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SLUTRAPPORT 
 
DEFINE 
Jag arbetar som kontaksjuksköterska på den Palliativa enheten inom NU sjukvården. Det är en 
enhet som bedriver specialiserad palliativ vård, främst för människor med cancersjukdom 
men även för vissa neurologiska sjukdomar och andra mer ovanliga tillstånd där det finns 
behov av en komplex karaktär utifrån fysisk, psykisk, social eller existentiell dimension. 
Som kontaktsjuksköterska har du huvudansvaret för en grupp med patienter inom vårt 
upptagningsområde vilket är 15 kommuner. Det stora upptagningsområdet gör att ett 
samarbete med hemsjukvården i respektive kommun är ett måste, det är hemsjukvården som 
mer dagligdags utför vården med ordinationer och stöd från Palliativa enheten. Enheten består 
av ett öppenvårdsteam, en akut åtgärdsavdelning samt en konsultverksamhet som i första hand 
riktar sig till och för patienter med behov av allmän palliativ vård. 
 
Den palliativa vården inom NU sjukvården startade i slutet på 80-talet med en eldsjäls tankar 
kring svårigheten att prioritera akutsjukvården kontra döendets problematik. Kontaktnät 
började att skapas i hela landet där man samtalade kring denna problematik. 
I slutet av 90-talet fick man projektpengar från Vårdkedjegruppen och Samverkande sjukvård 
för att starta Palliativa teamet som var i första hand ett råd och stödteam utan medicinskt 
ansvar. Ledorden var då kvalitet, kontinuitet, kompetens och arbetsmiljö. Behovet av särskilda 
vårdplatser för palliativ vård blev tydligt. 
 
2007 startade den Palliativa enheten i dess nuvarande form på Uddevalla sjukhus med en egen 
slutenvårdsavdelning, en akut åtgärdsavdelning för de patienten som är inskriva i Palliativa 
enheten i vårat upptagningsområde, och ett öppenvårdsteam med kontaktsjuksköterskor. 
Cirka 180 stycken patienter i vårat upptagningsområde är i behov av specialiserad palliativ 
vård och således inskrivna på enheten. Den Palliativa enheten har det fulla medicinska 
ansvaret för patienterna som är inskrivna på enheten. 
 
Palliativa vårdens värdegrund och ledord är helhet, närhet, empati och kunskap. Vi arbetar 
utifrån de fyra hörnstenarna; symtomlindring i vid bemärkelse och utifrån alla dimesioner, vi 
arbetar i team både multiproffessionellt och genom delaktighet och gemensamma mål med 
patienten och dess närstående. Kommunikation och relation är en viktig hörnsten för att 
säkerställa personcentrerad vård. Den sista hörnstenen är stöd till närstående, både under 
sjukdomstiden men också efter döden. 
Man brukar skilja på allmän och specialiserad palliativ vård. Allmän palliativ vård kan och 
skall bedrivas av alla med grundläggande sjukvårdskunskaper medan specialiserad palliativ 
vård bedrivs av specialistenheter, som där jag arbetar, och behövs när situationen för patienten 
är mera komplex och symtomlindringen svårare. 
 
Jag började arbeta på avdelningen 2007 för att sedan gå över till öppenvårdsteamet som 
kontaktsjuksköterska 2010. Ganska snart började jag reflektera över hur jag kunde motivera 
patienterna till att vara inskrivna hos oss. En vanlig föreställning som jag mötte och 
fortfarande möter är att många tror att palliativ vård bara handlar om döden fast för mig 
handlade det om livet-livskvalitet, att kunna leva tills man dör trots en svår sjukdom och hur 
kunde jag förmedla det på ett bra sätt? Jag funderade också mycket på vilka behov och 
förväntningar patienten och dess närstående hade med att vara inskrivna på enheten. 
 
Vi behöver belysa patienternas behov och förväntningar i att vara inskrivna i palliativa 
enheten för att kunna bedriva god vård av hög kvalitet utifrån ett palliativt synsätt och på så 



sätt främja och skapa förutsättning för bästa möjliga livskvalitet för patienterna. 
Den palliativa enheten må vara bäst på den teoretiska kunskapen om palliativ vård men varje 
patient är expert på sig själv. I takt med att vården och vårdens möjligheter utvecklats ser vi 
att patienternas behov har ändrats, den personliga kontakten behöver vara tätare, behoven 
tenderar att vara mer komplexa och kraven på teamet och teamarbetet har ökat. Det har jag 
märkt under de åren jag arbetat som kontaktsjuksköterska t.ex. genom att mina patienter 
önskar att jag ringer oftare och att behoven tenderar att involvera fler teammedlemmar för att 
tillgodoses på ett bra sätt. 
 
Palliativa vården hade redan från start förstått vikten av en kontaktsjuksköterska, en fast 
vårdkontakt för svårt sjuka människor och dess närstående för att säkerställa patientens behov 
av trygghet, samordning och kontinuitet. Så när lagen kom 2010 gällande rätten till fast 
vårdkontakt var detta redan ett inarbetat begrepp inom den palliativa vården, men vi hade 
aldrig kontrollerat att vi uppfyllde syftet med lagen. 
 
Personcentrerad vård är också ett begrepp som aktualiserats de senaste åren och palliativ vård 
är till grunden en personcentrerad vård då vi utgår från patientens hela livssituation och 
tydliggör varje enskild människas förmågor, behov och förväntningar. 
Men hur säkerställer vi att syftet uppnås? 
Hade vi på den Palliativa enheten svårt att bedriva personcentrerad vård och använde vi oss av 
ett personcentrerat arbetssätt? Hur skulle vi kunna utvärdera vården vi bedriver om vi inte 
kontrollerar utgångsvärdet? 
Många frågor och inga svar. Jag upplevde det svårt att få fram en tydlig definition av 
problemet och bestämde mig att fråga patienterna efter deras behov och förväntningar. Jag 
kom då fram till att problemet var att patienterna inte upplevde vården personcentrerad och 
koordinerad optimalt. 
 
Problem (Y): Patienten som är inskriven på Palliativa enheten upplever vården otillräckligt 
personcentrerad och koordinerad utifrån hens perspektiv. 
 
Risken med en sådan problemformulering tror jag blir att problemet består i en subjektiv 
upplevelse vilket är svårt att mäta och utvärdera. Dessutom är patienternas livstid begränsad 
(mediantiden för att vara inskriven på palliativa enheten är 3 månader) vilket gör att 
uppföljning och utvärdering inte kan göras på samma person. 
 
Tidsplanen är att fram till januari 2018 har jag tagit reda på hur den personcentrerade vården 
på palliativa enheten bedrivs idag genom att efterfråga patienterna behov och förväntningar 
genom enkäter. Jag kommer också att lyfta kontaktsjuksköterskornas och teamets syn på hur 
verksamheten säkerställer vårdens syfte och mål genom släktskapsdiagram och 
fiskbensdiagram för att få fram möjliga förbättringsområden. 
 
 
MEASURE 
För att få reda på vad patienterna upplevde, önskade och hade för behov av så skickade jag ut 
en enkät med tre frågor. Jag skickade ut 22 stycken enkäter och fick 18 stycken svar. 
Enkäterna besvarades helt anonymt. Patienterna var födda från 1933 till 1971 och hade varit 
inskrivna på Palliativa enheten minst 3 månader. 
 
1.Vad tycker du är det viktigaste Palliativa enheten gör eller bistår med? 
Svar: 



-Palliativa tar ett större ansvar så jag slipper själv hålla reda på allt. 
-Tydlig uppföljning 
-Hjälper till att se möjligheter. 
-Ger mig information, personlig kontakt och praktisk hjälp. 
-Att ha en kontaktsjuksköterska att vända sig till när problem uppstår, det är en trygghet. 
-Möjlighet till inläggning på avdelningen när man blir sjuk och inte kan vara hemma. 
-Att sjuksköterskan alltid svarar på telefon eller meddelar när man kan nå dom. 
-En trygghet att veta vilka man skall vända sig till. 
-Regelbunden kontakt. 
-Jag vet vart jag skall ringa om det behövs. 
-Vänligheten man blir bemött med. 
-Ni är navet i hela min situation, det är tillräcklig jobbigt att vara sjuk så den hjälpen är 
ovärdelig. 
-Trygghet. 
-Förståelse för mina behov. 
-Ni har hjälpt mig med allt vad gäller mig. 
-Ni känner till mina hälsoproblem. 
-Jag får prata med samma sjuksköterska som kontaktar mig kontinuerligt. 
-Får mina recept förnyade över telefon och får snabbt träffa läkaren vid behov. 
-Känner mig trygg med att tillhöra er. 
-Positiva människor som stöttar och finns för oss patienter. 
-Att allt fungerar som en enhet. 
-Samordning av de flesta vårdinstanser som sjukdomen kräver. 
-Ständig kontakt när man är orolig. 
-Hjälp med läkarbesök, mediciner och intyg. 
-Att ni finns till hands på ett professionellt sätt med medmänsklighet och tillgänglighet. 
-Hjälp med smärtlindring och ett bra bemötande. 
-Snabbheten och all hjälp jag får. 
-Att det inte enbart handlar om döden utan att det alltid finns något att göra. 
-All personal är väldigt trevliga och hjälpsamma, man känner sig alltid välkommen, man får 
alltid svar på sina frågor. 
-Hjälp med smärtlindring och ett bra bemötande. 
-Snabbheten och all hjälp jag får. 
-Att det inte enbart handlar om döden utan att det alltid finns något att göra. 
-All personal är väldigt trevliga och hjälpsamma, man känner sig alltid välkommen, man får 
alltid svar på sina frågor. 
 
2.Vilket stöd har du saknat eller vad kan bli bättre i kontakten med Palliativa enheten? Det 
kan vara t.ex. skriftlig/muntlig information, personlig kontakt eller praktisk hjälp. 
Svar: 
-Tydligare struktur med vad jag kan få hjälp med både inom och utanför Palliativa enheten. 
-Hjälp att hitta människor i min situation. 
-Hjälp att hitta rätt kost. 
-Anhörigvården är usel. 
-Har saknat personlig kontakt och råd. 
-Mer kuratorshjälp. 
-Dåligt med information om vilken hjälp jag kan få. 
-Saknar information om olika stödföreningar. 
-Saknar skriftlig information så att alla mina assistenter kan/får ta del av det som sker, är inte 
alltid man minns exakt allt som sägs via telefon så man kan säga det vidare till dom. 



-Jag har inte saknat något. 
 
3. Gradera med ett kryss på raden hur nöjd du känner dig i kontakten med Palliativa enheten 
där 0 är mindre nöjd och 10 är mycket nöjd. Motivera gärna ditt svar. 
Svar: 
1 st 5:a med motiveringen: ”-Jag har bett om kostråd men det blev bortprioriterat.” 
2 st 8:a 
1 st 8,5:a 
3 st 9:a 
2 st 9,5:a 
9 st 10:a 
 
Därefter utförde jag ett släktskapsdiagram med kontaktsjuksköterskorna på den Palliativa 
enheten där frågan var samma som första frågan på enkäten till patienterna d.v.s. -”Vad tycker 
du är det viktigaste Palliativa enheten gör eller bistår med?” 
Jag väljer att kategorisera svaren utifrån den palliativa vårdens fyra hörnstenar vilket är: 
symtomlindring i vid bemärkelse d.v.s. utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella 
behov, multiprofessionellt samarbete/teamarbete, kommunikation och relation samt stöd till 
närstående. 
 
Symtomlindring 
-Symtomkontroll. 
-Främja bästa möjliga livskvalitet. 
-Att identifiera patienten och dess närståendes behov. 
 
Multiprofessionellt samarbete/teamarbete 
-Spindeln i nätet för patienten. 
-Att delta i teamarbete. 
-Köra bil till hembesök. 
-Hålla i kontakten med hemsjukvården och andra vårdgivare. 
-Samordnare för att öka tryggheten för patienten att ha en fast vårdkontakt. 
-Öka tillgängligheten till vården och läkare. 
-Att samordna kontakter mellan olika vårdpartners 
 
Kommunikation och relation 
-Att vara en trygghet för patienter och deras närstående. 
-Att vara ett stöd för patienter som vistas i hemmet, trygghet. 
-Vara nåbar. 
-Svara i telefon. 
 
Stöd till närstående 
-Att skapa trygghet för patienter och deras närstående. 
 
 
ANALYZE 
Jag började med att analysera enkätsvaren från patienterna och det första som slår mig är hur 
mycket nöjsamheten minskar för att patienten inte kände sig lyssnad på en gång. Kanske 
tappar vi kontaksjuksköterskor i vissa fall bort det lilla viktiga för patienten i vårt stora 
kunnande? 
Det sitter djupt rotat i vårdens mentalitet att vården är den som vet vad patienten har för 



symtom och vad hen önskar få lindrat/botat. Borde kanske kontaktsjuksköterskan i sin 
profession bli bättre på att ta patientens hälsolitteracitet i beaktning? 
Jag ser också att dom gemensamma nämnarna i patientenkät svaren blir trygghet, samordning 
och kontinuitet vilket är syftet med en fast vårdkontakt/kontaksjuksköterska enligt lagen. 
En reflektion på analysen av släktskapsdiagrammet med kontaksjuksköterskorna är att vi så 
lite nämner närståendes behov trots att det är en av hörnstenarna i palliativ vård. 
 
 För att ta reda på möjliga orsaker till varför patienterna upplevde den palliativa vården 
otillräckligt personcentrerad och koordinerad utifrån hens perspektiv så gjorde jag ett 
fiskbensdiagram med alla medlemmarna i teamet såsom kontaksjuksköterskan, läkaren, 
kuratorn, dietisten och sjukhuskyrkan. Orsakerna som då kom fram var att det fanns brister i 
den fortlöpande muntliga informationen, information som huvudsakligen gavs av 
kontaksjuksköterskan. Obefintlig skriftlig information i nuvarande broschyrer, endast basal 
övergripande information om Palliativa enheten men ingen tydlig beskrivning av 
teammedlemmarnas funktion. Vi brast även i att på ett säkert och tydligt sätt identifiera och 
dokumentera patienternas behov och förväntningar. 
 
 
IMPROVE 
Utifrån svaren på släktskapsdiagrammet, den tidigare befintliga arbetsbeskrivningen och 
Staten och Sveriges kommuner och landstings generella beskrivning av 
kontaksjuksköterskans roll och funktion utarbetades en ny, aktuell och uppdaterad 
arbetsbeskrivning. 
Uppdateringen innebar bl.a. att det blev ett tydligare fokus på patienten och dess närståendes 
behov. Även kontaktsjuksköterskans ansvar att genom ett personcentrerat arbetssätt bedriva 
en personcentrerad vård tydliggörs. Kontaktsjuksköterskans ansvar blir med större focus på 
att samordna teamarbetet optimalt, inte som tidigare att ha varit den som utfört mycket själv. 
Tillsammans skapar vi en helhet för patienten och i det personcentrerade tänket 
uppmärksammar vi patientens egna hälsolittracitet för att kunna hushålla med befintliga 
resurser på bästa sätt. 
 
I dagsläget finns det på den Palliativa enheten en informationsbroschyr och en Min vårdplan 
som lämnas till patienten vid första kontakten. Nästa steg i mitt förbättringsarbete blir att 
omarbeta dessa två till en broschyr utifrån patienternas behov och förväntningar som 
framkom i enkäterna. Att säkerställa en personcentrerad vård genom att alltid börja med 
frågan: Vad är viktigast för just dig? Varje profession i teamet behöver beskrivas tydligare och 
på vilket sätt som hjälp kan beredas. Anhörigstödet behöver också bli tydligare. Detta arbete 
med att framställa den nya broschyren pågår nu för fullt och förväntas bli färdig innan 
sommaren 2018. 
 
 
CONTROL 
Jag kommer att redovisa, det jag har sammanställt i mitt förbättringsarbete, till kontakt-
sjuksköterskorna och på så sätt även öppna upp för diskussion och vidare utveckling och 
förbättring. 
Kontaktsjuksköterskorna behöver få en ökad kunskap om hälsolittracitet och hur vi tar tillvara 
på patienternas resuser och förmågor på ett bättre sätt i vår strävan mot personcentrerad vård. 
Utbildning i och om hälsolittracitet kommer att efterfrågas till ansvarig ledning för den 
Palliativa enheten. 
Jag tänker att även all personal på vår slutenvårdsavdelning skulle kunna ha användning för 



informationen om patienternas behov och förväntningar som framkom i enkätsvaren då 
patienternas utsatthet blir ännu mera tydlig vid en försämring och behov av sjukhusvård. Jag 
kommer därför att redovisa min slutrapport på ett internutbildningstillfälle. 
Den nya broschyren, Min vårdplan, lämnas ut och fylls i vid första kontakten med Palliativa 
enheten och innehållet följs sedan upp vid varje kontakt med patienten och ändras vid behov. 
Efter några månaders användning kommer patienterna sedan kunna utvärdera hur Min 
vårdplan motsvarar deras behov genom att Palliativa enhetens kontaksjuksköterskor ansvarar 
för att fråga. Palliativa enheten har regelbundna teamronder och kontaksjukskötersketräffar 
där dessa utvärderingar kan lyftas och diskuteras, och på sätt kunna ligga till grund för nästa 
förbättringsåtgärd. 
 
 
LEARN 
Jag tycker det blir tydligt att patienterna är experter på sig själva, att sjukvården måste ställa 
frågan till patienterna och dess närstående: Vad är viktigast för dig just nu? Att vården inte 
nöjer sig med att ha ett patientfokus utan att istället sträva efter att ha patientens fokus. 
 
Ordet trygghet känns som ett viktigt och centralt ord i sammanhanget. Patienterna påtalar 
vikten av att känna trygghet, för att kunna stå ut i sin svåra situation, trygghet är också viktigt 
för den sjukes närstående. Även kontaktsjuksköterskorna på den Palliativa enheten uttrycker 
att skapa trygghet är en stor och viktig del i deras arbete. Syftet med den nya lagen som kom 
år 2010, om rätten till en fast vårdkontakt, var att förbättra kommunikationen och relationen 
mellan patienten och vården samt stärka patientens möjlighet till delaktighet. Trygghet, 
samordning och kontinuitet är ledorden i lagen. Men hur mäter och utvärderar vi den 
subjektiva känslan av trygghet på ett bra sätt? Jag tänker att den Palliativa enheten fortsätter 
med att regelbundet skicka ut enkäter såsom jag gjorde inför detta förbättringsarbete. Även 
om det inte blir samma patienter som svarar så tror jag att vi kan vara hjälpta av en generell 
upplevelse utifrån våra patienters perspektiv i vår strävan efter att regelbundet utvärdera hur 
vi bedriver en personcentrerad vård. 
 
En annan personlig reflektion jag gjort är hur svårt det kan vara att förmedla och 
implementera förbättrings och utvecklings andan hos sina medarbetare när en del människor 
ser förbättring som personlig kritik och att man inte utför sitt arbete korrekt. Men det är 
spännande att se att de medarbetare som är ”problemlösare” i sin personlighet är mest positiva 
till utveckling och förbättring. Kanske är det lite som att laga mat; vissa vill inte följa receptet 
för dom tycker det smakar bättre då medans andra upplever receptet som ett måste för att det 
skall bli någon mat alls. 
Dessutom har jag lärt mig att ett förändringsarbete tar tid och att förändringen behöver ske 
med andra för att vara hållbar. Ensam är inte starkt även om det varit frestande många gånger 
att bara bestämma själv för att det skall gå fortare. 
 
Utifrån svaren på patientenkäterna tänker jag att kuratorsrollen behöver bli mer tydlig, bättre 
anhörigvård och mer kuratorskontakt efterfrågas. Även de andra proffesionerna i teamet 
efterfrågas så alla teammedlemmar behöver kanske bli lika centrala i det multiproffesionella 
teamet som läkaren och sjuksköterskan? 
I nuläget är organisationen så utformad att patienten oftast bara träffar kontaksjuksköterskan 
och läkaren vid första kontakten vilket gör det svårt att se och förstå vilka andra resurser som 
finns att tillgå i teamet och på vilket sätt dessa skulle kunna vara till hjälp. 
 
Något som jag i förbättringsarbetet upplevde som mycket svårt var att få svar på hur jag visste 



vad problemet bestod av och om det verkligen var ett problem och för vem. Jag trodde att jag 
behövde göra enkäterna för att ta reda på hur vi skulle lösa ett tänkt problemet när det i 
slutändan visade sig att jag behövde göra enkäterna för att faktiskt ta reda på om det fanns ett 
problem utifrån patienternas perspektiv. 
Dock tycker jag att den största och svåraste frågan kvarstår; Hur mäter och utvärderar vi att 
Palliativa enheten bedriver en personcentrad vård genom ett personcentrerat arbetssätt som 
säkerställer att patienternas behov och förväntningar uppfylls? Det är ofta lätt att beskriva ett 
mål men vilka resurser och verktyg behövs för att nå målet är en mycket svårare uppgift att 
lösa. Detta får bli underlaget och frågeställningen till mitt nästa förbättringsarbete på den 
Palliativa enheten i NU sjukvården. 
 


