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Sammanfattning 

Projektet Samordnande kontaktsjuksköterska startade i februari 2015 med syfte att ur patientens 
perspektiv skapa en mer sammanhållen vårdkedja. Fem diagnosområden valdes (gynekologisk-, 
hematologisk-, huvud-hals-, prostata- och övre gastrointestinal cancer) för att de representerade 
olika aspekter på bristande kommunikation inom patientprocesserna som framkommit i tidigare 
rapporter. Inom ramen för projektet etablerades och utvärderades den nya rollen samordnande 
kontaktsjuksköterska. I uppdraget som samordnande kontaktsjuksköterska ingick att arbeta med 
samordning av vårdkedjan utifrån patientens perspektiv för att öka tryggheten. Uppdraget 
omfattade även att arbeta för att stärka patienternas möjlighet till delaktighet och förbättra 
informationen. Det innefattade att arbeta med att stärka kontaktsjuksköterskans uppdrag, att 
skapa rutiner för upprättande och uppdatering av Min vårdplan samt att skapa rutiner för aktiva 
överlämningar mellan kontaktsjuksköterskor på sjukhus, och andra enheter som avancerad 
sjukvård i hemmet (ASIH), som ingår i vårdkedjan. 11 samordnande kontaktsjuksköterskor 
anställdes inom projektet, varav en som ansvarig för alla cancerprocesser på Gotland.  

I prostatacancer processen var det primära uppdraget att hitta arbetssätt relaterat till symtomfria 
män, som vill ta PSA-prov som hälsokontroll. Syftet var att säkerställa att friska män som vill ta 
PSA-prov får balanserad information inför provtagning. omfattade projektet att arbeta med 
Informerad man inför PSA-provtagning. Detta finns redovisat i separat rapport (Informerad man 
inför PSA-provtagning, slutrapport 2017-10-20). 

Den 1 oktober 2017 utökades projektet till att omfatta fler diagnosgrupper inom cancervården. I 
samband med projektförlängningen gjordes en samordning med den sjukvårdsregionala 
processledarorganisationen. Detta innebar att för i stort sett alla diagnoser fanns en processledare 
(PL) i medicin och en samordnande kontaktsjuksköterska som processledare (PL) i omvårdnad. 
Samordnande kontaktsjuksköterskan har haft ett specifikt uppdrag (Bilaga 1) och har tillsammans 
med PL medicin haft  
  ”ansvar och befogenhet att leda arbetet tvärprofessionellt på regional nivå inom patientprocessens  
  alla delar: förebyggande arbete, utredning, behandling, rehabilitering och palliativ vård.” 

 
Sammanlagt har samordnande kontaktsjuksköterska i 15 patientprocessser ingått i projektet. En 
samordnande kontaktsjuksköterska har haft ett övergripande uppdrag för alla patientprocesser på 
Gotland och en har ett övergripande uppdrag för barncancer. De samordnande 
kontaktsjuksköterskorna har haft fasta tjänster på någon av sjukvårdsregionens sjukhus med 
projektanställning vid Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland (RCC). Under 2019 
kopplades en samordnande kontaktsjuksköterska för urologiska cancerdiagnoser vid RCC norr 
till projektet. 

Utvärdering av projektet har genomförts med patientenkäter inom de patientprocesser som 
ingick vid projektets start, fokusgrupper med patienter, chefer och kontaktsjuksköterskor samt 
med projektledning och projektmedlemmar. Utvärderingen visar att den nya funktionen har lett 
till betydande förbättringar. Resultat från patientenkäter visar att fler patienter fått en 
kontaktsjuksköterska och Min vårdplan. Fokusgrupperna visar att kontaktsjuksköterskans roll 
blivit tydligare bland annat genom arbetet med att ta fram arbetsbeskrivningar vid enheterna. 
Utvärderingen av patienternas uppfattning finns redovisad i vetenskapliga artiklar. 
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Samordnande kontaktsjuksköterskerollen är viktig utifrån både patientens och hälso-och 
sjukvårdens perspektiv, men det finns flera utmaningar utifrån rollens nuvarande utformning. 
Dels ses organisatoriska problem kring ledarskap och mandat dels överlappning med andra roller 
vid klinikerna som till exempel vårdutvecklare och omvårdnadsansvariga.  

Projektet avslutades 31 december 2020. 

              

 

Patienternas syn på cancervården 

De samordnande kontaktsjuksköterskorna började sitt uppdrag med att genomföra intervjuer och 
följa patienter genom vården för att få kunskap om vad som fungerar och vad som kan förbättras 
inom patientprocesserna. Detta har sammanlagt inneburit flera hundra samtal med patienter 
under processen från diagnos, genom behandling och till uppföljning eller palliativ vård. Det som 
framkom i intervjuerna var att flertalet patienterna var nöjda med den vård de fått och de kände 
en trygghet vid den enhet där de för tillfället vårdades. Men det fanns brister i övergångarna 
mellan olika enheter i vården, till exempel mellan kliniker men även mellan sluten- och 
öppenvård inom klinikerna. De patienter som angav att de hade en kontaktsjuksköterska 
upplevde det som en stor trygghet. 

Patienterna uppgav även områden där de önskade att det skulle fungera bättre och dessa kom att 
bli underlag för det fortsatta arbetet i projektet. Den bild som dessa patienter gav var enskilda 
patienters berättelser, dock stärktes dessa berättelser av resultatet i den enkät, till patienter med 
diagnos (gynekologisk, hematologisk, huvud-hals och övre gastrointestinal cancer) 2014, som 
skickades ut under våren 2015. De samordnande kontaktsjuksköterskorna har också under 
projektets gång haft regelbundna kontakter med aktuella patientföreningar för att kontinuerligt ta 
del av deras syn på brister inom cancervården. 

Utredningsfasen angav patienterna som en av de mest psykiskt påfrestande delarna av 
vårdkedjan. Patienterna upplevde att de saknade stöd i denna del av processen. Många patienter 
uppgav även att de hade önskat att kontaktsjuksköterskan varit med i samband med diagnosen 
för att kunna följa upp och förklara vad som sas, då de inte alltid hade lätt att ta till sig 
informationen. Patienterna uppgav också en bristande kunskap om och en osäkerhet kring hur de 
ska hantera symtom efter behandling. Vården uppger att patienterna ska ringa vid försämring 
eller ta mediciner vid behov - men vad innebär det? Patienten har ingen erfarenhet av sjukdomen 
och önskade att vården kunde ge mer stöd och om möjligt kunna ge mer konkreta råd. 

Kartläggningen av patientsynpunkter på vården har legat till grund för det arbete som genomförts 
inom projektet. 
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UPPDRAGET 

Samordnande kontaktsjuksköterskan har haft ett specifikt uppdrag (Bilaga 1) och har tillsammans 
med PL medicin haft  
          ”ansvar och befogenhet att leda arbetet tvärprofessionellt på regional nivå inom patientprocessens alla delar:   
                       förebyggande arbete, utredning, behandling, rehabilitering och palliativ vård.” 

 

Figur 1: Beskrivning av samordnade kontaktsjuksköterskans sammanhållande roll  

 
Målen för deras gemensamma arbete är beskrivna i den regionala cancerplanen under respektive 
diagnos men även under övergripande mål (https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-
oss/strategisk-utvecklingsplan/cancerplan-2020-2023. Samordnande kontaktsjuksköterska har 
varit en sammanhållande funktion inom sin process, initierat och lett möten som främjar 
samverkan mellan olika verksamheter, professioner, övriga processledare och RCC. 
Samordnande kontaktsjuksköterska för Gotland har varit en länk för informationsöverföring 
mellan RCC, processledare, sjukvården i Stockholm och på Gotland. 

Projektet identifierade 5 områden som är huvudfokus och de områdena är 

• Kontaktsjuksköterska 
• Min vårdplan 
• Aktiva överlämningar 
• Cancerrehabilitering 
• Standardiserade vårdförlopp (SVF).  
För varje område formulerades ett antal mål som de samordnande sjuksköterskorna har strävat 
emot i sitt arbete. Redovisning av hur målen uppnåtts finns längre fram i rapporten. 
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Kontaktsjuksköterska  

Samordnande kontaktsjuksköterska har varit ledande i arbetat att tillsammans med 
kontaktsjuksköterskor och omvårdnadschefer ta fram arbetsbeskrivningar som utgår från den 
nationella uppdragsbeskrivningen (https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-

narstaende/kontaktsjukskoterska/) för kontaktsjuksköterska med anpassningar till patientprocess och 
enhet. Arbete har även gjorts för att arbetssättet ska vara likvärdigt vid olika enheter inom 
processen. Samordnande kontaksjuksköterska har verkat för att kontaktsjuksköterskans uppdrag 
ska ses som en avancerad roll som kräver formell utbildning som kontaktsjuksköterska och 
optimalt en specialistsjuksköterskeutbildning. Ett stort antal kontaktsjuksköterskor har 
uppmuntrats till att genomgå uppdragsutbildningen till kontaktsjuksköterska. 

Diskussioner har förts kring vad som är kontaktsjuksköterskans arbetsuppgifter och vad som kan 
utföras av andra sjuksköterskor eller andra yrkesgrupper. Arbete har även gjorts för att identifiera 
brister i enhetens följsamhet till kontaktsjuksköterskans uppdrag, till exempel genomfördes en 
kartläggning av telefontillgänglighet till kontaktsjuksköterska under 2018. Kartläggningen visade 
på brister utifrån de krav på tillgänglighet som ställts i uppdragsbeskrivningen för 
kontaktsjuksköterska. Rapporten lämnades till avtalshandläggare som underlag för kommande 
uppföljning av avtal.  

Nya arbetssätt har införts för att uppfylla kontaktsjuksköterskans uppdragsbeskrivning.  Till 
exempel för ökad kontinuitet genom att kontaktsjuksköterskan följer genom vårdprocessens olika 
delar i hjärntumörsflödet. Implementering av sjuksköterskeledda mottagningar för 
symtomkontroller under behandling, uppföljning efter avslutad behandling och för patienter som 
vill sluta röka har initierats och genomförts. Inom öppenvårdsurologin har samordnande 
kontaktsjuksköterska deltagit i ”kvalitetsdialogmöten” mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningens 
(HSF) avtalsenhet, utvecklingsavdelning inom HSF och öppenvårdsurologin. På dessa möten har 
kvalitetsdata delats och jämförts för att reflektera, lära och dela goda exempel mellan vårdgivare. 
Fokus har varit kvalitets- och patientperspektiv där bland annat att alla patienter ska erbjudas en 
kontantsjuksköterska är ett krav i vårdvalsavtalet. 

Relevanta KVÅ-koder som är kopplade till kontaktsjuksköterskans uppdragsbeskrivning har 
identifierats och förankrats med enheten för Vårdinformatik och ersättningsmodeller inom HSF. 
Samordnande kontaktsjuksköterskorna har stöttat enheterna i implementering av utökad 
registrering med KVÅ-koder. 

På ett flertal enheter har arbetsgruppen av kontaktsjuksköterskor förändrats genom 
personalomsättning under projektets gång. Det har lett till svårigheter att implementera 
kontaksjuksköterskans roll fullt ut. Samordnande kontaktsjuksköterskan har tagit ett aktivt ansvar 
att introducera och stötta nya kontaktsjuksköterskor i rollen. De har även stöttat erfarna 
kontaktsjuksköterskor att utvecklas i sin yrkesroll och att utveckla sin omvårdnadskompetens. 
Det har skett dels genom att de praktiskt varit delaktiga i arbetet som kontaktsjuksköterska, dels 
genom föreläsningar och handledning. Kontaktsjuksköterskor har fått stöd i att hitta sin roll och 
sin uppgift vid de multidisciplinära konferenserna (MDK). Inom barncancer har inte 
kontaktsjuksköterskor funnits, här har man konsultsjuksköterskor som till viss del har liknande 
uppdrag. Diskussioner har förts om hur kontaktsjuksköterskerollen kan utformas och 
implementeras inom barncancervården. 
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Samordnande kontaktsjuksköterskorna har startat upp och lett diagnosspecifika nätverksträffar 
för kontaktsjuksköterskor i sjukvårdsregionen. Träffarna har hållits 1 - 3 gånger per termin med 
fysiska och/eller digitala träffar. Kontaktsjuksköterskor på Visby lasarett har oftast deltagit via 
länk, men har vi enstaka tillfällen haft möjlighet att delta fysiskt. Regelbundna träffar har även 
genomförts mellan kontaktsjuksköterskor inom samma sjukhus och med andra professioner till 
exempel kuratorer och SVF-koordinatorer. Samordnande kontaktsjuksköterska har i några 
processer även initierat omvårdnadsronder där sjuksköterskor från olika enheter inom 
slutenvård/öppenvård träffas och diskuterar omvårdnadsåtgärder för patientgruppen. De har 
även medverkat till att kontaktsjuksköterskor har kunnat hospitera i varandras verksamheter. 

Samordnande kontaktsjuksköterskan på Gotland har arbetat för att öka patientens trygghet 
genom extra stöd från kontaktsjuksköterska i samband med fastlandsvård.  

 

Min vårdplan 

Samordnande kontaktsjuksköterskan har diskuterat och stöttat kontaktsjuksköterskorna att hitta 
arbetssätt och hållbara rutiner så att upprättande och uppdatering av Min vårdplan tillsammans 
med patienten fungerar. De har arbetat med att sprida kunskap om ett personcentrerat 
förhållningssätt och tillsammans med kontaktsjuksköterskorna och deras chefer diskuterat hur 
arbetssättet implementeras. I Min vårdplan är frågan ”Vad är viktigt för dig/Vad är viktigt att vi vet 
om dig”- en del i att tydliggöra och stärka patientdelaktigheten. På Karolinska universitetssjukhuset 
genomfördes ett större projekt för kontaktsjuksköterskor och deras chefer för att ge inspiration i 
implementering av Min vårdplan och hur patientens möjlighet till delaktighet kan stärkas. 
Projektet leddes av en av de samordnande kontaktsjuksköterskorna och flera av de andra var 
aktivt involverade i projektgrupp och efterföljande stöd på enheterna. 

Samordnande kontaktsjuksköterskorna har arbetat med framtagande av behandlingsinformation, 
både generell och diagnosspecifik, som kopplas till Min vårdplan. Kontaktsjuksköterskorna i 
Visby använder de framtagna texterna med anpassning till sjukvården på Gotland i de fall det är 
aktuellt. Patientinformation för kontaktvägar och rutiner i samband med fastlandsvård är 
framtagen. Materialet har använts i pappersformat men även i den digitala Min vårdplan via 1177 
Vårdguiden och har varit ett underlag i arbetet med att ta fram nationella texter. Den digitala 
versionen av Min vårdplan är implementerad i fem diagnoser, inklusive enheterna på Visby 
lasarett, och förberedande arbete är gjort inom övriga patientprocesser.  

Inom barncancervården har diskussioner förts om hur Min vårdplan ska utformas och 
implementeras som komplement till barncancerappen.  

MinKOD är ett projekt som drivits av Innovationsplatsen Karolinska och UngCancer med stöd 
från bland annat RCC. Syftet är att förbättra omhändertagandet av gruppen unga vuxna i 
cancervården och att ta fram informationsmaterial relevant och anpassat till unga vuxna och som 
ska finnas tillgängligt i Min vårdplan. I projektet har några av de samordnande 
kontaktsjuksköterskorna medverkat aktivt. 
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Aktiva överlämningar 

Samordnande kontaktsjuksköterskorna har arbetat för att skapa fungerande och bestående rutiner 
för aktiva överlämningar inom processen för ökad trygghet för patienten. Överlämningar sker 
mellan olika typer av enheter; mellan olika kliniker, öppen – slutenvård, barn och vuxenvård, 
mellan olika landsting vid diagnoser där nivåstrukturering är aktuell och mellan processer till 
exempel när metastaser ska behandlas. Journalmall som bygger på SBAR (Situation, Bakgrund, 
Aktuellt, Rekommendation) har tagits fram och finns i TakeCare och kan användas som 
dokumentationsstöd. 

Rutiner för överlämning barn-vuxen har tagits fram tillsammans med representanter från både 
vuxen- och barncancervården. 

Behov identifierades av utveckling kring kontaktsjuksköterskans roll vid MDK. Inom alla 
patientprocesser deltar inte heller kontaktsjuksköterskan vid MDK. Arbete är påbörjat för att 
hitta rutiner och stötta kontaktsjuksköterskan i att bidra med omvårdnadskompetens och att en 
aktiv överlämning till annan kontaktsjuksköterska sker vid MDK. Ett pilotprojekt kommer starta 
vid några enheter med målet att lyfta och tydliggöra patientens funktion och behov vid MDK, 
bland annat kommer patienterna fylla i ett skattningsinstrument, patientrapporterade data 
(PROM) som ett verktyg för detta. Digitala konferenser för MDK blir allt vanligare. Det 
möjliggör för fler enheter, och kontaktsjuksköterskor till exempel från Visby och 
öppenvårdsspecialistenheter att delta. Ett specifikt projekt för implementering av digital lösning 
hos öppenvårdspecialister inom urologi har genomförts och finns presenterat i separat rapport. 

Ett annat område som tidigt identifierades vara i behov av förbättringar var samverkan med 
avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) inklusive sjukhusansluten avancerad barnsjukvård i hemmet 
(SABH) och specialistvården. Både patienter och vården rapporterade brister i kommunikation 
som ledde till osäkerhet för alla parter. Då allt fler patienter har behandlingar som kräver stöd i 
hemmet och att den palliativa fasen av sjukdomen förlängs, ökar tiden då patienten samtidigt är 
knuten både till specialistvården och till ASIH. Efter diskussioner och probleminventering togs 
en mall för remiss från specialistklinik till ASIH fram som implementerats. Representanter för 
samordnande kontaktsjuksköterskorna har, tillsammans RCC, regelbundet träffat handläggare för 
vårdval ASIH för att lyfta frågor kring brister i organisation och hur en mer sammanhållen 
vårdkedja för patienten kan säkerställas.  

Dessutom gjordes en kartläggning av patienter som lades in akut på specialistsjukhus under tre 
månader under vintern 15/16. Utifrån kartläggningen gjordes en systematisk kartläggning och 
sammanställning av akuta inläggningar, där patienten samtidigt är under aktiv behandling på 
specialistklinik och inskriven i ASIH. Orsaker till inläggningarna registrerades samt om kontakt 
mellan ASIH och specialistklinik skett före inläggningen. Statistik har även tagits fram över 
vårdkonsumtion hos patienter med en cancerdiagnos och som är anslutna till ASIH. Delar av 
detta arbete kommer presenteras i vetenskaplig artikel och har även lett till mer strukturerat 
arbete med palliativ vård på Tema Cancer, Karolinska universitetssjukhuset. 

Under senare delen av projektet har samverkan inletts med Kunskapsteamet Cancer i 
primärvården (CaPrim) för att förbättra överlämningarna från specialistvården till primärvården 
efter avslutad behandling. Ett projekt har formerats där aktiv överlämning sker mellan 
kontaktsjuksköterska och distriktsjuksköterska. Patienten kallas till ett hälsosamtal hos 
distriktsjuksköterskan och en uppdatering av rehabiliteringsplanen görs. Projektet omfattar även 
framtagande av informationsmaterial kring senbiverkningar och utbildning till 
distriktsjuksköterskan kring kännedom om och hantering av senbiverkningar. 
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Cancerrehabilitering 

Arbete med att implementera strukturerade bedömningsinstrument för cancerrehabilitering i 
samband med diagnos och att hitta rutiner för kontinuerlig uppdatering genom vårdkedjan har 
varit en viktig del av projektet. Samordnande kontaktsjuksköterskan har drivit arbetet med att 
skapa rutiner och struktur för implementering av bedömningsinstrument och dokumentation av 
cancerrehabilitering i journal och Min vårdplan.  

Flera av de samordnande kontaktsjuksköterskorna har aktivt arbetat med implementering av 
bedömningsinstrument Hälsoskattningen som webformulär med möjlighet till överföring till 
journalsystemen. Mallen Rehabiliteringsplan cancer har tagits fram i journalsystemen och har 
introducerats för den regionala gruppen av dokumentationsansvariga sjuksköterskor. Mallen är 
nu en systemövergripande mall i TakeCare och har börjat användas i klinisk praxis av 
kontaktsjuksköterskorna i region Stockholm.  

Inom flera diagnosområden sker uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska efter avslutad 
behandling där rehabiliteringsplan uppdateras. Detta fortskrider och är numera rutin, det kommer 
även vara en del i aktiva överlämningar till primärvården. 

På Karolinska startade ett prehabiliteringsprojekt för patienter med kolorektalcancer diagnos 
vilket innebär att patienterna erbjuds strukturerad rehabilitering via Centrum för 
cancerrehabilitering (CCR) redan före behandlingsstart. Projektet övergår nu i rutin och 
implementeras på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus, där samordnande 
kontaktsjuksköterska för kolorektalcancer varit aktivt involverad med att starta upp samma typ av 
verksamhet. Samordnande kontaktsjuksköterskor för övriga bäckencancerdiagnoser har aktivt 
drivit att alla patienter med diagnos inom bäckenområdet ska få tidig tillgång till rehabilitering. 

Inom flera diagnosområden har behov av cancerrehabilitering som lyfts av de samordnande 
kontaktsjuksköterskorna lett till nya arbetssätt och/eller insatser. För patienter med hjärntumörer 
har standardiserade rutiner för post-operativ rehabilitering skaptas i samarbete mellan 
vårdavdelning och specialiserad neurologisk rehabilitering genom utvecklingen av multidisciplinär 
rehab-konferens, så kallad team-konferens. Detta har lett till att fler patienter får möjlighet till 
rehabilitering efter operation  

Inom huvud-halscancer processen har en skräddarsydd 12-dagars rehabilitering tagits fram för 
diagnosgruppen och den ges nu vid två rehabiliteringsenheter i regionen. Tarmcancerveckor på 
Mälargården är startade och patienter är nöjda med rehabiliteringen. Behov av slutenvårds-
rehabiliteringsplatser har identifierats i flera andra diagnoser och utredning har gjorts HSF inför 
eventuella avtalsförändringar, när dessa kan ske är dock fortsatt oklart. 

Samordnande kontaktsjuksköterska på Gotland har varit delaktig i kartläggning av struktur och 
befintliga resurser för rehabilitering till personer med cancer på Gotland (”rehabkedjan”). Hon 
har även deltagit i planering och uppbyggnad av en ny rehabiliteringsform för personer med 
cancer   ”teamrehabilitering dagvård” som erbjuder teaminsatser individuellt och som 
gruppverksamhet. Insatserna syftar till att stödja patientens återgång till vardagslivet/ hemmet/ 
arbete. Samordnande kontaktsjuksköterska har även lett en arbetsgrupp med uppdrag att 
kartlägga behov av resurser för bäckencancerrehabilitering utifrån nationella riktlinjer. Arbetet har 
mynnade ut i ett professions initierat förslag att bygga upp ett lokalt bäckenbottenteam för 
patienter med komplexa besvär. Förslaget är antaget i onkologiskt rådet, men är i nuläget inte 
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genomfört. Behov av patienthotell som kan erbjuda vissa stödinsatser under tiden för 
fastlandsvård är identifierat men har inte kunnat genomföras. 

 

SVF 

De samordnande kontaktsjuksköterskorna har i samverkan med processledarkollega arbetat 
aktivt med implementeringen av satsningen på kortare väntetider i cancervården, SVF. I samband 
med denna satsning introducerades ytterligare en ny roll i cancervården, SVF koordinatorn. De 
samordnande kontaktsjuksköterskorna har stöttat samverkan mellan kontaktsjuksköterskor och 
SVF-koordinator för att öka stödet till patienterna. Möten med SVF-koordinatorer, 
kontaktsjuksköterskor och processledare för att säkerställa likvärdig registrering har genomförts 
inom flera diagnosgrupper. Mötena har varit uppskattade och lett till förbättrad samstämmighet 
kring hur koder kopplade till SVF ska sättas. De samordnande kontaktsjuksköterskorna har följt 
upp ledtidsrapportering, i SVF-INCA och till Sveriges kommuner och regioner (SKR), inom sina 
respektive diagnoser och rapporterat avvikelser samt agerat för att förbättra flöden inom 
processerna. 

Inom hud-, gynekologi- och urologiprocesserna finns ett stort antal öppenvårdsspecialist-
mottagningar. De samordnande kontaktsjuksköterskorna i processerna har arbetat aktivt för att 
få kontakt med alla, komma ut och informera om processarbetet och ge utbildning kring SVF-
frågor. Speciellt inom hud- och gynekologiprocesserna har det varit svårt att nå alla mottagningar.  

De samordnande kontaktsjuksköterskorna har även stöttat och följt projektet på 
strålbehandlingen Karolinska universitetssjukhuset för att förbättra ledtider.  
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JÄMLIK VÅRD 

En stor del av RCC:s arbete med den regionala cancerplanen har som övergripande mål att bidra 
till en mer jämlik cancervård. En mer jämlik och patientfokuserad vård ingår som en dimension i 
flera av de kriterier som utgör RCC:s samlade uppdrag. Att alla patienter med cancer ska ha en 
namngiven kontaktsjuksköterska och att Min vårdplan, där en plan för rehabilitering ingår, ska 
upprättas för varje patient är viktiga mål ur patienternas perspektiv. 

Förutom att arbeta med frågor kring kontaktsjuksköterska och Min vårdplan har de samordnande 
kontaktsjuksköterskorna på olika sätt lyft frågor kring jämlik vård inom sina processer. De har 
även gått utbildning i jämställdhet, jämlikhet och mångfald. 

 

 

 

 

 

ÖVRIGT 

Samverkan med patientföreningar och patientrepresentanter har skett kontinuerligt genom hela 
projektet. För patientföreningarna har den samordnande kontaktsjuksköterskan haft en viktig roll 
som kontaktperson till klinikerna. Information och synpunkter som kommit patientföreningarna 
tillhanda från medlemmar har kunnat förmedlas till klinikerna. Patientföreningarna har fått 
information om vad som händer inom diagnosområdet som de kunnat förmedla till sina 
medlemmar. 

Samordnande kontaktsjuksköterskor har drivit patient – och omvårdnadsfrågor i olika 
ledningsgrupper på sjukhusen i regionen. 

Gruppen har även medverkat vid framtagande av kursen Grundläggande cancervård för personal 
inom akutsjukvård, geriatrik, primärvård, basal och avancerad hemsjukvård, specialiserad palliativ 
vård och vård- och omsorgsboenden. Ett par av de samordnande kontaktsjuksköterskorna har 
varit kursledare för kursen. 

Under hela projekttiden har gruppen haft regelbunden handledning i grupp och även haft 
möjlighet till individuell handledning. 

Under 2019 inrättades en projekttjänst som samordnade kontaktsjuksköterska för urologiska 
cancerdiagnoser vid RCC norr med stöd av RCC Stockholm Gotland. Syftet var att sprida 
kunskap om och utvärdera hur rollen samordnade kontaktsjuksköterska kan fungera över regions 
gränser inom ett sjukvårdsregionalt område. Efter synpunkter från patientenkäter som skickade 
ut beslutades att arbetet skulle inriktas på aktiva överlämningar och implementering av Min 
vårdplan. Pandemin har försvårat arbetet men man konstaterade även att valt 



13 

patientprocessområde inte var lämplig att börja implementeringsarbetet i. RCC norr har nu gjort 
ett omtag och rollen kommer att testas inom bröstcancerprocessen.  

 

Genomförda utbildningar och konferenser 

Under projekttiden har flertalet av de samordnande kontaktsjuksköterskorna gått 
”Kontaktsjuksköterska i cancervården”, 7,5 hp. De har även gått kurser anordnade av RCC, som 
till exempel Affektfokuserad rehabilitering för kontaktsjuksköterskor och utbildningen i 
Jämlikhet, jämställdhet och mångfald som genomfördes för alla medarbetare vid RCC. Några har 
även genomfört ledarskapsutbildning på magisternivå och några har genomfört sin 
specialistsjuksköterskeutbildning. Utöver detta har några genomgått HBTQ certifiering, 
processledarutbildning, allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor 7.5 hp samt hälsa och 
sjukdom i ett mångkulturellt samhälle, 7.5 hp. 

Projektet har presenterats med muntliga och posterpresentationer vid EONS konferens i Dublin, 
Sjuksköterskedagarna, Sjuksköterskor i cancervårds nationella konferens, samt i en artikel i 
tidningen Cancervården. 
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UTVÄRDERING 

Huvudmålen med projektet har varit att patienter ska uppleva en trygghet i vårdkedjan, uppleva 
möjlighet till delaktighet och vara välinformerade. Längre fram i projektet sattes ytterligare några 
mätbara mål upp: 

• 70 % av kontaktsjuksköterskor ska ha genomgått kontaktsjuksköterskeutbildningen 
• 80 % av patienterna ska ha erbjudits en kontaktsjuksköterska 
• 80 % av patienterna ska ha fått Min vårdplan 
• 80 % ska ha fått en cancerrehabiliteringsplan 
• KVÅ koder för kontaktsjuksköterskans arbete ska tas fram och implementeras 
• Rutiner för aktiva överlämningar ska finnas  
• SVF är ett integrerat arbetssätt och stipulerade ledtider följs 
 
Målen har inte varit helt enkla att utvärdera och även om inte alla mål är uppfyllda har det varit 
värdefullt att ha något tydligt att sträva mot. Utvärdering har främst skett genom patientenkät 
som genomförts vid tre tillfällen för de diagnosgrupper där projektet startade och där längst tid 
har funnits för implementering. Sammanfattningsvis kan noteras att de mål som sattes upp i 
början av projektet, mätbar skillnad gällande delaktiga och välinformerade patienter som upplever 
trygghet och att alla patienter ska erbjudas en kontaktsjuksköterska har uppnåtts. Ännu har dock 
inte målen om att erhålla Min vårdplan och få en cancerrehabiliteringsplan uppnåtts. Däremot 
kan det ses att ett arbetssätt kring Min vårdplan har implementerats då andelen patienter som 
rapporterade att Min vårdplan uppdateras var 28 procent 2014 och 63 procent 2018.  

 

Patientupplevelser 

Utvärdering av projektet har skett genom patientenkäter med frågor kring upplevelser av 
information, delaktighet och trygghet under vårdprocessen samt frågor om tillgång till 
kontaktsjuksköterska och Min vårdplan. Enkäter har skickats ut vid tre tillfällen till patienter, som 
fått diagnos under 2014, 2016 respektive 2018, inom de diagnosområden som ingått från starten 
av projektet. Totalt har 4 243 enkäter skickats ut och 2 690 patienter besvarat enkäten. Det 
innebär en svarsfrekvens på drygt 60 procent för alla tre omgångarna. Det patienterna med 
diagnos 2014 rapporterade gav stöd till det som framkommit i patientintervjuerna och blev 
underlag för de förbättringsåtgärder som samordnande kontaktsjuksköterskorna arbetat med i 
sina processer.  

Data från utvärderingen har presenterats vetenskapligt ((1-4) och har även resulterat i två 
magisteruppsatser, en masteruppsats, en populärvetenskaplig artikel samt muntliga och 
posterpresentationer på både nationella och internationella konferenser. 

 

Personalsynpunkter 

Förutom patientenkäter har fokusgruppsintervjuer genomförts med kontaktsjuksköterskor och 
chefer och synpunkter har samlats in via mail från PL kollegor. Det som framkommer är att de 
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samordnande kontaktsjuksköterskorna skapat förutsättningar för implementering av regionala 
initiativ, såsom Min vårdplan, förtydligande av kontaktsjuksköterskerollen och SVF 
koordinatorrollen. Genom sin regionala överblick har de kunnat sprida goda exempel från enhet 
till enhet. Samverkan mellan kliniker i Stockholm och lasarettet i Visby har förbättrats. 

Framkommer gör även att kontaktsjuksköterskans roll tydliggjorts och stärkts under projektets 
tid och verksamheterna har upplevt ett stöd i samordnande kontaktsjuksköterskan. 
Arbetsbeskrivningar har tagits fram vid flera enheter och detta har tydliggjort vilka 
arbetsuppgifter som ingår i kontaktsjuksköterskans uppdrag. Genom detta har arbetsuppgifter 
som inte ingår i uppdraget kunnat lämnas till andra personalgrupper. 

Att samordnande kontaktsjuksköterskan har varit heltidsanställd av RCC i uppdraget har 
inneburit att hon kunnat vara runt på alla enheter vilket varit oumbärligt för att sjösätta flera 
regionala projekt. De har även blivit fredade till exempel vid personalbrist då de ej plockats in 
kliniskt arbete. 

Det framkommer även utmaningar med rollen. Det har ibland varit otydligt för arbetskollegor 
vem som är chef när samverkan mellan chef och samordnande kontaktssjuksköterska ej varit 
optimal. Samordnande kontaktssjuksköterska har haft mandat att utföra sitt uppdrag på regional 
nivå men har ej varit beslutande på enhetsnivå. Det har ibland lett till konflikter kring hur, och 
när, intentionerna i cancerplanen implementeras då mycket i verksamheterna varit föränderligt 
och man varit tvungen att anpassa sig efter beslut på sjukhusnivå. 

 

 

Utmaningar i uppdraget 

 
Under åren har ett flertal händelser påverkat de samordnande kontaktsjuksköterskornas arbete. 
Den stora organisationsförändring som skett inom cancervården i regionen där den regionala 
nivåstruktureringen med koncentration av de mindre diagnosområdena till Karolinska 
universitetssjukhuset och de stora diagnosområdena fördelats till tre sjukhus, har påverkat 
kontaktsjuksköterskornas arbete vid de olika sjukhusen. Under åren har omsättningen av 
kontaktsjuksköterskor vid vissa enheter varit så stor att förändringsarbete varit oerhört svårt att 
genomföra, där har de samordnande kontaktsjuksköterskorna främst fått bistå med stöd till nya 
kontaktsjuksköterskor. Samtidigt har organisationsförändringar vid andra enheter lett till 
förbättrade flöden för patienterna och en implementering av kontaktsjuksköterskans uppdrag har 
kunnat genomföras. Arbetet med att SVF ska ses som ett integrerat arbetssätt och de stipulerade 
ledtiderna uppnås pågår och har visat bättre siffror trots pandemin under 2020. 

Det finns ett antal faktorer som varit ett hinder i implementeringen av rollen samordnande 
kontaktsjuksköterska. Att ha dubbla tillhörigheter, både till RCC och kliniken, har varit 
utmanande och skapat osäkerhet kring chefs- och ledarskap. Det har varit svårt att kunna vara 
tillgänglig i alla delar av vårdkedjan och ibland att nå in till kliniker/enheter, att skapa de 
relationer som viktiga för att bedriva förändringsarbete.  Rollen behöver tydlig förankring i 
verksamheten för att kunna driva ett mer hållbart förändringsarbete över tid. 
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Framgångar med uppdraget 

Projektledning och de samordnande kontaktsjuksköterskorna ser flera framgångsfaktorer som är 
kopplade till projektet. Förutom de som framkommit av patientenkäter och i fokusgrupper kan 
nämnas att projektet möjliggjort stöd i kvalitetsarbete som inte funnits tidigare. En fristående 
resurs som har haft möjlighet att arbeta med vårdutveckling, har möjliggjort att förändringsarbete 
utifrån patientens perspektiv har kunnat genomföras på bred front och man har kunnat påverka 
flöden och processer kring patienten genom hela vårdkedjan.  

 

 

 

Projektavslut 

Projektet beslutades avslutade1s 31 december 2020. Utifrån de framgångar som kan ses med 
projektet kommer RCC att fortsätta verka för att avancerade sjuksköterskeroller implementeras i 
verksamheterna och att de ges möjlighet att förbättra cancervården utifrån patienternas 
perspektiv. RCC fortsätter stödja projekt som bedrivs inom de fem huvudområden som 
initierades under projekttiden. 
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Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården. 
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 
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BILAGA 1 

Uppdragsbeskrivning samordnande 
kontaktsjuksköterska 

• Verka som regional processledare omvårdnad. 

• Har ansvar och befogenhet att leda arbetet tvärprofessionellt på regional nivå 
inom patientprocessens alla delar: förebyggande arbete, utredning, behandling, 
rehabilitering och palliativ vård. 

• Samverka med olika aktörer för att utveckla vården så att den utformas utifrån 
patientens perspektiv och de mål som fastställts i den regionala cancerplanen. 

• Verka för att förebygga väntetider för patienten inom hela processen, från 
utredning till uppföljning/palliativ vård. 

• I samverkan med processledare medicin inom diagnosen säkerställa att 
vårdprocessen följer det standardiserade vårdförloppet (SVF). 

• I samverkan med processledare medicin inom diagnosen etablera, hålla ihop 
och koordinera nätverket för lokala processledare eller motsvarande, samt ha 
kontinuerlig kontakt med olika grupper och kompetenser som medverkar till en 
bättre patientprocess, exempelvis grupper som arbetar med vårdprogram och 
kvalitetsregister. 

• Leda nätverket för kontaktsjuksköterskor inom diagnosen. 

• Verka för minskade skillnader mellan olika delar av regionen och mellan 
befolkningsgrupper. 

• Verka för förbättrad samverkan mellan behandlande enheter och palliativa 
enheter och att en aktiv överlämning sker inom vårdprocessen. Medverka till 
att rutiner skapas som säkerställer aktiva överlämningar. 

• Verka för att patientsäkerheten stärks genom att effektivisera 
kommunikationen mellan patient och vårdgivare samt mellan olika vårdaktörer 
genom hela vårdprocessen. 

• Verka för att stärka patienters och närståendes möjlighet till delaktighet i den 
aktuella vårdprocessen. 

• Verka för att individuella vårdplaner (Min vårdplan, MVP) upprättas för 
samtliga patienter för att öka patientens delaktighet och möjlighet att göra 
aktiva val. Medverka i införandet av Min vårdplan som digital lösning. 

• Skapa rutiner som säkerställer att patienter och deras närstående får möjlighet 
till rehabiliteringsinsatser utifrån sina individuella behov från utredning till 
uppföljning. 

 
 

     Arbetstiden är förlagd till RCC en dag per vecka. Arbetet sker i tät dialog med, och genom 
att regelbundet rapportera till, projektledare och enhetschef vid RCC. 


