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Nominera Årets kontaktsjuksköterska 
För att uppmärksamma kontaktsjuksköterskans roll och funktion 
inom cancervården kommer varje Regionalt cancercentrum att 
utnämna "Årets kontaktsjuksköterska". Utmärkelsen kommer att 
delas ut digitalt den 18 maj 2022, vid Regionala cancercentrum 
nationella dag. Sista dag för att nominera är den 1 april. 
Här hittar du formulär för nominering.  
 

Nationell patientinformation och Min vårdplan via 
1177 vårdguiden 

Arbetet med att ta fram nationell patientinformation till Min 
vårdplan fortgår och organisationen för framtagande och förvaltning 
börjar sätta sig. I februari började också en ny nationell samordnare, 
Claire Micaux. 
 

Peniscancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, prostatacancer, tumörer i centrala 
nervsystemet, äggstockscancer och cancer i urinblåsan är klara och publicerade. Arbetsgrupper för 
fler diagnoser är bildade och kommer att bli klara under året.  
Här hittar du publicerade nationella Min vårdplan.  
 
Nytt för i år är att remissrundorna nu är öppna för alla.  
Här hittar du patientinformation till Min vårdplan på remiss. 
 

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan 

du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum.  

Här kan du prenumerera på nyheter från RCC. 

 

Regimbiblioteket för cancerläkemedel växer och har flyttat in i 

Kunskapsbanken 

För att samla alla kunskapsstöd för cancervården på en och samma plats har Regimbiblioteket 

flyttat in i Kunskapsbanken på RCC:s webbplats. Samtidigt görs en satsning på patientinformation 

med fokus på barn under behandling, samt översättningar av patientinformation till vuxna. I 

Kunskapsbanken finns även nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp (SVF) sedan 

tidigare. Webbplatsen har fått ett nytt utseende och på startsidan finns flera sökfält för att det ska 

vara lätt att söka direkt inom varje kunskapsstöd. Patentinformationen nås via 

läkemedelsregimerna, precis som tidigare. 

Här kan du läsa mer. 
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https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-oss/formular/nominering-arets-kontaktsjukskoterska-2022/
https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-narstaende/min-vardplan/nationell-min-vardplan/
https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/min-vardplan/min-vardplan-pa-remiss/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyhetsbrev/prenumerera-pa-nyheter/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/februari/regimbiblioteket-flyttar-in-i-kunskapsbanken/


 

Remisskrav Centrum för cancerrehabilitering 

Region Stockholm har från och med 1 januari 2022 beslutat att införa remisskrav för Centrum för 
cancerrehabilitering. Kontaktsjuksköterskor och läkare kan remittera patienter. Centrum för 
cancerrehabilitering kommer också att utöka verksamheten med fler tjänster för att möta upp en 
ökande andel remisser.  
Läs mer om remisskravet på Centrum för cancerrehabilitering.  
 

Utbildning 

Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp 
Efterfrågan på kontaktsjuksköterskeutbildning har varit stor och nu kan RCC i samarbete med 
Sophiahemmets högskola äntligen erbjuda en kurs i vår. Ytterligare en kurs kommer att erbjudas 
under våren 2023. 
 
Patienters delaktighet i cancervården 
Syftet med utbildningen är att göra det möjligt för yrkesverksamma i cancervården att tillsammans, 
över professionsgränser, stärka sin kompetens när det gäller patienters delaktighet. Genom 
teoretisk orientering och diskussion utifrån patientfall ges inspiration, kunskap och praktisk 
vägledning i att förbättra arbetet. 
För mer information och anmälan se här. 
 
För att det ska vara lättare att hitta utbildningar som RCC håller i har webben gjorts om. Nu kan du 
lättare hitta utbildningar och kurser som andra RCC anordnar. 
Här hittar du sidan för utbildningar. 

 
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. 
 
Jag vill passa på att tacka för de åren som jag jobbat på RCC som regional samordnare. I mars går 
jag vidare till nya utmaningar på en ny arbetsplats. Hanna Rafstedt börjar på RCC i maj och tar då 
över min roll som regional samordnare. Hanna har lång erfarenhet som kontaktsjuksköterska och 
av att arbeta med digital Min vårdplan.  
 
Charlotta Lönnqvist, regional samordnade för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan.  

https://www.rehabcancer.se/aktuellt/fran-2022-kravs-remiss-for-att-komma-till-oss/
https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/patienters-delaktighet-i-cancervarden/#formular
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-oss/nyhetsbrev/

