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BAKGRUND 

 

Varje år insjuknar ca 300 barn och ungdomar i Sverige mellan 0-18 år i en cancerdiagnos. 

Forskningen har de senaste årtionden gått snabbt framåt och vården har utvecklats enormt. 

Under 60 -70-talet botades endast ett fåtal av barnen och idag är överlevnaden 85 % enligt ny 

statistik. Idag ges mer avancerade behandlingar med efterföljande bieffekter och detta ställer 

ökade krav på oss personal som arbetar med dessa barn och ungdomar samt deras familjer. 

 

Jag jobbar som kontaktsjuksköterska på Barndagvården SÄS Borås. Jag har ansvar för alla 

barn och ungdomar mellan 0-18 år som insjuknar i en cancerdiagnos (kommer i efterföljande 

text benämnas barn). Vi har ett nära samarbete med Barncancercentrum på DSBUS som har 

det övergripande ansvaret. Barnet ligger ofta inne på Barnavdelningen i Borås i samband med 

nyinsjuknandet innan de åker till Barncancercentrum, dit alla barn åker för att få sin definitiva 

diagnos, få en central infart samt starta sin behandling. Initialt ligger barnet alltid inne på 

Barncancercentrum under cirka en vecka i samband med diagnosen. Barnet och familjen får 

information om diagnos och behandlingen samt behandlingsprotokollet/behandlingsplanen 

och därefter kommer de åter till oss i Borås. Vid vissa cancerdiagnoser sköts hela 

behandlingen i Borås och då med endast enstaka besök på Barncancercentrum och vid vissa 

diagnoser ges all cytostatikabehandling på Barncancercentrum. Alla kontroller, uppföljningar 

och handhavande av bieffekter t.ex. neutropen feber sköts hos oss i Borås. Barnen har öppen 

retur till vår slutenvårds avdelning.  

 

De flesta barnen överlever idag sin cancerdiagnos, men till priset av en mycket intensiv 

behandling med efterföljande bieffekter och komplikationer. Det är viktigt att all personal 

känner sig trygga och vet hur de skall handha i olika situationer. Forskning visar även att 

viktiga vårdaspekter för att barn med cancer och deras föräldrar skall känna att de får en god 

omvårdnad är klinisk kompetens, dvs. skicklighet hos personalen. Det är viktigt att personalen 

är erfaren och har god kunskap, är självsäker och skicklig – man kan det man gör och vet hur 

man gör. 

 

DEFINE 

 

När jag började kursen Förbättringskunskap hade jag inte bestämt mig vad jag skulle jobba 

med för problem och förbättringsarbete. 

 

Jag började därför med att göra ett släktskapsdiagram tillsammans med personalen och ett 

tillsammans med föräldrarna.  

 

Frågan som jag ställde till personalen var:  

• Vad tycker ni vi behöver förbättra och vad finns det för problem i arbetet med våra 

cancersjuka barn?  

 

Frågan som jag ställde till föräldrarna var:  

• Vad upplever ni det finns för problem och brister i vården på SÄS? Vad fungerar 

mindre bra? Vad kan förbättras? 

 

I personalgruppen var det 1 läkare, 7 sjuksköterskor och 3 barnsköterskor/undersköterskor 

från både dagvården och avdelningen som deltog och i föräldragruppen var det 8 föräldrar. 

Alla fick fördela 5 poäng var på de lapparna som de tyckte var viktigast. 

De faktorer som framkom från personalgruppen var: 



Projektrapport 

 

• Brist på onkologkompetens (12 p). 

• Brist på kontinuitet (8 p). 

• Svårt/brist på kommunikation & information i vissa situationer t.ex. icke 

svensktalande familjer (8p). 

• Mer aktiviteter och förutsättningar för familjerna (8p). 

• Dålig rapportering/kommunikation med DSBUS vid överflyttning av patient (7p). 

• Oklar ansvarsfördelning mellan avdelningen och dagvården (2 p). 

• Doktor delay (2 p). 

• Krångliga IT-system (2p). 

• Bristande dokumentation/journaluppdatering (1p). 

 

De faktorer som framkom från föräldragruppen var: 

• Dålig information och kommunikation om t.ex. rutiner, inför varje ny behandlingsfas, 

mellan DSBUS & SÄS (10p). 

• Dåliga förutsättningar för inneliggande familjer (8p). 

• Brist i medicinhantering- & säkerhet (7p). 

• Brister/okunskap hos vårdpersonalen skapar osäkerhet och otrygghet (6p). 

• Brister i samband med diagnosbesked (4p). 

• Kontakt med och information/kommunikation med kurator fungerar dåligt (3p). 

• Brister hos personalen av rutiner, hantering och bemötande (2p).  

• Dålig kontakt med och information om PAL på DSBUS (1p). 

• Lång väntan i samband med rond. (0p). 

 

Både föräldrarna och personalen tyckte det var svårt att sätta poäng, då de tycker att allt är 

viktigt. De uttryckte att det medicinska såklart kommer i första hand som allra viktigast. 

 

Jag gick även igenom resultatet från den enkät som vi i barncancerprocessgruppen inom 

RCC utarbetat och skickat ut till föräldrar i regionen. Samanställningen av de viktigaste 

faktorerna därifrån var: 

• Olika information om ex. infektioner och rutiner/riktlinjer. 

• Kommunikation-informationsöverföring mellan sjukhusen fungerar ibland dåligt. 

• Brist på information om svar på undersökningar, biverkningar och seneffekter. 

• Saknar uppdaterad information vid övergång i ny fas. 

• Fel i läkemedelshantering - föräldrar måste ha koll/dubbelkolla. 

 

Efter denna sammanställning diskuterade jag tillsammans med min chef, vår ansvariga 

onkologläkare, vår mentor-och utvecklingssjuksköterska på avdelningen samt 

verksamhetsutvecklaren på DSBUS. 

 

Vi ”brainstormade” olika idéer och funderade på vad som är det viktigaste utifrån ett 

föräldraperspektiv. Vi gick igenom resultaten ovan och flest poäng har sammantaget 

kategorin kompetens hos personalen fått både vad gäller kunskapsnivå, hantering, 

rutiner/riktlinjer och medicinsk säkerhet. Jag själv tycker att det är viktigt att familjerna 

känner sig trygga när de vårdas hos oss i Borås och det förutsätter att även personalen känner 

sig trygga och vet hur de ska göra i olika situationer. 

 

Problemdefiniering: Ojämn kunskapsnivå och osäkerhet hos personalen i handhavandet av 

cancersjuka barn på SÄS vilket leder till otrygghet hos familjerna. 
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Variation: Personal med olika kunskaper och erfarenheter. Anställningstiden på personalen 

varierar från några veckor till 30 år. Olika familjer med olika behov och erfarenheter. 

 

Tidsplan: 

• September – släktskapsdiagram med föräldrar och personal samt sammanställning av 

resultat. 

• Oktober – brainstorming och diskussion med chef, läkare och 

utvecklingssjuksköterskor. 

• November – lämna ut enkät till personal 

• December- sammanställa enkät 

• Januari – påbörja förbättringsarbete/handbok 

• Februari – kontakt med tryckeri, söka pengar fond 

• April – 23/4 lämna in handbok för tryck 

• Maj – vecka 19 handbok klar.  

 

MEASURE 

 

För att ta reda på mer exakt utifrån kategorin kompetens hos personalen utformade jag en 

enkät till personalen. (Se bilaga 1). Jag ställde frågor om i vilka situationer de känner sig 

osäkra/otrygga vid handhavandet av cancersjuka barn och vad de tror skulle kunna hjälpa dem 

att känna sig mer trygga och säkra. Jag gjorde först en pilot och lämnade enkäten till 5 

stycken personal för att se om de förstod frågorna och om svaren blev användbara. Utefter 

svaren jag fick förtydligade jag sedan om fråga 1 och lämnade ut till alla sjuksköterskor och 

barnsköterskor/undersköterskor på vår avdelning/dagvård. Totalt lämnade jag ut 47 enkäter 

och fick 31 svar. Svarsfrekvensen var således 66 % och känns representativt, svarstiden var 

relativt kort vilket kan förklara antalet svar. 

 

ANALYZE/IMPROVE 

Enkäten sammanställdes i ett histogram för att på ett överskådligt sätt se i vilka 

situationer/områden som personalen känner sig osäkra/otrygga, se histogram 1, och vad som 

skulle kunna hjälpa dem, se histogram 2.  
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Histogram 2 

 

Förbättringsförslagen fick jag fram efter brainstorming med min chef. Hon tipsade bl.a. om en 

hjärthandbok som utarbetats av en kardiolog på medicinkliniken. En liknande handbok 

inriktad mot barnonkologi togs därav med som förslag. Personalen fick även möjlighet att 

önska fler utbildningstillfällen och att söka egen information på nätet/via PM samt komma 

med övriga förslag. Personalen kunde kryssa i flera alternativ och rangordna det viktigaste.  

Då övervägande del av personalen, 25 av 31 (81 %), önskade en egen barnonkologihandbok 

blev mitt förbättringsprojekt att utarbeta en sådan.  

 

Syfte: Att underlätta för personalen så att de får samlad information och kunskap om 

handhavandet i olika situationer och därmed känner trygghet i omhändertagandet av 

cancersjuka barn på SÄS.  

 

Mål: Barnonkologihandboken ska bidra till en optimal vård av barn med en cancersjukdom 

på SÄS.  

Att familjerna ska känna sig trygga och väl omhändertagna och får samstämmig information 

om rutiner/riktlinjer m.m. 

 

DESIGN 

Jag prioriterade att börja med de områden som framkom av flest personal. Boken har allt 

eftersom blivit mer och mer komplett och övervägande delen av de områden som är viktigt i 

handhavandet hos onkologbarnen på SÄS finns med. 

 

Kapitlen i boken är: 

• Omhändertagandet av onkologbarnen på SÄS 

• Leukemi – handläggning vid nyinsjuknande 

• Hjärntumör – handläggning vid nyinsjuknande 

• Lymfom/solid tumör – handläggning vid nyinsjuknande 

• Cytostatika 

• Högdos Methotrexat 

• Cytostatika - rutiner 

• Undersökningar 

• Provtagningar 

• Läkemedel 
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• Transfusion  

• Neutropen feber 

• Centrala infarter 

• Enteral nutrition 

• Mun- och tandvård 

• Stamcellstransplantation 

• Strålbehandling 

• Rekommendationer för socialt liv 

• Vattkoppor 

• Uppföljning efter avslutad behandling 

 

I arbetet med att utarbeta handboken har jag använt mig av PM, riktlinjer, diskussion med 

Barncancercentrum och andra verksamheter samt mina egna kunskaper och erfarenhet. 

 

Under utarbetandet av handboken har personal fått ta del av vissa kapitel i arbetet för att se 

om något är otydligt eller saknas. Innehållet i boken har granskats av barnonkologer på SÄS 

och Barncancercentrum samt av sjuksköterskor specialiserade inom olika områden på 

Barncancercentrum, SÄS, Strålbehandlingen JK/Skandion och tandläkare på SÄS. 

 

All personal, läkare, sjuksköterskor och barnsköterskor/undersköterskor, som jobbar på 

kliniken och är inblandade i vården av våra cancersjuka barn skall få var sin egen handbok. 

För att ha möjlighet att finansiera kostnader till att trycka boken sökte jag pengar från vår 

lokala cancerfond på sjukhuset. (Se bilaga 2). Ansökan blev beviljad till att trycka 80 böcker. 

 

CONTROL 

 

Handboken skall uppdateras varje år för att minimera risken att innehållet blir inaktuellt. 

Ansvaret på att boken uppdateras kommer att ligga på mig som kommer att göra 

uppdateringen. I arbetet med uppdateringen kommer personal som granskat innehållet (se 

ovan) att tillfrågas om rutiner ändrats i respektive kapitel. 

 

 

LEARN 

 

Arbetet med handboken har varit väldigt givande och roligt, men mycket intensivt och många 

timmar ligger bakom resultatet. Det har varit mycket inspirerande under tiden jag utarbetat 

handboken då jag fått enormt stöd från verksamhetsledningen, läkarchef, min chef och mina 

kollegor som ser fram emot att boken skall kunna tas i bruk. Även barncancercentrum på 

DSBUS är mycket positiva och vill att jag skall presentera mitt arbete på nästa regiondag. 

Boken skall också presenteras på SIBO-möte (Svenska sjuksköterskor inom barnonkologi) i 

maj.  

 

TACK 

Ett stort TACK till Barnonkologer Mirka Pinkava och Cecilia Langenskiöld som granskat 

övervägande delen av innehållet i boken. Tack även till all annan personal som hjälpt mig att 

granska innehållet, min chef och mina underbara kollegor som stöttat mig och gett mig tid att 

utarbeta boken. 

Tack även till kursledningen för en otroligt inspirerande och givande kurs med fantastiska 

föreläsare samt för all kunskap ni delgett i arbetet med förbättringsprojektet. 



Bilaga 1 

 

Personalenkät onkologi förbättringsarbete                                   
 

I vilka situationer känner du dig osäker/otrygg vid handhavandet av 

onkologbarnen? Ge konkreta exempel. Kan innefatta allt från vardagliga rutiner till mer 

komplicerade situationer. 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

  

 

Vad tror du skulle kunna hjälpa dig att känna dig mer trygg och säker i 

handhavandet av barnen? Om flera alternativ, rangordna där nr 1 är det viktigaste.          

      

                                                                                       

□ Fler utbildningstillfällen 

□ Ha tillgång till en egen barnonkologihandbok med de samlade lokala 

riktlinjerna 

□ Söka information på egen hand i pärmar och nätet 

□ Övriga förslag 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 



Bilaga 2 

 

Ansökan stiftelsen Borås forsknings- och utvecklingsfond mot cancer.  

 

Jag är kontaktsjuksköterska för barn och ungdomar med en cancersjukdom på barnkliniken. 

Jag går nu en utbildning, ”Kontaktsjuksköterska inom cancervården, 30 hp” som anordnas via 

RCC (Regionaltcancercentrum). I den utbildningen ingår det i den sista delkursen på 15 hp 

som är en kurs i förbättringskunskap att göra ett förbättringsarbete inom sin egen verksamhet. 

Efter att ha använt mig av olika förbättringsverktyg under kursen där jag bland annat har gjort 

ett släktskapsdiagram tillsammans med föräldrar och personal på barnavdelningen har det 

framkommit att kompetensen bland personalen fått högst prioritet att förbättra. Det 

framkommer att det är en väldigt ojämn kunskapsnivå och viss osäkerhet hos personalen om 

handhavandet av våra cancersjuka barn. Många av personalen är osäkra och otrygga i 

hantering, rutiner och riktlinjer. Detta leder till otrygghet för familjerna. 

 

Jag har därför påbörjat ett arbete med att utforma en barnonkologisk handbok med lokala 

riktlinjer för SÄS. Denna handbok kommer all personal att få, både barnsköterskor, 

undersköterskor, sjuksköterskor och läkare.  

 

Syftet med handboken är att underlätta för personalen så att de får samlad information och 

kunskap om handhavandet i olika situationer och därmed känner trygghet i omhändertagandet 

av cancersjuka barn på SÄS. Målet är att familjerna ska känna sig trygga och väl 

omhändertagna och får samstämmig information om rutiner/riktlinjer m.m. 

 

 

För att ha möjlighet att trycka boken till all personal önskar jag därför söka pengar från 

fonden för tryckkostnader. Boken uppskattas bli ca 200 sidor och efter kontakt med 

regiontryckeriet kostar varje bok i den omfattningen 104: - styck. 

Då vi är totalt 80 medarbetare på kliniken som är inblandade i vården av dessa barn behöver 

jag trycka 80 böcker.  

 

Tack på förhand. 

Mvh Camilla Häger 

190218 

 

  

 


