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Utbildning för kontaktsjuksköterskor 

  
Affektfokuserad cancerrehabilitering 

                                                En två dagars utbildning för kontaktsjuksköterskor vars mål är att öka 

                                                kunskapen om psykologiska reaktioner vid cancersjukdom och värdet av att 

                                                arbeta med strukturerade bedömningar av psykosociala behov för att hitta 

                                                de patienter som är i behov av extra stöd, tidigt under sin cancerbehandling. 

                                                 

               Nästa kurstillfälle är 2-3 maj, mer information och anmälan här 
 

Kontaktsjuksköterskan i cancervård, 7.5 hp. 

Kontaktsjuksköterskan är patientens fasta kontakt i cancervården. Kursens 
fokus är att utveckla kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att 
verka i cancervårdens processorienterade arbetsform. 
 
Vårens kurs har börjat. Ny kurs planeras till hösten 2019. 

Vid frågor kontakta Maria Franchell maria.franchell@sll.se. 
 

Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor, 7.5 hp 
Syftet med kursen är att ge en teoretisk bas om cancersjukdomars orsak och behandling, den senaste medicinska 

utvecklingen samt onkologisk vård. 

 

Nästa kurs startar 19 mars 2019 och avslutas i september. Datum för avslutningsseminariet och 

mer information om kursen skickas ut av kursledningen en månad före kursstart. Mer information 

och anmälan finns här. Vid frågor kontakta Maria Franchell maria.franchell@sll.se. 

 

 

Nationell kontaktsjuksköterskedag i Stockholm 18 mars i samband med 
Onkologidagarna 

Sjuksköterskor i cancervård anordnar i samverkan med nationella arbetsgruppen för 

kontaktsjuksköterskor dagen som sker i samband med onkologidagarna. Det kommer även att 

anordnas en workshop om cancerrehabilitering den 19 mars. Program och anmälan för dessa 

aktiviteter finnas här. 

 

 

Regional kontaktsjuksköterskedag 8 maj 

Syftet med dagen är att ge ökad kunskap kring vad en intellektuell funktionsnedsättning innebär 
och vad vi ska tänka på vid bemötande. Det kan bland annat handla om att få information på ett 
enklare språk och att skapa tillit och att vara flexibel i mötet med personer med 
utvecklingsstörning. 

Information och anmälan hittar du här 
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Min vårdplan digitaliseras 

Arbetet med att ta fram en elektronisk lösning för Min vårdplan fortsätter både på nationell och 

regional nivå. I vår region har patienter med huvud-hals vid Karolinska Universitetssjukhuset 

cancer erbjudits möjligheten sen i juni 2018. Under våren 2019 kommer patienter med bröstcancer 

på bröstcentrum Södersjukhuset, patienter med huvud- och halscancer samt bröstcancer på 

Gotland och hjärntumörer på Karolinska Universitetssjukhuset.  

Charlotta Lönnqvist har ett regionalt uppdrag att arbeta med införandet i regionen. Hör av dig till 

henne om ni är intresserade att starta eller har frågor om lösningen. Hennes mailadress är 

charlotta.lonnqvist@sll.se.  

För information om hur arbetet går på nationell nivå finns information här. 

 

Rapport från Ung Cancer 

Ung Cancer genomförde 2018 den överlägset största undersökningen av unga vuxna 

cancerberörda någonsin i Sverige. Detta resulterade i en rapport som du kan läsa här 

 

 

Planerad specialiserad cancerrehabilitering  

Från och med 1 november gäller nya avtal för planerad specialiserad cancerrehabilitering. 

Förändringarna är: 

Ny vistelsetid 

Vårdvalsområdet byter namn till Planerad specialiserad cancerrehabilitering. From 1 

november 2018 är vistelsetiden hos samtliga vårdgivare 10 dagar (5+5 dagar) med hemgång 

över helgen.  

 

Remissförfarande 

Remittent skickar remiss direkt till den vårdgivare som patient önskar få sin rehabilitering hos.  

Digital remiss kommer finnas tillgänglig i Take Care (finns from 2018-11-01). För de som inte 

har tillgång till Take Care kommer det inom kort finnas en skrivbar pdf:ad remissblankett på 

Vårdgivarguiden som kan användas. Remissen signeras av läkare.  

 

Information om vårdvalet 

Uppdaterad information om vårdvalet och vårdgivare finns på Vårdgivarguiden och 1177.  

Då det är ett litet vårdvalsområde med endast fem vårdgivare i dagsläget finns också möjlighet 

att kontaktsjuksköterskor och läkare kommer kunna vägleda de patienter som är osäkra vilken 

vårdgivare de ska välja. Om patient inte kan välja rekommenderas att man skickar remiss till 

den vårdgivare som ligger närmast patientens bostadsadress. 
 
 

Cancerrådgivningen 
Cancerrådgivningen är en telefonrådgivning för cancerpatienter, närstående och allmänhet i 
Stockholms län och region Gotland. Uppdraget är att besvara frågor om cancer och ge psykosocialt 
stöd. 
  
Cancerrådgivningen har fått ett utökat uppdrag i samband med införandet av de standardiserade 
vårdförloppen. En särskild samordnarfunktion har inrättats som ska samordna och stödja 
koordinatorerna ute i förloppen. Kontakt med Cancerrådgivningen kommer också att erbjudas som 
ett stöd till patienter som fått besked om allvarlig misstanke om cancer. Mer info finns här. 
 

mailto:charlotta.lonnqvist@sll.se
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-narstaende/min-vardplan/
https://ungcancer.se/nyheter/de-unga-bakom-cancern/
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Cancerrådgivningen kommer gärna ut till er och informera om sin verksamhet. Vill du ha 
informationsmaterial om verksamheten att dela ut till patienter och närstående kontakta: 
lenita.lundin@sll.se   
 
 

Diagnosspecifika regionala nätverk för kontaktsjuksköterskor 
De samordnande kontaktsjuksköterskorna bjuder in alla kontaktsjuksköterskor inom processen till 
nätverksträffar 2-4 gånger per år. Syftet med nätverken är att träffa varandra och bygga samarbete, 
men även diskutera gemensamma frågor kring patientprocessen, till exempel säkerställa att 
patienterna får samma information. Har du inte fått inbjudan till en nätverksträff, ta kontakt med 
samordnande kontaktsjuksköterska för din process. Mailadresserna hittar du här 
 

Hur vet jag vad som händer på RCC?                                                                           
Ett allmänt nyhetsbrev om vad som är på gång kommer regelbundet. Du kan läsa senaste 
nyhetsbrevet och skapa en prenumeration här  
 
 

Avslutningsvis 
En påminnelse om att om du ser i maillistan att någon kollega saknas, maila mig så lägger jag till 
dem i maillistan.  
 
Det finns en sluten facebook grupp Nätverk för kontaktsjuksköterskor i Stockholm Gotland 
regionen. Skicka en ansökan via facebook så lägger jag in dig. 
 
 
Bodil Westman, regional samordnade för kontaktsjuksköterskor 
Kontakta gärna mig om ni har frågor eller funderingar: bodil.westman@sll.se   
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