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Kontaktsjuksköterskefunktionen Stockholm - Gotland
Ärendebeskrivning
Ett av uppdragen till Regionala cancercentrum (RCC) från den
Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) var att alla cancerpatienter
ska erbjudas en kontaktsjuksköterska, vilket delvis diskuterats i
Stockholms läns landstings (SLL) cancerplan, första gången 2006.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2013-12-20
Rapport: Kontaktsjuksköterskefunktionen Stockholm – Gotland
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för akutsjukvård.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att fortsätta arbetet
enligt förslagen i rapporten och återkomma till nämnden.

Förvaltningens motivering till förslaget
Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland tillsatte i januari 2013 en
projektgrupp (inkluderande patientmedverkan) med uppdrag att
undersöka patienternas upplevelser och behov av en
kontaktsjuksköterskefunktion som stöd i patienternas vårdprocesser.

Tillgången till och den praktiska funktionen av kontaktsjuksköterska
under hela cancerprocessen har kartlagts för de olika tumörprocesserna.
Funktionen, kontaktsjuksköterska, har successivt utvecklats och
förändrats genom åren och antalet personer som arbetar som
kontaktsjuksköterskor har ökat. Regionens cancerplan för åren
2012 – 2015 anger att kontaktsjuksköterskefunktionen ska ses över och
utvecklas. RCC:s roll är att förbättra cancervården med patienten och
närstående i centrum, där kontaktsjuksköterskefunktionen utgör en
nyckelfunktion för att skapa en sammanhållen vårdprocess.
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Information, synpunkter och förbättringsförslag har inhämtats från
patienter, närstående, patientföreningar, verksamhetschefer och
kontaktsjuksköterskor. Metoden har varit kvantitativa och kvalitativa
undersökningar. Därutöver har en genomgång gjorts av ärenden till
Patientnämnden.
Rapporten har identifierat kontaktsjuksköterskefunktionen. För att
realisera funktionen i hela cancervården krävs fortsatta arbeten. En
helhetsbild av kontaktsjuksköterskeverksamheten måste skapas. För det
föreslås flera åtgärder, bland annat att förvaltningen genomför
förändringar i krav och avtal vilka ska säkerställa att verksamheter där
kontaktsjuksköterskor finns idag, arbetar i enlighet med den nya
uppdragsbeskrivningen samt med att intentionerna i cancerplanen
fullföljs.
Ekonomiska konsekvenser
Arbetsgruppen föreslår ett fortsatt arbete kring frågan om ekonomin.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Kontaktsjuksköterskans roll blir att stärka patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Det fortsatta arbetet syftar till att öka jämställdheten och jämlikheten i
vården.
Miljökonsekvenser
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön.
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