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Nationell patientinformation  
RCC i Samverkan har fattat beslut om att det ska tas fram och 
förvalta nationell patientinformation för alla cancerdiagnoser. 
Arbetet är påbörjat och man jobbar med att ta fram en organisation 
för hur framtagandet och förvaltningen ska ske. Detta innebär att 
både strukturen och informationen för de pärmar som RCC 
Stockholm Gotland har hjälpt till med kommer att förändras. En ny 
mall för pärmarna är under framtagande. Samordnande 
kontaktsjuksköterska för respektive diagnos håller i arbetet med stöd 
från RCC som tidigare.  

 

Här kan du läsa mer om nationell patientinformation. 

 

Min vårdplan på 1177.se 

Även här har RCC i Samverkan fattat ett beslut om att ta fram och 

förvalta nationell Min vårdplan på 1177.se för alla cancerdiagnoser  

och organisationen för det håller på att byggas upp. Alla RCC har representanter i en nationell 

grupp som just nu håller på att ta fram rekommendationer för innehåll och inställningar i digitala 

Min vårdplan. Erfarenheter från användare och den utvärdering som gjordes under våren ligger till 

grund för rekommendationerna.  

 

Arbetet med att inför Min vårdplan på 1177.se pågår parallellt i Stockholm Gotland. RCC kommer 

att ta fram en regional organisation för fortsatt införande utefter vilka beslut som fattas i 

Samverkan.  

 

Här kan du läsa mer om Min vårdplan på 1177.se. 

 

minKod 
minKod är ett samarbetsprojekt mellan Inovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset och 
Ung Cancer. I minKod ingår flera delprojekt och RCC Stockholm Gotland deltar i ett av dem inom 
ramen för arbetet med Min vårdplan på 1177.se. Det kommer att tas fram en modul i Min vårdplan 
på 1177.se med information som riktar sig till unga vuxna. Modulen kommer att testas på 
hematologen på Karolinska Universitetssjukhuset. Modulen kommer inte att vara diagnosspecifik 
så den kan användas av alla diagnoser i förlängningen.  
 
Här kan du läsa mer om minKod.  
 

Hälsoskattning för cancerrehabilitering 

Självskattningsformuläret Hälsoskattning för cancerrehabilitering finns from oktober tillgängligt 
som webbformulär med integrering till patientens journal. Formuläret syftar till att kartlägga 
patientens behov av cancerrehabilitering före, under och/eller efter cancerbehandling.  
 
Här kan du läsa mer om Hälsoskattning, webbformulärtjänsten och cancerrehabiliteringsprocessen.  
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https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-narstaende/min-vardplan/stod-for-information/
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-narstaende/min-vardplan/min-vardplan-pa-1177/
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-narstaende/min-vardplan/min-vardplan-pa-1177/
https://www.karolinska.se/ung-cancer
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/halsoskattning-for-cancerrehabilitering/


 

 
Vid frågor kontakta Ylva Hellstadius (processledare cancerrehabilitering) ylva.hellstadius@sll.se 
 

Informationsfilmer för patienter 

RCC Väst och RCC Stockholm Gotland har i samarbete gjort informationsfilmer som riktar sig till 
patienter, närstående och allmänheten.  
 
Nu har det tagits fram ytterligare en film om extern strålbehandling. En animerad film med tal och 
text som enkelt beskriver vad strålbehandling är och vad som händer i kroppen under behandling. 
Den tar upp när och hur strålbehandling används vid behandling mot cancer, vilka biverkningar 
som kan förekomma samt vad du själv kan göra för att må så bra som möjligt under behandlingen. 
Filmen kommer finnas på 1177 och även cancerfonden kommer hänvisa till den i deras material. 
 
Filmerna finns tillgängliga via RCC Samverkans YouTube Kanal. 
 
Här hittar du filmen om Extern strålbehandling. 
Här hittar du filmen om Fysisk aktivitet och träning under cancerbehandling. 
Här hittar du filmen om Strålbehandling vid bröstcancer. 
 
 

Utbildningar 
Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp 
Kursen vänder sig till kontaktsjuksköterskor som arbetar med cancerpatienter i olika verksamheter i 
Stockholm eller på Gotland. I nuläget är det osäkert om det blir någon kurs till hösten. Anmäl dig 
senast 30:e januari.  
 
Kurs i motiverande samtal 
Syftet med kursen är att ge dig verktyg till ett empatiskt förhållningssätt, där du ser till personens 
behov av att bli hörd, sedd, förstådd och accepterad. Kursen vänder sig till dig som arbetar som 
kontaktsjuksköterska i Region Stockholm och Region Gotland. Anmäl dig senast 14:e februari. 
 
Förändringsarbete genom team – tillsammans kommer vi längre 
Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom cancervården som vill utveckla förmågan att 
driva förändringsarbete tillsammans i team. Syftet med utbildningen är att öka förmågan att förstå 
och självständigt driva förändring i sin verksamhet. Gå utbildningen tillsammans med kollegor som 
arbetar i samma patientprocess på din enhet eller i annan verksamhet. Utbildningen består av två 
internat med övernattning samt tre heldagar fördelat under våren och hösten och egna 
hemuppgifter i form av arbete med gruppens förändringsprojekt. Vid sista tillfället presenteras det 
egna förändringsarbetet med en poster för chefer och andra inbjudna. Tidigare deltagare har varit 
mycket nöjda med utbildningen. Mer info kommer på RCC:s hemsida. 
 
Här kan du läsa mer om våra utbildningar och anmäla dig. 
 

Nationella cancerstrategin 10 år 
RCC i samverkan och Socialdepartementet uppmärksammar att nationella cancerstrategin fyllt 10 
år. Varmt välkommen den 3 februari 2020 till en fullspäckad dag med inspiration, kunskap och 
erfarenhetsutbyte i Aula Medica på Karolinska Institutet! 
 
Här kan du läsa mer och anmäla dig. 
 
 
 

 

mailto:ylva.hellstadius@sll.se
https://www.youtube.com/watch?v=B_kqv7eFwp4
https://www.youtube.com/watch?v=kc0X4QSORKA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YqKea_JCcvvS-TMVLY56dy_N0P8e9opyYLTVmN21b5-7X8Yx7WBwx5oA
https://www.youtube.com/watch?v=W4nKjFv8Axk&feature=youtu.be
https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar-for-vardprofession/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2020/februari/cancerstrategin-10-ar/


 

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. 

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. 
 

https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-narstaende/cancerradgivningen/
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/samordnande-kontaktsjukskoterska/
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-oss/nyhetsbrev/
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-oss/nyhetsbrev/
mailto:charlotta.lonnqvist@sll.se

