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Kontaktsjuksköterskor i cancervård – 
organisatoriska förutsättningar och 
vårdkvalitet  

1.1 Bakgrund 
Kontaktsjuksköterska (KSSK) i cancervård har successivt implementerats sedan 2011 med 
uppdrag att stärka patientens ställning i vården och skapa trygghet genom ökad delaktighet och 
kontinuitet under hela vårdkedjan (SKL 2011, SKL 2013). I den långsiktiga inriktning för det 
nationella arbetet med cancervården som regeringen antog 2018, framhålls vikten av 
tillgänglighet, information och kommunikation för patienters motivation att genomgå behandling 
och patienters och närståendes upplevelse av delaktighet och trygghet från diagnos till 
rehabilitering. Vidare konstateras att åtgärden KSSK som fast vårdkontakt har varit värdefull, 
men behöver utvecklas (Socialdepartamentet 2018).  Detta är i linje med en studie av Larsson 
och Bjuresäter (2016), som visade att KSSK har potential att möta cancerpatienters behov av 
stöd, kontinuitet, systematisk uppföljning och tidiga insatser för rehabilitering, men att det finns 
stora variationer i hur KSSK bedrivs och att vården inte är jämlik och rättvis. Studien visade att 
innehåll, omfattning och organisation av kontaktsjuksköterskeverksamhet varierade stort både 
inom och mellan olika regioner och diagnosgrupper. Tre modeller för kontaktsjuksköterske-
verksamhet identifierades. Dessa skilde sig åt avseende tillgänglighet och kontinuitet genom 
vårdkedjan, bedömning av behov och problem samt uppföljning av symtom och biverkningar. 

Det angeläget att nationellt undersöka KSSK´s erfarenheter och förutsättningar för att utföra sitt 
uppdrag samt patienters uppfattning av vårdens kvalitet för att säkerställa att den fortsatta 
implementeringen och utvecklingen av kontaktsjuksköterskeverksamheten i Sverige möter 
patienters behov och preferenser för stöd. Som ett led i detta arbete gav RCC samverkan 2018 i 
uppdrag till Karlstads universitet i samverkan med RCC Väst och RCC Syd 2018 att genomföra 
en nationell utvärdering av kontaktsjuksköterskeverksamheten. Att utvärdera och utveckla 
kontaktsjuksköterskeverksamhet är också i linje med RCC´s gemensamma inriktning ”Vägen 
framåt” (RCC samverkan 2020).   

1.1.1 Syfte 
Studien genomförs i två delar där syftet i del 1 var att kartlägga kontaktsjuksköterske-
verksamheten genom att beskriva kontaktsjuksköterskors roll, funktion och förutsättningar för 
uppdraget ur kontaktsjuksköterskornas perspektiv samt att undersöka samvetsstress hos 
kontaktsjuksköterskor. I del 2 är syftet att undersöka patienternas uppfattningar av vårdkvalitet i 
kontaktsjuksköterskeverksamhet (upplevd realitet) och hur betydelsefull de anser att vården är 
(subjektiv betydelse).   

1.2 Metod och design 
Studien genomförs med tvärsnittsdesign i två delstudier. Delstudie 1 var en nationell kartläggning 
där KSSK beskriver innehåll och förutsättningar för uppdraget, självrapporterad 
samvetsstress samt Covid-19 pandemins inverkan på uppdraget genom en web-baserad enkät. I 
delstudie 2 kommer vårdkvalitet undersökas ur patienternas perspektiv och självrapporterad 
hälsorelaterad livskvalitet via en pappersenkät.   
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1.2.1 Delstudie 1 

 Urval och datainsamling 

En web-enkät skickades till samtliga KSSK i Sverige (ca 1500–1800) för vilka respektive 
verksamhetschef hade samtyckt till studiens genomförande. Det innebar att KSSK i en region 
inte fick enkäten då beslut om att avstå deltagande fattades på övergripande regionnivå. 
Nationella arbetsgruppen för KSSK, skickade e-post till KSSK med länk till webenkäten via 
regionala samordnare och/eller chefer. Enkäten skickades initialt ut under mars-april 
2020, men då datainsamlingen fick avbrytas pga. Covid-19 pandemin gjordes också ett andra 
utskick under perioden september-oktober 2020. Varje enskild KSSK uppmanades att besvara 
enkäten endast en gång. Vid andra utskicket hade frågor som rörde KSSK´s funktion 
under Covid-19 pandemin lagts till för att utvärdera eventuell påverkan av 
denna. Datainsamlingen avslutades december 2020. Enkäten bestod av två delar, en 
studiespecifik del och en del bestående av ett instrument för att mäta samvetsstress (Glasberg 
2006, Åhlin 2012). De studiespecifika frågorna utgår från den nationella uppdragsbeskrivningen 
för KSSK, där KSSK tillfrågas i vilken grad de kan utföra uppdraget och vilka förutsättningar 
som de anser att de har. De studiespecifika frågorna är konstruerade för att möjliggöra en 
kategorisering av kontaktsjuksköterskeverksamheten till olika modeller baserat på centrala 
begrepp och innehåll i uppdragsbeskrivningen. 

 Analys  

IBM SPSS version 27 användes för dataanalysen. En deskriptiv analys har genomförts för frågor 
gällande KSSKs roll, funktion och organisatoriska förutsättningar. Resultaten i föreliggande 
rapport presenteras i frekvenser, medelvärden och procent. En kvantitativ analys har också 
genomförts för att gruppera KSSK till tidigare identifierade modeller för kontaktsjuksköterske-
verksamhet (Larsson och Bjuresäter 2016). Denna analys har utförts utifrån utvalda kriterier 
väsentliga för modellerna; egen sjuksköterskemottagning, särskilt avsatt tid för uppdraget, 
kontinuitet i vårdkedjan och uppföljning efter avslutad behandling. Utifrån dessa kriterier 
grupperades KSSK till en av modellerna.  

Andra utskicket av enkäten kompletterades med frågor om KSSK´s funktion relaterat till Covid-
19 pandemin varav en fritextfråga om hur Covid-19 pandemin påverkade den vård som KSSK 
gav under våren och sommaren 2020. Denna fråga har analyserats med kvalitativ innehållsanalys 
(Graneheim och Lundman 2004) och resulterat i ett manuskript som är inskickat till 
vetenskaplig tidskrift i juni 2021, se nedan. 

 Genomfört delarbete 

1. Altered prerequisites: A Swedish national inquiry of contact nurses' experiences of cancer care 
during Covid-19. Brynskog et al. Inskickad juni 2021 till European Journal of Oncology Nursing.  

 Planerade delarbeten  

Fortsatta analyser av datamaterialet som planeras att genomföras är att:  

2. Beskriva förutsättningar och möjligheter att utföra uppdraget kopplat till ev. inverkande 
faktorer (organisation, diagnosområde) på undergruppsnivå för KSSK utifrån definierade 
modeller.     

3a. Beskriva KSSKs samvetsstress på undergruppsnivå för KSSK utifrån definierade modeller 
samt beskriva hur samvetsstress ev. varierar mellan olika modeller kopplat till förutsättningar att 
utföra uppdraget.   
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3b. Att jämföra hur KSSK skattar utförandet av 
arbetsuppgifter med hur betydelsefullt KSSK upplever det är för patienten inom och mellan 
definierade modeller relaterat till samvetsstress och förutsättningar att utföra uppdraget.    

1.2.2 Delstudie 2 
Vårdkvalitet ur patienternas perspektiv och patienters självskattade hälsorelaterad livskvalitet 
kommer undersökas med en enkät. Studien kommer genomföras inom fem diagnosgrupper i 
RCC väst och datainsamling planeras att starta våren 2022. Det finns fortfarande möjlighet för 
övriga RCC att ansluta och delta i kommande datainsamling till delstudie 2.  

 Urval och datainsamling 

Regional samordnare kommer att vara behjälplig i datainsamling och KSSK vid respektive enhet 
identifierar patienter konsekutivt. Patienter med cancer i huvud- och halsområdet, kolo-
rektalcancer, bröstcancer och prostatacancer samt lungcancer som har kontakt med KSSK 
tillfrågas om deltagande cirka fyra till sex månader efter startad behandling (tiden kan variera för 
olika diagnosgrupper pga. olika behandlingsregimer). Enkäten består utöver bakgrundsdata av två 
instrument. Kvalitet Ur Patientens Perspektiv version kontaktsjuksköterska i cancervård (KUPP- 
KSSK) används för att mäta vårdkvalitet ur patienternas perspektiv. KUPP är baserat på en 
teoretisk modell för vårdkvalitet; personalens medicinsk-tekniska kompetens, vårdmiljöns fysisk 
tekniska förutsättningar, personalens identitetsorienterade förhållningssätt och vårdmiljöns socio-
kulturella atmosfär (Wilde et al 1994; Wilde Larsson & Larsson 2002).  KUPP-KSSK är speciellt 
framtagen för kontaktsjuksköterskeverksamhet och är psykometriskt testad (Larsson et al 2021). 
Hälsorelaterad livskvalitet skattas med The European Organization for Research and Treatment 
of Cancer Quality of Life questionnaire (EORTC QLQ-C30) (Aaronson et al., 1993). 
Instrumentet består av 30 frågor fördelade på fem funktionsskalor, tre symtomskalor och en 
global hälsostatus/livskvalitetsskala. Instrumentet innehåller även frågor om enskilda symtom 
samt en fråga om ekonomiska problem.  

 Analys 

Patienternas skattning av upplevd vårdkvalitet och hälsorelaterad livskvalitet kommer 
analyseras på helgrupps- och undergruppsnivå utifrån identifierade modeller för 
kontaktsjuksköterskeverksamhet och diagnosgrupp.  

 Planerade delarbeten  

1. Hur uppfattar patienterna kontaktsjuksköterskeverksamhetens vårdkvalitet avseende upplevd 
realitet och subjektiv betydelse?    

2. Hur varierar patienternas uppfattning av vårdkvalitet mellan olika modeller och 
diagnosgrupp?     

3. Hur varierar patienters hälsorelaterade livskvalitet mellan olika modeller och olika 
diagnosgrupper? 

  



 

 4 

1.3 Resultat 

1.3.1 Delstudie 1  
Bakgrundsdata för deltagande KSSK 

Svar inkom från 535 KSSK (svarsfrekvens ca 30 %). Deltagande KSSK kom från hela 
Sverige (n=535), förutom den region som avstod deltagande. Samtliga sjukvårdsregioner är 
representerade i resultatet.  Majoriteten av deltagarna var kvinnor (n=524, 98 %) och medelålder 
var 47,7 år (26-68 år). Se Tabell 1 för beskrivning av deltagarna avseende fördelning per 
sjukvårdsregion, utbildningsnivå och omfattning av särskild utbildning för KSSK. 

 
Tabell 1. Bakgrundsdata samt utbildningsnivå för totala gruppen (n=535). 
  

    n  %  

Deltagare per sjukvårdsregion  Norr    37  7  

  Stockholm-Gotland  116  22  

  Syd  117  22  

  Mellansverige  75  14  

  Väst  93  17  

  Sydost    97  18  

Genomgått specialistutbildning  Ja  223  41.7  

  Nej  312  58.3  

Genomgått KSSK-utbildning  Ja  266  49.7  

  Nej  269  50.3  

Omfattning KSSK-utbildning 7.5 hp  192  72.2*  

  15 hp  21  7.9*  

  30 hp  38  14.3*  

  Annat 15  5.6*  

Utbildning i cancervård  Ja  125  23.4  

  Nej  410  76.6  

Akademisk examen  Ingen  124  23.2  

  Kandidatexamen  306  57.2  

  Magisterexamen 101  18.9  

  Mastersexamen 1  0.2  

  Doktorsexamen 3  0.6  
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Uppfattningar av roll, funktion, vårdaktiviteter och omvårdnadsåtgärder 

De frågor (n=19) i enkäten som handlar om hur KSSK ser på sin roll och funktion samt på 
innehållet (aktiviteter och åtgärder) i den vård och omvårdnad som de ger inom ramen för 
uppdraget är ställda ur två perspektiv. Först som upplevd realitet – så här är det vanligtvis för mig 
och sen som subjektiv betydelse – så här betydelsefullt anser jag att det är för patienterna. Relationen 
mellan upplevd realitet och subjektiv betydelse ger ett åtgärdsindex för respektive fråga. I de fall 
KSSK upplever att de faktiska förhållandena är mindre goda samtidigt som frågan bedöms som 
viktig för patienten uppstår en bristande balans. Identifierad brist över 20 % visar på behov av 
förbättringar. Det omvända, övergod balans, tyder på att man ägnar sig åt aktiviteter som inte 
anses betydelsefulla och viktiga för patienterna. Figur 1 visar åtgärdsindex för respektive fråga 
tillsammans med en förklaring för de olika kategorierna (färgerna) i högerkolumnen. 

                                                                                                                          

 

 

Orange: (brist) 
man gör 
det inte alls eller 
delvis, men 
man tycker att 
det är av stor 
betydelse för 
patienterna 

Gul: (balans 
låg) man gör 
det inte alls eller 
delvis och man 
tycker att det är 
av ganska eller 
liten betydelse 
för patienterna 

Grön: (balans 
hög) man gör 
det, och tycker 
att det är av 
stor eller av 
största 
betydelse för 
patienterna 

Blå: (övergod) 
man gör det, 
men tycker att 
det är av liten 
eller ingen 
betydelse för 
patienterna       

                    

 

Figur 1. Åtgärdsindex – relation mellan upplevd realitet och subjektiv betydelse avseende olika 
vårdaktiviteter och omvårdnadsåtgärder. 
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Bland resultaten kan särskilt betonas identifierad brist avseende möjlighet att samtala ostört med 
patienter och närstående när de så önskar (61 %), brist avseende hög tillgänglighet (50 %) och  
kontinuitet för patienterna (40 %), vilket också kan ses i relation till brist avseende att upprätta 
plan för cancerrehabilitering med patienterna (55 %) och tillräckligt med tid för sitt uppdrag som 
KSSK (65 %). Kvalitetsförbättrande åtgärder är också angelägna gällande psykosocialt stöd till 
närstående (35 %) och att säkerställa patienters delaktighet och inflytande i sin vård (29 %). 
Områden där insatser krävs för att tydliggöra KSSK’s roll och vilken betydelse aktiviteterna har 
för patienterna, är upprättande och uppföljning av Min vårdplan och delaktighet i MDK, som 
visar på övergod balans på 24 respektive 38 %. 

Organisation och förutsättningar för uppdraget 

Nedan följer redovisning av resultat avseende andel av tjänst som KSSK har för sitt uppdrag, 
antal dagar som KSSK är tillgängliga för sitt uppdrag, i vilken omfattning KSSK har ett skriftligt 
uppdrag från sin chef, i vilken omfattning deltagarna har särskilt avsatt tid för sitt uppdrag som 
KSSK, i vilken utsträckning som de har en egen sjuksköterskemottagning och andel av deltagarna 
som är kontaktsjuksköterska genom hela vårdkedjan oavsett om patienten byter enhet eller klinik 
under en period. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Uppdrag som kontaktsjuksköterska i procent av tjänst. 
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Nästan 40 % av den totala gruppen anger att de ägnar 100% av sin tjänst för uppdraget som 
KSSK, där den största andelen finns i Stockholm-Gotland och lägst andel i Mellansverige. Se 
Figur 2 för fler resultat avseende KSSK uppdragets omfattning fördelat per sjukvårdsregion. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Antal dagar per vecka som KSSK är tillgänglig för patienterna. 

 
 
En majoritet av KSSK i den totala gruppen anger att de är tillgängliga fyra till fem dagar per 
vecka för patienterna. Störst andel har Stockholm-Gotland, nästan 90 % av KSSK och lägst har 
Syd med drygt 60 %. Övriga sjukvårdsregioner ligger runt 70 % (figur 3). 
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Figur 4. Antal kontaktsjuksköterskor som har skriftligt uppdrag, underskrivet av chef. 

 
Däremot har bara drygt 50 % av den totala gruppen svarat att de har ett skriftligt uppdrag som 
KSSK underskrivet av sin chef (sammanslagna svarsalternativ instämmer helt och instämmer till 
stor del) (Figur 4). Störst andel på sjukvårdsregionsnivå finns i Mellansverige (ca 70%) medan 
Sydost har lägst andel (ca 37 %).  
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Figur 5. Särskilt avsatt tid för uppdraget som kontaktsjuksköterska.  

 
Drygt 60 % av KSSK totalt anger att de har särskild avsatt tid för uppdraget i sin tjänst 
(sammanslagna svarsalternativ instämmer helt och instämmer till stor del). En större andel 
återfinns i Stockholm Gotland där ca 75 % har svarat att de instämmer helt eller till stor del, 
medan motsvarande andel i Väst är ca 40 %, se Figur 5. 
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Figur 6. Andel KSSK med egen sjuksköterskemottagning för kontaktsjuksköterskeverksamheten. 

 
 
Totalt har knappt 25 % av den totala gruppen angett att de har en egen sjuksköterskemottagning 
för sin kontaktsjuksköterskeverksamhet. Störst andel återfinns i Stockholm Gotland där 55 % 
anger att de instämmer helt eller till stor del. Lägst andel anger deltagarna från Norr, se Figur 6. 
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Figur 7. Andel som är KSSK genom hela vårdkedjan oavsett om patienten byter enhet eller klinik under 
en period. 

Avseende kontinuitet i vårdkedjan så anger under 40 % av den totala gruppen att de följer sina 
patienter oavsett om patienten byter enhet eller klinik under en period (sammanslagna 
svarsalternativ instämmer helt och instämmer till stor del). Störst andel på sjukvårdsregionsnivå 
återfinns i Norr och Väst, se figur 7. 
 
Angående uppföljning de tre första månaderna efter avslutad behandling så angav 57% av KSSK 
att de hade kontakt med patienterna en gång per månad eller mera sällan. Tjugotre procent av 
KSSK angav att de hade kontakt 2-3 gånger per månad under de första tre månaderna. Tretton 
procent angav att de aldrig hade kontakt under denna tidsperiod. Angående uppföljning under de 
kommande månaderna, tre till sex månader efter avslutad behandling, så angav 64% av KSSK att 
de hade kontakt med patienterna en gång per månad eller mera sällan under denna tidsperiod. En 
fjärdedel, 27%, angav att de aldrig hade kontakt med patienterna under denna tidsperiod. 
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Modeller för kontaktsjuksköterska 

Kontaktsjuksköterskorna (n=535) fördelades på de tre modeller som identifierades i studien 
genomförd i RCC Mellansverige (dåvarande RCC Uppsala Örebro) och presenterades i rapporten 
från 2016 (Larsson & Bjuresäter 2016). Fördelningen baserades på hur KSSK svarat på frågor om 
om tillgänglighet, kontinuitet i vårdkedjan och avsatt tid för uppdraget dvs frågorna om egen 
sjuksköterskeledd mottagning, särskilt avsatt tid för uppdraget, i vilken utsträckning de följer 
patienterna i hela vårdkedjan och frågan om hur ofta de har kontakt med patienterna under de tre 
första månaderna efter avslutad behandling. 

Modell 1: Holistisk och personcentrerad modell (n=89)  

Den här modellen innebär att patienterna har sin KSSK och att dessa ger information och stöd 
till patienterna genom vårdkedjan oavsett om patienten byter klinik eller enhet under en period. 
KSSK har särskilt avsatt tid för uppdraget helt eller i hög utsträckning och kontinuiteten för 
patienterna är hög.  

 

Modell 2: Fragmenterad och behandlingsorienterad modell (n=361) 

Den andra modellen innebär att sjuksköterskorna har tid i sitt ordinarie arbete för uppdraget som 
KSSK och främst är fokuserade på tiden före och under behandlingsperioden. Kontakter efter 
avslutad behandling är starkt begränsade. 

 

Modell 3: En chimär – ett namn på ett papper (n=84) 

Den tredje modellen innebär att sjuksköterskorna har begränsad tid för sitt uppdrag som KSSK 
och att kontakterna består av enstaka besök framför allt före behandlingen och att kontakterna i 
övrigt är enstaka till antal. 

 Analys av frågor relaterat till Covid-19 pandemin  

337 deltagare svarade på de tillagda frågorna som rörde KSSK uppdraget under Covid-19 
pandemin. Svarande KSSK var jämnt fördelade över landet och även över diagnosgrupper. I 
tabell 2 visas deskriptiv statistik över tre frågor med slutna svarsalternativ.  

 
Tabell 2. Deskriptiv statistik över möjligheter att genomföra uppdraget under Covid-19 pandemin 

    Ja (%)  Delvis (%)  Nej (%)  

Hade du möjlighet att genomföra ditt uppdrag som 
kontaktsjuksköterska på samma sätt under våren och sommaren som 
innan Covid-19 pandemin bröt ut?   

n=177   

(52,5)   

n=120   

(36,5)  

n=40  

(11,9)  

Hade du möjlighet att ge samma psykosociala stöd till dina patienter 
under våren och sommaren som innan Covid-19 pandemin ?   

n=183   

(54,3)  

n=107  

(31,8)  

 n=47  

(13,9)  

Hade du möjlighet att ge samma psykosociala stöd till närstående under 
våren och sommaren som innan Covid-19 pandemin ?  

n=159  

(47,2)  

n=110  

(32,6)  

n=68  

(20,2)  
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På den öppna frågan: Hur påverkade Covid-19 pandemin den vård du som kontaktsjuksköterska gav dina 
patienter under våren och sommaren, inkom 232 fritextsvar. En kvalitativ innehållsanalys visar 
sammanfattningsvis att:  

Interaktionen med både patient och närstående förändrades. I då ett stort antal möten som 
tidigare varit fysiska istället skedde på distans. Vissa påtalar att man då inte kunde ge det stöd som 
patienterna efterfrågade samt fick drastiskt sämre kontakt med närstående. Detta ledde till en 
ökad risk för ofullständiga bedömningar av patientens tillstånd, samt ett försämrat stöd till både 
patient och närstående. Många uppger också att patienter och närståendes behov av stöd 
förändrats till följd av pandemin, att dessa fick både större och nya behov av emotionellt 
stöd. Väldigt få uppgav att de använt digitala vårdmöten, utan främst var telefon det medel som 
brukats vid kontakt.   

Vårdens tillgänglighet förändrades, i regel till det sämre. Vård har skjutits upp, ställts in eller 
ändrat form. Både vården och patienterna har tagit initiativ till att förändra vården då 
patienterna i flera fall själva valde att avstå besök pga. rädsla för smitta och att belasta 
vården. Ett exempel på detta är att döende patienter valde att inte bli inlagda, utifrån rädsla att 
behöva dö ensamma då det var stränga regler kring besök på sjukhus.  

Det dagliga arbetet för KSSK blev påverkat dels via en ökad emotionell påverkan av att inte 
kunna genomföra sitt uppdrag relaterat till omplaceringar och mindre fysiska kontakter med 
patienterna och dels pga. praktiska utmaningar med skyddsutrustning, förändrad arbetsgrupp och 
förändrat arbetssätt. För mer genomgående analys hänvisas till det manus som är inskickat till 
vetenskaplig tidskrift. 

1.4 Diskussion 
Övergripande resultat från studien visar att ett stort antal KSSK fortfarande, efter drygt 10 år 
efter införandet, saknar förutsättningar för att utföra sitt uppdrag i enlighet med den nationella 
beskrivningen för kontaktsjuksköterska i cancervård. Detta innebär att intentionerna i den 
nationella cancerstrategin, att KSSK ska bidra till att stärka patienternas ställning i vården 
avseende delaktighet och inflytande på egen vård inte uppfylls för ett stort antal patienter. Detta 
resulterar i en ojämlik vård och att många patienter inte får den vård och stöd i rehabilitering som 
den nationella cancerstrategin framhåller att alla cancerpatienter i Sverige ska ha tillgång till. 
Behov av fortsatt utveckling av kontaktsjuksköterskeverksamheten identifierades framförallt 
avseende avsatt tid för uppdraget, tid och möjlighet för samtal, kontinuitet och tillgänglighet, 
psykosocialt stöd till patient och närstående samt upprättande av en plan för cancerrehabilitering. 

Analysen på helgrupp och sjukvårdsregionsnivå visar att det fortfarande finns en rad områden 
som behöver utvecklas.  Ungefär hälften av deltagarna hade genomgått KSSK-utbildning och 
många efterfrågade mer utbildning, både för uppdraget men även specifikt för den diagnos man 
verkar i. Ett fortsatt arbete med att kravställa en genomgången nationellt samstämmig 
utbildning för uppdraget bör fortgå. Resultat från genomförda och planerade studier kan genom 
ett fortsatt tätt samarbete med den nationella arbetsgruppen samt nätverket för KSSK-
utbildningen direkt tas tillvara i utbildningen.   

Det är fortfarande färre än hälften (44%) av KSSK som har ett skriftligt uppdrag givet av 
närmaste chef.  En stor del av KSSK anger att de fortsatt har för lite tid avsatt för att kunna 
genomföra arbetet. Endast knappt hälften (45%) av KSSK instämmer helt i att de har särskilt 
avsatt tid för uppdraget. Många KSSK anger att de är tillgängliga fem dagar per vecka men vad 
tillgängligheten består av och hur den ser ut framgår inte.  

En fjärdedel av KSSK ser inte betydelsen av att arbeta med Min Vårdplan, vilket är 
anmärkningsvärt. Resultatet pekar på ett fortsatt stort behov av att information och utbildning 
om värdet av MVP samt utveckla Min vårdplan via 1177 mer.  Resultatet visar också att KSSK i 
relativt liten utsträckning skriver plan för cancerrehabilitering tillsammans med patienterna.  
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Ett fortsatt arbete med att stärka KSSKs plats och bidrag i teamet bör prioriteras, då 
resultatet pekar på att KSSK har svårt att se sin roll i MDK. Dock krävs mer genomgående analys 
för att utreda om detta är ett allmänt problem eller är kopplat till specifika diagnoser eller andra 
organisatoriska förutsättningar.   

Endast en liten andel av deltagande KSSK hamnar i modell 1. Glädjande är dock att en mindre 
del av KSSK än tidigare hamnar i modell 3. Inom modell 2 är spannet stort och kräver mer 
djupgående analyser för att tydliggöras bättre. Att denna modell är den med flest KSSK kan 
möjligen härledas till ett intensifierat arbete med SVF och generellt förbättrade processer vid 
utredning och start av behandling, men detta behöver utredas vidare. Faktorer som möjliggör för 
fler KSSK att verka i modell 1 behöver förtydligas, då denna form av stöd sedan 
tidigare varit det patienter efterfrågar, men även detta behöver valideras med delstudie 2.   

Covid-19 pandemin påverkade KSSK funktionen negativt på flera sätt, inte minst i interaktionen 
med närstående. Eftersom KSSK funktionen på ett stort antal kliniker inte är fullt 
etablerad och många saknar ett skriftligt uppdrag finns från forskargruppen en oro för att dessa 
förändringar ska bli bestående. Det är därför av stor vikt att adressera definierade behov 
samt arbeta för att säkerställa uppdraget genom att fler får skriftliga uppdrag kopplat till relevant 
del av tjänst.    

Under projektet gång har det tydligt framgått att det är svårt att få en så korrekt överblick över 
antal KSSK som möjligt, då det helt enkelt inte finns registrerat på klinker vilka KSSK som har 
ett skriftligt uppdrag. Direkt kommunikation med KSSK har inte heller varit möjlig, utan 
enkäten har behövt gå via “linjen”, även om frågorna är ställda utifrån KSSKs perspektiv och har 
tagit obetydlig tid att svara på för individen. Trots en stor arbetsinsats av den nationella 
arbetsgruppen är det sannolikt att enkäten därför inte nått samtliga i målgruppen. För att 
underlätta för riktade insatser mot landets KSSK vore det därför angeläget att arbeta för en tydlig 
och enhetlig kommunikation med dem direkt och inte via deras chefer. Ett förslag för hur detta 
skulle kunna förbättras bör utarbetas i samverkan med den nationella arbetsgruppen.   

  

1.4.1 Fortsatt arbete  
Kontaktsjuksköterskefunktionen har haft ett stort inflytande i utvecklingen av cancervården i 
Sverige och lyfts som en framgångsfaktor i den nationella cancerstrategin. 
Trots omfattande arbete visar dock tidigare studie och även detta projekts preliminära 
resultat på en ojämnt implementerad funktion med ett ofta otydligt uppdrag. Att vetenskapligt 
utvärdera kontaktsjuksköterskeverksamheten är angeläget för fortsatt implementering men även 
för att säkerställa att utvecklingen möter patienternas behov och preferenser. Vidare kan en 
vetenskaplig utvärdering generera kunskap som kan omsättas direkt i patientmötet, men även 
tydliggöra för organisationen vilka förändringar som krävs för att uppnå en högre kvalitetsnivå i 
kontaktsjuksköterskeverksamheten. Detta är i linje med RCC´s gemensamma inriktning inom 
forskning beskrivet i “Vägen framåt”:    

• Prioritering av forskning och innovation - RCC anser att forskning och innovation ska 
prioriteras på ledningsnivå och vara en integrerad del av hälso- och sjukvården.    

• Stärkt samarbete - RCC anser att det behövs ett stärkt samarbete mellan olika aktörer 
inom klinisk cancerforskning och innovation, och att resultat skyndsamt bör komma 
patienter till godo. 
    

Mer specifikt skulle en vetenskaplig utvärdering 
av kontaktsjuksköterskeverksamheten kunna förankras i följande mål-, och insatsområden:    
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Målområde 2, Rehabilitering, uppföljning och palliativ vård: Alla cancerpatienter får sitt 
rehabiliteringsbehov bedömt regelbundet. RCC kan verka för att validerade instrument används 
konsekvent i bedömningen. RCC kan kartlägga om grundläggande rehabilitering erbjuds i 
respektive region. Studien kan redogöra för KSSK förutsättningar att utföra bedömningar r/t den 
definierade modellnivån samt även jämföra hur KSSK skattar utförandet av arbetsuppgifter (t.ex. bedömning av 
rehabiliteringsbehov) med hur betydelsefullt KSSK upplever det är för patienten.   

Målområde 3, Sammanhållna och effektiva vårdprocesser: Patienterna upplever att 
vårdkedjan är sammanhållen. Varje övergång inom och mellan vårdgivare sker med aktiva 
överlämningar. RCC kan utveckla och stärka kontaktsjuksköterskefunktionen med fokus på 
aktiva överlämningar och Min vårdplan.  Genom att undersöka patienternas uppfattningar av vårdkvalitet 
i kontaktsjuksköterskeverksamhet samt hur betydelsefull de anser att vården är, kan värdefull information 
inhämtas gällande hur kontaktsjuksköterskeverksamheten bör vara organiserad för att kunna bidra till ett högt 
värde för patienter och närstående. Samtidigt utreds KSSK´s eventuella samvetsstress kopplat till organisatoriska 
förutsättningar och diagnosgrupp.     
 
Målområde 8, Patienter och närstående: Alla patienter med cancer erbjuds en namngiven 
kontaktssjuksköterska som har ett uppdrag enligt den nationella uppdragsbeskrivningen. RCC 
kan fortsätta att stärka och utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen. Mål: Alla 
kontaktsjuksköterskor ska genomgå kontaktsjuksköterskeutbildning på högskolenivå. Möjliga 
insatser för att uppnå målet: RCC kan stödja högskolornas utbildning för 
kontaktsjuksköterskor. Genom att undersöka hur patienter uppfattar vårdkvalitet kopplat till olika modeller 
av kontaktsjuksköterskeverksamhet samt identifiera olika förutsättningar att utföra uppdraget kan 
kontaktsjuksköterskefunktionen utvecklas och stärkas regionalt och nationellt. Inhämtad kunskap kan också 
omsättas direkt i pågående kontaktsjuksköterskeutbildningar nationellt.    
 

En nationell vetenskaplig utvärdering kan därmed stödja utvecklingen 
av kontaktsjuksköterskeverksamheten genom att visa på hur vården både har och kan utvecklas 
och hur resurser kan användas på bästa sätt. Resultat från de olika 
delstudierna kan också användas för att utveckla mätbara kvalitetsindikatorer till vårdprogram 
och kvalitetsregister och därmed ge en djupare förståelse till vad som ligger bakom ett ja på 
frågan om en namngiven KSSK finns för patienten.   

Resultat från delstudie 1 kommer publiceras i vetenskapliga tidskrifter samt återkopplas nationellt 
och till respektive region efter avslutad dataanalys.  
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