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INLEDNING 
Enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och RCC (Regionalt Cancercentrum) 
ska alla cancerpatienter erbjudas en kontaktsjuksköterska. I vilket skede 
kontaktsjuksköterskan tilldelas varierar beroende på diagnos och standardiserat 
vårdförlopp. Kontaktsjuksköterska ska tilldelas alla cancerpatienter oavsett om 
patienten vårdas polikliniskt eller inneliggande på vårdavdelning. 

ANSVARSOMRÅDE 
 

Patienter med ……………………………………………………………………………………………………………. 

STÄLLNING I ORGANISATIONEN 
Kontaktsjuksköterskan är underställd enhetschef eller dess ställföreträdare. 

UPPDRAG FÖR KONTAKTSJUKSKÖTERSKAN I VÄSTMANLAND 
• är tydligt namngiven för patienten 
• är med vid diagnosbeskedet 
• har speciell tillgänglighet och kan hänvisa till annan kontakt när han/hon inte är 

tillgänglig 
• är ansvarig för ”sina” patienters omvårdnad med syfte att stärka kontinuiteten 

för patient/närstående 
• ger individanpassad information till patient och närstående om kommande steg 
• förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov 
• ger stöd till patient och närstående vid normal krisreaktion samt vägleder till 

psykosocialt stöd vid behov 
• beaktar särskilt barn som närstående (0-18 år) 
• säkerställer patientens delaktighet och inflytande i sin vård 
• bevakar aktivt ledtider 
• ansvarar för att en individuell skriftlig vårdplan, där även rehabilitering ingår, 

upprättas (även om den kan upprättas av andra) tillsammans med patienten 
• har kunskaper som regleras av innehåll och avgränsningar i varje patientprocess 
• ansvarar för aktiva överlämningar till en ny kontaktsjuksköterska 
• deltar i multidisciplinära konferenser (MDK) 
• medverkar till att patienten får möjlighet att delta i forskningsstudie 
• har kunskap om Nationella Vårdprogram och kvalitetsregister 
• följer verksamhetsspecifik arbetsbeskrivning för respektive cancerdiagnos 

 
För verksamhetsspecifikt exempel se Kontaktsjuksköterska i cancervård, 
kolorektalsektionen, Kirurgkliniken 

 

http://ledningssystemet/anonym/ViewItem.aspx?regno=34957
http://ledningssystemet/anonym/ViewItem.aspx?regno=34957
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Uppdraget gäller tiden ………………………… - ………………………… 
 
Jag har tagit del av ovanstående och accepterar uppdraget 
 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Västerås Datum ………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Förtydligande namn och personnummer 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Enhetschef 

 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
Verksamhetschef 
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