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RCC i samverkan  
 

Chattfrågor och svar från webbinarium: 
”Utan kontaktsjuksköterskan stannar cancervården” 
Under RCCs webbinarium ”Utan kontaktsjuksköterskan stannar cancervården”, onsdagen 
den 14 oktober 2020, ställde tittarna frågor till deltagarna via chattfunktionen. Frågorna i detta 
dokument hann inte besvaras under sändningen, och har därför besvarats i efterhand med 
hjälp av deltagarna samt den nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och Min 
vårdplan. 

Frågor och svar i del 1: Kontaktsjuksköterskans roll 
Kontaktsjuksköterskefunktionen på en mottagning kontra enbart en behandlande 
enhet. Hur ser ni på det? Kan man vara kontaktsjuksköterska på en ren behandlande 
enhet? 

Man kan absolut vara kontaktsjuksköterska och ha olika placeringar. Men man behöver fundera 
över hur/om man kan utföra sitt uppdrag. Alla kontaktsjuksköterskor måste inte göra samma 
sak, eller göra lika. Att vara kontaktsjuksköterska på en kirurgmottagning medför vissa 
uppgifter, medan det på en onkologimottagning medför andra. Man behöver se övergripande på 
sin organisation, och se att man täcker upp de olika delarna som kontaktsjuksköterskekriterierna 
innebär. 

När i vårdprocessen anser ni att rehabiliteringsbedömning med hjälp av 
hälsoskattningsformuläret skall startas? 

Tidigt! Kanske inte redan vid första besöket på enheten, då är man inte lika mottaglig för 
sådant. Men vid andra eller tredje besöket så. 

Vet ni hur många som arbetar som kontaktsjuksköterskor i Sverige? 

Nej, det kanske enkäten kan svara på. Säkert får man åtminstone en uppfattning. 

Hur fungerar samarbetet med de palliativa enheterna? 

Det ser nog olika ut. En del palliativa enheter vill att all antitumoral behandling ska vara 
avslutad, innan palliativa teamet kopplas in. Andra samarbetar. 

Träffar ni patienten ihop med läkaren vid nybesöket och bokas då ett teambesök eller 
hur gör ni? 

Det ser mycket olika ut. Vårdprogrammen påbjuder att det ska vara så, men uppläggen kan vara 
mycket olika. Vid svåra särskilda fall kan behandlingsansvarig kontaktsjuksköterska vara med på 
första besöket. Men det finns nog fler varianter. 
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Hur många kontaktsjuksköterskor medverkar i MDK då patienten/närstående ej kan 
vara med? Finns det information/statistik på det? 

Nej, det finns ingen sådan statistik. Men det pågår just nu en studie om det. 

Tanken är att kontaktsjuksköterskan ska ha träffat patienten innan patienten dras på MDK, för 
att vara med och presentera ärendet och föra patientens talan. Men så är det ändå oftast inte 
eftersom vi kortat ned ledtiderna så mycket. Vi försöker hämta upp det vid kontakterna efteråt 
med patienten. MDK är ju inte beslutsgrundande, där får man bara rekommendationer. 
Besluten fattas sedan tillsammans med patienten. 

Om patienter skulle vara med skulle hela processen ta mycket längre tid. Idag kanske man ägnar 
tre till fyra minuter per patientärende på en MDK. Förutsatt att alla undersökningar är klara och 
svar finns. Om en patient var med i rummet skulle det troligen ta längre tid. Då skulle totala 
utredningstiden vara längre. 

Frågor och svar i del 2: Nationell Min vårdplan via 1177 Vårdguiden 
Hur många kan skriva i patientens digitala vårdplan? 

Det är kontaktsjuksköterskan som ansvarar för att upprätta Min vårdplan tillsammans med 
patienten. Det finns ingen begränsning i hur många ur personalen i en och samma verksamhet 
som kan arbeta i patientens Min vårdplan samtidigt. För att ha åtkomst behöver man ha 
behörigheten Behandlare i systemet och vara involverad i patientens vård. Verksamheten 
behöver dock utse en ansvarig behandlare per vårdplan. Ansvarig behandlare går att byta vid till 
exempel sjukdom. 

Det är däremot bara en enhet/verksamhet i taget som kan arbeta i en Min vårdplan, men 
vårdplanen kan överlämnas mellan enheterna ett obegränsat antal gånger. 

Följer Vårdplanen patienten för säker överlämning till den nära vården? 

Min vårdplan kan överlämnas till alla enheter som arbetar med samma version av Min vårdplan 
i Stöd och Behandling. 

När ni använder den digitala Min vårdplan via 1177, hur dokumenterar ni i patientens 
journal? / För att undvika dubbeldokumentation, vad och hur dokumenterar ni i 
patientens journal? 

När Min vårdplan upprättas eller avslutas dokumenteras det med särskilda åtgärdskoder i 
journalen. Utöver det ska specifika händelser i Min vårdplan journalföras, till exempel när en 
rehabiliteringsplan eller aktivitetsplaner skapas, samt när formulärssvar och meddelanden med 
relevans för journalen kommer in. Denna dokumentation görs även utan en digital Min 
vårdplan, till exempel om patienten hör av sig via telefon eller lämnar in ett 
självskattningsformulär på papper. Det går att kopiera text från Min vårdplan och klistra in i 
journalsystem, till exempel Melior som Alicia använder, vilket underlättar i de fall något behöver 
dubbeldokumenteras. 
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Dubbeldokumentation lyftes inte fram som ett problem av de 21 behandlare från flera olika 
regioner som intervjuades i utvärderingen som gjordes våren 2019.  

För att dokumentera MVP finns KVÅ koder att använda, här kan du läsa mer om det: 
https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/nya-kva-
koder/  

Finns den nationella digitala vårdplanen på flera språk? / Kan man läsa den digitala 
vårdplanen på andra språk? 

Inte i nuläget, men målet på sikt är att ge ut Min vårdplan på andra språk. 

När planerar man att göra en nationell vårdplan för lungcancer?  

RCC har börjat med nio diagnoser och kommer att utvärdera arbetet innan man startar upp nya 
arbetsgrupper. Om intresse finns att delta i en arbetsgrupp, hör gärna av dig till ditt 
sjukvårdsregionala RCC. 

Fyller ni i vårdplanen tillsammans med patienten? Gör ni sedan uppföljningar i den vid 
nästa besök?  

Min vårdplan ska tas fram tillsammans med patienten. Det är patientens behov och önskemål 
som styr vilken information och vilka formulär och aktivitetsplaner som ska vara med. 
Tillsammans behöver inte alltid betyda att man sitter fysiskt tillsammans, det kan även göras 
tillsammans via digitala vårdmöten, telefon eller kommunikation via meddelandefunktionen i 
vårdplanen. Uppdatering görs vid behov, inte nödvändigtvis vid besök, till exempel om 
patienten byter behandling eller är i behov av ett nytt egenvårdsråd. Man får hitta ett fungerande 
arbetssätt som passar ens patientgrupp och verksamhet. 

Min vårdplan är patientens och inte den vårdplan som vi i sjukvården använder. Ska 
inte Min vårdplan mer bygga på patientens rehabiliteringsbehov?  

I Min vårdplan ingår att en rehabiliteringsplan ska upprättas utifrån patientens 
rehabiliteringsbehov. Rehabiliteringsplanen ska innehålla och utgå ifrån patientens fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella behov samt patientens resurser, mål med rehabiliteringen och 
plan för uppföljning. Min vårdplan har verktyg för att identifiera patientens 
rehabiliteringsbehov, genom till exempel skattningsformulär, aktivitetsplan och meddelanden 
från patienten. Informationen i Min vårdplan anpassas utifrån patientens rehabiliteringsbehov.  

En rehabiliteringsplan kan skrivas som ett meddelande i Min vårdplan och sedan kopieras och 
klistras in i journalen, om journalsystemet tillåter det. Alternativt dokumenteras 
rehabiliteringsplanen i journalen och patienten hänvisas dit från Min vårdplan. 

Risken finns att det nationella blir mer generellt och att det blir mindre personcentrerat 
och individuellt. 

Den personcentrerade vården är ett etiskt förhållningssätt och en människosyn som utgår ifrån 
en holistisk syn på vård med hänsyn till hela människan både avseende sjukdom och symtom 
men också genom personens förmågor, vilja, hälsa, välbefinnande, sociala och kulturella 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/nya-kva-koder/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/nya-kva-koder/
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sammanhang. Min vårdplan är ett sätt att förmedla information med ett personcentrerat 
förhållningssätt. 

Den nationella versionen av Min vårdplan innehåller patientinformation som är giltig nationellt. 
Våra standardiserade vårdförlopp / nationella vårdprogram gör att vi inte bör ha större 
regionala avvikelser i den information patienten får i samband med sin vård.   

Regionala skillnader framgår på annat sätt än i informationsavsnitten i Min vårdplan, till 
exempel via regionala tillägg till specifika 1177.se-sidor som det länkas till från Min vårdplan. 
Sjukhusspecifik och lokal information, till exempel vilket våningsplan patienten ska gå till och 
lokala rutiner kring fasta inför en operation, tillgängliggörs via de ordinarie kallelserna och vid 
inskrivningsbesöken. Information kan också skrivas som ett meddelande i Min vårdplan. 

Det är enkelt att individanpassa Min vårdplan så att patienten endast får den information som 
hen är i behov av. Min vårdplan individanpassas även genom den individuella 
rehabiliteringsplanen och sammanfattningen som ska ingå, samt genom att patienten får 
information om sina bokade tider. 
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