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Kontaktsjuksköterskans närvaro vid 

diagnosbesked

-en del i den personcentrerade vården



Syftet med projektplanen är att öka 

patientens delaktighet i vården och skapa 

förutsättningar för en personcentrerad 

vård genom kontaktsjuksköterskans 

närvaro vid diagnosbesked. 



Målet med projektplanen är att 

kontaktsjuksköterskan alltid ska närvara vid 

diagnosbesked.



Metod

Vilka åtgärder ska vidtas:

 Involvera berörd personal

 Upprätta en beskrivning över kontaktsjuksköterskans uppdrag

 Upprätta en bokningskalender för kontaktsjuksköterskan

 Skapa rutiner för bokning av teambesök

 Upprätta en journalmall för individuell vårdplan IVP i Take Care



Personer enheter som är berörda:

Personalen på urologmottagnigen

 Undersköterskor

 Sjuksköterskor

 Läkare

 SVF koordinator

 Administrativ personal

 Gruppchef/enhetschef



Information och förankring i verksamheten

Tillsätta en arbetsgrupp med relevant personal där det nya arbetssättet diskuteras och 

informeras.



Ansvarsfördelning

 Kontaktsjuksköterskan ansvarar tillsammans med chefen för att tillsätta en 

arbetsgrupp med berörda parter.

 Kontaktsjuksköterskan och ansvarig schemaplanerare upprättar ett schema så 

att kontaktsjuksköterskan kan närvara vid cancerbesked

 Gruppchef/enhetschef ansvarar för att kontaktsjuksköterskan får avsatt tid att 

utföra sitt uppdrag

 Gruppchef/enhetschef och kontaktsjuksköterskan ansvarar för att upprätta en 

arbetsbeskrivning och uppdragsbeskrivning



Resurser och utbildning

 Avsatt arbetstid för att kunna genomföra uppdraget

 Utbildning Kontaktsjuksköterska



Tids- och Aktivitetsplan

Sedan början av året har mottaningspersonalen kontinuerligt informerats om 

förändringsarbetet gällande kontaktsjuksköterkans implementering på APT möten 

och andra möten. 

Februari: En arbetsgrupp tillsätts

April: Arbetsgruppens projektplan presenteras för övrig personal på möten samt 

även på arbetsplatsträffar.
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Maj: 

 Upprätta en bokningskalender för Kontaktsjuksköterskan

 Lägga in en mall för IVP i journalsystemet

 Beställa informationsbroschyrer 

 Visitkort till kontaktsjuksköterskan

Juni:

 Påbörja bokning av teambesök

Oktober:

 Uppföljning och utvärdering genom journalgranskning. 
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Tack för oss!


