Uppdragsbeskrivning Kontaktsjuksköterska
-vårdenhetens namnAllmänna uppgifter:

Kontaktsjuksköterska för –patientgrupp (cancerdiagnos (-er))

Tjänsteställe:

-vårdenhet-

Verksamhetschef:

-namn-

Vårdenhetschef/motsv:

-namn-

Arbetsbeskrivningen bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kriterier för
kontaktsjuksköterska i cancervården.
Den kursiva texten under varje punkt är exempel på arbetsuppgifter som kan ingå i uppdraget.

Kontaktsjuksköterskan
 är tydligt namngiven för patienten
Visitkort eller informationsblad med namn och telefonnummer
Namn och telefonnummer(om journalsystemet Cosmic används) bör skrivas i kommentarsrutan
som syns i ”lilla patientkortet”
Rekommendation att det på varje enhet finns minst två kontaktsjuksköterskor



har speciell tillgänglighet och kan hänvisa till annan kontakt när han/hon inte är
tillgänglig
Direkttelefon med möjlighet till kontakt via röstbrevlåda
Kontakt via mina vårdkontakter
Under jourtid vidarekoppla telefon till funktion på till exempel vårdavdelning



informerar om kommande steg
Patienten skall ha en individuellt skriven vårdplan
Telefonkontakt för information om planerade åtgärder
Samarbetar med andra enheter för att säkerställa kommande steg t.ex. röntgen, patologen,
onkologen etc.



förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov
Exempel på andra yrkesgrupper kan vara kurator, dietist, sjukgymnast, rökavvänjningsterapeut
etc



ger stöd till patienten och närstående vid normal krisreaktion
Telefonkontakt initierad av kontaktsjuksköterska
Få en helhetsbild av familjesituationen (barn)



vägleder till psykosocialt stöd vid behov
Samarbete med kurator, psykolog vid behov



säkerställer delaktighet och inflytande i vården
Kontaktsjuksköterskan förvissar sig om att patienten har fått möjlighet att diskutera utredning,
behandling, behov mm



bevakar aktivt ledtider
Rutin för att bevaka tex kommande tider för röntgen, utredning, PAD-besked

Kontaktsjuksköterskan har dessutom
 ett tydligt skriftligt uppdrag
Klinikspecifik arbetsbeskrivning



kunskaper som regleras av innehåll och avgränsningar i varje patientprocess
Stöd från den medicinska professionen samt övriga involverade professioner
Delta vid teamträffar
Bör erbjudas möjlighet att gå kontaktsjuksköterskeutbildning (7,5 p)



ansvar för att en individuell skriftlig vårdplan upprättas (även om den kan upprättas av
andra)
Gäller framför allt patientens egna vårdplan
Rehabiliteringsplan



ansvar för aktiva överlämningar till en ny kontaktsjuksköterska
Kontakt med motsvarig kontaktsjuksköterska på den klinik patientens vård flyttas till t ex
onkologen, hemsjukvården, andra samarbetskliniker
För hjälp, använd nätverkskartor över sydöstra sjukvårdsregionen



uppgiften att delta i multidisciplinära ronder/möten
Har en aktiv roll med särskilda arbetsuppgifter som hör ronden till
säkerställa att patienten informeras om MDT förslag
Vara närvarande vid diagnos/behandling/brytpunktssamtal

