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Bakgrund 

Jag arbetar vid kirurgmottagningen vid Skaraborgs sjukhus Skövde som kontaktsjuksköterska 

för patienter med misstänkt eller konstaterad cancer i matstrupe, magsäck, gallblåsa/ gallgång 

och bukspottkörtel. Vi arbetar tillsammans i team för att göra en snabb och säker utredning 

och handlägger ofta även fortsatta problem kopplade till cancersjukdomen. Vi har ett nära 

samarbete med kirurgivårdavdelning 51-53 och öppen retur tillämpas. Onkologisk behandling 

sköts via onkologimottagningen och sjukhuset har även ett palliativt team. Vid behov av 

större kirurgi remitteras patienten till Sahlgrenska Universitetssjukhuset men ofta sker 

eftervården och fortsatta kontroller via hemortssjukhuset.   

Årligen möter vi på mottagningen i Skövde ca 120 nya patienter och deras närstående under 

den första tiden under utredningen av misstänkt eller bekräftad cancer i övre 

gastrointestinalkanalen. Det innebär för de flesta en tid av oro och många frågetecken.         

Under år 2014-2015 kom de nya utökade uppdragen att implementeras på 

kirurgmottagningen, utifrån den beskrivning av kontaktsjuksköterskans roll och funktion som 

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting hade enats om år 2013. Regionalt 

cancercentrum Väst har därefter sammanställt denna arbetsbeskrivning och from år 2014 

gäller denna alla kontaktsjuksköterskor på mottagningen oavsett vilken typ av cancersjukdom 

patienten har. Kontaktsjuksköterskans roll och funktion ska utgå från den nationella 

beskrivningen men också anpassas specifikt för den process det gäller  

 Så sammantaget har flera förändringar skett de senaste åren med införandet av 

kontaktsjuksköterska, i vissa fall även fast vårdkontakt och starten av de första 

standardiserade vårdförloppen år 2015. I samband detta utökades tjänsten och vi är numera 

två kontaktsjuksköterskor i övre gastro teamet vilket motsvarar ungefär en heltidstjänst. Vid 

samma tidpunkt påbörjade jag min utbildning ”Kontaktsjuksköterskans roll i cancervården” 

Ett besked om misstänkt eller bekräftad tumörsjukdom innebär för de flesta att livet kastas 

omkull. Utredningen tar en viss tid och innebär ofta en stor påfrestning för både patienten och 

närstående. Cancersjukdomar i mag-tarmkanalen upptäcks ibland sent och det innebär för en 

del patienter också ett snabbt sjukdomsförlopp. Flera har också betydande symtom och behov 

av symtomlindring redan under utredningstiden. 

Sammantaget möter jag och mina kollegor i teamet patienter med sina familjer under en  

omtumlande tid i deras liv. Det har väckt min undran och nyfikenhet om vad patienten och 

närstående efterfrågar under denna utredningstid, och hur kan kontaktsjuksköterskan 

underlätta och ge stöd. Symtom behöver tidigt identifieras och åtgärdas/följas upp och utifrån 

riktlinjer som omfattar områden som hälsofrämjande cancervård och cancerrehabilitering har 

fokus förflyttatas till att arbeta mer förebyggande av symtom och psykosociala besvär.    

Tiden då utredningen pågår kan upplevas lång för de drabbade, men också förhållandevis kort 

tid för kontaktsjuksköterskan som ska etablera kontakt och stöd under denna påfrestande tid. 

 



DEFINIERA 

Problem 

Syfte: Rutiner saknas för bedömning och kartläggning av patienters och närståendes behov 

och oklarheter finns gällande vilket stöd som ska eller kan erbjudas samt vilka resurser som 

finns tillgängliga under utredningstiden. Vårdprocessen för dessa patienten behöver 

förtydligas utifrån gällande krav och riktlinjer för att säkerställa god vård och delaktighet. 

Patientens och närståendes upplevelser av utredningstiden behöver efterfrågas. Båda är 

viktiga i utvecklingsarbetet och kan ge vägledning om vad som verkligen skapar värde. 

Mål:                                                                                                                                               

-Förbättra och underlätta utredningstiden och möjliggöra tidigt stöd till patienter och 

närstående.                                                                                                                                      

-Identifiera symtom och behov av symtomlindring tidigt i utredningen                                                                                                                              

-Utforma en helt ny Min vårdplan utifrån aktuella riktlinjer men också utifrån patientens och 

närståendes upplevelser och behov under utredningstiden.                                                          

-Utforma rutin för regelbunden kartläggning av behov av psykosocialt stöd, och om möjligt 

applicera i Min vårdplan.                                                                                                              

-Finna ett bra men enkelt hjälpmedel eller screeninginstrument som kan användas tidigt i 

patientprocessen för att mäta graden av oro så att lämpliga stödåtgärder kan vidtas och 

utvärderas.  

Tidsplan:  

Under våren 2016 göra                                                                                                                          

1.en kartläggning av utredningstiden och                                                                                                         

2. nulägesrapport av tillgängligt psykosocialt stöd,                                                                    

3. påbörja datainsamling av patienters och närståendes upplevelser och behov under 

utredningstiden med hjälp av intervjuer.                                                                                 

Efterfråga kontaktsjuksköterskans erfarenheter av psykosocialt stöd med hjälp av enkätfrågor 

och samtal med kurator på kliniken. Under sommaren analysera data och gruppera, sortera 

och prioritera aktuella områden/innehållet i boxarna i kartläggningen. Detta för att kunna 

arbeta med innehållet i boxarna och utformandet till Min Vårdplan utifrån gällande krav och 

riktlinjer för att säkerställa god vård och delaktighet. Detta bör göras till hösten.  

Tidsplanen har tyvärr inte hållits, under november 2016 gjordes det sista samtalet. Därefter 

analys. Ny tidsplan gäller för Min Vårdplan som nu får planeras vara klar för användande 

under våren 2017. 

 

 

 

 



MEASURE -  Mäta nuvarande nivå, id behov och andra krav på processen 

”Processperspektiv utifrån ett kontaktsjuksköterskeperspektiv” 

För att gå vidare gjordes först en nulägesbeskrivning av utredningstiden, utifrån krav och 

riktlinjer som styr cancervården. Denna kartläggning visade att psykosocialt stöd behövs 

under hela utredningstiden men troligen är behovet inte statiskt utan pendlar mellan olika 

händelser, känslor och tid. Denna kartläggning har varit betydelsefull då den har tydliggjort 

olika arbetsmoment men viktigast -identifierat utvecklingsområden för att skapa rutiner för 

att säkerställa god säker vård och patientdelaktighet (markerats som olikfärgade områden på 

processkartan;  

 Bild 1    

 

Kartläggningen gjordes initialt med hjälp av släktskapsdiagram där det bestämdes vad som är 

viktigast att arbeta med och sedan strukturerades dessa i grupper. Vid denna medverkade min 

kollega. Utifrån dessa har gruppernas innehåll analyserats och beskriver vad som ingår i 

respektive område, och kan på så vis användas som kunskapsstöd i det dagliga arbetet då de 

kort förklarar begreppen; Hälsofrämjande cancervård, Cancerrehabilitering, Identifiera 

riskfaktorer, behov och resurser, Min vårdplan, Psykosocialt stöd och Aktiv överlämning, se 

Bild 2. Dessa områden är medvetet utvalda och stämmer väl med kontaktsjuksköterskans 

funktionsbeskrivning utifrån RCC önskemål och Cancervårdsprocessens riktlinjer. 



Noterades dock redan här att en fördjupad kunskapssökning fick göras gällande psykosocialt 

stöd och att det här finns en klar förbättringsmöjlighet. Denna nuläges- och börläges 

kartläggning är gjord utifrån ett kontaktsjuksköterskeperspektiv, och med hjälp av de samtal 

som gjorts ska patient- och närstående perspektivet läggas till.  

Bild 2 

 

I regional medicinsk riktlinje Cancervårdsprocessen fastställs att kontaktsjuksköterskan ska ge 

stöd vid normal krisreaktion och vägleda till psykosocialt stöd vid behov. Vad innebär det i 

det dagliga mötet med patienter och närstående och vilket psykosocialt stöd finns tillgängligt? 

Sökning av information har gjorts och i Cancervårdsprocessen Delrapport ”Utveckling av 

psykosocialt stöd och cancerrehabilitering” (2014) finns detta delvis beskrivet.  

Nulägesbeskrivning utifrån grundläggande aspekter gällande psykosocialt stöd            

Att ge stöd vid normal krisreaktion:                                                                                       

Erbjudande om mer avancerat socialt stöd som t ex kuratorskontakt ges utifrån behov men 

inte rutinmässigt. Dock har patienter som fått en skriftlig vårdplan där fått en skriftlig 

information om kurator. Beskrivning saknas av vad kuratorn eller annat psykosocialt stöd kan 

vara behjälpliga med.                                                                                                               

Endast patienter med barn under 18 år får rutinmässigt ett aktivt erbjudande om kuratorstid 

dvs ”en tid i handen”. Tidsbrist och kunskapsbrist om särskilt sårbara grupper hos 

kontaktsjuksköterskan ökar risken att de inte erbjuds eller att insatserna inte erbjuds vid 

optimal tidpunkt.                                                                                                               



Vägleda till psykosocialt stöd vid behov:                                                                                   

Rutin saknas för användandet av validerad screeninginstrument för att mäta och utvärdera 

patienten eller närståendes grad av oro. Praktiska verktyg saknas, som t ex 

screeninginstrument.  

Inventering av möjliga och tillgängliga psykosociala stöd har gjorts.    Se Bilaga                  

Tillgänglighet och samarbete upplevs överlag som gott av kontaktsjuksköterskorna (10 st). 

Kurator och dietistkontakter vanligast.  

Patient och närståendes upplevelser                                                                                  

Flera studier och rapporter visar att psykosocialt stöd är viktigt för patienter och närstående. 

Nationella vårdprogramsgruppen för cancer i gallblåsa och gallvägar har tillsammans med 

patienter och närstående under våren 2015 tagit fram 11 viktiga områden som lyfts fram 

utifrån erfarenheter och upplevelser; väntetider, information, vårdplan, kontinuitet, stöd, 

bemötande, delaktighet, kontaktsjuksköterska, organisation och primära behov.                                                                      

Väntetider var särskilt svåra att hantera. Tiden innan besked upplevs lång och ovissheten som 

finns i väntan poängterades. En tillgänglig kontaktperson att vända sig till önskades för tiden 

innan omhändertagandet på specialistvårdsenhet. Denna stämmer förhållandevis väl överens 

med de områden som identifierades under kartläggningen i utredningsprocessen. 

 

Aktuella ledtider utifrån Standardiserade vårdförlopp  Cognos    2015 09 01- 2016 10 05 

Ledtider   Starttid - 1:a beh i dagar               Snitt            Median           Max              Måltal                                                                                                                          

Matstrupe- och magsäckscancer                        31                27                 63                  31-38                                                                                            

Gallblåsa/gallgång                                             28                28                 54                  29-43                                                                             

Bukspottkörteln/periampullära                          22                28                 60                  22-43 

 

ANALYSERA 

I samband med kartläggningen synliggjordes en patientgrupp som inte tidigare haft 

kontaktsjuksköterskan som fast vårdkontakt i samma utsträckning som nu. Dessa har 

tillkommit då palliativa teamet på sjukhuset förtydligade sina anslutningsrutiner. Denna 

patientgrupp är palliativa patienter som bedömts för sköra för onkologisk behandling men 

saknar svårare symtom, dvs är förhållandevis pigga. Dessa patienter saknar ofta även 

kommunala stödinsatser. Bedöms troligt att dessa patienter har behov av regelbunden kontakt 

med kontaktsjuksköterskan och öppen retur till vårdavdelningen. Detta har även lyfts till   

verksamhetschef.  

 

 

 



Intervjuer/samtal     

Livet förändras, Väntan och oro, Sårbarhet och vikten av att känna sig sedd 

För att fånga patientens och närståendes upplevelser och behov har hittills sju samtal gjorts, 

fyra har gjorts via telefonsamtal och övriga tre vid personligt möte. Fem kvinnor och två män, 

fem patienter och två närstående (båda kvinnor). Inget aktivt urval har gjorts men föll sig så 

att samtalen har skett med patient eller närstående vars make/maka genomgått kirurgisk 

behandling, pågående eller avslutad onkologisk behandling eller ingen behandling alls.       

Alla är över 60 år.  

Citaten får beskriva upplevelserna som kom fram under samtalen; 

”Väntetider har varit svåra även om jag så här i efterhand kan tycka att det var okej, har min 

familj nära och det har betytt mycket för mig…. ”                                                                               

”Kontaktsjuksköterskan ringde mig flera gånger och det var väl bra, men ingen frågade hur 

min fru mådde…jag var så orolig för henne”                                                                                                                                                                                                                                                                                       

”Tiden stod bara still, vi levde liksom i en bubbla …”      

”Vi skulle få svar inom 1 vecka lovades dyrt och heligt, veckan gick och ingen ringde…jag 

kände mig så ledsen och besviken...hade ju också oron att det var jag som hade missat 

samtalet...”                                                   

”De hade ingen respekt för min tid, jag förväntades vara tillgänglig dygnet runt men läkaren 

kunde ringa dagen efter lovad tid…min tid kändes då inte särskilt värdefull…                                   

”Hon tittade inte alls på mig utan pratade bara med min man, det var som om jag inte fanns, 

..kanske tyckte hon att jag var jobbig som ställde så många frågor..” 

”Jag hade kunnat ringa henne (kssk) men det har liksom inte blivit av, jag har min familj och 

där har jag hämtat styrkan att orka” 

 

Det som tydligt framkom och berörde mig under samtalen är att för samtliga sju har 

tidsperspektivet påverkat dem och det blev väldigt tydligt att patienten och närstående har 

väldigt lite att förhålla sig till gällande (vänte)tid.  Det skapar känsla av oro och ibland 

ilska och frustration. Det är också skillnader i utredningstiden gällande hur länge denna tid 

varade, se ledtider. Utredningstid på 20 dagar respektive 60 dagar kan förstås tänkas påverka 

patientens och närståendes upplevelser och behov under denna tid. Analys av orsaker till olika 

ledtider har inte gjorts. 

Genom samtalen upplever jag att fått bekräftat att det är viktigt med stöd under 

utredningstiden, men att det skulle ha saknats har inte direkt uttalats. Kanske har patienter och 

närstående dålig inblick i vilka tillgängliga resurser som finns och det saknas verktyg för att 

kontaktsjuksköterskan ska identifiera dessa kanske mer outtalade behov. Alla sju hade 



kontaktsjuksköterska under denna tid, och osäkerheten om vilka stödfunktioner som finns 

tillgängliga finns troligen hos kontaktsjuksköterskan också. Validerade screeningverktyg typ 

Distresstermometern har inte testats men vid genomgång av användningsområde verkar det 

som den fungerar bäst då längre uppföljningstider är möjliga. Detta får analyseras 

noggrannare framöver. Upplevelser som berör väntetider, vikten av att hålla det som 

utlovats och att bli sedd som del i ett sammanhang- sin familj, har varit mer uttalade 

behov. Patienter och närstående har också mycket egna resurser som inte ska 

underskattas. Symtom och symtomlindring har inte påtalats något särskilt, kanske för att de 

fått den hjälp när de behövt. Möjligen hade det framgått tydligare om mer strukturerade frågor 

använts under samtalen. Patienterna och närstående har istället fått berätta fritt om sin 

upplevelser utan att avbrytas. Önskemål från patienter om att efterfråga om hur närstående 

mår har framkommit vid två samtal. 

DESIGN 

Lösningsförslag 

Upplevelser och behov under utredningstiden är individuella.  

- Använda processkartan för att tydliggöra kontaktsjuksköterskans olika arbetsmoment och 

funktion, vidareutveckla identifierade utvecklingsområden för att skapa nya eller förbättrade 

rutiner för att säkerställa en jämlik god säker vård och patientdelaktighet. 

- Införa ny rutin Väntetider: Kontaktsjuksköterskan frågar aktivt om hur tiden upplevs vid alla 

kontakter med patient och närstående under utredningstiden. Detta i syfte att kunna minska 

oro och tankar om att (hälso)situationen skulle försämras vid väntetider inom angivna ledtider 

i aktuella standardiserade vårdförlopp. Kontaktsjuksköterskan kan inte alltid påverka 

väntetiden men ska kunna förklara. Svårigheter då några undersökningar sker på andra 

sjukhus, både PET-CT och EUS har väntetider. Bra kontakt med andra kontaktsjuksköterskor 

eller koordinatorer på t ex SU ger bättre förutsättningar för samverkan runt väntetider. Ringa 

och bekräfta väntetid till patient om undersökningen dröjer i tid, ”du är inte bortglömd”.                  

- Aktivt fråga om hur närstående mår, ge kort med kontaktuppgifter till både patienten och 

närstående ger signal om att båda är lika viktiga och välkomna i de fall då det är aktuellt.                                                                                              

- Ny Min Vårdplan bör prioriteras: denna ska tydliggöra förväntade väntetider, innehålla en 

visuell tidslinje, bättre och tydligare sökvägar. Använda enbart  www.1177. Tydligare fokus 

på närståendes roll t ex 1177.se For-dig-som-star-bredvid. Tydliggöra kuratorsfunktion. 

Inom en snar framtid bör följande tre områden utvecklas:                                                           

- Framtagande av rutin för tidsbokade telefontider där det finns möjlighet att planera de 

läkarsamtal i de fall där det anses lämpligt att ge svar via telefon                                                       

- Processkartläggning av den nya identifierade patientgrupp där kontaktsjuksköterska 

bibehåller fast vårdkontakt och uppföljningsansvar.                                                                         

- Möjlighet till ”onkologtid i handen” vid de återbesök där patienten ska få information om 

MDK svar och planerad cytostatikabehandling 

http://www.1177/


CONTROL     

För att behålla och hålla Processkartan aktuell finns den nu uppsatt på vår bevakningstavla för 

daglig användning i form av kunskapsstöd. Denna ger underlag för dagligt utbyte med kollega 

och hålls aktuell på så sätt. Planerar även årlig genomgång av denna tillsammans med min 

kollega. Det känns väldigt roligt att processkartan redan efterfrågats av kollegor på annat 

sjukhus som önskat få använda denna i uppstarten av deras kontaktsjuksköterskeuppdrag. 

Förfrågan har också inkommit från vår kava avdelning att de önskar få beskrivet av hur vi på 

övre gastroteamet arbetar som kontaktsjuksköterskor, och där ser jag att denna kartläggning 

illustrerar vårt arbetssätt på ett tydligt sätt. Planerar även att redovisa detta förbättringsarbete 

för teamet och på våra APT.                                                                                                    

Gällande den ”nya patientgruppen” har vi i dagarna tagit fram en skriftlig anvisning och 

denna kommer vi att utvärdera tillsammans med övriga berörda.  

LEARN   

Långt in i kursen hade jag svårt att välja ett projekt då jag var väldigt fokuserad på att göra ett 

problembaserat förbättringsprojekt. Det var svårt initialt att se att den kartläggning av 

kontaktsjuksköterskans roll och funktion skulle utgöra basen. Först långt senare blev det klart 

att det var ett designprojekt DMADCL, och nu i skrivande stund känner jag att det blev rätt. 

Det har gett mig en tydlig bild av patientprocessen utifrån kontaktsjuksköterskans perspektiv. 

Samtalen med patienter och närstående har inneburit en fantastisk möjlighet till att få arbeta 

vidare tillsammans och fortsätta utveckla vården för en ännu bättre cancervård på 

verksamhetsnivå.   

I learnfasen har jag också funderat mycket på hur mycket jag själv påverkat samtalen. Skulle 

jag gjort annorlunda och använt mer struktur i samtalen. istället för att jag hade en öppen 

fråga, ”Hur har du och dina närstående upplevt utredningstiden? Det har varit lärorikt och 

faktiskt lite svårt att inte försöka styra samtalet. Det är ju ofta det som sker vid samtal i 

vardagen, då ofta under viss tidpress. Svaren har kanske också påverkats av att de har någon 

form av relation till mig, vi är bara två kontaktsjuksköterskor på övre gastroteamet och det 

kan kanske inverkat på samtalen. Samtalen skedde på sjukhuset eller via telefon, har upplevt 

båda metoderna lika bra. Jag fick inte det gensvar jag trodde gällande att det skulle framgå att 

de saknat eller upplevt bristande psykosocialt stöd. Utredningstiden är ur ett patientperspektiv 

en kort intensiv tid för den som just fått cancer, och just påbörjat en cancerresa.   

Står helt klart att en helt ny Min Vårdplan behövs med tydlig tidslinje och förklaring av 

aktuella väntetider, och fokus på att både patienten och dennes närstående är lika 

betydelsefulla. Samtalen har gett ytterligare insikt om att patienten är del av ett sammanhang, 

vikten av att hålla det man lovar och behov av möjlighet att få en bokad tid när patienten 

kommer bli uppringd så att de kan förbereda sig. 

Detta arbete har emellanåt varit en utmaning och jag känner mig inte helt klar, kommer nog få 

ta mig och processen ett varv till i DMADCL hjulet. Dessutom har det varit väldigt roligt och 

utvecklande för mig i min yrkesprofession som kontaktsjuksköterska.   



                                                                                                                                               

Bilaga  

Tillgängligt psykosocialt stöd vid kirurgmottagningen Skaraborgs sjukhus Skövde okt 2016 

 

Kurator 

Individuella samtal i olika former 

Praktiska sociala insatser av olika typ 

Information och rådgivning i olika psykosociala frågor  

Sexologisk rådgivning 

Hjälp och stöd i kontakt med andra myndigheter 

Dietist 

Nutritionsrådgivning 

Smärtenheten 

Smärthantering 

Fysioterapeut 

Fysisk aktivitet/träning 

Lymfterapi 

Sjukhustandvården 

Tandvård i vissa fall 

Arbetsterapeut 

Utprovning av olika hjälpmedel 

Uroterapeut 

Stomiterapeut 

Dysfagisjuksköterska 

 



 

 



 

           


