
Nyhetsbrev kontaktsjuksköterskor 

MAJ 2017  

  
 

 
Hej!      
Dags för nytt nyhetsbrev med aktuell information till er 
kontaktsjuksköterskor.    
Länk till RCC:s generella nyhetsbrev finns längst ner i detta brev. 
 
 

Utbildning för kontaktsjuksköterskor 
     

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. 
 
Höstens kurs börjar v 37.  

Anmälan till vårens kurs kommer öppna under oktober. 

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

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. 

 

Kursen kommer att ges även i höst och kursdatum finns här. 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 v 45 med uppstartsmöte 5 november mellan klockan 13.00 och 16.00 på 

Regional Cancercentrum på Västgötagatan 2 i Stockholm.  Datum för avslutningsseminariet och 

mer information om kursen skickas ut av kursledningen under oktober månad 

Anmälan gör du här. Vid frågor kontakta Maria Franchell maria.franchell@sll.se. 

 

Förändringsarbete genom team - tillsammans kommer vi längre 
En kurs för teamet, eller kollega på annan enhet inom samma process där ni identifierat och vill driva ett 
förändringsarbete. Kursen ger dig kunskap, verktyg och stöd i förändringsarbetet. 
 
Ny kurs startar i höst. Vid frågor kontakta Katarina Lannervall, katarina.e.lannervall@sll.se 
 
 

 

Innehåll 
 

 Utbildning för 

kontaktsjuksköterskor 

 Regionala 

kontaktsjuksköterskedagar      

 Enkät om ert uppdrag 

 Hälsofrämjande 

levnadsvanor vid cancer 

 Patientinformation om 

cytostatikabehandling 

 Nyheter inom screening 

 Ny patientinformation om 

kvalitetsregister 

 Min vårdplan digitaliseras 

 Cancerrådgivningen 

 Diagnosspecifika regionala 

nätverk för 

kontaktsjuksköterskor 

 Hur vet jag vad som händer 

på RCC? 

 

 

mailto:maria.franchell@sll.se
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/affektfokuserad-cancerrehabilitering/
mailto:maria.franchell@sll.se
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/utbildning/
mailto:maria.franchell@sll.se
mailto:katarina.e.lannervall@sll.se


 

 

Kontaktsjuksköterskedag Stockholm 9 oktober 
Vad är delaktighet för patienter? Hur kan vi jobba för att patienterna ska känna sig delaktiga? Kom 

till kontaktsjuksköterskedagen 9 oktober så diskuterar vi detta.  

Mer information och anmälan här 

 

Kontaktsjuksköterskedag Visby  
Mer information kommer. 

 

Enkät om ert uppdrag 
Ni har tidigare fått enkäter om ert uppdrag och jag kommer att skicka ut en inom ett par veckor. 

Det är samma enkät som vi från RCC Stockholm – Gotland skickat ut tidigare för utvärdering av 

kontaktsjuksköterskerollen. Jag hoppas att ni tar er tid att svara, det är oerhört viktigt att få era 

synpunkter. Jag gör en sammanställning som blir ett underlag i uppföljning av 

kontaktsjuksköterskefunktionen i olika avtals- och kvalitetsuppföljningar. 

Separat mail med länk till enkäten kommer. 

 

Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer 
Våra patienter har många frågor kring levnadsvanor och hur de ska förhålla sig under och efter sin 

cancerbehandling. Under senaste åren har ny forskning kring cancer och rökning, alkohol, fysisk 

aktivitet och kost visat på att förändring av levnadsvanorna påverkar resultatet av behandlingen och 

cancerrehabiliteringen. Ett kunskapsunderlag har tagits fram av Sjuksköterskor i cancervård, Svensk 

sjuksköterskeförening, Svenska Läkarsällskapet, Dietisternas riksförbund och Fysioterapeuterna. 

Kunskapsunderlaget utgår från Socialstyrelsens riktlinjer och har anpassats till personer med cancer. 

Kunskapsunderlaget kommer att finnas på hemsidan inom kort. 

 

Patientinformation om cytostatikabehandling - Regimbiblioteket 

RCC har i flera år arbetat med att nationellt ensa behandlingsregimer (oftast cytostatika-
kombinationer) i det så kallade Regimbiblioteket. Ensningen gäller såväl benämningar som innehåll 
och administrationssätt. Under 2018 kommer nationell patientinformation att arbetas fram för 
specifika behandlingsregimer. Målet är att dessa ska kunna länkas till den nationella, generiska 
versionen av Min vårdplan. Länk till Regimbiblioteket finns här 

 

Nyheter inom screening 
I höst får 20 000 kvinnor i Stockholms län och Gotland som uteblivit från cellprovtagning ett kit i 

brevlådan för att själva testa om de bär på humant papillomvirus, hpv, som kan ge livmodercancer. 

Självtester har i studier visats vara ett effektivt sätt att nå kvinnor som uteblir från screening. Läs 

mer här. Har du frågor kontakta viveka.lundstrom@sll.se.  

 

Ny patientinformation om kvalitetsregister 

Det är mycket viktigt att varje patient får information före registrering i ett kvalitetsregister. 

Patienten kan till exempel få information i sin kallelse eller av den personal patienten möter – 

på papper, i form av en broschyr eller muntligt. Varje kvalitetsregister har tagit fram ny 

patientinformation som ska ges till patienterna. Om du inte sett denna, prata med den person 

som rapporterar in tillkvalitetsregister på din klinik. 
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Min vårdplan digitaliseras 

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

nivå. Först ut i landet med att testa lösningen är kontaktsjuksköterskorna för huvud-hals cancer vid 

Karolinska Solna. De kommer att berätta om sina erfarenheter på kontaktsjuksköterskedagen den 9 

oktober. 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 

 
 

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 
 
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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