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Bakgrund      
  
Cancer  är  ett  laddat  ord  och  berör  människor  på  olika  sett.  För  den  som  
drabbas  får  det  inte  bara  fysiska,  utan  sociala  och  inte  minst  
psykologiska  konsekvenser.  Hur  människan  hanterar  sitt  cancerbesked  
beror  i  hög  grad  på  personlighet,  självkänsla,  och  tidigare  upplevelser  
och  erfarenheter  av  cancer.  Det  får  inte  förbises  att  olika  etniska  grupper  
uppfattar  och  hanterar  cancer  på  olika  sätt.  
Cancer  är  en  mycket  vanlig  sjukdom  och  i  Sverige  drabbas  årligen  cirka  
50  000  människor  av  det  (Cancerfonden  och  socialstyrelsen  i  samarbete,  
2009).  Kolorektalcancer  är  den  näst  vanligaste  cancersjukdomen  hos  
både  män  och  kvinnor,  föregånget  av  prostata-  och  bröstcancer.  I  Västra  
sjukvårdsregionen  får  ca  700  patienter  diagnosen  koloncancer  och  ca  
350  rektalcancer  årligen.  Det  är  relativt  jämnt  fördelat  mellan  könen.  
Antalet  fall  har  ökat  stadigt  under  den  senaste  30-  årsperioden  och  detta  
förklaras  med  en  korrigerad  befolkningsmängd  och  ökad  livslängd.  Det  
är  framför  allt  äldre  personer  som  drabbas,  ca  75  %  av  fallen  inträffar  
efter  65  års  ålder.  Ca  25  %  av  all  kolorektalcancer  drabbar  personer  som  
är  yngre  än  65  år  eller  har  en  familjär  ansamling  av  kolorektalcancer  
  
Socialstyrelsen  tog  2007  i  samband  med  arbetet  med  riktlinjer  för  
brösttjocktarms-ändtarmscancer  och  prostatacancersjukvård  fram  ett  
antal  kvalitetsindikatorer.  Ett  av  dessa  är  ”Tillgång  till  
kontaktsjuksköterska/motsvarande  med  tydligt  definierat  uppdrag  och  
koordinerande  funktion  inom  respektive  verksamhet”.  Detta  är  också  
hänvisat  till  i  SOU  rapporten  2009:11  ”En  nationell  cancerstrategi  för  
framtiden.”  I  den  nya  lagen  SFS  2010:243  är  det  numera  även  reglerat  
att  alla  cancerpatienter  skall  ha  en  fast  vårdkontakt,  t  ex  en  
kontaktsjuksköterska.  Som  en  följd  av  detta  har  SKLs  (Sveriges  
Kommuner  och  Landsting)  i  sitt  arbete  ”Ännu  bättre  cancervård”  i  
samverkan  med  representanter  för  de  sex  regionala  cancercentrum  i  
Sverige  startat  en  utvecklingsprocess  som  ska  leda  till  alla  
cancerpatienter  får  tillgång  till  en  kontaktsjuksköterska.  Riktlinjer  för  
kontaktsjuksköterskans  roll  och  funktion  och  uppgifter  har  definierats  
(www.skl.se).  Dessa  riktlinjer  är  att  
  
Kontaktsjuksköterskan    
•  är  tydligt  namngiven  för  patienten  
  •  har  speciell  tillgänglighet  och  kan  hänvisa  till  annan  kontakt  när  
han/hon  inte  är  tillgänglig  
  •  informerar  om  kommande  steg  220  



  •  förmedlar  kontakt  med  andra  yrkeskategorier  utifrån  patientens  behov  
•  ger  stöd  till  patienten  och  närstående  vid  normal  krisreaktion  
  •  vägleder  till  psykosocialt  stöd  vid  behov    
•  säkerställer  patientens  delaktighet  och  inflytande  i  sin  vård  
  •  bevakar  aktivt  ledtider  Kontaktsjuksköterskan  har  dessutom  
  •  ett  tydligt  skriftligt  uppdrag  
  •  kunskaper  som  regleras  av  innehåll  och  avgränsningar  i  varje  
patientprocess  
  •  ansvarar  för  att  en  individuell  skriftlig  vårdplan  upprättas  (även  om  den  
kan  upprättas  av  andra)  
  •  ansvarar  för  aktiva  överlämningar  till  en  ny  kontaktsjuksköterska  
  •  uppgiften  att  delta  i  multidisciplinära  ronder/möten  
  
Kontaktsjuksköterska  för  kolorektalcancerpatienten    
Vid  diagnos  alternativt  första  kontakt  med  slutenvården  skall  patienten  få  
en  namngiven  kontaktsjuksköterska.  Denna  kommer  sedan  att  följa  
patienten  genom  vårdkedjan  via  aktiva  överlämningar  från  de  aktuella  
behandlingsinstanserna  Kontaktsjuksköterskan  (KSSK)  ingår  i  det  
multidisciplinära  team  som  skall  finnas  kring  en  patient  med  
kolorektalcancer  i  Västra  sjukvårdsregionen.  KSSK  uppdrag  är  att  se  
patienten  i  ett  helhetsperspektiv  och  vara  en  lots  genom  hela  vårdkedjan  
och  att  utgöra  länken  mellan  patient/närstående  och  övrig  
sjukvårdspersonal.  Patienten  skall  stödjas  och  hjälpas  att  återupprätta  
den  egna  förmågan  och  ta  till  vara  resurser  för  att  i  den  mån  det  är  
möjligt  kunna  återvända  till  vardags-,  arbets-  och  samhällsliv.  KSSK  
följer  patienten  från  misstanke  om  cancer  tills  bot,  alternativt  då  patienten  
befinner  sig  i  livets  slut.  Genom  tillgänglighet,  generositet  med  tid,  
hänvisning  till  rätt  instans,  information  och  utbildning  skall  patienten  
hjälpas  att  hantera  sin  situation.  KSSK  skall  göra  en  IVP  (individuell  
vårdplan)  för  patienten  när  behov  uppstår.  Patienten  skall  alltid  vara  
informerad  om  nästa  steg  i  vården  och  vem  som  är  ansvarig  och  kan  
kontaktas  vid  problem  eller  frågor.  
  
 

Define  (Definiera)  

Hur  vi  som  kontaktssjuksköterskor  kan  och  ska  arbeta?  
  
Syfte;;  
    1.  Vad  vill  patienten  ha  ut  utav  oss,  hur  är  tillgängligheten?  
  
1.   Före  och  efter  cancerdiagnosen  



2.   Under  behandlingstiden  
3.   Åren  efter  behandlingstiden(  5  årskontroll)  

  
      2.  Att  utifrån  patientens  önska  utveckla  vår  
kontaktsköterskeverksamhet.  
  
  
Mål  
  
Att  veta  hur  vi  som  kontaktsköterskor  ska  arbeta  för  att  finnas  tillhands  
när  patienterna  behöver  oss  vid/från  diagnos  och  till  avslutad  behandling.  
  
Frågeställningar  
  
Vill  patienterna  ha  kontakt  av  oss  kontaktsköterskor  och  iså  fall  när,  hur  
är  tillgängligheten  till  oss?  
  Hur  kan  vi  ge  dem  stöd  och  trygghet  till  patienten  och  deras  anhöriga  
under  hela  sjukdomstiden?  
Vad  vill  patienten  ha  hjälp  med?  
Vill  de  komma  på  mottagningsbesök  till  KSSK  eller  vill  de  ha  uppföljning  
via  telefon  eller  både  och?  
  
Process  
  
Patientens  väg  som  den  ser  ut  idag:  

•   Remiss  vå  c  àEndoscopimottagningen  och  medicin  doktorerà  
kirmottagning  och  kolorekatlkiriurger  

•   Remiss  från  vå  c  àKirurgmottagningen  och  kolorektalkirurger  
•   Akutmottagning  och  akutoperation  

  
De  flesta  patienter  får  sin  cancerdiagnos  på  endoskopimottagningen  lite  
smått  sederade  och  omtöcknade.  Prov  om  tas  på  biopsin  skickas  för  
PAD  samt  remiss  till  kolorektalkirurger/kirurgmottagningen  och  en  remiss  
till  röntgen  för  en  CT  thorax/buk.  Väntan  är  ca  7-14  dagar  innan  PAD  
svar  anlänt,  CT  är  gjord  och  mottagningsbesök  är  ordnat.  Samma  tid  tar  
det  för  patienter  som  remitterats  direkt  till  kirurgmottagningen  från  vå  c  
och  CT  thorax/buk  gjorts  och  läkarbesäket  kan  ske  och  en  första  träff  
med  oss  kontaktsköterskor.  
  
Sedan  väntan  1-2  veckor  för  operation.  
  



Efter  operation,  akut  som  planerad  op  är  väntan  på  PAD  svar  3-4  veckor  
innan  läkarbesök  för  svar  om  en  cancer  opererats  bort  och  om  en  
behandling  med  cytostatika  behövs.  
  
Tre  till  fyra  dagar  efter  hemgång  från  sjukhuset  rings  patienten  upp  utav  
sin  KSSK  för  att  höra  hur  denna  mår  osv.  
  
Vid  återbesöket  ges  PAD  svar,  vid  fortsatt  behandling  med  cytostatika  
lämnas  patienten  över  till  onkologimottagningen.  Vid  färdig  behandlad  
patient  får  denne  gå  hem  och  följs  med  provtagning  och  Ct  thorax  buk  
efter  sex  månader  alt  ett  år.  
  
Sen  finns  de  patienter  som  man  inte  gör  någonting  åt,  ev  kan  kirurgi  
behövas  då  tumören  växer  och  det  blir  hinder  i  tarmen,  dessa  patienter  
sköts  palliativt.    
  
Medarbetare  som  behöver  involveras  
KSSK  kollega,  verksamhetschef,  enhetschef  ,  kolorektalkirurger  och  
endoskopisköterskor  
  
  
Tidsplan  
  
Under  våren  gå  igenom  vilka  patienter  som  ska  ingå  i  patient  
enkätsarbetet,  
utforma  patient  enkät,  
prova  enkäten  på  någon  som  vi  känner  alt  ngn  ur  personalen  innan  vi  
skickar  ut  den  till  utvalda  patienter    
Med  våra  kolorektaldoktorer  gör  ett  släktskapsdiagram    
Innan  sommaren  gå  igenom  svaren  vi  fått  från  patienter,  personal  och  
släktskapsdiagram  för  att  kunna  prova  det  vi  fått  fram  när  semestrarna  är  
slut.  
  
  

Measure  (Mäta)  
50  personer  kommer  att  tillfrågas,  vi  planerar  att  fråga  olika  personer  
som  som  befinner  sig  i  olika  stadier  via  frågeformulär.  Från  diagnos  till  
den  femåriga  uppföljningen.  Kolorektaldoktorerna  får  göra  ett  
släktskapsdiagram  hur  de  vill  att  vi  ska  arbeta  med  vår  kontaktsköterske  
funktion  och  vad  de  vill  att  vi  ska  utveckla.  
  
  



En  enkät  bestående  av  14  frågor  skickades  ut  till  patienter  med  
kolorektalcancer  som  utreds  på  SKAS  Lidköping  
  
Patienterna  valdes  ut  slumpmässigt  fem  år  tillbaka  fram  tills  nu.  
Tillsammans  med  frågorna  skickade  vi  ut  ett  brev  där  vi  frågade  om  det  
ville  deltaga  i  denna  studie  för  att  forma  fram  en  bra  kontaktsköterske  
mottagning,  samt  förklarade  att  detta  var  helt  frivilligt.    Totalt  tillfrågades  
50patienter  och  vi  fick  in  27  svar.  
  
En  enkät  utformades  bestående  av  14  slutna  och  öppna  frågor.  Därefter  
fick  läkare  och  enhetschef  information  om  studien  samt  läsa  igenom  
enkäten  och  komma  med  synpunkter.  Utifrån  dessa  synpunkter  
formulerades  vissa  frågor.  
    
  

Analyze  (Analysera)  
 
Enkätsvaren  från  patienterna  har  noggrant  lästs  igenom  och  skrivits  ned.  
Då  ett  flertal  av  frågorna  var  av  flervalskaraktär  så  har  vi  valt  att  enbart  
redovisa  de  svar  som  majoriteten  av  deltagarna  tyckte  stämde  bäst.  Där  
frågan  var  ställd  på  ett  sätt  som  krävde  ett  beskrivande  svar  så  kommer  
även  här  endast  det  dominerande  svaret  att  redovisas.  
  
#1  Vad  är  en  kssk  och  vad  kan  hon/vi  göra  för  dej?  
      Någon  att  prata  med,  med  kommentaren  tillgänglig.  
  
#2  Hur  önskar  du  få  kontakt  med  din  kssk?  
      Telefon  var  det  överlägset  vanligaste  svaret.  
  
#3  Har  du  kunnat  nå  din  kssk  när  du  har  behövt?  
      Ja,  med  kommentaren  mer  telefontid.  
  
#4  När  och  hur  snabbt  önskar  du  få  kontakt  med  din  kssk?  
      Snarast  och  samma  dag  hamnade  på  samma  antal,  också  här  med  
kommentaren  mer  telefontid.  
  
#5  När  önskar  du  den  första  kontakten  med  din  kssk?  
      Vid  diagnosbesked.  
  
#6  Hur  upplevde  du  tiden  mellan  läkarundersökningen  på  
vårdcentral/endoskopimottagningen  och  kirurgmottagningen?  
Upplevde  en  stor  oro.  



  
#7  Skulle  du  önskat  någon  kontakt  av  oss  kssk  i  samband  med  besöket  
på  endoskopimottagningen  eller  ett  telefonsamtal  till  hemmet  från  oss  
några  dagar  efter?  
    Ja,  en  kontakt  hade  varit  önskvärd.  
  
#8  Har  du  under  utredningens  gång  fått  information  om  vad  som  händer  
härnäst,  dvs.  nästa  steg?  
      Ja,  var  det  klart  dominerande  svaret.  
  
#9  Önskar  du  få  ett  telefonsamtal  efter  mottagningsbesöket  innan  du  får  
tiden  för  operation?    
      Ja  
  
#10  Upplever  du  att  din  kssk  bidragit  till  att  skapa  trygghet  och  givit  stöd?  
      Ja  
  
#11  Har  du  behov  av  att  få  hjälp  och  stöd  efter  avslutad  behandling?  
      Ja  
  
#12  Önskar  du  mer  än  ett  (1)  samtal  efter  operation,  innan  nästa  
mottagningsbesök?  
      Ja  och  vet  inte  hamnade  på  samma  antal  svar.  
  
#13  Önskar  du  att  bli  kontaktad  efter  att  du  blivit  opererad  och  inte  
behöver  få  någon  mer  behandling,  exempelvis  två  månaders  kontakt  via  
telefon  eller  mottagningsbesök  hos  din  kssk?  
      Ja,  med  kommentaren  telefonkontakt.  
  
#14  Denna  punkt  var  inte  utformad  som  en  fråga  utan  var  en  punkt  där  
egna  synpunkter  och  kommentarer  kunde  lämnas.  
  De  har  varit  mycket  tacksamma  över  att  Kssk  funnits  och  fått  mycket  
god  hjälp.  
  
Efter  att  noga  studerat  de  svar  som  inkommit  på  patientenkäten  så  kan  
en  stor  samstämmighet  i  svaren  konstateras.  Endast  i  ett  fåtal  fall  har  ett  
avvikande  svar  eller  kommentar  lämnats.  Då  50  enkäter  skickat  ut  och  
27  återkommit  besvarade  så  borde  man  kunna  anta  att  de  svar  som  
inkommit  någorlunda  väl  speglar  den  uppfattning  som  patienterna  har  av  
kssk  och  dennas  roll  i  den  vård  de  fått.    
  
  
  



  
  

   Improve  (förbättra)  
  
                  Denna  undersökning  visar  att  patienter  men  kolorektalcancer  är  i  behov  
                  av  hjälp  och  stöd  och  kontaksjuksköterskan  har  en  viktig  roll  att  fylla  i        
                  vården  av  denna  patientgrupp.    Kontaktsjuksköterskan  har  en  viktig  

funktion  från  diagnos  till  den  planerade  uppföljningen  som  fortgår  under  
fem  år  med  varierande  behov.  De  slutsatser  som  kan  dras  av  svaren  
som  lämnades  på  patientenkäten  ger  vid  hand  att  tillgängligheten  tillika  
telefontiderna  är  det  som  patienterna  önskar  utökas.  En  lösning  på  
önskan  om  ökad  tillgänglighet  samt  fler  telefontider  vore  
sköterskemottagningar  där  telefonkontakter  och  patientbesök  i  
uppföljningssyfte  kunde  ske.  

 

Control  (Överlämning  och  ständig  förbättring)  
Då  kolorektalmottagningen  vid  SKAS  Lidköping  varit  operativ  i  ca.  4år  i  
så  har  den  mesta  tiden  åtgått  till  uppbyggnad,    det  är  i  detta  läget  svårt  
att  urskilja  effekterna  av  ett  förbättringsarbete  då  arbetsrutinerna  ändras  i  
takt  med  att  bemanningen    har  ökat.  

Learn  (Lärande)    
Tillgänglighet  är  det  som  patienterna  önskar  av  oss  kssk,  detta  dels  via  
telefontider  men  även  via  mottagningsbesök.  Tillgängligheten  skapar  
trygghet  och  en  möjlighet  att  ge  stöd  till  patienten  under  hela  vårdtiden  
samtidigt  som  man  är  patientens  primära  källa  till  den  information  som  
de  bör  få  runt  sitt  tillstånd  samt  fortsatta  åtgärder.  Tillgänglighet  gör  att  
patienten  känner  en  större  tillit  till  kssk  samt  övriga  medlemmar  i  vård  
teamet.  
  
Arbetet  med  kvalitetsförbättring  ger  oss  ett  verktyg  för  att  identifiera  de  
behov  och  önskningar  patienterna  har  runt  sin  vårdsituation,  detta  ger  
oss  en  möjlighet  att  se  vården  ur  ett  annat  perspektiv  och  på  detta  sätt  
förändra  och  förbättra  det  sätt  vi  arbetar  på.  


