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Av Lina Hultberg och Laila Johansson  



Bakgrund: 
Vi har valt att göra ett gemensamt förbättringsarbete, trots, eller just för, att vi arbetar i två olika 
verksamheter och har olika professioner och uppdrag. Vi ser det som en möjlighet att lära av varandra 
och våra olika verksamheter och patienter.  
Vi som skriver heter Lina och arbetar som kurator på kvinnokliniken, samt Laila som arbetar som 
kontaktsjuksköterska på neurologmottagningen, båda arbetar vi på NÄL, i Trollhättan. 
 
Vårt fokus har varit att ta reda på hur patienten vill att kontakten med kontaktsjuksköterska och kurator 
ska se ut. Samt hur de upplevt den hittills.  
 
Idén uppkom då flera patienter på neurologmottagningen uttryckte behov av att få prata kring sin 
diagnos och kring sin situation. Det gällde inte enbart patienter med cancerdiagnos.  
Laila tog upp patienternas uttryckta behov med övriga kollegor, samt med chef och gav det som ett 
förslag till ett förbättringsområde. Det blev positiv respons från kollegor, som såg det som ett 
utvecklingsområde även för kontaktsjuksköterskor som arbetade med andra diagnoser.  
 
Det patienterna beskrev, var att det kände sig ensamma och utlämnade efter information om diagnos, 
åtgärd och gav uttryck för ovisshet om vad som nu skulle ske i deras liv. De visste inte vem de kunde 
vända sig till och vem de kunde få stöd av med sina tankar och känslor, som mynnade ut i oro och som 
inte hade med diagnosen att göra.  De berättade om en utsatthet i sin sociala situation. Några hade blivit 
lämnade av nära vänner eller blivit av med sina arbeten på grund av sin diagnos.  
 
Även Lina som kurator på kvinnokliniken, hade en känsla av att hon kanske inte träffade alla de patienter 
som egentligen hade ett behov av att ha kontakt med en kurator. Hon kände en önskan om att bli en 
tydligare del av onkologteamet liknande den roll hon har i övriga team i sitt arbete som kurator på 
kvinnokliniken för att säkerställa att de patienter som önskar också får tillgång till det stöd en kurator 
kan ge. 
 

 
 
 
Presentation om oss författare: 
 

Laila:  

• Kontaktsjuksköterska på neurologen NÄL i Trollhättan 

• Antal år på arbetsplatsen: Har haft rollen som kontaktsjuksköterska i 2 ½ år på 
neurologmottagningen NÄL i Trollhättan.   

• Patientgrupp: Patienter med hjärntumör och deras anhöriga. 

• Arbetets ungefärliga upplägg som kontaktsjuksköterska på neurologen idag: 
Tillsammans med läkare och kurator, träffar Laila patient och anhöriga första gången i samband 
med besked om förändring i hjärnan. 
Vid första mötet är det ofta omtumlande besked, därför får man vara lyhörd för vilken 
information som kan vara aktuellt vid det tillfället. För att vid nästa möte fånga upp det som är 
viktigt just då. Det är mycket anhörigfokus, då att det kan finnas kognitiv påverkan, som gör att 
patienten inte kan eller har insikt i sina problem. 



Tiden mellan första och andra mötet är oftast mycket kort tid, först besked om förändring och 
vid nästa tillfälle besked från tumörronden. 
Åtgärd och behandling sker på Sahlgrenska universitetssjukhuset, övrig vård och kontakt 
ansvarar vi för. Vi följer patienten kontinuerligt.  
Det finns oftast en plan gällande framtida undersökningar.  
Barnperspektivet lyfts i samtalen, eftersom det kan vara svårt att veta hur man ska informera 
barnen. (”Våga fråga” är ett hjälpmedel.) 
 

 

Lina: 

• Kurator på kvinnokliniken NÄL i Trollhättan, anställd på kuratorsmottagningen. 

• Antal år på arbetsplatsen: 2,5 år 

• Patientgrupp: Patienter med gynekologisk cancer. 

• Arbetets ungefärliga upplägg som kurator i cancervården idag: 

Lina träffar patienter i olika skeden av cancertiden. Kontaktsjuksköterska på 

cytologmottagningen på NÄL, där patienten ofta går på behandling, (i vissa fall och/eller strålning 

i Göteborg och Borås) informerar om möjlighet till kontakt med kurator. Det finns även skriftlig 

information i deras individuella vårdplan.  I de fall det gäller kvinnor med barn under 18 finns en 

rutin att patienterna alltid får en kuratorskontakt åtminstone vid ett tillfälle. Utifrån information 

från kontaktsjuksköterska kontaktar Lina patienten via telefon eller vid besök då patienten är på 

behandling och gör där en överenskommelse gällande kommande kontakt. Lina kan träffa 

patienter innan diagnos i vissa fall då patienten är inlagd på avdelning pga gynekologiska besvär, 

vid diagnosbesked samt efter diagnos. Lina har möjlighet att vid behov följa patienten i samtal en 

lång tid även efter behandling samt även möjlighet att uppta kontakten om patienten önskar. 

Kuratorns främsta uppdrag på kvinnokliniken är stödsamtal med patient samt anhöriga men 

också hjälp att söka fonder samt visst stöd i kontakt med myndigheter vid behov.  

 

 
 
 
Define: 
Vad är problemet?  

Det finns patienter som gett uttryck för känslor som otrygghet, vilsenhet och ensamhet under sin tid 

med cancer och önskat att samtala med någon som är insatt i deras problematik, någon som ibland hör 

av sig, eller som de själva kan nå när de känner behov av att få råd och stöd. 

Utifrån det behov som dessa patienter uttryckt har vi valt att göra vårt förbättringsarbete. Vi har velat ta 

reda på hur de upplever kontakten med kurator och kontaktsjuksköterska i nuläget och hur vi kan 

förbättra kontakten med patienterna för att de ska uppleva sig mindre ensamma och få en ökad trygghet 

under och efter, samt efterföljande tid med cancer.  

 

Vad är frågeställningen?  

”Patients upplevelse av kontakten med kontaktsjuksköterska och kurator inom cancervården” 



 
Syfte: Att ta reda på hur patienterna upplever kontakten med kontaktsjuksköterska och kurator och om 
möjligt införa rutiner som förbättrar denna kontakt utifrån patientens önskemål.   

 

Mål: Att ge patienten möjlighet till en trygg kontakt med kontaktsjuksköterska/ kurator för att minska 

deras känsla av ensamhet, otrygghet och vilsenhet under och efter sin tid med cancer på det sätt som 

patienten önskar.     

Att kurator och sjuksköterska vara mer lyhörd för patients behov av att samtala kring sin situation och då 

inte bara kring diagnos, utan kring sitt liv med diagnos. 

 
 
 
Mesure: 
Vi har skickat ut enkäter med målsättningen att ta reda på ”Patients upplevelse av kontakten med 
kontaktsjuksköterska och kurator inom cancervården” (bilaga 1), för att samla in erfarenheter och 
upplevelser från patienter med cancerdiagnos. Vi har valt att smalna ner frågeställningarna till att ta reda 
på hur viktigt det är för patienterna att ha en tydlig kontaktsjuksköterska/kurator samt på vilket sätt de 
önskar att kontakten ska initieras och upprätthållas. Vi har även lämnat plats för deras egna 
kommentarer och förslag på förbättringar gällande kontakt med kontaktssjuksköterska/kurator.  
Vi var nyfikna på att se om det fanns skillnad i svaren från patienterna på neurologen och kvinnokliniken, 
samt skillnad i deras behov av kontakt med kurator och kontaktsjuksköterska. 
Vi valde att göra en fråge-enkät bestående av en del med slutna frågor och en för egna synpunkter. 
 
Tillvägagångssätt: Vi har lämnat/ skickat ut 25 enkäter var, alltså sammanlagt 50 st.  
Lina har lämnat sina till kontaktsjuksköterskorna på cytologmottagningen som i sin tur har lämnat dem 
vidare till patienterna då de var inne på behandling. Patienterna var helt anonyma och fick med 
svarskuvert att antingen lämna på plats eller lägga i brevlådan. Av 25 utlämnade enkäter fick Lina in 22 
svar.  
Laila har skickat enkäter med frankerat svarskuvert med i brevet, hem till 25 patienter och fått 17 
brevsvar tillbaka.  

Det ger en sammanlagd svarsfrekvens på 78 %. Vilket ger en hög trovärdighet i resultatet. 

 
 
 
Analyse: 
Vi har gått igenom resultatet för att se vad patienterna har uttryckt i formulären. För att analysera 
resultatet har vi skapat ett excel-dokument och genom detta kan vi läsa ut statistik från det vi har mätt, 
(se bilaga 2).  Vi har även tagit del av deras fria kommentarer (bilaga 3).  
 
De två första frågorna handlar om hur viktigt patienten anser det är, att ha en specifik 
kontaktsjuksköterska och kuratorskontakt. 
Svaren på båda klinikerna, visade tydligt att det är mycket viktigt att ha en specifik sjuksköterska, som 
man kan ta kontakt med och vet vem det är.  



Att ha en specifik kuratorskontakt, var mer viktigt på neurologen. Det var några patienter på 
kvinnokliniken som ansåg att de inte alls var i behov av kurator. Men om det vore behov, så ansåg de det 
viktigt med en specifik kuratorskontakt. 
 
 
Citat från patienter: 
”Det är mycket omtumlande att råka ut för cancer och ofta kanske man inte inser sitt eget bästa och 
tackar nej till kuratorskontakt. Där för är det viktigt att ni finns och sköter kontakten.” 
 
”Väldigt viktigt att ha en kontaktsjuksköterska som man kan ringa när man har frågor eller mår dåligt, när 
en läkare inte hör av sig vid utsatt tid. När det gäller kurator så fick jag själv ingen kontakt men jag önskar 
att jag hade fått det! Det vore nog bra om en kuratorskontakt finns vid insjuknandet och under 
behandling för de som vill.” 

 
På frågorna, hur patienterna önskar att kontakten ska fungera, ser det lite olika ut mellan 
kontaktsjuksköterska/kuratorskontakt , beroende på vilken klinik patienten tillhör. 
På neurologen är det flest som önskar att kontaktsjuksköterskan och kurator håller i kontakten och att 
det finns en tydlig plan, det är endast 2-3 patienter som önskar styra kontakten själv. 
Till skillnad mot kvinnokliniken där hälften av svaren visade att patient önskar styra kontakten själv och 
resterande var jämnt fördelat på att kontaktsjuksköterskan och kurator höll i kontakten eller att det 
fanns en tydlig plan.  

 

Intressant att se att patienterna uttrycker samma önskan gällande kontaktsätt för både 

kontaktsjuksköterska och kurator inom samma klink. Att skillnaden i patientens önskan, snarare följer 

kliniktillhörighet (diagnos?) än utifrån profession (se bilaga 2 på diagram). 
 

Gemensamt för de båda klinikerna är att flera patienter har uttryckt att det ska vara enkelt att få 

kontakt, inga krångliga vägar. Det som ger trygghet är att man vet att någon ringer tillbaka, även om det 

inte blir just den dagen.    

 

Citat från patienter från båda klinikerna: 

”Att kunna ringa när jag känner att jag vill det. Har fungerat bra hittills. Bra att jag kan prata med 

kuratorn när jag är orolig.” 

 

”Har bra kontakt med kontaktsjuksköterska. Tar själv kontakt med kurator om jag skulle behöva.” 

 

”Ha tidsintervaller som man får kontakt av sjuksyster och kurator för att checka av hur det är och går.” 

 
 
 
Improve:  
Vi har på neurologmottagningen lyssnat och tagit till oss patienter önskemål och har börjat införa 
efterföljande samtal, inte bara till patienter med hjärntumör utan även till övriga diagnoser som vi 
arbetar med. Vi upplever mer nöjda patienter, som mer ger uttryck för behov av samtal, både med 
kurator och kontaktsjuksköterska.  



Även läkare har blivit mer uppmärksamma på patienters behov av samtalsstöd, de efterfrågar samtal för 
patienters räkning och i återbesöken observeras behoven.  
Det har även stärkt teamkänslan mellan professionerna.  
Det vi uppmärksammat efter förbättringsarbetet har börjat implementerats, är att patienter uppger en 
mer trygghet med att kunna ta upp sådant som inte enbart har med cancerdiagnos att göra utan även 
sådant som blir påverkat av deras diagnos. 

 
Gällande kuratorns roll och kontakt med patienterna på båda klinikerna ses i svaren att patienterna inte 
alltid upplever sig ha fått information om att kurator finns tillgänglig. Kanske är det så att patienterna i 
vissa fall har fått informationen men inte kunnat ta till sig den där och då. Kanske behöver de erbjudas 
kuratorskontakt vid flera tillfällen eller kanske är det så att patienternas nära kontakt med 
kontaksjuksköterskorna gör att de faktiskt inte alltid har ett behov av kurator.  
 
Utifrån de svar som kommit specifikt för kvinnokliniken in har Lina pratat med såväl 
kontaktsjuksköterskor som läkare på kvinnokliniken gällande möjligheten att finnas mer tillgänglig och 
nära i arbetat med patienterna. Att delta i planerade möten, så som ”miniteamträffar” där läkare och 
kontaktsjuksköterskor träffas en stund för att stämma av och diskutera vilka behov aktuella patienter 
kan tänkas ha, men också vid mer informella sammankomster så som fikastunder och annat socialt på 
avdelningen och mottagningen. Detta är extra viktigt då kuratorn är anställd på en annan enhet, har sitt 
rum på en annan våning och har en mer konsultativ roll på kvinnokliniken och ibland känns långt bort 
från övrigt team. Att kuratorn är mer synlig på avdelningen/mottagningen leder förhoppningsvis till att 
fler patienter i behov av kuratorskontakt fångas upp tidigare. Problematiken eller förbättringsområdet 
för kuratorns del ligger i de flesta fall inte i möjligheten eller att upprätthålla en kontakt med patienten 
när kontakten väl är etablerad utan snarare att finnas med som en naturlig del i början av patientens 
process, kanske redan då det bara finns en misstanke om cancer men ännu ingen diagnos.  

 
 
 
Control:  

Då vi på neurologkliniken har chef och andra professioner med i vårt förbättringsarbete så är det lättare 

att fortsätta med det vi startat upp och vi ser även att andra tar efter då de kommer och arbetar hos oss. 

Vi lägger tillsammans upp en plan för hur de önskar ha kontakten med kurator och kontaktsjuksköterska. 

På kvinnokliniken kommer Lina avsätta tid i kalendern för att rutinmässigt delta i team-träffar och med 
regelbundenhet vara med på ”fredagsfikan”. Intentionen och önskan finns också att oftare besöka 
cytostatikamottagningen för att ”kolla av ” om det finns någon patient i behov av kurator. En ny vana tar 
tid att arbeta in och det gäller att avsätta en längre period för att den ska befästas. Efter denna period 
behövs åter reflektion för att se vad den nya rutinen har gett och eventuellt förändra/förbättra på nytt. 

 
 
 
 
 



Learn: 

Vi båda har fått bekräftat det vi egentligen redan hade uppmärksammat, att det för patienterna är viktigt 

med en trygg kontakt på sjukhuset. Att inte förringa vikten av att det är en och samma person som följer 

upp och finns där när patienten är orolig. Någon som känner till patientens historia, familjesituation, 

psykiska och fysiska mående, för att patienten ska slippa dra sin historia om och om igen.   

Det har framkommit i enkäterna att vi båda utifrån våra professioner fyller olika funktioner för 
patienterna, som inte kan vara utan varandra, kanske inget nytt, men nog så viktigt att poängtera. 

Vi som har arbetat tillsammans i förbättringsarbetet har också haft vår egen process i processen. Vi har 
lärt känna varandra och varandras sätt att tänka och uttrycka oss både utifrån profession och uppdrag 
men också personlighet och erfarenhet. Det har under processen gjort samarbetet mer smidigt, vilket 
gör att man förstår varandras olika roller och uppdrag. 

Vår ovan beskrivna process ser vi som jämförbar med den kontinuerliga kontakt som patienten har med 
sin kontaktsjuksköterska och kurator. Det vill säga att förtroende och förståelse byggs över tid. 

Vi har lärt oss att vi skulle dokumenterat mer under processens gång redan från start.  
At stanna upp vid varje steg och reflektera och tydliggöra frågeställningen/förbättringsområdet för att 
hålla fokus på vad vi vill förändra. 
 
På grupp/organisationsnivå har vi fått en ökad förståelse av vikten i att ha med sig chef och övriga 
kollegor att möjliggöra förändring och underlätta förbättringsarbete. 
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Frågor om din kontakt med kontaktsjuksköterska/kurator som 

patient inom cancervården 
 

 

1a. Hur viktigt är det för dig som patient att ha en specifik kontaktsjuksköterska? 

(Markera med kryss på skalan) 

Inte alls                    Mycket  

•                                2                               3                             4                           5 

 

 

1b. Hur viktigt är det för dig som patient att ha en specifik kuratorskontakt? 

(Markera med kryss på skalan) 

 

Inte alls                    Mycket  

•                                2                               3                             4                           5 

 

 

 

2a. Hur önskar du att kontakten ska fungera med kontaktsjuksköterska? 

(Sätt ett kryss i den rutan med det alternativ som passar dig bäst) 

 

Jag vill själv kunna styra kontakten 

 

Jag vill att sjuksköterskan tar kontakten med mig 

                                           

Jag vill ha en tydlig plan om hur kontakten ska ske 

  

                                           

2b. Hur önskar du att kontakten ska fungera med kurator? 



(Sätt ett kryss i den rutan med det alternativ som passar dig bäst) 

 

Jag vill själv kunna styra kontakten 

 

Jag vill att kurator tar kontakten med mig 

                                           

Jag vill ha en tydlig plan om hur kontakten ska ske 

  

3. Egna kommentar, tankar och förslag gällande hur vi kan förbättra kontakten med 
kontaktsjuksköterska och kurator! 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Tack för din medverkan! 

Svaren kommer hjälpa oss i vår utbildning i förbättringskunskap, samt som grund till 

förbättring inom vårt arbete som kontaktsjuksköterska/kurator i cancervården. 

Vänligen Laila och Lina 



(Bilaga 2) 

Båda underliggande frågor är ordnade för att besvaras på en skala mellan, inte alls 1 – 5 mycket. 

 

 
 

 

 

 
 

 



Underliggande frågor har svarsalternativ 

• Jag vill kunna styra kontakten  

• Jag vill att sjuksköterskan tar kontakten med mig 

• Jag vill ha en tydlig plan om hur kontakten ska ske  

 

 
 

 

 
 

 



(Bilaga 3) 

Citat från patienter: (i bilaga) 

Neurologen:  

“Ibland är det bra om kurator tar första kontakten. Gäller också kontaktsjuksköterska men nu har det 

ändå gått bra utan detta, men det kan ju upplevas olika beroende vilken typ av person man är.” 

“Alla har varit fantastiska” 

“Laila har varit en utmärkt kontaktsjuksköterska, empatisk och trevlig, ibland svår att få tag på men så är 

det nog i vården. Hon ringer alltid tillbaka. Kurator valde jag att avbryta samtalen med, tyckte inte det 

gav så mycket hjälp, jag bokade samtal med diakon i min församling som var ett fantastiskt stöd.  Dom 

har en gedigen utbildning i samtalsmetodik. Det rekommenderar jag till många och har ofta mer tid att 

boka än vården kändes det som.” 

“Jag tycker att det fungerar bra. Har inget att klaga på.” 

“Ett stort problem före och efter operation har varit att jag blev förflyttad säng och bädd “stup i kvarten” 

så det lugn som borde finnas vid en sådan besvärlig operation var helt under all kritik! All personal i 

Göteborg och Trollhättan har varit underbara!” 

“Med kontaktsjuksköterskan fungerar det bra! Kurator har jag bara haft kontakt med i samband med 

min operation. Sedan noll det tycker jag är lite dåligt.” 

“En bra kontaktsjuksköterska som man kan ha som “bollplank” samt någon man kan få raka svar på 

gällande behandling och medicin etc. Kurator= mycket snack lite verkstad. En onödig tjänst som inte fyller 

något syfte utan bara kostar pengar.” 

“Under Åkes (ta bort namn?) sjukhusvistelse okt-nov -17 hade vi kontakt med er. Jag som Åkes närmaste 

anhörig behövde verkligen komma i kontakt med er under den tiden. Jag upplevde att ni fanns till vår 

hjälp då men när vi kom hem till en helt ny livssituation hade vi önskat att ni tagit kontakt med någon i 

vår hemkommun som kunde stödja oss. Ingen kontakt togs vilket medförde att jag kände mig mycket 

ensam. Ingen ringde och frågade hur vi mådde. Jag fick själv ta kontakt med personal som kunde tänkas 

stödja mig och min man. Hemsjukvården hade ansvar för Åkes hälsa men angående vår psykiska hälsa 

har ingen frågat…” 

“Det är mycket omtumlande att råka ut för cancer och ofta kanske man inte inser sitt eget bästa och 

tackar nej till kuratorskontakt. Därför är det viktigt att ni finns och sköter kontakten. Plan om hur 

kontakten ska ske är också viktigt, typ att hör vi inte något ifrån dig så kommer vi kontakta dig inom tre 

månade för att höra hur det går. Ps. Själv tror jag inte att det fanns någon kuratorskontakt alls i mitt fall. 

Kanske att det fanns information liggandes i ett väntrum om det, men ingen kontakt (om jag inte minns 

helt fel) DS. “ 



“Väldigt viktigt att ha en kontaktsjuksköterska som man kan ringa när man har frågor eller mår dåligt, 

när en läkare inte hör av sig vid utsatt tid. När det gäller kurator så fick jag själv ingen kontakt men jag 

önskar att jag hade fått det! Det vore nog bra om en kuratorskontakt finns vid insjuknandet och under 

behandling för de som vill. Varit väldigt skönt att jag har haft Laila då det är svårt att komma fram på 

neurologen.” 

“Enligt hur jag själv kryssat så tror jag att det är bra att ni kontaktar patienten. Många drar sig nog 

annars för att ringa er. Har själv inte haft någon kontakt med kurator. För mig har det varit ok ändå. Men 

hade någon frågat mig så kanske jag skulle tagit möjligheten att träffa någon och prata kring 

sjukdomen.” 

“Sjuksköterskan 2-3 ggr i veckan. Kuratorn blev inte som jag har tänkt, pratade inte om sjukdomen.” 

 

Kvinnokliniken 

“Att kunna ringa när jag känner att jag vill det. Har fungerat bra hittills. Bra att jag kan prata med 

kuratorn när jag är orolig.” 

“Mycket bra och tryggt med en kontaktsjuksköterska.” 

“Ha tidsintervaller som man får kontakt av sjuksyster och kurator för att checka av hur det är och går.” 

“Gjorde utredning, diagnos och tester på NÄL och opererades sedan på Sahlgrenska. Hamnade då som 

jag kände det “mellan stolarna”. Kontaktsjuksköterska på NÄL hade lämnat mig vidare till Sahlgrenska 

men jag fick ingen ny kontaktsjuksköterska förrän jag fick en operationstid, vilket tog nästan två 

månader. Överlämningen borde ske smidigare. Som det blev fick man sitta lugnt i båten och vänta 

vänta… Likadant från Sahlgrenska och tillbaka till NÄL, men då var inte väntan så lång. När jag väl har 

fått kontakt är personalen fantastiskt så detta har endast med logistik/information att göra och 

förbättra.” 

“Har aldrig varit i kontakt med kurator. Känns tryggt att ha en kontaktsjuksköterska som känner till 

patienten. Jobbigt att förklara om och om igen även om journal finns.” 

“Kontakten är mycket viktig! Om möjligt ha kontakt med en kontaktsjuksköterska som man har 

förtroende för.” 

“Ömsesidigt- att kunna ringa när som behövs. Varit lite kontakt med kurator. Mer tips och idèer om vad 

man kan göra som kost och motion och annat pepping. Vad man behöver kan vara bra att tänka på som 

tex E250 som inte är bra mm.” 

“Har bra kontakt med kontaktsjuksköterska. Tar själv kontakt med kurator om jag skulle behöva.” 



“Jag är 100% nöjd med kontaktsjuksköterska som ger mig behandling!” 

“Jag har själv i nuläget ingen kontakt med kurator och har inget behov av det. Däremot är det ju viktigt 

att det finns kurator tillgänglig. Jag har själv jobbat i barn och ungdomshabilitering och har arbetat i 

team med bland annat kurator.” 

“Kontaktsjuksköterska ska kontakta mig om det är något speciellt.” 

“Angående kontaktsjuksköterska så är det viktigt att kunna ringa vid oro efter både operationen och 

olika behandlingar!! och få hjälp med vidare kontakt till läkare. Viktigt! Angående kuratorskontakt så är 

det en viktig kontakt och hjälp vid oro under och efterbehandlingen av hela sjukvårdsprocessen. Viktigt 

med en positiv feedback på hela processen och viktig hjälp med att söka bidrag, fonder och till 

rehabilitering och efterbehandling. Det handlar om att finna en kommunikation och att kurator och 

patient har ett ömsesidigt givande och tagande i relationen och kontakten- respekt och lyhördhet! 

Viktigt, viktigt! Svårt att planera kontakten men jag tycker att den ska vara obligatorisk, inte bara 

frivillig. Många vet inte vad en kuratorskontakt innebär så kanske behövs det mer information om vad 

det innebär och vad det kan ge.” 

“Bra att kunna styra själv fast om det blir problem bra att bli uppringd. Inte glömma att kurator erbjuds 

med en gång i samband att cancerbesked ges.” 

“Jag har inte fått frågan om att få kontakt med en kurator. Jag har själv sagt att jag vill träffa en.” 

“Alla är mycket vänliga och hjälpsamma. För tillfället behövs ingen hjälp från kurator men det kanske jag 

behöver vid ett senare tillfälle och då vet jag att det bara är att kontakta i så fall.” 

 


