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1. Define (Definiera) 

        

Bakgrund 
 

Vid gynekologiska mottagningen på Hallands Sjukhus Halmstad tas kvinnor med 

gynekologisk cancer om hand av ett team som består av läkare, kontaktsjuksköterskor, 

undersköterska, kurator och sjukgymnast. 

Patient och närstående kallas till mottagningen för ett PAD-samtal (Patologisk Anatomisk 

Diagnos) där läkare informerar om misstanke om cancer eller cancerdiagnos och närvarande 

vid samtalet är alltid en kontaktsjuksköterska. Vid PAD-samtalet är oftast patienten 

fortfarande i utredningsfas. Det kan vara fortsatt utredning angående att fastställa: vilken 

gyncancerdiagnos det är, om operation skall ske och om cytostatikabehandling skall sättas in 

och vilken cytostatika som skall användas eller ev. strålning. Vid samtalet informerar 

kontaktsjuksköterskorna om sin funktion under utredningen och det är oftast första kontakten 

mellan patient/närstående och kontaktsjuksköterskan. Uppgiften för kontaktsjuksköterskan, 

under utredningen, är att vara ett stöd för patient/närstående för att hjälpa till att skingra oro, 

ordna praktiskt med sjukresor och boende samt kontrollera att utredningen fortgår som den 

ska. 

De flesta patienter som ordineras cytostatikabehandling får den behandlingen på 

mottagningen i Halmstad och behandlingen administreras av kontaktsjuksköterskorna. 

Vid första behandlingen ger kontaktsjuksköterskan information både muntligt och skriftligt 

om behandlingen. Informationen består av beskrivning av preparat, biverkningar, 

provtagningar, röntgen, utvärderingar m.m. 

Mycket av samtalet handlar då om behandlingen och status kring patienten i nuläget. 

Under behandlingens gång ges fortlöpande information muntlig och i form av broschyrer när 

kontaktsjuksköterskan uppfattar att det är lämpligt eller ett behov, det kan vara t.ex. om sex 

och samlevnad, motionsförslag, kost eller liknande. 

 

Vi kontaktsjuksköterskor, som arbetar tillsammans i Halmstad, är osäkra på om alla 

patient/närstående får enhetlig informationsmaterial av oss. Alla patienter tar till sig 

information olika och därför är det inte jag som sjuksköterska som avgör när en patient är 

redo för en viss information. Som kontaktsjuksköterskor har vi ett ansvar att alla patienter 

skall få lika vård och samma möjlighet till att kunna vara delaktig i sin vård och har därför rätt 

till information som är anpassad för alla patienter. 

 

Problemformulering 
 

Vårt problem (y): Vi tror inte att våra patienter får tillgång till samma informationsmaterial av 

oss kontaktsjuksköterskor. 

 

Syfte och mål 
 

Patienter vi möter, som kontaktsjuksköterskor, är unika och fungerar olika utifrån sin kunskap 

och erfarenheter. Information är viktigt för patient/närstående för att de ska kunna vara 

delaktiga i vården och därför vill jag utveckla ett informationsmaterial som kan säkerställa att 

alla våra patienter får skriftlig information som är anpassad efter patienters behov och 

erfarenheter vid behandlingsstarten. De kan läsa det när de tycker att det känns rätt och det 

kan leda till en ökad trygghet utifrån patientens behov. 

 



2. Measure (Mäta) 

        

I samråd med de två andra kontaktsjuksköterskorna i onkologiska teamet angående vilka 

patienter som skulle ingå i mätningen kom jag fram till att inkludera både patienter som var 

under behandling och patienter som avslutat sin behandling på mottagningen. 

Jag valde att ta med patienter som avslutat behandlingen eftersom vi av erfarenhet vet att det 

kan vara svårt att få med patienter/närstående som är mitt uppe i sin sjukdom/behandling. De 

har fullt upp med att ta in information angående sin sjukdom och behandling för att klara av 

vardagen och kanske inte prioriterar en enkät. 

För de som inte håller på med någon behandling och kanske till och med är friskförklarade 

kan det vara lättare att tänka tillbaka på sin sjukdomstid. 

 

Jag gjorde ett frågeformulär med tillhörande informationsbrev angående förbättringsarbetet 

och dess syfte. Målet med mitt frågeformulär var att få svar på vilken information som 

patienter/närstående upplever kan vara ett stöd för dem under behandling/sjukdomstid. 

Arbetskamrater på gynekologiska mottagningen som både var och inte var insatta i mitt arbete 

fick läsa igenom brev och frågeformulär, de gav kritik på materialet och en del justeringar 

gjordes (Bil.1). 

 

Mätningen genomfördes genom att brev och frågeformulär skickades till patienter som är 

under pågående cytostatikabehandling på onkologiska mottagningen i Halmstad. Formuläret 

skickades även till patienter som avslutat cytostatikabehandlingen men fortfarande har 

kontakt med mottagningen. 

Skickade ut 15 brev och frågeformulär och fick sex svar. 

 

För att kunna inkludera patienter som inte var aktiva på mottagningen var jag närvarande på 

ett möte hos gynekologiska cancerföreningens lokalavdelning Anemonen och delade ut 15 

brev och frågeformulär till medlemmarna som var med vid mötet. Närvarande var kvinnor 

som själva drabbats av gynekologisk cancer, närstående och en personal som arbetat med 

gynekologiska cancerpatienter. En medlem som var med hade varit sjuk för 18 år sedan och 

de som var närmast i tid var för två år sedan så det var en spridning över tid på 16 år. 

Av de 15 som delats ut fick jag åtta svar. 

 

  



3. Analyze (Analysera) 

             

När slutdatumet passerat för att svaren skulle vara inne öppnades alla svarsbreven. 

Alla förslag som skrivits under rubriken ”Förslag till vad som bör ingå i informationsmappen” 

skrevs ner på smålappar och sammanställdes sedan i ett släktskapsdiagram. 

 

 
 

Format, A4, A5 eller eget förslag 

____________________________ 

  Antal  

A4     2  

A5   11 

Eget förslag     0 

Inget svar   1 

____________________________ 
 

Det var flera som motiverade sitt förslag för valet av A5 med ”går lätt ner i handväskan”. 

 

Material, mjukt, hårt eller eget förslag. 

_____________________________ 

  Antal 
Mjukt  11 

Hårt    2 

Eget förslag     0 

Inget svar   1 

____________________________ 
 

Kommentarer under denna punkten var ”gärna en vacker tygpärm” och ”en pärm med glada 

färger och motiv”. 

 

 



Många patienter och närstående frågar ofta vad de själva kan göra för att de ska må så bra som 

möjligt under sin sjukdomstid/behandlingstid. 

Regionalt Cancercenter Syd anordnade en temadag för kontaktsjuksköterskor i Maj 2015 efter 

att det uppmärksammats att patienter/närstående ofta efterfrågar information angående kost, 

motion och stöd vid cancersjukdom. Vid min genomgång av enkätsvar visade det sig att mina 

svar överensstämde bra med det som uppmärksammats av Regionalt Cancercenter Syd.  

     

4. Improve (Förbättra) 

        

Förbättringsarbetets syfte var att utveckla ett informationsmaterial som kan säkerställa att alla 

våra patienter får enhetlig skriftligt information som är anpassad efter patienters behov och 

erfarenheter vid behandlingsstarten. 

För att säkerställa att patient/närstående får tillgång till samma information har följande 

rutiner skapats: 

 

- För att förbättra/säkerställa att patienterna som får cytostatikabehandling på 

gynekologiska onkologimottagningen i Halmstad har en informationspärm utformats 

utifrån önskemål av patienter/närstående och kontaktsjuksköterskorna på 

mottagningen. 

  

- Rutin har skapats att pärmen alltid delas ut vid första behandlingstillfället. 

 

 

Innehållet i pärmen vid första behandlingstillfället är följande: 

 

- Information om gynekologiska onkologiska mottagningen, om dess team, 

telefonnummer och tider. 

  

- Information angående behandlingen som patient kommer att genomgå med dess 

upplägg och eventuella biverkningar. 

 

- Cancerfondens informationsbroschyr angående allmän information om 

cytostatikabehandling. 

 

- Cancerfondens informationsbroschyr angående mat vid cancersjukdom. 

 

- Teamets sjukgymnasts folder angående fysisk aktivitet vid cancersjukdom. 

  

- Cancerfondens broschyr angående sex och samlevnad. 

 

- Informationsbroschyr angående sjukresor. 

 

- Anemonen – lokala gynekologiska cancerföreningens informationslapp. 

 

- Plastfickor för att sätta in lab-remisser, vårdplaner mm. vid behov. 

 

Dessa delar ingår alltid vid första tillfället och pärmen kan sedan utökas vid behov. 

 



5. Control (Överlämning och ständig förbättring) 

        

Pärmen har under hösten 2015 delats ut till 11 patienter. 

Informationspärmen är i formatet A5 och materialet är en mjukare plastpärm. Vid beställning 

av pärmar blev det ett missförstånd så det blev även en A5-pärm i hårdplast beställt och det 

har gett patienterna möjlighet att välja vilken de vill ha. 

Utvärdering kommer att genomföras genom att patienter som avslutar sin behandling under 

vintern och våren 2016 får utvärdera pärmen och ge förslag på förändringar. 

 

6. Learn (Lärande)  

        

Under arbetets gång har jag upplevt att det varit ett ”litet” förbättringsarbete jag genomfört 

men jag har lärt mig mycket. Det diskuteras mycket arbetsmetoder, rutiner och det kommer 

oftast inte längre på arbetsplatsen. Genom detta förbättringsarbete hoppas jag att jag kan 

använda mig av kunskapen jag fått under kursen till att starta och framförallt få med 

arbetskamrater till att vilja arbeta med förbättringsarbeten så vi kommer lite längre än till bara 

diskussioner. Förbättringsarbetet med informationspärmen har medfört att vi börjat diskutera 

våra rutiner mer systematiskt och detta har bland annat bidragit till att arbetet med skriftliga 

vårdplaner har utökats. I Halland finns vårdplanerna inlagda i datajournalsystemet och skrivs 

ut och kan sättas in i pärmen. 

 

  



 

Bilaga 1. 1(2) 

 

Mitt namn är Annette och jag arbetar som kontaktsjuksköterska på gynekologiska 

onkologmottagningen på sjukhuset i Halmstad och genomför ett förbättringsarbete utifrån ett 

patient/närståendeperspektiv. På onkologiska mottagningen i Halmstad saknas en personlig 

informationsmapp till patienter som har gynekologisk cancer där all information finns samlat 

som kan vara ett stöd för patienter under och efter sjukdomstiden. Mitt förbättringsarbete går 

ut på att utforma ett informationsstöd som ska vara till hjälp för patienter/närstående att kunna 

läsa i under och efter sjukdomstiden. Avsikten är att varje patient ska få en egen mapp med 

sig hem som de kan läsa när de önskar. Det skulle vara bra för förbättringsarbetet om du som 

patient/närstående ger förslag på vad som bör ingå i en informationsmapp. Exempel på 

information som kan finnas i mappen är råd angående kost, motion, samtalsstöd, 

läkemedelsinformation, information kring sex och samlevnad mm. 

 

Nämn gärna minst fem förslag. 

 

Sida två i detta brev är ett formulär som du fyller i och det medföljer ett frankerat kuvert som 

du postar dina förslag i och alla svar behandlas konfidentiellt. 

 

Jag behöver ha svaren senast 2015-04-25. 

 

Tack på förhand 

Annette Flodberg 

Gynekologiska Onkologmottagningen 

Hallands Sjukhus Halmstad 

Tel: 035-136634 

  



 

Bilaga 1. 2(2) 

 

Förslag till vad som bör ingå i informationsmappen (om utrymmet är för litet, fortsätt på 

baksidan): 

 

1.__________________________________________________________________________ 

 

2.__________________________________________________________________________ 

 

3.__________________________________________________________________________ 

 

4.__________________________________________________________________________ 

 

5.__________________________________________________________________________ 

 

6.__________________________________________________________________________ 

 

7.__________________________________________________________________________ 

 

Kryssa i det förslag som du tycker passar som format: 

 

A 4     

 

A 5     

 

Eget förslag:_________________________________________________________________ 

 

Kryssa i det material som du tycker passar: 

 

En pärm med mjukt material  

 

En pärm med hårt material  

 

Eget förslag:_________________________________________________________________ 

 

Egna förslag kring information till patient/närstående: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


