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Presentation	av	författare/ansvariga	för	projektet	

Eva	 Gunnarsson,	 legitimerad	 onkologi-sjuksköterska,	 arbetar	 som	 kontaktsjuksköterska	 på	
kvinnokliniken	 Skaraborgs	 Sjukhus	 Skövde	 sedan	 mitten	 på	 90-talet	 och	 på	 ”Gynna-
mottagningen”	sedan	starten	1999.	

Chichi	 Malmström,	 socionom,	 arbetar	 som	 utvecklingsledare	 på	 Regionalt	 cancercentrum	
väst	 med	 aktivitet	 psykosocialt	 stöd/cancerrehabilitering	 sedan	 2011	 (anställning	 som	
kurator	på	Skaraborgs	sjukhus	sedan	2003).	

	

IDENTIFY	(Identifiera)	

Identifiering	av	huvudproblemet	och	delproblem	

Övergripande	problem	

• Kvinnor	med	gynekologisk	cancer	får	inte	tillgång	till	den	cancerrehabilitering	de	har	
behov	av	och	är	inte	heller	delaktiga	i	någon	skriftlig	plan	

Delproblem	

a) Brister	 i	 grundläggande	 och	 särskilda	 rehabiliteringsinsatser	 till	 kvinnor	 med	
gynekologisk	cancerdiagnos	

b) Avsaknad	av	skriftlig	rehabiliteringsplan	i	Min	vårdplan	
c) Liten	delaktighet	och	påverkan	i	rehabiliteringsinsatser	för	patienter	och	närstående		

Varför	är	problemet	ett	problem	och	vad	kan	vinsten	vara	med	att	åtgärda	problemet	

Då	det	idag	saknas	rutiner	för	rehabiliteringsinsatser	för	patienterna	på	kvinnokliniken	är	ett	
rimligt	 antagande	 att	 några	 och	 kanske	 till	 och	 med	 de	 flesta	 inte	 får	 tillgång	 till	
cancerrehabilitering	utifrån	sina	individuella	behov	på	de	flesta	nivåer.	Projektet	har	i	första	
hand	 valt	 att	 avgränsa	 sig	 till	 den	 grundläggande	 och	 särskilda	 nivån	 för	 området.	 Vår	
drivkraft	 för	att	 ta	oss	an	problemet	är	att	avsaknaden	av	detta	troligen	 innebär	en	sämre	
livskvalitet	 och	 självständighet	 för	 patienterna	 och	 deras	 närstående	 samt	 en	 ökad	
sjukvårdskonsumtion.	 En	 förbättring	 innebär	 därför	 förhoppningsvis	 vinster	 på	 flera	 olika	
nivåer	och	 för	alla	 inblandade	parter.	Det	kommer	 inte	att	 finnas	utrymme	att	mäta	detta	
under	projekttiden.	Vi	anser	dock	att	det	finns	ett	stort	mått	av	rimlighet	i	antagandet.	

	

DEFINE	(Definiera)	

Bakgrund	
I	 takt	med	medicinska	framgångar	 inom	cancerområdet	ökar	behovet	av	och	kraven	på	en	
fungerande	 cancerrehabilitering	 på	 nationell,	 regional	 och	 lokal	 nivå.	 Målet	 för	 många	
patienter	och	deras	närstående	är	 idag	 inte	bara	att	överleva	efter	en	cancerdiagnos	utan	
få/ges	 förutsättningar	 att	 leva	 ett	 så	 bra	 och	 meningsfullt	 liv	 som	 möjligt.	 Om	 vi	 kan	
förbättra	cancerrehabiliteringen	har	vi	mycket	att	vinna	inte	bara	för	den	enskilde	utan	även		



	

rent	 samhällsekonomiskt	 i	 form	 av	 att	 personer	 i	 högre	 omfattning	 kan	 återgå	 till	 sina	
arbeten	 men	 även	 minska	 kostnader	 för	 sjukvårdsinsatser	 på	 sikt.	 Västra	 Götalands-
regionens	Hälso-	och	sjukvårdsstyrelsen	pekar	på	vikten	av	förbättrad	cancerrehabilitering	i	
sina	handlingar	från	sammanträde	150325.	

Nationella	 cancerstrategin	 från	 2009,	 det	 nationella	 vårdprogrammet	 för	 Cancer-
rehabilitering	 2014,	 Patientlagen	 från	 2015	 samt	 Regional	 medicinsk	 riktlinje	 för	 Cancer-
vårdprocessen	 ställer	 alla	 krav	 på	 att	 alla	 patienter	med	 en	 cancerdiagnos	 ska	 göras	mer	
delaktiga	 samt	 erhålla	 en	 skriftlig	 individuell	 vårdplan,	Min	 vårdplan.	 Min	 vårdplan	 ska,	
förutom	medicinsk	planering,	innehålla	en	plan	för	cancerrehabilitering.	Cancerrehabilitering	
ska	starta	 i	samband	med	diagnos	och	är	aktuell	under	hela	processen	och	fortsätter	även	
efter	avslutad	behandling.	Cancerrehabilitering	syftar	till	att	förebygga	och	minska	följderna	
av	 cancersjukdom	 och	 cancerbehandling	 ur	 ett	 helhetsperspektiv,	 dvs	 ur	 sociala,	 psyko-
logiska,	 fysiska	 och	 existentiella	 aspekter.	 Insatserna	 ska	 ge	 stöd	 och	 förutsättningar	 för	
patient	 och	 närstående	 att	 leva	 ett	 så	 bra	 liv	 som	möjligt.	 För	 att	 rätt	 insatser	 ska	 kunna	
sättas	 in	 och	patientens	 och	de	närståendes	 egna	 resurser	 ska	 kunna	 tillvaratas	måste	 en	
behovsbedömning	 göras.	 Hur	 detta	 ska	 ske	 är	 inte	 reglerat	 i	 något	 av	 tidigare	 nämnda	
dokument,	bara	att	det	ska	göras	och	göras	upprepat.	

Sammanfattning	av	utgångsläge	
Kvinnokliniken,	Skaraborgs	sjukhus,	är	en	allmän	gynekologisk	avdelning	där	ca	100	patienter	
årligen	 diagnostiseras	 med	 gynekologisk	 cancer.	 Omkring	 50	 %	 av	 avdelningens	 14	
vårdplatser	beläggs	av	patienter	med	cancerdiagnos.	Patienterna	 följs	 från	diagnos	 till	 bot	
alternativt	palliativt	skede	och	död.		

Knuten	till	avdelningen	finns	också	en	onkologisk	mottagning	där	cytostatika	behandling	ges.	
Man	har	även	akutmottagning	med	möjlighet	till	akutinläggning	samt	palliativa	återbesök	för	
dessa	kvinnor.	Kontaktsjuksköterska	(kssk)	har	funnits	sedan	90-talet.	Under	senaste	året	har	
arbetet	 med	 att	 införa	 individuella	 vårdplaner,	 Min	 vårdplan,	 påbörjats	 men	 fortfarande	
saknas	rutiner	och	plan	för	att	inkludera	cancerrehabilitering.		

På	 mottagningen	 arbetar	 tre	 onkologi-sjuksköterskor	 som	 samtliga	 är	 kssk	 och	 på	
avdelningen	 arbetar	 sjuksköterskor,	 undersköterskor	 och	 läkare.	 Till	 mottagning	 och	
avdelning	 finns	 dessutom	 rehabiliteringsprofessioner	 knutna	 som	 arbetsterapeut,	 dietist,	
fysioterapeut	och	kurator.	I	vilken	omfattning	och	hur	respektive	professions	uppdrag	ser	ut	
är	inte	tydligt	när	projektet	startar.			

Mål	med	projektet	
-	 att	 kvinnor	 med	 gynekologisk	 cancer	 ska	 erbjudas	 cancerrehabilitering	 utifrån	 sina	
individuella	behov	samt	delaktighet	i	en	skriftlig	cancerrehabiliteringsplan.		

	

	

	

	



	

MEASURE	(Mäta)		

För	 att	 verifiera	 problemet	 genomfördes	 patient-och	 personalintervjuer.	 Dessutom	
genomfördes	 en	 fokusgrupp	 tillsammans	 med	 omvårdnadspersonal	 samt	 informations-
möten	med	efterföljande	diskussioner.		

Patientintervjuer	
9	patienter	intervjuades	utefter	ett	strukturerat	frågeformulär	angående	om	de	önskade	och	
hade	 erbjudits	 en	 individuell	 cancerrehabilitering,	 vad	 denna	 skulle	 innehålla,	 när	
planeringen	skulle	starta	och	hur	den	skulle	utföras.	Kvinnorna	som	intervjuades	var	mellan	
55	och	75	år.	De	hade	pågående	primär	alt	recidivbehandling	med	cytostatika.	Intervjuerna	
genomfördes	i	samband	med	behandlingsbesök.		

Personalintervjuer	
Åtta	 personer	 i	 personalen	 intervjuades.	 Intervjuerna	 utgick	 från	 samma	 strukturerade	
frågeformulär	som	till	patienterna:	om	individuell	cancerrehabilitering	erbjöds,	vad	den	i	så	
fall	 innehöll	eller	borde	 innehålla,	när	planeringen	startade	eller	borde	starta	och	 hur	den	
skulle	utföras.	Personalen	som	intervjuades	var	en	undersköterska,	en	läkare,	en	student	och	
fem	 sjuksköterskor.	 Intervjuerna	 genomfördes	 under	 en	 dag	 och	 anpassades	 till	 när	 det	
fanns	möjlighet	för	personalen	att	gå	ifrån.	

Fokusgrupp	

Utifrån	resultat	från	patient-	och	personalintervjuer	inbjöds	omvårdnadspersonal	att	delta	i	
en	fokusgrupp.	Gruppen	bestod	av	5	sjuksköterskor/undersköterskor	i	varierande	ålder	och	
anställningstid.	Huvudtemat	för	gruppen	var	att	via	släktskapsdiagram	identifiera	rotorsaker	
varför	 patienterna	 ej	 får	 erbjudande	 om	 den	 individuella	 cancerrehabilitering	 de	 har	
rättighet	till	samt	vad	behöves	för	att	kunna	erbjuda	dem	detta.		

Informationsmöte	
För	att	bemöta	de	orsaker	som	framkom	i	fokusgruppen	inbjöds	omvårdnadspersonalen	till	
ett	 informationsmöte.	 Vid	 detta	 möte	 presenterade	 kurator,	 dietist,	 arbetsterapeut	 och	
fysioterapeut	översiktligt	vilka	insatser	de	kan	erbjuda	och	bidra	med,	både	i	rehabiliterande	
och	habiliterande	syfte.		

	

ANALYZE	(Analysera)		

Intervjuer	

OM	
Patientintervjuer	
Resultaten	 från	 intervjuerna	 styrkte	att	patienterna	upplevde	att	de	ej	blivit	 erbjudna	den	
cancerrehabilitering	de	har	rättighet	till.		

	



Av	de	9	patienten	som	intervjuades	framkom	att	8/9	önskade	en	individuell	planering	men	
att	endast	2/8	uttryckte	att	det	funnits	en	plan	och	att	de	varit	delaktiga.		

Personalintervjuer	

Resultaten	från	intervjuerna	tydliggjorde	att	det	inte	alls	var	tydligt	om	patienterna	erbjöds	
cancerrehabilitering.	

Av	8	intervjuade	var	det	endast	en	som	tydligt	sa	ja,	en	tydligt	nej	och	resterande	6	personer	
gav	blandade	svar.	Samtliga	tyckte	att	patienterna	borde	erbjudas	en	cancerrehabiliterings-
plan.		

”Alla	erbjuds	något,	men	inte	allt”	(Sjuksköterska)		
”I	någon	mån	kanske	men	inte	på	ett	tydligt	strukturerat	sätt.”	(Sjuksköterska)	
	
Patientsvar	 	 	 		Personalsvar	

  	

VAD	
Patientintervjuer	
Önskemålen	bestod	främst	i	att	få	 insatser	och	stöd	från	kurator,	dietist	och	fysioterapeut.	
Även	önskemål	om	stödgrupper	 framkom.	Ett	 tydligt	behov	hos	patienter	som	avslutat	sin	
primärbehandling	 (som	nu	fick	recidivbehandling)	var	att	de	saknade	psykologiskt	stöd	när	
behandlingen	avslutades.	

”Veta	hur	man	ska	leva	med	tankarna	efter	att	behandlingen	avslutas,	hur	kroppen	fungerar	
efter	behandlingen	ex	sexualitet,	information	om	rehabiliteringsvistelser.	Veta	hur	man	lever	
det	vanliga	livet	i	skuggan	av	cancern”	(Kvinna	57	år).	

Personalintervjuer	

De	behov	personalen	identifierade	hos	patienterna	var	psykologiska	och	psykosociala	behov	
men	även	sexuella,	 relationsbekymmer,	nutrition,	smärta	och	närståendes	behov.	Samtliga	
poängterade	 att	 det	 naturligtvis	 är	 olika,	 men	 att	 det	 som	 eventuellt	 skulle	 kunna	 vara	
gemensamt	 är	 att:	 ”När	 patienterna	 är	 färdiga	 finns	 det	 behov	 av	 något	 för	 att	 komma	
igång.”		

	

	

	

	



	

NÄR	
Patientintervjuer	

Här	 fanns	 inget	 enhetligt	 svar.	Majoriteten	 önskade	 dock	 att	 planeringen	 startade	 tidigt	 i	
sjukdomsförloppet	men	att	man	måste	hunnit	”landa”.		

”Starta	lite	löst	ganska	tidigt	för	att	ge	förhoppning	att	det	finns	en	framtid.	Viktigt	både	för	
den	drabbade	och	familjen”	(Kvinna	71	år)	

	

Personalintervjuer	

Här	var	alla	överens	om	att	det	är	bra	så	tidigt	som	möjligt	och	att	det	är	viktigt	att	upprepa	
frågan	eller	erbjudandet.		

”I	samband	med	att	vi	presenterar	oss	–	vi	är	till	för	dig”	(sjuksköterska)	

HUR	
Patientintervjuer	

Patienterna	 önskade	 en	 individuell	 bedömning	 för	 hur	 planen	 skulle	 genomföras.	 De	 som	
lever	med	en	partner	önskade	att	denne	finns	med,	men	det	rådde	större	tveksamhet	vad	
gäller	att	ha	barnen	med.	Där	fick	frågans	art	vara	avgörande.	

Personalintervjuer	

I	 första	hand	muntligt	med	öppna	 frågor	och	ett	 ”batteri”	med	 förslag.	Gärna	 tillsammans	
med	närstående,	men	självklart	måste	det	finnas	en	lyhördhet	för	hur	relationen	ser	ut.	

”Hur	har	du	det?	Hur	mår	du?	Hur	blir	det	när	du	kommer	hem?”	(Undersköterska)	

Fokusgrupp	
Svaren	från	fokusgruppen	kunde	kategoriseras	enligt	följande:	

Varför	erbjuds	inte	cancerrehabilitering:		
”Vi	har	inte	tänkt	ordet	rehabilitering	i	samband	med	cancer.	Vi	ger	patienterna	information	
om	det	men	inte	på	ett	strukturerat	sätt” 
”Vi	som	personal	vet	inte	vad	som	finns”	

Vad	behöver	vi	för	att	erbjuda	cancerrehabilitering:	
”Ta	hjälp	av	olika	arbetsgrupper	så	som	sjukgymnast,	arbetsterapeut,	dietist	och	kurator” 
”Lathund	att	gå	efter”	

Informationsmöte	
Informationsmötet	 som	 hölls	 tillsammans	 med	 kurator,	 dietist,	 arbetsterapeut	 och	
fysioterapeut	 mynnade	 ut	 i	 en	 allmän	 diskussion.	 	 Diskussionen	 resulterade	 i	 ett	 enat	
önskemål	 om	 att	 bilda	 ett	 team	 med	 regelbundna	 mötestider.	 Teamet	 skulle	 bestå	 av	
onkologiansvarig	läkare,	sjuksköterska,	undersköterska	och	onkologisjuksköterska	från	både	
mottagning	 och	 avdelning,	 arbetsterapeut,	 dietist,	 fysioterapeut	 och	 kurator.	 Förslaget	
mottogs	positivt	av	samtliga	professioner.	



	
IMPROVE	(Förbättra)	

Team	
Efter	 förankring	 hos	 enhetsledningen	 kunde	 regelbundna	 teamronder	 med	 ovanstående	
professioner	starta.	

Den	1	september	2015	träffades	teamet	första	gången	och	ronderna	har	sedan	genomförts	
regelbundet	 1	 gång/vecka.	 Avsatt	 tid	 för	 ronderna	 har	 varit	 60	 minuter	 men	 hittills	 har	
tidsåtgången	 sällan	 överstigit	 30	 minuter.	 Onkologipatienter	 både	 inom	 poliklinisk	 och	
slutenvård	ges	utrymme.		

CONTROL	(Överlämning	och	ständig	förbättring)	

Återkoppling	i	teamet	
I	 samband	med	 tredje	 träffen	gjordes	en	enkel	utvärdering	 i	 form	av	diskussion	angående	
hur	 ofta	 ronden	 bör	 vara	 och	 om	 teamet	 endast	 ska	 innefatta	 omvårdnadspersonal.	Man	
beslutade	då	att	en	gång	per	vecka	var	ett	 lämpligt	 intervall	 samt	att	det	var	en	 fördel	att	
läkare	ingick.	De	läkare	som	deltog	såg	en	vinst	i	att	ingå	i	teamet.	En	svaghet	i	teamronden	
var	att	den	utgick	från	personalens	uppfattning	om	patientens	behov	och	att	dokumenterad	
behovsanalys	med	målsättning,	ansvarsfördelning	och	resultat	saknades.	

Utifrån	 detta	 skapades	 ett	 dokument	 där	 synpunkter	 har	 samlats	 in	 från	 patienter	 på	
mottagningen	 i	 samband	 med	 deras	 besök	 där.	 Dokumentet	 ger	 en	 kort	 beskrivning	 av	
teamronden	och	vad	rehabiliterings	professioner	kan	bidra	med.	Patienten	får	dokumentet	i	
god	tid	av	sjuksköterska	för	att	själv	kunna	fylla	i	sina	behov	och	önskemål.	Patienten	ges	här	
även	 möjlighet	 att	 själv	 delta	 i	 teamronden	 alternativt	 få	 sina	 synpunkter	 framförda	 av	
sjuksköterska.		

Behovsinventeringen	 hos	 de	 polikliniska	 patienterna	 görs	 via	 ett	 sedan	 tidigare	 framtaget	
dokument.		

	

LEARN	(Lärande)		

Här	är	vi	nu	
Teamronden	är	 införd	på	en	fast	tid.	För	detta	möte	avsätts	en	timma	per	vecka.	Från	och	
med	 vecka	 51	 bokas	 kvinnoklinikens	 konferensrum.	 Hittills	 har	 en	 patient	 valt	 att	 delta	 i	
teamronden.	Detta	möte	utföll	mycket	väl.		

Dokumentet	 som	 är	 framtaget	 som	 underlag	 till	 teamronden	 kommer	 att	 vidareutvecklas	
kontinuerligt	i	nära	samarbete	mellan	patienter	och	personal.	

För	 att	 utarbeta	 en	 skriftlig	 cancerrehabiliteringsplan	och	 tydliggöra	 dokumentationen	har	
kontakt	tagits	med	Melior-förvaltningen	på	Skaraborgs	Sjukhus.	Kliniken	har	fått	mandat	att	
ta	fram	underlag	till	en	ny	mall,	”Gyn	teamrond”.	Arbetet	är	påbörjat	men	inte	färdigt.	

	



	

Diskussion	
Teamronden	och	det	framtagna	dokumentet	har	bidragit	till	att	vi	i	högre	grad	kan	erbjuda	
kvinnor	 cancerrehabilitering	 utifrån	 deras	 individuella	 behov.	 Vi	 har	 ännu	 inte	 uppnått	
delaktighet	i	en	skriftlig	cancerrehabiliteringsplan,	arbetet	för	detta	fortsätter.	Dessutom	är	
vår	 förhoppning	 och	 upplevelse	 att	 projektet	 bidragit	 till	 en	 tidsvinst	 framförallt	 för	
sjuksköterskorna.	Detta	genom	enklare	och	kortare	kontaktvägar	till	andra	kompentenser.	Vi	
tror	även	att	det	i	förlängningen	kommer	att	innebära	en	tidsvinst	för	övriga	professioner	då	
samtliga	 ges	 möjlighet	 att	 skapa	 sig	 en	 helhetsbild	 och	 starta	 insatser	 i	 tidigt	 skede.	
Teamronden	 ger	 även	 möjlighet	 till	 ett	 kontinuerligt	 utbyte	 och	 lärande	 mellan	 olika	
kompetenserna.	Detta	gynnar	i	sin	tur	både	patienter	och	närstående.	

Personalen	 saknade	 ”den	 viktigaste”	 teammedlemmen,	 patienten,	 på	 teamronden.	 Hittills	
har	en	patient	deltagit.	Mötet	utföll	mycket	 väl	men	blev	 tidskrävande.	Detta	kommer	att	
kräva	förbättringsinsatser	för	att	möjliggöra	fortsatt	delaktighet	för	patienterna.	

Begreppet	cancerrehabilitering	är	relativt	nytt	och	skapar	viss	förvirring.	Cancerrehabilitering	
tolkas	 i	 vissa	 fall	 som	 synonymt	 med	 rehabiliteringsvistelser.	 Diskussioner	 har	 även	 förts	
angående	vad	som	skiljer	en	rehabiliteringsplan	från	en	individuell	vårdplan.	Synpunkter	på	
benämningen	 har	 även	 framkommit	 från	 patienter	 i	 sent	 palliativt	 skede.	 Detta	
sammantaget	 har	 inneburit	 att	 vi	 valt	 att	 ta	 bort	 begreppet	 cancerrehabilitering	 från	
dokumentet.	Då	vårt	syfte	är	att	erbjuda	våra	patienter	förutsättningar	för	ett	så	bra	liv	som	
möjligt,	anser	vi	att	benämningen	av	olika	begrepp	blir	sekundärt.	


