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1. Define (Definiera) 
Problembeskrivning: 
Det har under senare år kommit flera nya läkemedel för behandling av metastaserad 
kastrationsresistent prostatacancer hos män med gott allmäntillstånd. Dessa läkemedel står 
under ordnat införande vilket innebär att skall alla patienter med nyupptäckt 
kastrationsresistent prostatacancer skall diskuteras på multidiciplinär konferans (MDK). 
Behandlingsbeslut ska baseras på värdering av klinik (symtom och allmäntillstånd) enligt 
ECOG, bilddiagnostik och laboratorievärde. Under hösten 2016 upplevde deltagare på MDK 
att ett stort antal patientfall som handlades saknade bedömning av allmäntillstånd och 
behandlingsbeslut kunde då inte fattas.  
 
Syfte: Att allmäntillstånd på patienter med kastrationsresistent prostatacancer bedöms innan 
patienten tas upp på MDK. 
 
Mål: Att alla patienter med nyupptäckt kastrationsresistent prostatacancer inom rimlig tid 
skall erbjudas besök på mottagningen för klinisk bedömning, och att denna är god nog att 
ligga till grund för ställningstagande till terapiskifte på MDK. 
 
Avgränsningar: Projektet är ett pilotprojekt under två månader och innefattar en 
kontaktsjuksköterska på dispensären och en specifik urolog. 
 
Projektnytta: Kortare väntetid för patienten till behandling, och färre läkarbesök. 
 
Riskanalys: Patient riskerar att inte få behandling inom ramen av ”behandlingsfönstret” det 
vill säg när patienten har störst nytta av och kan tolerera behandlingen. 
 
 

2. Measure (Mäta) 
Varje vecka handläggs 25-40 patientfall från hela regionen på MDK. Antalet anmälda 
patienter från den egna kliniken är mycket varierande, För att avgöra hur många patienter som 
saknar klinisk bedömning vid handläggande på MDK behövs en omfattande 
journalgranskning, vilket bedömdes att medgiven studietid inte innefattar. 
 

3. Analyze (Analysera) 
Med hänsyn till att tid avsatt för projektet inte bedöms medge den omfattande 
journalgranskning som krävs för att mäta omfattningen av problemet utgår vi från troliga 
orsaker till problemet. Utifrån detta väljer vi att starta med ett litet pilotprojekt med  
ett fåtal personer inblandade. 
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Hypotes: MDK är ett relativt nytt upplägg där formerna för handläggning ännu inte hunnit 
sätta sig. Många av kontroller av män med prostatacancer som står på hormonbehandling, 
sker med brev eller telefonkontakt, detta gäller både läkarmottagningar och dispensären. 
Handläggningen har då skett endast med hänsyn till patientens stigande PSA-värde och man 
har missat att fråga hur patienten mår och vad han förmår. 
 
Utfall: Antalet patienter som inkluderades i pilotprojektet var lågt. Endast fyra patienter varav 
ingen av dem hade varit på besök, utan handlagts via brev eller telefonmottagning. Det stora 
antalet patienter som kontrollerar PSA via brev eller telefonmottagning hos läkare och på 
dispensär skulle kunna vara en orsak till att klinisk bedömning saknats då patientfall lyfts på 
MDK.  Att antalet patienten som inkluderas i pilotprojektet var lägre än förväntat skulle 
kunna bero på att projektet startade ca 6 månader efter att problemet uppmärksammades. Det 
är möjligt att formerna runt MDK och rutinerna vid insättande av de nya preparaten under 
denna tid hunnit fått fäste i verksamheterna. Alternativt att problemet upplevts som större än 
det var. 

4. Improve (Förbättra) 
Patienter med kastrationsresistent prostatacancer där bedömning av allmäntillstånd saknas 
kallas till sjuksköterskemottagning (dispensär)för bedömning av allmäntillstånd enligt ECOG. 
Detta då tillgängligheten till sjuksköterskemottagningarna är större än till 
läkarmottagningarna. Då sjuksköterskan huvudansvar är omvårdnad bedöms även 
rehabiliteringsbehov och behov och insatser i hemmet.  
 

 Besök på dubbeltid på redan befintlig sjuksköterskemottagning.  
 Vilka patienter som skall komma bestäms av en specifik urolog, 
 Information till patienten om orsak och syfte med besök. 
 Har patienten några symptom eller besvär av sin sjukdom? 
 Hur ser hemsituationen ut, vilka befintliga insatser finns, behov av hemtjänst, 

hemsjukvård? 
 ECOG-mall i fickformat som stöd. 

 
Sjuksköterskemottagningarna har normalt 20 minuter avsatt per besök, under vilka 
sjuksköterskan skall läsa in sig på patienten, träffa denne samt dokumentera i journal. För de 
patienter som bokades in för bedömning avsattes nu 40 minuter.  
 
Patienten informeras vid besökets början om att PSA är stigande trots pågående 
kastrationsbehandling, och att han nu träffar sjuksköterska för att se om det är något vi på 
mottagningen kan hjälpa patienten med. Detta blir en naturlig ingång till frågor om vad 
patienten orkar och klarar i hemmet och om sjukdomen ger honom några besvär. Finns behov 
och intresse av hemtjänst informeras patienten om vart han skall vända sig för detta, och vid 
behov av hemsjukvård ordnas remiss. Allmäntillstånd bedöms och dokumenteras i journal. 
Patienten informeras om fortsatt planering. 
 
Allmäntillstånd bedöms enligt ECOG: 

 ECOG 0: Fullt aktiv i ett för individen normalt liv   
 ECOG 1: Kan inte utföra fysiskt krävande uppgifter, men klarar kontorsarbete, 

dagliga sysslor i hemmet och liknande fysiskt lätt till måttligt arbete.  
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 ECOG 2: Kan inte utföra ens lätta arbetsuppgifter, men klarar själv av att sköta sin 
hygien och liknande aktiviteter (”Activities of daily living”, ADL). Aktiv och 
rörlig mer än hälften av dagen.    

 ECOG 3: Klarar bara delar av sin hygien och liknande själv (ADL). Rörlig mindre 
än hälften av dagen; sängliggande eller bekvämt sittande större delen av dagen.    

 ECOG 4: Helt beroende av daglig omvårdnad för ADL. Tillbringar hela dagen i 
sängen eller bekvämt sittande.   
 

Riskanalys: Det finns en risk att olika individer bedömer allmäntillstånd olika sätt, det är 
därför det är viktigt att man utgår från samma bedömningsmall. 
 
Resultat: Pilotprojektet pågick under tidsperioden april till maj 2017 och fyra patienter 
kallades till dispensären för bedömning av allmäntillstånd. Tre av patienterna som kallades 
hade inte varit på besök utan kontrollerats via brev eller telefonsvar, den fjärde hade uteblivit 
från läkarbesök och kom ej heller till dispensären. På de tre patienter som kom på besök 
gjordes en bedömning av ECOG, som tillsammans med bilddiagnostik och laboratorievärde 
låg till grund för vidare behandlingsbeslut.  
 
Antalet patienten i pilotprojektet blev färre än förväntat och vi fann att det inte fanns någon 
anledning att avsätta speciella tider för dessa på dispensären. Möjligheten att boka in patienter 
för bedömning av allmäntillstånd inom ramen för den vanliga verksamheten kvarstår dock.  
 
 

5. Control (Överlämning och ständig förbättring) 
Det krävs att sjuksköterskan på dispensären är uppmärksam på i vilket sjukdomsstadium 
patienten befinner sig, och kunskap om vilka tänkbara behandlingsstrategier som finns. Ett 
sätt att öka kunskap och medvetenhet är att kontaksjuksköterskorna vilka även bemannar 
dispensären, deltar på MDK och också ges möjlighet att lära av varandra.  

6. Learn (Lärande)  
Ett stort antal patienten kontrollerar sitt PSA utan att detta är kopplat till besök. När man 
upptäcker sjukdoms progress är det ofta väntetider till läkarbesök. En klinisk bedömning där 
sjuksköterska träffar patienten skulle då kunna korta ledtiden.  
 
Sedan pilotprojektet avslutats har jag funnit ett tiotal patienter där sjuksköterskas 
journalanteckning vid telefonsamtal med patient, på ordinär sjuksköterskemottagningstid, 
legat till grund för MDK-beslut. Således fungerar det i flera fall med telefonsamtal i stället för 
besök. Detta kräver dock uppmärksamhet och kunskap. 
 
Med god planering kan man korta ledtiden för patienten, genom att planera nästa kontroll som 
besök eller telefonsamtal, när man anar att patienten är på väg in i kastrationsresistent fas.  
 
Då vi i projektets början insåg att det var svårt att utan omfattande journalgranskning, mäta 
hur många patienter som inte varit på besök innan handläggande på MDK startade vi i liten 
skala med ett fåtal personer inblandade i projektet. Vi utgick från ett upplevt problem och 
prövade en lösning i liten skala. I framtida förbättringsarbete är det målet att hitta mätpunkter 
för att se om det finns någon nytta med projektet. I annat fall är det bra att begränsa 
förbättringsarbetet till ett mindre försöksprojekt.  
 


