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Rapportmall  –  Designprojekt  
Kvalitetsdriven  verksamhetsutveckling  för  

kontaktsjuksköterskor    
15  HP  

 

 
 
 
 
 
Namn  på  deltagare:  Christina  Halldin  
  
  
Projektnamn:  PAD-beskedsmottagning    
                                              till  patienter  med  malignt  melanom 
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Bakgrund  
Ungefär  3500  svenskar  drabbas  av  melanom  varje  år,  och  ca  500  dör  av  sjukdomen.  
Melanom,  som  är  vanligare  i  södra  än  i  norra  Sverige,  är  den  sjätte  vanligaste  
cancerformen  och  en  av  de  cancerformer  som  ökar  snabbast  i  landet.  Melanom  
drabbar  människor  i  alla  åldrar,  men  är  extremt  sällsynt  hos  barn.  För  att  minska  
risken  för  melanom  och  andra  typer  av  hudcancer  bör  man  undvika  för  mycket  total  
solbestrålning  genom  livet  och  låta  bli  att  bränna  sig.  Regeln  är  att  ju  tidigare  ett  
melanom  upptäcks,  desto  större  är  chansen  att  bli  botad.  
 

1.   Define  (Definiera)  
 
          Det  förekommer  att  patienterna  blir  uppringda  av  läkaren  för  cancerbesked. 
Vi  har  ingen  möjlighet  att  förutsäga  hur  patienten  kommer  att  reagera.      
En  situation  som  kan  medföra  onödigt  oro  och  rädsla  för  patienterna  
Patienten  kan  bli  chockad  eller  blockerad  vid  ett  oväntat  besked.  Patienten  eller  
anhörig  ringer  upp  efteråt  och  de  kommer  inte  ihåg  eller  har  inte  förstått  vad  som  
sagts.  Vi  kan  endast  erbjuda  ”stöd”  genom  att  patienten  får  komma  på  ett  snart  
läkarbesök  vid  kraftfull  reaktion.    
  
  
  
•   Syftet  med  projektet  är  förbättra  omhändertagande  vid  diagnosbesked  samt  

att  patienten  ges  möjlighet  att  bestämma  hur  beskedet  ska  ges.  
  
•   Projektmål  Alla  patienter  skall  ges  möjlighet  att  få  ett  besök  med  en  adekvat  

information  av  läkare  och  kontaktsjuksköterska  angående  sin  diagnos.  
Därmed  ges  möjlighet  för  patienten  att  vara  delaktig  i  planeringen  av  sin  
behandling.  Önskvärt  är  att  väntetiden  mellan  operation  och  PAD-besked  
minimeras,  för  att  minska  tiden  med  oro  för  patienterna  inför  diagnosbeskedet.  

 
 

2.  Measure  (Mäta)  
 

Patienterna  måste  tillfrågas  om  hur  de  önskar  få  sitt  diagnosbesked.  
Vi  har  intervjuat  4  patienter  enskilt  som  fått  sitt  cancerbesked  på  olika  sätt.    
Vid  gruppdiskussioner  med  patienter  som  behandlas  för  MM  har  olika  upplevelser  
också  framkommit.  
Läkarna  som  ger  diagnosbesked,  har  fått  svara  på  frågor  (bilaga  1)  om  sina  
erfarenheter,  om  hur  de  anser  att  besked  skall  ges  till  patienterna.    
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3.   Analyze  (Analysera)  

I  patientintervjuerna  framkom  det  att  patienter  ville  ha  beskedet  personligen  vid  
ett  läkarbesök  gärna  med  anhörig  närvarande.  
Några  patienter  tyckte  att  PAD  beskedet  kunde  ges  per  telefon  om  det  efterföljdes  
av  ett  läkarbesök  samma  dag  eller  dagen  efter.  Andra  patienter  fördrog  att  få  
diagnosbeskedet  per  brev  
  
Vissa  läkarna  tycker  det  går  bra  att  delge  patienterna  sitt  diagnosbesked  i  telefon.  
En  orsak  till  det  är  troligen  att  det  upplevs  av  läkarna  som  ett  snabbt  och  effektivt  
sätt  att  pat  får  sin  diagnos,  och  därmed  kan  planeringen  för  vidare  behandling  
startas  upp.  Ingen  onödig  väntan  på  att  läkartid  skall  finnas  att  tillgå  och  
behandlingstiden  kan  därmed  optimeras.  T.ex.  kan  remiss  skrivas  direkt  till  
kirurgen,  när  utvidgad  excision  med  borttagande  av  s.k.  portvaktskörtel  .(Sentinel  
Node  Biopsi  ,SNB)  behöver  göras.  Pat  kommer  därmed  snabbare  till  utvidgad  
excision  och  SNB.  Om  pat  informeras  per  telefon  innan  remissen  skickas  minskar  
risken  att  pat  kallas  till  kirurgen  utan  att  ha  fått  sitt  diagnosbesked.  En  annan  
orsak  kan  vara  att  det  är  mindre  jobbigt  för  läkaren  att  ge  cancerbesked  per  
telefon  för  att  då  ”slipper  man”  det  personliga  mötet  som  kan  upplevas  som  svårt.  
Om  operations-  och  mottagnings-rutiner  förändrades  så  att  det  alltid  fanns  en  tid  
”spärrad”  för  diagnosbesked  som  patienten  får  innan  de  lämnar  sjukhuset  skulle  
troligen  väntetiden  upplevas  mindre  svår.  
Då  skulle  antalet  läkarbesök  och  samtal  från  oroliga  patienter  kunna  minskas.    
Det  skulle  främst  medföra  tryggare  patienter  
  

  

4.   Design  (Designa)  
Som  pilotprojekt  spärrades  2  tider  varje  onsdag  fm  för  diagnosbesked.  
Det  visade  sig  snabbt  vara  otillräckligt  och  för  närvarande  finns  5  tider  varje  
onsdag  för  diagnosbesked.  Periodvis  används  även  ”enstaka  tider”  vid  behov  
efter  överenskommelse  med  patient  och  personal.  
  
Pat  får  tid  för  diagnosbesked  (inom  2-3  veckor)  ”i  handen”  efter  operationen.  
  
Vid  diagnosbeskedet  är  läkare  och  kontaktsjuksköterska  närvarande.  
  

•   Först  går  läkaren  igenom  diagnosbeskedet  muntligen  med  patienten  och  
ev.  anhöriga.    

•   Därefter  diskuteras  med  patienten  om  fortsatt  behandling.    
•   Läkaren  gör  en  kort  sammanfattning  av  vad  som  sagts  och  frågar  
patienten  om  det  finns  ev.  oklarheter  inför  den  planerade  behandlingen.  

  
Om  det  inte  är  några  oklarheter  fortsätter  kontaktsjuksköterskan  att  berätta  om:    
  

•   Kontaktsjuksköterskefunktionen.    
•   Patienten  instrueras  hur  patienten  bör  förhålla  sig  till  solen  i  Sverige  och  
utomlands.    



 4 

•   Slutligen  instrueras  pat  i  hur  självundersökning  kan  göras  enskilt  eller  med  
hjälp  av  anhörig.  

•   Skriftlig  information  om  MM-diagnos,  kontaktsjuksköterskefunktionen,  
solskydd  och  egenkontrollbroschyr  får  patienten  med  sig  hem.  

•   Sammanfattning  av  ovanstående  samt  möjlighet  att  ställa  frågor.  
  
Önskvärt  hade  varit  att  patienten  får  tid  för  ev.  kompletterande  operation  ”i  handen”  
innan  hemgång.  Det  är  ibland  svårt  då  t.ex.  remiss  sändes  till  kirurgen  alternativt  till  
plastikkirurgen  för  utvidgad  excision  och  sentinel  node  biopsi.    
  

5.   Control  (Överlämning  och  ständig  förbättring)  
 
Enkäter  skickades  ut  till  50  patienter  (bilaga  2)  som  fått  diagnosen  malignt  melanom,  
och  som  har  varit  på  vår  beskedsmottagning.  Det  visade  sig  att  telefonbesked  ibland  
fortfarande  föregick  besök  på  beskedsmottagningen.  
Vi  fick  in  38  svar,  1  patient  hade  skrivit  ett  långt  brev  som  inte  gick  att  använda  i  
sammanställningen  då  frågorna  ej  stämde  med  innehållet  därav  37  patienter  
redovisade.  
  
Nedan  redovisas  svaren  på  ”kryss  i”  frågorna.  
  
  

  
Förbättringspotensial  finns  när  det  gäller  information  som  ges,  samt  utformandet  
av  den  skriftliga  informationen.    
  
Glädjande  var  att  de  flesta  patienterna  tyckte  bemötandet  på  mottagningen  var  
mycket  bra.  
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De  flesta  patienter  har  sökt  information  själva  mestadels  genom  bekant/anhörig  eller  
via  1177  Vårdguiden.  9  patienter  inhämtade  ej  ytterligare  information.  
  
  
Fortfarande  ges  diagnosbesked  ibland  per  telefon  även  om  det  inte  är  avtalat  innan.  
Förhoppningsvis  kommer  det  att  minska  då  rutinen  med  beskedsmottagning  är  det  
naturliga  sättet  att  förmedla  den  typen  av  besked.    
Antalet  tillfällen  för  besked  per  vecka  kommer  sannolikt  att  behöva  ökas,  särskilt  för  
de  patienter  som  får  ett  för  läkaren  oväntat  PAD-  besked.  Dessa  patienter  får  inte  vid  
biopsitillfället  någon  tid  för  diagnosbesked.  
  
  
Exempel  svar  patientenkät:  
  
Fråga  1.    
I  den  mån  du  kommer  ihåg,  hur  upplevde  du  det  tillfälle  du  fick  besked  om  att  
det  var  malignt  melanom  du  fått?  
  
  
”I  början  kändes  det  väldigt  overkligt.  Att  jag  skulle  få  det.  Det  var  först  efter  att  jag  
kom  ut  från  byggnaden  chocken  kom”.  (6)  
  
”Jag  blev  väl  omhändertagen  av  läkare  och  sjuksköterska.  Dock  är  man  ej  förberedd  

på  att  ställa  mer  frågor  om  kommande  risker.”  (26)  
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Fråga  2.    
Vad  skulle  kunna  varit  bättre?  
”Man  blir  ganska  chockad  och  minns  ej  så  mycket  och  kommer  inte  på  frågor  direkt.  
Det  hade  varit  bra  om  läkaren  ringde  upp  dagen  efter  och  förklarade  detaljerna  igen  
och  svarat  på  frågor.  (11)  
  
”Rummet  vi  satt  i  var  kalt  och  otrivsamt,  inget  vidare  ställe  att  få  infon  på.      

Atmosfären  runt  omkring”  (28)  

  

Fråga  4.    
Saknade  du  någon  information  eller  är  det  något  du  tycker  skulle  kunna  varit  
bättre  när  det  gäller  hur  du  fick  besked  om  ditt  maligna  melanom?  Var  det  
något  mer  du  skulle  behövt?  
  
”Hur  allvarlig  det  är  och  hur  vanligt/ovanligt  det  är  med  dödsfall.  Jag  blev  jätterädd  
och  visste  inte  om  det  fanns  risk  att  jag  skulle  dö.”  (11)  
  
”Ett  efterkommande  besök/kontroll  efter  1-3  månader  hade  varit  önskvärt.  Då  hade  
man  fått  tid  till  förberedande  frågor  och  ytterligare  kontroll.”  (26)  
  
  
Samtliga  svar  på  de  öppna  frågorna  finns  redovisade  i  bilaga  3.    
 
 
 

6.   Learn  (Lärande)    
 
 
Det  har  varit  mycket  lärorikt  att  vara  med  och  designa  en  ny  mottagning.    
Att  undersöka  vad  de  personer  som  skall  besöka  mottagning  har  för  erfarenheter  och  
önskemål  är  inte  alltid  självklart.  Ofta  så  har  vi  i  sjukvården  en  klar  uppfattning  om  
vad  som  är  bäst  för  patienterna.    
Därför  kändes  det  särskilt  bra  att  undersöka  det  innan  vi  startade  upp  mottagningen.  
Det  var  bra  att  ha  den  kunskapen  för  att  kunna  bemöta  de  personer  som  hade  
uppfattningen  att  det  är  helt  OK  att  lämna  besked  av  denna  art  per  telefon,  utan  att  
innan  ha  kommit  överens  om  det  med  patienten.  
Överlag  har  den  nya  mottagningen  tagits  emot  bra  av  patienterna  och  personalen.  
Särskilt  de  i  personalen  som  var  ganska  negativa  har  ändrat  uppfattning  och  är  nu  
positivt  inställda  till  förändringen.  
  
Nedan  nämnda  punkter  kommer  vi  att  förbättra  enligt  patienternas  önskemål:  
  
  

•   Alltid  fråga  om  patientens  önskemål  om  hur  besked  skall  ges.    
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Det  var  fler  patienter  (3/37)  än  vi  hade  väntat  oss,  som  tyckte  att  det  var  bra  att  få  
besked  per  telefon.  Främsta  anledningen  var  att  det  gick  snabbare  och  onödig  
väntetid  undveks.  
  
 

•   Patientens  önskemål  om  tidpunkt  när  patienten  får  sitt  telefonbesked.  
  
  
Det  är  viktigt  att  patienterna  tillfrågas  när  de  önskar  få  sitt  diagnosbesked.    
Det  görs  för  att  möjliggöra  bästa  möjliga  situation  när  patienten  får  sitt  
diagnosbesked.  T.ex.  vid  bilkörning  kan  ett  oväntat  besked  vara  olämpligt.  
  

•   Uppföljning  efter  beskedmottagning.  
  
Några  patienter  har  efterfrågat  uppföljning  efteråt,  antingen  via  telefon  eller  
uppföljande  besök.  Ibland  har  de  inte  förstått  innebörden  av  beskedet  förrän  
de  har  lämnat  sjukhuset.  
Vi  har  from  september  2015,  börjat  med  telefonuppföljning  till  alla  pat  som  varit  på  
vår  beskedsmottagning.    
De  flesta  pat  blev  ”glatt  överraskade”  att  bli  uppringda  och  tillfrågade  om  hur  de  mår  
och  om  de  hade  några  frågor.  I  enstaka  fall  har  önskemål  om  besök  på  Hudkliniken  
framförts.  
  

•   Tydlighet  vid  besked  angående  uppföljningsrutiner.    
  
En  del  patienter  upplever  oklarhet  när  de  skall  komma  på  kontroller.    Det  kan  vara  
oroande,  då  de  tror  sig  vara  bortglömda  när  återbesök  dröjer.  Olika  besked  avseende  
återbesöksfrekvens  från  Kirurgen  och  Hudkliniken  kan  vara  en  förklaring.  
  
  
Planering  inför  2016  
  
  

•   Patientutbildning  i  grupp.    
Vid  intervjuer  med  patienter  framkom  att  de  tyckte  det  var  en  bra  idé  att  
erbjuda  utbildning  i  grupp  på  kvällstid.  En  fördel  med  dessa  möten  är  att  
patienterna  får  träffa  andra  i  liknande  situation.      

  
•   Internetbaserad  patientutbildning.    

Kommer  att  läggas  upp  inom  ramen  för  ett  forskningsprojekt.  
  

•   Uppfräschning  av  beskedsmottagningsrum.    
Lokalerna  upplevdes  som  gamla/opersonliga  ej  lämpliga  för  sitt  ändamål.  

  
  


