare. 

 

 

Maria Jönegren 

Kontaktsköterska 
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Bilaga 4 

 

Öppen retur avd. 6 
 

Du har fått Öppen retur till Kungälvs sjukhus Avd 6. 
 
Vid eventuell försämring av ditt hälsotillstånd, pga 
din grundsjukdom, kan du kontakta avd. 6, för att få 
möjlighet att bli inlagd direkt på avdelningen under 
dygnets alla timmar. 
 
Har du Hemsjukvård tag alltid kontakt med dem     
innan du kontaktar sjukhuset. 
 
Dagtid bör du även kontakta din kontaktsköterska på 
Geriatrik- och Rehabiliteringsmottagningen. 

 
Telefonnummer: 
 
Kontaktsköterska 070 – 0852725 
 
Avd 6   0303 – 98536 
 
HSV   ...................................... 
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Bilaga 5 
Lathund 

 

Patient med nyupptäckt hjärntumör 

 
• Vid misstanke om hjärntumör, Skicka Bevakning för SVF start till: 

kontaktsköterska/koordinator 

Maria Jönegren (hittas under AVH i melior). 

• Remiss neuro.onkologisk rond/MDK, skickas senast tisdag kl. 12, för att 

tas upp på MDK kommande onsdag kl. 15. 00 

Fax: 031 – 741 29 63, tel. 031 – 34 309 90 87. 

Önskvärd information i remiss, se regionalt vårdprogram. 

http://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/hjarna/vast/rm

r-primara-intrakraniella-och-intraspinala-tumorer.pdf 

• Utlåtande från MDK ses i SIEview senast kl. 15.00 torsdagen efter aktuell 

MDK. Ansvarig PAL på KS informerar snarast, inom 3 dagar, pat. kring 

beslut från MDK.   

MDK beskedet ska ej ges via telefon, boka, redan vid skickad MDK 

remiss, in besök på mottagningen kommande torsdag alt fredag för 

information om MDK beslut. 

• Vid läkarsamtal efter MDK Ge vit patientpärm – Hjärntumör.  

Fyll på pärmen med: 

- Ev. Specifik Diagnos 

- Vald behandling, operation, cytostatika och/eller strålning 

- Vård- och läkemedelsberättelse 

- Läkemedelslista 

 

Pat. remitterad till SU för behandling, sköts under behandlingen i gemensam 

regi mellan KS och onkologen SU. Patienten återremitteras till remitterande 

PAL, KS för fortsatt kontroll och vård vid behandlings paus/avslut. Vid åter 

remittering skicka bevakning i melior till K.SSK Maria Jönegren. 

 

Maria Jönegren tel. 070-085 27 25 
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Bilaga 6 

 
Kontaktsköterska/ Koordinator för Patienter 

med eller stark misstanke om hjärntumör 
Kungälvs sjukhus. 

 
Koordinator för SVF registrering samt kontaktsköterska för patienter med 
hjärntumör. 
 
Maria Jönegren tel. 070- 08 52 725 
 
Dagtid kl 8.30 – 15 .30  
 
Går även att nås via bevakning till Maria Jönegren, under Geriatriken- 
AVH – SSK,  alternativt via mail maria.jonegren@vgregion.se. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Kontaktsköterska/ Koordinator för Patienter 

med eller stark misstanke om hjärntumör 
Kungälvs sjukhus. 

 
Koordinator för SVF registrering samt kontaktsköterska för patienter med 
hjärntumör. 
 
Maria Jönegren tel. 070- 08 52 725 
 
Dagtid kl 8.30 – 15 .30  
 
Går även att nås via bevakning till Maria Jönegren, under Geriatriken- 
AVH – SSK, alternativt via mail maria.jonegren@vgregion.se 
 

 

 

 


