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Projektnamn 
Att förbättra cancerrehabiliteringen för patienter med huvud- och 
halscancer med Skånes universitetssjukhus som hemortssjukhus 



1. Identify (Identifiera) 

Huvud- och halscancer är ett samlingsnamn för flera olika sorters cancrar lokaliserade i 

huvud- och halsområdet (Huvud- och halscancer Nationellt vårdprogram, 2015). I Sverige 

insjuknar cirka 1.200 patienter varje år och incidensen ökar årligen med cirka 5%. Allt fler 

patienter blir botade från sin sjukdom och många lever med en kronisk sjukdom (a.a.). 

 

Den kurativa behandlingen består oftast av kirurgi i kombination med strålbehandling. Även 

tillägg av cytostatika förekommer. Vanliga biverkningar efter behandling är muntorrhet, seg 

saliv, fatigue, gapsvårigheter och smärta (Huvud- och halscancer Nationellt vårdprogram, 

2015). Följderna av sjukdom och behandling kan orsaka mångåriga besvär och lidande för 

dessa patienter (Nyqvist et al, 2016). 

 

I en studie av patienter med huvud- och halscancer uppger mer än 60 % sig ha besvär efter 

behandling, framförallt med sin psykiska hälsa (Ringash, 2015). Patienterna i studien betonar 

behov av välkoodinerad vård (a.a.).  

 

Att återgå till arbete efter behandling är en viktig del av livet eftersom det ger struktur åt 

vardagen och stärker individens identitet (Isaksson et al, 2015). Personer som kunnat återgå 

till arbete upplever bättre livskvalitet än de som fortsatt är sjukskrivna. Studien visar att det är 

viktigt att ge patienterna en individuell rehabiliteringsplan för att stödja deras återgång till 

arbete (a.a). 

 

Litteraturgenomgången visar att många patienter har svårigheter efter avslutad behandling och 

är i behov av strukturerad cancerrehabilitering. Cancerrehabilitering kan definieras på olika 

sätt. Vårdprogrammet för Cancerrehabilitering (2014) har valt Nordisk cancerunions 

definition ”Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. 

Rehabiliteringsinsatserna ska ge patient och närstående stöd och förutsättningar att leva ett 

så bra liv som möjligt.” 

 

På Skånes universitetssjukhus finns viss cancerrehabilitering att tillgå men den erbjuds till 

patienter i olika grad.  

 

     2. Define (Definiera) 

Problembeskrivning 

På Skånes universitetssjukhus finns viss cancerrehabilitering att tillgå men den erbjuds till 

patienter i olika grad.  

 

Frågeställning 

Varför tillgodoses inte våra patienters behov av cancerrehabilitering i full utsträckning? 

 

Syfte 

Syftet med vårt förbättringsarbete är att förbättra cancerrehabiliteringen för patienter med 

huvud- och halscancer med Skånes universitetssjukhus som hemortssjukhus. 

 

Mål 
Målet är att samtliga patienter med huvud- och halscancer med Skånes universitetssjukhus 

som hemortssjukhus utifrån individuella behov ska få kunskap om och tillgång till den 

cancerrehabilitering som idag finns att erbjuda på Skånes universitetssjukhus.  



 

Beskriv och engagera den process i vilken problemet finns 

Huvud- och halscancer indelas i nio undergrupper beroende på tumörlokalisation (Huvud- och 

halscancer Nationellt vårdprogram, 2015).  I Lund utreds patienter med huvud- och 

halscancer på Öron-, näs- och halskliniken. Vanliga behandlingsalternativ är kirurgisk 

behandling, ofta i kombination med strålbehandling. Behandlingen sker på ÖNH-kliniken 

samt på Onkologiska kliniken. Patienternas rehabilitering sker på flera enheter. På ÖNH-

kliniken finns tillgång till logoped, kontaktsjuksköterska, kurator och specialistläkare. På 

Onkologiska kliniken finns tillgång till kontaktsjuksköterska, specialistläkare, fysioterapeut, 

lymfterapeut, smärtsjuksköterska, psykolog och sexolog. Rehabilitering sker även på andra 

enheter på universitetssjukhuset såsom på Avdelningen för klinisk nutrition, Folktandvården 

och Hälsoenheten.  

 

I detta arbete har vi begränsat oss till att fokusera på patienternas, och inte närståendes, behov 

av cancerrehabilitering.  

 

Grov tidsplan 

Vårt mål är att utföra förbättringsarbetet enligt följande tidsplan: 

Define, measure, analyse 

Januari – april 2016: Kartlägga problemet med hjälp av medarbetare 

Maj – juni 2016: Analysera data samt välja problemområden att arbeta vidare med. Intervjua 

patienter.  

Improve, control 

Augusti – oktober 2016: Utforma förbättringsåtgärder  

November – december 2016: Införa förbättringsåtgärder, ta fram plan för det fortsatta arbetet 

Learn 

December 2016 – januari 2017: Utvärdera, förbättra. 

 

3. Measure (Mäta) 

För att finna orsaker till problemet använde vi oss av frågeställningen: ”Varför tillgodoses 

inte våra patienters behov av cancerrehabilitering i full utsträckning?”. Vi hade själva många 

idéer och mycket erfarenheter kring denna frågeställning men eftersom arbetet omfattar hela 

teamet som utreder, behandlar och följer upp dessa patienter behövde vi redan tidigt involvera 

våra kollegor. För att kartlägga problemet och dess orsaker tog vi hjälp av våra kollegor och 

gjorde ett fiskbensdiagram. Av logistiska skäl var det svårt att träffas tvärprofessionellt. 

Därför fick vi göra övningen med olika grupper vid olika tillfällen och i efterhand 

sammanställa det totala materialet för en fördjupad kartläggning. Totalt innefattade detta cirka 

60 personer. 

För att få patienternas syn på cancerrehabiliteringen utfördes enskilda patientintervjuer. Vi 

valde patienter som hade ett planerat återbesök till läkare under tre veckor i maj månad och 

erbjöd dem att komma på intervju i samband med sitt läkarbesök. Intervjuerna utfördes av 

annan sjuksköterska än patientens kontaktsjuksköterska. Syftet med intervjuerna var att 

kartlägga den cancerrehabilitering som patienterna erhållit men också att få in förslag till det 

fortsatta förbättringsarbetet. Totalt utfördes 15 intervjuer med patienter i åldrarna 49 till 84 år. 

Nio av patienterna var män och sex var kvinnor. Patienterna hade genomgått kirurgi och/eller 

strålbehandling och en patient hade erhållit cytostatikabehandling. Vid intervjuerna framkom 



att patienterna över lag var nöjda med cancerrehabiliteringen och det stöd som de fått under 

sin sjukdomstid. Se bilaga 1. 

4. Analyze (Analysera) 

Utifrån data som samlats in med hjälp av fiskbensdiagrammet grupperades problemområdena 

och därefter utfördes en omröstning där kollegor som deltagit i övningen fick vars tre röster. 

De problemområden som fick flest röster var Kunskapsbrist hos personalen, Information till 

patienten och Samordning. I vårt förbättringsarbete valde vi därefter att gå vidare med 

områdena Kunskapsbrist hos personalen och Information till patienten. Eftersom mycket av 

cancerrehabiliteringen sker på andra enheter avstod vi från att arbeta vidare med Samordning. 

Genom att tvärprofessionellt diskutera dessa frågor under förbättringsarbetets gång var vår 

förhoppning att en del av samordningsproblematiken skulle förbättras.   

 

För att identifiera mindre beståndsdelar och för att finna lösningar på dessa arbetade vi vidare 

med ”fem varför” se bilaga 2. 

 

5. Improve  

Med hjälp av frågeställningen ”Hur kan vi förbättra cancerrehabiliteringen för våra 

patienter?” utfördes en släktskapsdiagramsövning tvärprofessionellt på den egna kliniken. 

Även teamarbetare från andra kliniker deltog. För att lösa de identifierade 

huvudproblemområdena valdes lämpliga lösningar ut.  

 

Information till patienterna  

 

För att lösa problemet med bristande information till patienten påbörjades ett arbete med att ta 

fram en broschyr med samlad skriftlig information. Denna information kan även användas av 

personalen för att öka sin kunskap om cancerrehabilitering. Som komplement till den 

skriftliga informationen önskade en av patienterna som intervjuats instruktionsfilmer om 

cancerrehabilitering.   

Vi utgick från befintlig skriftlig information som redan delas ut från ÖNH-kliniken och 

Onkologiska kliniken i Lund. Mycket inspiration hämtades även från Rosa Boken som delas 

ut till bröstcancerpatienter i Västra Götalandsregionen. Texten har tagits fram av oss och 

granskats av specialister inom respektive områden. Broschyren skickades även för medicinsk 

granskning till ansvariga läkare på ÖNH- och onkologiska kliniken och till en av sjukhusets 

kommunikatörer för språklig granskning. Slutligen skickades broschyren till de intervjuade 

patienterna för granskning. Texten bearbetades många gånger. Vi planerar att broschyren ska 

gå i tryck i början av januari 2017.  

Under hösten 2016 planerade vi inspelning av patientinformationsfilmer. Filminspelningarna 

gjordes under oktober och november och involverade fysioterapeut, tandhygienist samt 

logoped. Sjukhusets kommunikationsavdelning skötte inspelning och redigering av filmerna. 

Filmerna kommer att publiceras på sjukhusets hemsida samt förhoppningsvis i en app under 

våren 2017. 

Kunskapsbrist hos personalen 

För att lösa problemet med kunskapsbrist hos personalen startades ett arbete för att strukturera 

cancerrehabiliteringen. För att säkerställa att patienter erbjuds de rehabiliteringsinsatser som 



finns vid rätt tidpunkt utarbetade vi ett flödesschema, bilaga 3. Som komplement till 

flödesschemat togs även en telefonlista fram, för att enkelt komma i kontakt med teamets 

övriga medarbetare. 

Vid framtagandet av flödesschemat utgick vi från de kartlagda biverkningarna av behandling 

av huvud- och halscancer och utformade ett dokument utifrån när biverkningarna brukar vara 

som störst. Utformningen av flödesschema gjorde vi med hjälp av klinikens 

verksamhetsutvecklare och läkarna i teamet. Flödesschemat ska användas av läkare och 

kontaktsjuksköterska vid patienternas återbesök. För att patienterna ska vara väl förberedda 

ska de fylla i en checklista och en rehabiliteringsplan (bilaga 4a-c). Dessa ska skickas hem till 

patienterna före återbesöket.  

För att uppnå en förbättrad cancerrehabilitering planerar vi att införa gemensamma återbesök 

till läkare och kontaktsjuksköterska med start våren 2017. 

6. Control (Överlämning och ständig förbättring) 

Våra lösningsförslag har ännu inte testats men trots detta har förbättringsarbetet 

uppmärksammats en hel del. Under hösten 2016 har vi presenterat vårt förbättringsarbete om 

cancerrehabilitering för:  

 läkare på ÖNH-kliniken 

 läkare på Skånes Onkologiska klinik 

 medarbetare i Södra sjukvårdsregionen, vid en teamdag, arrangerad av de regionala 

processledarna för huvud- och halscancer   

 sjuksköterskor vid en temadag anordnad av FÖNH, Specialistföreningen för Öron- 

Näs- och Halssjuksköterskor 

 cancerrehabiliteringsteam, i södra sjukvårdsregionen, arrangerad av RCC Syd. 

 

7.Learn (Lärande)  

I vårt förbättringsarbete har vi tidigt i processen involverat många medarbetare. Trots 

personalen ständiga höga arbetsbelastning har vi genom hela arbetet mötts av positiva 

medarbetare som bidragit med idéer och nytänkande. 

 

Vi har haft stor användning av vår ”Att göra lista”. Den har hjälpt oss att inte tappa den röda 

tråden i arbetet och varit ett stöd till att komma ihåg alla detaljer i arbetet. Genom listan har vi 

också sett hur arbetet har fortskridit. På sjukhuset finns resurser som vi tidigare inte vetat att 

vi kan använda oss av, bland annat kommunikatörer, som hjälpt oss med filminspelning, 

korrekturläsning och layout. 

 

Arbetet har fokuserat på cancerrehabilitering. Genom att enbart lyfta frågan tror vi att 

kunskapen om cancerrehabilitering har ökat.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor  

 

 

Vilka följder har cancersjukdomen medfört för dig? 

 

 

Vilket stöd hade du behövt för att komma tillbaka till den vardag som du hade innan 

din sjukdom? 

Vi tänker till exempel på det stöd du har behövt för att komma tillbaka till ditt arbete/studier 

etc eller till det sociala sammanhang du hade innan du blev sjuk.  

 

 

Har du blivit erbjuden detta stöd? 

 

 

Tycker du att du har fått stödet i rätt tid? 

 

 

Hur skulle du vilja få information om det stöd som finns att tillgå? 

 

 

Vi håller på att ta fram en broschyr om cancerrehabilitering. Om du skulle få en sådan 

broschyr, vad skulle vara viktigt för dig att den innehöll? 

 

 

Går det bra att vi kontaktar dig om vi har ytterligare frågor? 

Skulle du vara intresserad av att få broschyren och komma med synpunkter innan den trycks 

och distribueras till patienter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2: Fem varför 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Bilaga 3. Flödesschema 

 
Återbesök Tillsammans 

med KSSK 

Bedömning läkare Kontaktsjuksköterskas 

ansvar (om närvarande, 

annars läkaransvar) 

3 månader 

 

Ja Förutse ångest/depression 

Gapmått 

Lymfödem  
Muntorrhet 

Rökning 

Rörlighet/smärta i axel/skuldra 

Sjukskrivning 
Smärta 

Tal- och sväljförmåga 

 

Vikt, kost och smak 

Egenvårdsråd: lymfödem, 

hudvård, fysisk aktivitet, 
trötthet och sömn 

Närstående 

 

 

6 månader 

 

Ja Uppföljning av besvär vid 3-

månaderskontroll 

Gapmått 
Rökning 

Rörlighet/smärta i axel/skuldra 

Sjukskrivning 

Uppföljning ångest/depression 
 

Vikt och kostråd 

Egenvårdsråd: lymfödem, 

hudvård, fysisk aktivitet, 
trötthet och sömn 

Rehabiliteringsvistelse 

Information om mun- och 

halscancerförbundet 
Närstående  

Sexuell hälsa 

 

9 månader Vb Uppföljning av besvär vid 6-

månaderskontroll 

Gapmått 
Rökning 

Vikt  

 

 

 

12 månader Vb Uppföljning av besvär vid 9-
månaderskontroll 

Rökning 

Vikt 
 

 

    

    

    

 



Bilaga 4a. Checklista till patienterna 

 

 
Ur Den ofrivillige resenären. Patrik Göransson 



Bilaga 4b. Checklista till patienterna 

 

 
Ur Den ofrivillige resenären. Patrik Göransson 



Bilaga 4c. Checklista till patienterna  

 

Min Cancerrehabiliteringsplan  
 

Mina mål och behov: 

  

  

  

 

Detta kan jag själv göra: 

  

  

  

 

Detta behöver jag hjälp med av: 

  

  

  

 

Hur har det gått? 

 

  

  

  

 

Datum för ny bedömning:  

 

 

  

 


