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Årets kontaktsjuksköterska 
Stort gratis till Gabriella Bjerring som fick utmärkelsen Årets 
kontaktsjuksköterska 2021!  
 
För att uppmärksamma, hedra och tacka dessa viktiga personer i 
cancervården för deras förtjänstfulla insatser har RCC i samverkan 
instiftat utmärkelserna Årets kontaktsjuksköterska och Årets 
processledare. Utmärkelserna överlämnades av chefen för respektive 
RCC-område. Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska 
gick till medarbetare i varje sjukvårdsregion som på ett särskilt 
förtjänstfullt sätt utmärkt sig i sin yrkesroll. 
Här kan du läsa mer. 
 

 
 
Nationell patientinformation och Min vårdplan via 1177 vårdguiden 
Arbetet med att ta fram nationell patientinformation till Min vårdplan har tagit fart igen. 
Peniscancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer och prostatacancer är klara och publicerade. 
Du hittar alla texterna under respektive diagnos på RCC:s hemsida. CNS och äggstockscancer har 
varit på remissrunda och kommer att godkännas i juni. Huvud- och halscancer, cancer i urinblåsan, 
myelom och barncancer har startade arbetsgrupper och planeras bli klara under hösten. Flera nya 
arbetsgrupper startar också upp innan sommaren eller tidig höst, CUP, hudtumörer, lungcancer, 
sarkom och bukspottkörtelcancer.  
 

I Stockholm Gotland jobbar vi med övergången till nationella MVP både i pappersformat och 

digitalt. Bröstcentrum S:t Göran har på ett väldigt bra sätt gjort hela implementeringen med 

nationell MVP både i pappersformat och digitalt. Kirurgen på Bröstcentrum SÖS har gått över till 

nationell MVP, men onkologen behöver avvakta till hösten. Bröstcancerverksamheten på Visby 

Lasarett har också gjort övergången till nationell MVP på både kirurgen och onkologen. Kirurgen, 

tjock- och ändtarmscancer på SÖS har just startat digitalt vilket är helt nytt för dem och gjort 

övergången till nationell pärm. Onkologen planerar att starta efter sommaren. Flera andra 

verksamheter har kommit långt och har planerat för en övergång och införande, men har tvingats 

skjuta på det på grund av för hög belastning.  

 

På RCC:s hemsida kan du hitta information, stöddokument och filmer. 

Om Min vårdplan via 1177 Vårdguiden. 

Stöd för införande. 

Frågor och svar. 

Underlag för nationell, generell patientinformation till Min vårdplan. 
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https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/maj/cancervardens-nyckelpersoner-korade-till-arets-processledare-och-arets-kontaktsjukskoterska/
https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/min-vardplan-pa-1177/
https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/min-vardplan-pa-1177/stod-for-inforande/
https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/min-vardplan-pa-1177/fragor-och-svar/
https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/stod-for-information/


 

Individuell patientöversikt och min vårdplan 

Det kommer ofta frågor och funderingar om individuell patientöversikt (IPÖ) och Min vårdplan 

och hur det är tänkt att dessa ska användas tillsammans. IPÖ och MVP är två kunskapsstöd som 

kompletterar varandra. IPÖ är ett verktyg för planering och uppföljning i vårdverksamheten samt 

på nationell nivå medan Min vårdplan är patientens vårdplan med information om vårdprocessen. 

RCC har tagit information och en film som beskriver detta. 

IPÖ och Min vårdplan - så kompletterar de varandra. 

 
 

Utbildning 
I RCC Stockholm Gotlands kompetenskarläggning framgår att det finns behov för utbildning inom 
allmän onkologi. Lära Nära och Lunds universitet erbjuder utbildningen ”Allmän onkologi, 7,5 hp 
för sjuksköterskor som arbetar med cancerpatienter”. Kursen genomföras helt på distans. RCC 
Stockholm Gotland finansierar 12 studieplatser. Anmälan är öppen nu och det är först till kvarn 
som gäller.   
För mer information och anmälan. 
 

 
Ny broschyr till patienter i cancervården på lättläst svenska 
Förutsättningarna att ta till sig information kan variera efter utbildningsnivå, etnicitet och 
funktionsförmåga. Som patient har hen rätt att få information som hen förstår. I ett 
samarbetsprojekt med Riksförbundet FUB (föreningen för barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning) har RCC Stockholm Gotland nu tagit fram lättläst informationsmaterial om 
levnadsvanor under och tiden efter cancerbehandling, ”Tips för att du ska må så bra som möjligt 
när du behandlas mot cancer” 
 
Sedan tidigare finns broschyrerna ”Du ska få strålbehandling”, ”Du ska få cytostatika” och ”När 
jag ska på mammografi”. 
 
Materialet kan skrivas ut eller länkas med övrig information som patienten får i sin kontakt med 
cancervården. 
 
 

Projektet samordnande kontaktsjuksköterska   

Projektet Samordnande kontaktsjuksköterska startade i februari 2015 med syfte att ur patientens 

perspektiv skapa en mer sammanhållen vårdkedja. Projektet avslutades 31 december 2020. 

Utvärderingen visar att den nya funktionen har lett till betydande förbättringar. Resultat från 

patientenkäter visar att fler patienter fått en kontaktsjuksköterska och Min vårdplan. 

Fokusgrupperna visar att kontaktsjuksköterskans roll blivit tydligare bland annat genom arbetet 

med att ta fram arbetsbeskrivningar vid enheterna. Projektet har även möjliggjort stöd i 

kvalitetsarbete som inte funnits tidigare. Den samordnande kontaktsjuksköterskan har varit en 

resurs som haft möjlighet att arbeta med vårdutveckling. Hen har möjliggjort att förändringsarbete 

utifrån patientens perspektiv har kunnat genomföras på bred front och därigenom kunnat påverka 

flöden och processer kring patienten genom hela vårdkedjan. Projektet är presenterat i flera 

vetenskapliga artiklar, tre magisteruppsatser, en populärvetenskaplig artikel samt 

posterpresentationer på både nationella och internationella konferenser.  

Här kan du läsa slutrapporten. 

 

 

https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/ipo-och-min-vardplan/
https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/utbildning_kontaktsjukskoterska/allman-onkologi/
https://cancercentrum.se/contentassets/ace6035bff7b4a82858e7b255e8e944f/a5folder_cancervardrcc_tryck_4juni.pdf
https://cancercentrum.se/contentassets/ace6035bff7b4a82858e7b255e8e944f/a5folder_cancervardrcc_tryck_4juni.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/stockholm-gotland/mvp/stralning_a5_ok.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/stockholm-gotland/mvp/cyto_a5_maj.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-upptackt/mammografi/stod-vid-information/mammografi_a5_sve.r-gotl.tryck.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-upptackt/mammografi/stod-vid-information/mammografi_a5_sve.r-gotl.tryck.pdf
https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/samordnande-kontaktsjukskoterska/


 

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/om-oss/nyhetsbrev/
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-oss/nyhetsbrev/
mailto:charlotta.lonnqvist@sll.se

