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Från och med i höst är Charlotta Lönnqvist regional samordnare för 
kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan och är den som kommer 
driva frågor tillsammans med er. Hör gärna av er med synpunkter 
charlotta.lonnqvist@sll.se.  

 

Vad hände med de förbättringsarbeten som 
planerades i kontaktsjuksköterskeutbildningen? 
En enkätuppföljning av kontaktsjuksköterskeutbildningen i 
cancervård för åren 2015–2018 genomfördes under våren 2019.  
Av 90 enkäter som mailades ut fick vi 50 svar (56%). 
På frågan, Har din projektplan lätt till ett förändringsarbete svarade 22 ja 
(44%) och 28 nej (56%). 
Exempel på förändringar som genomförts efter utbildningens slut: 
• Etablerat nya rutiner vid nybesök där kssk och läkare träffar 

patient tillsammans och gemensamt upprättar MVP 
• Infört MVP  
• Infört en tidsaxel i MVP 
• Förbättrad rutin för uppföljning efter operation 
• Att kssk är med vid cancerbesked 
• Gällande rutiner har förtydligats och samarbeten mellan 

enheter har förbättrats 
Kommentarer till varför man inte implementerat sin projektplan 
handlade om resursbrist, utmaningar inom organisationen och 
bristande stöd från ledning. 

 

Behandlingsinformation på RCC Stockholm Gotlands hemsida 

Det informationsmaterial som tagits fram till ”pärm” och Min vårdplan på 1177.se har funnits 

under fliken Stöd vid information. Fliken byter nu namn och kommer istället att heta Underlag 

patientinformation, Min vårdplan. Förändringen kommer ske succesivt på de olika diagnoserna under 

hösten. 

 

Hälsoskattning för cancerrehabilitering som Webbformulär i TakeCare 

Återkommande bedömning av rehabiliteringsbehov är utgångspunkten för att rätt åtgärder sätts in i 

rätt tid. Bedömning av fysiska, psykiska, sociala och existentiella rehabiliteringsbehov ska göras 

regelbundet under vårdprocessen, med start så tidigt som möjligt, förslagsvis redan i samband med 

diagnostillfället. Det åligger den diagnosspecifika cancerprocessen, och varje verksamhetsområde, 

att bryta ned bedömning av rehabiliteringsbehov till lokal rutin. I rutinen ska framgå lämpliga 

tidsintervall för ny bedömning och tydlighet kring utvärdering och uppföljning av insatta 

rehabiliteringsåtgärder. 

Ett bra kliniskt hjälpmedel för att kartlägga patientens behov av cancerrehabilitering har utarbetats i 

Uppsala Örebro län. Formuläret Hälsoskattning för cancerrehabilitering är validerat och utvecklat 

för att användas i den kliniska vardagen av kontaktsjuksköterskan. 

Under hösten lanseras Hälsoskattning för cancerrehabilitering som ett webbformulär via 

formulärtjänsten i TakeCare. Patienten loggar in via 1177.se alternativt via en länk, till exempel i 
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kallelsebrevet till mottagningen. Patienten skattar sina rehabiliteringsbehov genom att fylla i 

Hälsoskattning för cancerrehabilitering och skattningsresultat exporteras sedan till TakeCare som 

en journalanteckning. Kontaktsjuksköterskan och patienten upprättar därefter en 

rehabiliteringsplan, med lämpliga åtgärder, tillsammans vid till exempel ett mottagningsbesök eller 

via telefon. Rehabiliteringsplanen dokumenteras i patientens journal. Mer information om hur man 

går tillväga för att starta upp Hälsoskattning för cancerrehabilitering som webbformulär kommer 

inom kort.  

 

Har ni frågor angående Hälsoskattning för cancerrehabilitering kontakta i första hand er 

samordnande kontaktsjuksköterska inom er diagnos. Ansvarig för implementeringen är Ylva 

Hellstadius, processledare för cancerrehabilitering. 

 

Nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan  

I denna grupp ingår en representant från varje RCC region. Som representant från vår region har 

Charlotta Lönnqvist från och med i höst tagit över efter Bodil Westman. Gruppen får sitt uppdrag 

av RCC i samverkan och syftet är att samverka i frågor som är aktuella kring  

kontaktsjuksköterskeuppdraget och Min vårdplan.  

 

Nationell patientinformation och Min vårdplan på 1177.se  

Arbetet med att införa digital Min vårdplan fortsätter både på nationell och regional nivå. I vår 

region erbjuds patienter med huvud- och halscancer, blodcancer, bröstcancer och hjärntumörer 

Min vårdplan på 1177.se.  Under hösten kommer även patienter med gynekologiska cancer anslutas 

och många fler enheter är intresserade.  

 

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, charlotta.lonnqvist@sll.se.  

 

Under våren har Min vårdplan på 1177.se utvärderats på nationell nivå. Rapporten kommer inom 

kort att finnas på RCC:s hemsida. Här kan ni läsa mer om hur arbetet går på nationell nivå. 

 

Informationsfilmer för patienter 

RCC Väst och RCC Stockholm Gotland har i samarbete gjort två informationsfilmer som riktar sig 
till patienter, närstående och allmänheten.  
 
Filmerna har gjorts i samverkan med forskare, klinisk verksamma inom cancervården och IUS 
Innovation. Syftet med filmerna är att ge enkel information och ska ses ett av flera alternativ som 
patienter, närstående och allmänheten har för att ta till sig aktuell kunskap. 
I nuläget är filmerna på svenska, men arbete för att kunna översätta filmerna till flera språk pågår. 
Filmerna finns tillgängliga via RCC Samverkans YouTube Kanal och i MVP. 
 
Här hittar du filmen om Fysisk aktivitet och träning under cancerbehandling. 
Här hittar du filmen om Strålbehandling vid bröstcancer. 
 

Cancerrådgivningen 
Cancerrådgivningen är en telefonrådgivning för cancerpatienter, närstående och allmänhet i Region 
Stockholm och Region Gotland. Uppdraget är att besvara frågor om cancer och ge psykosocialt 
stöd. Mer information hittar du på vår hemsida. 
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https://www.youtube.com/watch?v=kc0X4QSORKA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YqKea_JCcvvS-TMVLY56dy_N0P8e9opyYLTVmN21b5-7X8Yx7WBwx5oA
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Diagnosspecifika regionala nätverk för kontaktsjuksköterskor 
Har du inte fått inbjudan till en nätverksträff, ta kontakt med samordnande kontaktsjuksköterska 
för din process. Här kan du hitta mailadresser till respektive samordnande kontaktsjuksköterska. 
 

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. 
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