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Erbjudande om utbildning - Kontaktsjuksköterskan i 
cancervården 7,5 hp 

Regionalt cancercentrum väst erbjuder utbildningsplatser för kontaktsjuksköterskor i 
cancervården. Utbildningen är med tre utbildningstillfällen, två internat och en examinationsdag, 
under hösten 2023. 

I den nationella cancerstrategin ingår att varje patient ska erbjudas en kontaktperson på 
den cancervårdande kliniken. Syfte är att förbättra informationen och kommunikationen 
mellan patienten och vårdgivaren och att stärka patientens möjlighet till delaktighet i 
vården. Sedan 2010 finns en lagstadgad rätt till fast vårdkontakt, där det framgår att det är 
verksamhetschefens ansvar att säkerställa att patienters behov av trygghet, kontinuitet, 
samordning och säkerhet tillgodoses. 

I västra sjukvårdsregionen fungerar kontaktsjuksköterskan som en fast vårdkontakt i 
cancervården. Kontaktsjuksköterskans uppdrag och funktion finns beskrivna både i 
en överenskommelse med Socialdepartementet och i regionala vårdprogram. 
Utbildningen omfattar tre tillfällen och är upplagt enligt följande: 

 

25–26 september 2023 VGR Campus nya varvet - Göteborg 

23–24 oktober 2023 VGR Campus nya varvet - Göteborg 

13 november 2023 VGR Campus nya varvet - Göteborg 
Målgrupp: I första hand anställda medarbetare i Västra Götalandsregionen och i 
Region Halland. I mån av plats kan erbjudandet gälla intressenter från andra 
regioner. 
 
Kursavgiften är 12 000 kr per deltagare. (inkluderar övernattningarna och måltider). 
Utbildningen genomförs under förutsättning att tillräckligt antal deltagare är 
anmälda. 
Verksamheten bekostar lön och resor för utsedda deltagare, vilket innebär att 
deltagarna behöver ges förutsättningar för detta i sitt arbete. 
 
Vi är angelägna om en spridning av deltagare utifrån både verksamheter och patient 
processer. Vi kommer därför att ha en urvalsprocess som gynnar detta, vilket innebär 
att man inte automatiskt garanteras en plats.  
Eftersom det är en uppdragsutbildning är det inga särskilda antagningskrav mer än 
sjuksköterskelegitimation. Dock är kursen lagda på avancerad nivå, vilket innebär 
upplägg och examination med samma krav som i en specialistutbildning. 

Anmäl intresse senast 4 juni genom att mejla Pernilla Lembing. 
Frågor om kursen: frida.smith@vgregion.se eller pernilla.lembing@vgregion.se 

Med vänlig hälsning 

Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef, Regionalt cancercentrum väst 
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