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Hej! 

Dags för nytt nyhetsbrev med aktuell information till er 

kontaktsjuksköterskor. Länk till RCC:s generella nyhetsbrev finns 

längst ner i detta brev. 

 

        1. Planerade utbildningar 

Onkologi för kontaktsjuksköterskor, 7.5 hp 

Ny kurs startar 7 november. Sista anmälningsdag är 15 oktober. 

Syftet med kursen är att ge en grundläggande och teoretisk bas vad 

gäller cancersjukdomars orsak och behandling, den senaste 

medicinska utvecklingen samt onkologisk vård. Mer information och 

anmälan här 

 

”Förändringskunskap för kontaktsjuksköterskor genom team, 

tillsammans kommer vi längre” 

Syftet med kursen är att ge kunskap, verktyg och metoder för att 

leda förbättringar och förändringar. Första kursen har avslutning 10 

november kl. 13.00 på Usine konferens, Västgötagatan 2. De 

kommer då presentera sina projekt. Du är välkommen! 

Ny kurs planeras starta februari 2017. Mer information kommer att 

finnas på hemsidan inom kort här. 

 

Kontaktsjuksköterska i cancervård, 7,5 hp 

Nästa kurs planeras starta vecka 40 en ny utbildning kommer även 

att starta under våren. Mer information kommer. 

 

2. Cancerstudier i Sverige 

Regionala cancercentrum i samverkan har lanserat en helt ny 

stödtjänst som ska göra det lättare för cancersjukvården att rekrytera 

patienter till kliniska studier. Det viktiga arbetet framöver är att lägga in 

fler studier (läs alla kliniska cancerstudier i Sverige) i databasen, säger 

Johanna Vernersson, chefssjuksköterska vid kliniska 

prövningsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset, som från vår 

region, har medverkat projektgruppen. För dig som 

kontaktsjuksköterska finns möjlighet att här se vilka studier som 

pågår och vilka kriterier som gäller för att vara med i studien. 
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http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-oss/formular/allman-onkologi-ht-2016/
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http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/
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3. Ny webbutbildning för patienter och närstående som ska 

medverka i forsknings och utvecklingsprojekt inom cancervården 

Syftet är att stärka patienter och närstående i deras samverkansroll. 

Om du vill läsa mer eller har en patient som ska ingå i ett forsknings 

eller  utvecklingsprojekt, finns mer information här. 

RCC Stockholm – Gotland har tagit fram en webbutbildning för 

patienter och närstående som ska ingå i ett forsknings- och 

utvecklingsprojekt inom cancervården, inom projektet bröstcancer 

4D. 

 

4. Enkät till er kontaktsjuksköterskor 

Ni kommer att få en enkät om er funktion inom ett par veckor. Det 

är den enkät som vi från RCC Stockholm – Gotland skickat ut 

regelbundet för utvärdering av kontaktsjuksköterskerollen. Jag 

hoppas att ni tar er tid att svara, det är oerhört viktigt att få era 

synpunkter. Separat mail med länk till enkäten kommer. 

 

5. Broschyrer och patientinformation 

Ny broschyr om kontaktsjuksköteskans roll finns att ladda ner här 

Broschyrer om cancerrehabilitering, KAM (komplementär och 

alternativ medicin), om mammografi på lätt svenska och diagnos 

specifik behandlingsinformation finns även att ladda ner här. 

 

6. Kontaktsjuksköterskedag 6 september 

Denna gång vände sig dagen främst till kontaktsjuksköterskor i 

Stockholms läns landsting. Nästa dag planeras till mars 2017 och då 

även för kontaktsjuksköterskor på Gotland. Presentationer från dagen 

finns här. Tema för dagen var palliativ vård och cancerrehabilitering.   

 

Helena Adlitzer, processledare palliativ vård, började dagen med att 

berätta om sitt arbete och om hur den palliativa vården är organiserad 

i Stockholms läns landsting. Därefter berättade Anna Ekstrand och 

Jenny Rundgren, samordnande kontaktsjuksköterskor, om den 

kartläggning av samverkan mellan specialistklinik och ASIH man 

gjort i gruppen samordnande kontaktsjuksköterskor. De visade även 

förslag på förbättringar där en är att kontaktsjuksköterskan är mer 

delaktig i skrivandet av remisser till ASIH. De betonade vikten av att 

remissen innehåller både medicinsk och omvårdnadsinformation för 

att ASIH ska få en helhetsbild avpatientens behov och kunna göra en 

bättre bedömning inför anslutning. 

 

Bodil Westman gav information om vad som händer i frågor kring 

kontaktsjuksköterska och Min vårdplan både regionalt och nationellt. 

 

http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patientsamverkan/
http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/informationsbroschyr/
http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-narstaende/min-vardplan/
http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/utbildning/utbildningsdag/


 

 

Under eftermiddagen diskuterades cancerrehabilitering, och hur 

Centrum för cancerrehabilitering kommer att arbeta. Mer information 

om det finns i nästa punkt. 

 

7. Centrum för cancerrehabilitering  

Centrum för cancerrehabilitering finns i nyrenoverade lokaler på 

Sabbatsbergs sjukhus i centrala Stockholm. Individens hälsa är i fokus 

i verksamheten som har utgångspunkt i patientens behov och 

förutsättningar. Patienter kommer att kunna remitteras av 

vårdpersonal men man öppnar även för möjlighet att som patient 

söka själv. För mer information se deras hemsida. 

 

Under hösten har de ett öppet hus den 27/10 klockan 14.00 för er 

kontaktsjuksköterskor och en seminarieserie kring särskilt utsatta 

patientgrupper. Mer information finns på deras hemsida 

http://rehabcancer.se/.   

Har du frågor? Kontakta Maria Hellbom, verksamhetschef, på 

Centrum för cancerrehabilitering. E-post: maria.hellbom@sll.se  

 

Information om vilka enheter som fått avtal för planerad specialiserad 

rehabilitering inom onkologi finns samlade här. 

 

8. Journal via nätet 

2016 påbörjas arbetet med att införa journal på nätet för alla invånare 

i Stockholms län och på Gotland, via säker inloggning på 1177 

Vårdguiden. Sedan tidigare är journal via nätet tillgängligt för 

patienter på Capio S:t Göran. Samtliga vårdgivare, såväl 

landstingsdrivna som privata som har avtal med Stockholms läns 

landsting, kommer att ansluta sig till en gemensam tjänst för att visa 

journaler på nätet. Information om regelverk och plan för införande 

får du av din arbetsgivare.   

 

9. Standardiserade vårdförlopp 

Nu är arbetet igång med sammanlagt 18 diagnoser och 10 nya 

kommer starta 2017. Mer information finns här. 

Här finns även den patientinformation för alla diagnoser inom SVF 

som är framtagen. Nyhetsbrev skickas regelbundet ut till 

koordinatorerna. Du kan läsa nyhetsbrevet via länken ovan. 

   

10. Vårdval gynekologi  

Patienter som har behandlats för gynekologisk cancer och som har 

låg risk för återfall kommer från årsskiftet kunna följas upp av 

gynekologer inom vårdvalet i Stockholms läns landsting. 

Den specialiserade gynekologin är sedan 2012 organiserad som 

vårdval inom Stockholms läns landsting. Nu har vårdvalet setts över 

http://rehabcancer.se/
http://rehabcancer.se/
mailto:maria.hellbom@sll.se
http://www.vardgivarguiden.se/AvtalUppdrag/avtalsinformation/Godkanda-vardgivare---Vardval-Stockholm/Dokument/Onkologi/
http://www.vardgivarguiden.se/AvtalUppdrag/avtalsinformation/Godkanda-vardgivare---Vardval-Stockholm/Dokument/Onkologi/
http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/
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och både uppdragen och kompetenskraven har förtydligats. Läs mer 

här. 

 

11. Cancerrådgivningen 

Cancerrådgivningen är en telefonrådgivning för cancerpatienter, 

närstående och allmänhet i Stockholms län och region Gotland. 

Uppdraget är att besvara frågor om cancer och ge psykosocialt stöd. 

  

Cancerrådgivningen ges nu ett utökat uppdrag i samband med 

införandet av de standardiserade vårdförloppen. En särskild 

samordnarfunktion inrättas som ska stödja koordinatorerna ute i 

förloppen. Kontakt med Cancerrådgivningen kommer också att 

erbjudas som ett stöd till patienter som fått besked om allvarlig 

misstanke om cancer.   Mer info finns här.  

Cancerrådgivningen kommer gärna ut till er och informerar om 

verksamheten. Vill du ha informationsmaterial om verksamheten att 

dela ut till patienter och närstående kontakta: lenita.lundin@sll.se   

 

12. Diagnosspecifika regionala nätverk för 

kontaktsjuksköterskor 

Diagnosspecifika nätverksträffar 

Alla kontaktsjuksköterskor inom diagnosprocessen, i nära samarbete 

med processledarna inom diagnosprocessen, samt sjuksköterska i 

diagnosteamet på RCC träffas 2-4 gånger per år. Syftet med 

nätverken är att träffa varandra och bygga samarbete, men även 

diskutera gemensamma frågor kring patientprocessen till exempel 

säkerställa att patienterna får samma information. 

Kontaktpersoner för nätverksträffarna hittar du här. 

 

13. Hur vet jag vad som händer på RCC?                                                                          

Hemsida med aktuell information för dig som kontaktsjuksköterska. 

Ett allmänt nyhetsbrev om vad som är på gång kommer 

regelbundet. Här kan du läsa senaste nyhetsbrevet. 

Du kan skapa en prenumeration här.  

  

14. Avslutningsvis 

En påminnelse om att om du ser i maillistan att någon kollega 

saknas, be dem lämna sina kontaktuppgifter här.   

 

Vänliga hälsningar, 

Bodil Westman, bodil.westman@sll.se   

  Kontakta gärna mig om ni har frågor eller funderingar:  

 

http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-oss/nyheter/2016/augusti/gyncancer-foljs-upp-i-oppenvarden/
http://www.cancercentrum.se/sv/stockholmgotland/Patient/Cancerupplysningen/
mailto:lenita.lundin@sll.se
http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/
http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/
http://www.anpdm.com/newsletterweb/43415F4A79434A5E4176434259/47455F477748415B4172494A5A43.
http://www.cancercentrum.se/sv/stockholmgotland/Aktuellt/Nyhetsbrev/Prenumerera/
http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/
http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/
mailto:bodil.westman@sll.se

