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Kort introduktion till vår 
verksamhet 

§  Vi startade mottagningen i september 2012 

§  Två KSSK:or inom övre gastro 

§  En del av kirurgmottagningen, men vi arbetar också 
integrerat med vårdavdelningen 

§  KSSK-mottagning varje måndag + telefontid onsdagar 

§  Successivt utvecklat och byggt upp verksamheten, 
kontinuerligt förbättringsarbete pågår 



Våra patienter 

§  Finns till för alla patienter med ÖGI-cancer, framförallt 
för patienter i utredningsskede och för patienter som 
är i palliativt skede, inte har pågående onkologisk 
behandling och bor hemma utan HSV/ASIH  

 

§  Vi följer ca 30 patienter 

 



Hur arbetar vi? 

§  Viktigaste arbetsuppgifterna för oss som KSSK:or: 

-  Symtomkontroll 

-  Psykosocialt stöd 

-  Information 

-  Identifiera behov, initiera insatser 

§  KSSK är den person som har mest kontakt med patienten 
och målet är att skapa trygghet, kontinuitet och 
tillgänglighet 

 

§  Att tänka framåt och ligga steget före!   

 

 

 

 



Vem ansvarar för att bevaka 
ledtider?  

§  Hos oss har operationskoordinatorn (samt sekreterare) 
huvudansvaret för ledtider  

 

§  Fokus för KSSK är information och psykosocialt stöd till 
patient och närstående, men också att koordinera 
och se helheten 



Vad har vi gjort för att 
förbättra ledtiderna? 

§  En del av KSSK:s funktion är att uppmärksamma 
problem och initiera förbättringsarbeten - men KSSK 
kan inte ensam lösa dessa!  

§  Förbättringsprojekt resulterat i: 

-  Ett strukturellt omhändertagande av den här 
patientgruppen inklusive rutindokument 

-  Att operationskoordinatorn har en mer aktiv roll 

-  Att vi fått spärrade tider på kirurgmottagningen efter 
behandlingskonferens 

-  Bättre koordination och kontinuitet (tex återbesök, 
provtagning, HSV, KSSK skriver remisser/intyg) 



Vad behöver mer göras för 
att få acceptabla ledtider?  

§  Utredning på Östra, behandlingsbeslut/behandling på 
Sahlgrenska – koordination mellan sjukhusen 

§  Fasta tider på röntgen för CT-undersökningar och 
snabbare tid till leverbiopsi och EUS 

§  Snabbare PAD-svar och snabbare hantering av dessa 

 = Standardiserade vårdförlopp lösningen? Hoppas det! 

 

§  Sist men inte minst: inom övre gastro får den allra största 
delen av patienterna en palliativ diagnos direkt när 
diagnos ställs – viktigt att arbeta för snabba ledtider även 
för dessa patienter – tiden är dyrbar även om inte 
behandling ska starta! 



 

 

 

Tack för mig! 


