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KSSK uppdrag – nationell 

Fokus på områden där samverkan/samarbete 

behövs 

Tydligt uppdrag även vid bubbla uppdrag

Sammanfattning



Kontaktsjuksköterskans uppdrag

Är tydligt namngiven för patienten

Har specificerad tillgänglighet och kan hänvisa till 

annan kontakt när hon/han inte är tillgänglig

Informerar om kommande steg

Förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån 

patientens behov

Ger stöd till patienten och närstående vid normal 

krisreaktion

Vägleder till psykosocialt stöd vid behov

Säkerställer patientens delaktighet och inflytande i 

sin vård

Bevakar aktivt ledtider

Har dessutom:

ett tydligt skriftligt uppdrag

kunskap som regleras av innehåll och 

avgränsningar i varje patientprocess

Ansvar för att en skriftlig individuell vårdplan 

upprättas

Ansvarar för aktiva överlämningar till en ny 

kontaktsjuksköterska

Uppgiften att delta i multidisciplinära 

ronder/möten

Tillägg RCC Norr: Inrapportering i 

kvalitetsregister



Norra regionen

• KSSK uppdrag, utgår från den nationella uppdragsbeskrivningen

• Koordinator och KSSK behöver tät samverkan/samarbete, 

kunskap om varandras uppdrag och roll i vårdprocessen

• Aktiv överlämning till KSSK, angivet i SVF 

• Alla patienter ska erbjudas kontakt med en KSSK på den cancer 

vårdande kliniken

• KSSK patientens och närståendes stöd / Koordinator vårdens stöd

• Vid ”dubbla uppdrag” vad tillkommer 



Tydligt namngiven/ Tillgänglighet

• Kssk tydligt namngiven för patienten  

• Information till patient/närstående om tillgängligheten och vem som 

har huvudansvaret i vårdprocessen

• Rutiner vid hänvisning från koordinator till kssk (annan profession)



Information och kunskap

• Individanpassa information om kommande steg

• Vilken information ges? När, av vem och hur ges informationen?

• Information genom vårdkedjan – samma?

• Hur säkerställer vi att patienten uppfattat given information

• Kunskap behövs om diagnosen och dess 

symtom/behandling/bieffekter, aktuell vårdprocess och varandras 

uppdrag



Cancerrehabilitering
Förmedlar kontakt till annan profession

• Vem och Hur görs bedömningar utifrån patientens behov? Vad 

står i aktuellt SVF?

• När kopplas KSSK in? När och hur förmedlas kontakt vidbehov, 

hur återkopplar KSSK till koordinator? 

• Vilka andra professioner finns i teamet? 

• Vilket stöd erbjuds närstående?

• Barn som anhörig – hur säkerställer vi att lagen efterföljs?



Stöd

• Kommunikation, bemötande, information – Utbildning/Erfarenhet 

• Vad är normal krisreaktion och när behöver patienten/närstående 

utökad stöd?

• Socialt, ekonomisk, resor



Delaktighet

• Individanpassad information – har patienten uppfattat given 

information

• Min vårdplan (Skriftlig individuell vårdplan) – delaktighet och ett 

tydlig patientperspektiv



Bevakar aktivt ledtider

• Vilka ledtider är aktuella att bevaka, är dessa förtydligade?

• Vem bevakar vilka ledtider? Behöver tydliggöras i vårdprocessen.



Skriftligt uppdrag

• Utgår från uppdraget/funktionen

• Utvärdera och återkoppla regelbundet

• Uppdraget/funktionen förankrat i verksamheten?



Delta i multidisciplinära ronder/möten

• Vilken roll har Kssk/Koordinatar vid MDK

• Hur förmedlas patientens frågor till och från konferensen?

• Återkoppling till patienten vem, när och hur?



Aktiva överlämningar

• Hur, vad och när? Finns rutiner utarbetade?

• Information till patienten, tydligt för patient/närstående?

Under patientens tid i cancervården förekommer ofta överlämningar mellan olika vårdgivare. För

att skapa en sammanhållen vårdkedja för patient och närstående ska alla överlämningar vara

”aktiva”. Aktiv överlämning innebär att den som har ansvaret för patienten tar kontakt, muntligt

och skriftligt, med nästa instans. Den som aktivt’ överlämnat har fortsatt ansvar till dess att

mottagande instans bekräftat att kontakt tagits med patienten. Uppstartade åtgärder och insatser inom

omvårdnad, palliation och cancerrehabilitering ska följas upp, utvärderas och dokumenteras av aktuell

vårdgivare, oavsett vem som startat åtgärden/insatsen. Mottagande instans kan finnas inom

specialistvård,primärvård eller kommunal vård. Mottagare kan vara ny namngiven

kontaktsjuksköterska, rehabiliteringsansvarig, med flera. Byte av ansvarig vårdgivare ska tydligt

framgå i journalen och i patientens Min vårdplan.

Utarbetad av Nationella arbetsgruppen Kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan, Nätverket inom Cancerrehabilitering och godkänd av RCC Samverkan



Sammanfattning

Utgå från uppdraget/funktionen – vem gör vad och hur ska ni 

samverka/samarbeta

Processkarta/Beskrivning av vårdkedjan

Uppföljning 

Samverka med övriga professioner

KSSK patientens och närståendes stöd

Koordinator vårdens stöd



Frågor?

Tack för mig!

katja.vuollet@vll.se

mailto:katja.vuollet@vll.se

