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Nationell patientinformation och Min vårdplan via 
1177 vårdguiden 
 
RCC har våren 2020 startat upp nationella arbetsgrupper som ska ta 

fram patientinformation till nationella versioner av Min vårdplan. 

Arbetsgrupperna tappade fart i och med covid-19-pandemin, 

men är nu igång och arbetar igen. De första arbetsgrupperna 

beräknas ha en Min vårdplan redo för publicering under senhösten 

2020. Läs senaste lägesrapporten för mer information. 

 
De nationella, generella texterna har uppdaterats och är klara att 
användas. Här kan du läsa mer om nationell patientinformation. 
 
Det har tagits fram tre filmer om erfarenheter av Min vårdplan via 
1177 Vårdguiden, en patient, en kontaktsjuksköterska och en 
omvårdnadschef. Här kan du se filmerna. 

 

 

Hälsoskattning för cancerrehabilitering 

Arbetet med implementeringen av självskattningsinstrumentet ”Hälsoskattning för 

cancerrehabilitering” fortsätter. Formuläret finns tillgängligt som webbformulär och är integrerat 

med patientens journal. Formuläret finns tillgängligt för både primär och sekundärvård.  

Här kan du läsa mer om Hälsoskattning, webbformulärtjänsten och cancerrehabiliteringsprocessen.  
 
 

Film om strålbehandling 

Cancerfonden har tillsammans med RCC Väst och RCC Stockholm Gotland gjort en ny film om 

strålbehandling. Snart kommer också en film om cytostatikabehandling som även den kommer att 

ligga på cancerfondens hemsida. Här hittar du filmen om strålbehandling. 

 
 

Utbildning 
Kontaktsjuksköterskeutbildning 
Det har kommit många förfrågningar om kontaktsjuksköterskeutbildning vilket är kul att den är 

eftertraktad och att intresse finns. Planen var att det skulle starta en utbildning på Sophiahemmet 

våren -21, men på grund av pandemin är finansieringen oklar. På RCC jobbar vi med att försöka 

lösa det. Hemsidan uppdateras så snart besked kan ges. Här hittar du information om utbildningar. 

 
Webbinarium: Utan kontaktsjuksköterskan stannar cancervården. 
Den 14 oktober bjuder RCC i samverkan in till ett webbinarium där vi ska diskutera 

kontaktsjuksköterskans roll och arbete. Vi presenterar planerna på en enkät som ska gå ut till 
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https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/samverkan/min-vardplan/mvp_lagesrapport_11_2020-09-28.pdf
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-narstaende/min-vardplan/stod-for-information/
https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/min-vardplan-pa-1177/roster-om-min-vardplan-via-1177/
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/halsoskattning-for-cancerrehabilitering/
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/behandlingar/stralbehandling
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/utbildning_kontaktsjukskoterska/


 

kontaktsjuksköterskor och informerar om införandet av nationell Min vårdplan. Här hittar du 

information om webbinarium. 

 
 

Kontaktsjuksköterskans uppdrag 

Det regionala uppdraget för kontaktsjuksköterskor är uppdaterat. Det utgår nu från det nationella 

med ett regionalt tillägg. Det finns även ett diskussionsunderlag, Underlag för att utveckla 

kontaktsjuksköterskans uppdrag som kan hjälpa er i verksamheterna när ni diskuterar ert uppdrag.  

Här hittar du information om kontaktsjuksköterskans uppdrag. 

 

Nöjdare patienter med satsning på kontaktsjuksköterska och individuell 

vårdplan 

Med initiativ från 2012 års regionala cancerplan kom rollen kontaktsjuksköterska, individuell 

vårdplan och standardiserade vårdförlopp (SVF) att löpande införas i sjukvårdsregionens 

cancervård. Mellan 2013 och 2017 genomfördes en studie bland 3 154 patienter som hade opererats 

för tjock- och ändtarmscancer, för att mäta om dessa satsningar påverkade patienternas upplevelse 

av behandlingen. Studien visar att patienternas nöjdhet ökade i takt med införandena, och under 

samma period minskade väntetiderna markant. Här kan du läsa den publicerade artikeln. 

 

Projektet samordnande kontaktsjuksköterska   

Projektet samordnande kontaktsjuksköterska (sam kssk) startade 1 februari 2015 med 5 

diagnosområden samt 1 sam kssk för alla patienter med cancer på Gotland. Projektet utökades 1 

oktober 2017 till att omfatta alla diagnoser. Projektet har haft 5 områden som varit sam kssk:s 

huvudfokus; kontaktsjuksköterska, Min vårdplan, aktiva överlämningar, cancerrehabilitering och 

standardiserade vårdförlopp (SVF). I samband med projektförlängningen gjordes även en 

omorganisation av processledarorganisationen som innebar att det i alla diagnoser nu finns en 

processledare (PL) i medicin på 20 % och en sam kssk som är processledare (PL) i omvårdnad.  

Under våren har en utvärdering gjorts som visar att rollen har stor betydelse för utvecklingen av 

cancervården från patientens perspektiv. Andelen patienter som fått en namngiven 

kontaktsjuksköterska, Min vårdplan (och uppdatering av den) har ökat markant sedan projektstart 

visar utvärderingen i form av patientenkäter.  

Projektet avslutas sista december 2020 och arbete pågår med verksamheterna om hur det arbete 

som drivits av sam kssk ska fortsättas och vidareutvecklas. Det kommer mer information framöver. 

 

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

Avslutningsvis 
Det finns en sluten Facebook grupp, Nätverk för kontaktsjuksköterskor i Stockholm Gotland 
regionen. Skicka en ansökan via Facebook så lägger jag in dig. 
 
Charlotta Lönnqvist, regional samordnade för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan. Kontakta 
gärna mig om ni har frågor eller funderingar: charlotta.lonnqvist@sll.se. 
 

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2020/oktober/webbinarium-kontaktsjukskoterska-och-min-vardplan/
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https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/samverkan/stoddokument-kssk/instruktion-o-stod-for-utveckling-av-kontaktsjukskoterskans-uppdrag_190705.pdf
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/codi.15289?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-oss/nyhetsbrev/
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-oss/nyhetsbrev/
mailto:charlotta.lonnqvist@sll.se

