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Förord 

Projektet utgår från modellen nedan. Det har varit mycket lärorikt men också en utmaning att 
göra ett förbättringsprojekt systematiskt med hjälp av modellen, dock upplever jag att det har gått 
att göra projektet hittills utifrån modellen. Jag vill tacka projektgruppen, kursledning, kollegor och 
kurskamrater för stöd under processen så här långt.  

 Projektmall – Designprojekt 

 
Projektledare: Elin Ljungqvist, utvecklingsledare Regionalt cancercentrum väst   

Projektnamn: Bildstöd som kommunikationsverktyg i mammografiscreening,  
-Ett sätt att förbättra kommunikationen med deltagare i screening som inte talar svenska språket, 
har intellektuella/psykiska funktionsvariationer eller andra begränsningar som kan påverka 
kommunikationen.  
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DEFINE 
 
Bakgrund  
Jag ansvarar som utvecklingsledare på Regionalt cancercentrum väst för den regionala arbetsgruppen för 
mammografiscreening. I gruppen finns representanter från mammografiverksamheter i hela Västra 
Götalandsregionen samt Norra Halland. Vi arbetar aktivt med att försöka identifiera områden inom 
mammografiscreening som behöver förbättras. Vårt uppdrag ligger under Regionalt Cancercentrum Väst 
och vi arbetar utifrån vissa riktlinjer och rekommendationer som bl.a. handlar om att vi ska analysera 
deltagandet i mammografiscreening och arbeta med riktade insatser. Vi ska också enligt riktlinjer från 
regeringen stärka patienter/deltagares ställning och arbeta aktivt för att åstadkomma jämlik vård, 
exempelvis genom att arbeta med riktad information samt alternativ kommunikation.  

Med bakgrund av de nationella rekommendationerna och genom årliga dialogturnéer där RCC Väst åkt 
runt till alla mammografienheter i västra sjukvårdsregionen, har vi systematiskt tagit upp deltagandefrågan 
samt hur jämlikt enheterna arbetar. Personal som arbetar med screening har då identifierat områden som 
skulle kunna förbättras som bl.a. handlar om stöd i kommunikationen med en del deltagare som kommer 
till mammografiscreening. Särskilt utsatta har identifierats som personer som kommer till screening och 
inte talar svenska språket, har intellektuella funktionsvariationer, psykiska funktionsvariationer eller andra 
svårigheter som påverkar kommunikationen kring mammografiundersökningen.  

Med denna bakgrund påbörjades ett arbete regionalt med att titta på hur vi skulle kunna underlätta 
undersökningstillfällena och ge personalen bättre möjligheter till stöd i att kommunicera och på så vis få 
till bättre undersökningar och tryggare deltagare.  

Problem 
Personal inom Västra götalandsregionens enheter för mammografiscreening har uttryckt att de inte kan 
kommunicera kring undersökningen med deltagare där kommunikationen av olika orsaker brister. En 
effekt av det kan innebära att undersökningarna inte blir optimala för varken personal eller deltagare. 
Kvalitén på bilderna kan bli sämre och upplevelsen av undersökningen kan kännas otrygg.  

Problemet mynnade ut i följande frågeställning; Hur kan vi underlätta undersökningstillfället för såväl deltagare som 
personal när kommunikationen av olika orsaker brister?  

Syfte 
Syftet med projektet är att utforska vad som används som hjälpmedel i dagsläget och försöka identifiera 
vilket typ av stöd som skulle kunna utvecklas, testas och på sikt implementeras som en hjälp i att 
kommunicera kring undersökningstillfället.  
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Mål 
En förhoppning är att det stöd vi identifierar och utvecklar kommer underlätta undersökningstillfället. 
Genom att förbättra undersökningstillfället kan såväl personal som deltagare få en mer positiv upplevelse 
av undersökningen vilket i sin tur kan öka chanserna för att deltagaren väljer att återkomma på nästa 
screeningbesök. 

Projektorganisation  
En projektgrupp bildades utifrån representanter som redan fanns i den regionala arbetsgruppen för 
mammografiscreening som var intresserade av att arbeta med projektet. Den verksamhet som ville vara 
med i ett pilotprojekt var Mammografienheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och 
mammografienheten på Uddevalla Sjukhus/ NÄL. Med stöd av ledning på Regionalt cancercentrum väst, 
med den regionala processägaren samt vårdenhetschef på mammografienheterna beslutades att det skulle 
bli de enheterna som tillsammans med utvecklingsledaren arbetade med projektet och blev pilotenheter.  

Projektgrupp 

Elin Ljungqvist, utvecklingsledare/projektledare Regionalt Cancercentrum Väst                                                                      
Ingela Klingberg, systemadministratör, Mammografienheten Sahlgrenska Universitetssjukhuset                                                                                                                                             
Kari Lingaas Lindergren, sjuksköterska Mammografienheten Sahlgrenska Universitetssjukhuset                                                                                                                                             
Maria Edegran, överläkare, regional processägare Mammografiscreening, Mammografienheten, NÄL                   
Berit Thomsen, röntgensjuksköterska, Mammografienheten, NÄL     
Katarina Wassenius, röntgensjuksköterska, Mammografienheten, NÄL 

Andra personer som varit stödjande i projektet;   
Pernilla Lembing, Administrativ samordnare, Regionalt Cancercentrum Väst.             
Anna Nilsson, kommunikatör Regionalt cancercentrum Väst                                                                              
Emelie Ljunggren, Kommunikatör Regionalt cancercentrum Väst                                                                      
Josefin Hansson, Logoped, DART, KomHit Flykting, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.         
Alexa von Wrangel, Vårdenhetschef, Mammografienheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.                                                                                                               
Anna Karevi Verdoes, enhetschef Vårdutveckling, Regionalt cancercentrum Väst.            
Viktoria Martinsson, enhetschef, bild- och funktionsmedicin, NÄL.  
PNR, Patient- och närståenderådet på Regionalt cancercentrum Väst.                                                  
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Patientinflytande 
Patientinflytande är mycket viktigt och ska genomsyra RCC:s arbete och betonas i den nationella 
cancerstrategin. Det är också en viktig komponent i förbättringsprojekt som bedrivs inom hälso-och 
sjukvård. När det gäller screeningverksamhet är det dock svårt att benämna vilka som är ”patienter”. De 
som går på hälsokontroller för mammografiscreening enligt screeningprogrammet är ju inte patienter 
(ännu) utan kvinnor i åldern 40-74 år oavsett vart de bor, vilken bakgrund de har, vilket språk de talar eller 
vilka förutsättningar de har för att delta. I den första delen av projektet har vi inte haft med någon 
”deltagarrepresentant” för mammografiscreening men vi funderar fortsatt på hur vi ska kunna inkludera 
screeningdeltagare i utvärderingen av projektet. Ett förslag är att personal har en kort utvärderingsenkät på 
olika språk som deltagaren tillfrågas att svara på efter undersökningen där det eventuella 
kommunikationsstödet har använts. Vi har också inlett dialog med hälsoguiderna i Angered för att träffas 
för exempelvis en workshop eller liknande där problemet och utvecklandet av ett stöd i att kommunicera 
kan diskuteras samt hur fortsatt samarbete skulle kunna se ut. Patient- och närståenderådet på RCC Väst 
har involverats och fått projektet presenterat för sig och bidragit med synpunkter. En annan idé som finns 
är att bjuda in till en fokusgrupp med screeningdeltagare/kvinnor i olika åldrar där kommunikationsstödet 
kan diskuteras.   

Avgränsningar 
Projektgruppen beslutade att börja småskaligt med att planera för en pilot där kommunikationsverktyget 
skulle testas. Pilotverksamheter blev mammografiscreeningen på Mölndals sjukhus samt Uddevalla 
sjukhus. Vi valde också att i detta skede begränsa oss till att testa verktyget endast under undersökningen, 
d.v.s. inte inför undersökningen eller efteråt.  
 
Tidsplan  
September 2018  Förberedelser, identifiera möjligt problem 

Oktober 2018 Presentera förslag på förbättringsprojekt, involvera personer och bilda projektgrupp 

November 2018 Projektmöten för att planera upplägg, projektledaren deltog en dag vid 
screeningundersökningarna.  

December 2018 Projektmöten, återkoppling till chefer, processflöden över undersökningen gjordes, övrig 
personal på enheten fick lämna förslag på vad som skulle finnas med i ett eventuellt 
kommunikationsverktyg.  

Januari 2019 Datainsamling påbörjades genom djupintervjuer.  

Februari 2019 Webbenkät gick ut till personal som arbetar med mammografi i Västra Götalandsregionen.  
Datainsamling sammanställdes och fortsatt arbete identifierades utifrån mätningarna. Första 
träff med DART för att diskutera samarbete som ineddes.   

Mars 2019 Fortsatt arbete med DART att ta fram ett bildstöd, workshop med PNR.  

April 2019 Färdig prototyp av bildstöd, planera för start av pilot 

Maj 2019  Presentera projektet hittills, börja pilottesta på mammografin Mölndal samt börja planera för 
utvärderingar av piloten. Planera för start av pilot i Uddevalla.  

Juni 2019- Fortsätta utveckla bildstödet efter utvärderingar av piloten, undersöka möjligheter att sprida 
samt utveckla materialet till att användas innan undersökningen, filmmaterial etc. Inleda 
nationellt samarbete med SKL.  
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MEASURE  
 
I oktober 2018 presenterade utvecklingsledaren/projektledaren på ett regionalt kvalitetstrådsmöte för 
mammografiscreening en idé om att starta ett förbättringsprojekt. Projektidén baserades på de 
kommentarer angående kommunikationssvårigheter som diskuterats under bl.a. regionala 
vårdprocessmöten och dialogturnéer. Mötet blev en typ av workshop där projektledaren bad deltagarna 
vara med i en brainstorming där de med hjälp av post-it lappar fick komma på idéer som berörde teman 
kring; 

• vad finns för stöd idag?  
• vad behövs ytterligare och i vilken form?  
• vilka som skulle var hjälpta av det? 
• vilka som skulle använda det? 
• när det skulle användas?  

Identifiera rotorsaker 
Genom såväl workshopen, en webbenkät och djupintervjuer framkom det att det saknas 
kommunikationsverktyg att tillgå vid undersökningstillfällena. Det som finns idag är skriftlig information 
på olika språk men då det finns deltagare som inte kan läsa blir ett sådant informationsmaterial helt 
meningslöst.  

Det framkom att vid vissa enheter som utför hälsokontroller/screening används inte tolk vilket gör att 
personal som utför undersökningen inte har möjlighet att genom det tolkade språket förklara 
undersökningen. Det framkom också att vid många undersökningstillfällen tolkade närstående, inte sällan 
minderåriga barn som följde med till undersökningen. Något som ska undvikas i vårdsituationer. 

Datainsamling  
För att få en uppfattning av vad problemet verkligen är och vad man saknar för stöd skickade 
utvecklingsledaren/projektledaren i februari 2019 ut en webbenkät till personer som arbetar med 
mammografiscreening inom Västra götalandsregionen och Unilabs. Att få skicka ut enkäten till dessa 
personer hade förankrats hos chefer inom respektive verksamhet. Enkäten bestod av sex frågor och 
skickades ut via mail där svar skickades åter till projektledaren via mail och sammanställdes. Enkäten var 
inte validerad utan gjordes i ett webbenkätsystem som finns att tillgå för anställda inom Västra 
Götalandsregionen (esmaker). Tanken med enkäten var att få en fingervisning om det fanns ett underlag 
som kunde påvisa ett behov av att utveckla någon typ av stödmaterial och i så fall vad vi skulle fokusera på 
att utveckla. Projektledaren gjorde också ett försök att få till en fokusgrupp med personal men det gick inte 
att få ihop för personal som beskrev att de inte hade tillräckligt med resurser för att vara med. Istället 
gjorde utvecklingsledaren/projektledaren tre djupintervjuer med personal inom mammografiscreening för 
att komplettera de kvantitativa mätningarna med kvalitativa.   
 
ANALYZE 
 
Workshop med regionala kvalitetsrådsgruppen mammografiscreening 
Det blev tydligt att många av deltagarna uttryckte ett behov av att förbättra kommunikationen och därav 
även upplevelsen av besöket samt att öka förståelsen för undersökningen. De som identifierades som i 
första hand skulle vara hjälpta av ett eventuellt kommunikationsstöd var deltagare i screening där språket 
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begränsade kommunikationen, funktionshindrade (intellektuellt, psykiskt) samt andra begräsningar till att 
kommunicera. Det framkom också tydligt att man efterfrågade något med bilder som representerade 
undersökningstillfället. Vidare beskrev man att ett material med bilder och enkel text på olika språk skulle 
kunna vara ett alternativ. Sammanfattningen av brainstormingen blev då att fokus skulle läggas på att 
arbeta fram ett kommunikationsverktyg med bilder exempelvis i följd som beskrev undersökningstillfället 
kombinerat med enkel text.  

Webbenkät 
Enkäten skickades ut till 65 personer och 40 personer svarade vilket gav en svarsfrekvens på 61,5 %. 100 
% av de som svarade angav att de träffar screeningdeltagare i sitt dagliga arbete som har svårigheter att 
kommunicera, exempelvis p.g.a. språkförbristningar eller intellektuella funktionshinder. 47,5 % svarade att 
de träffar dessa deltagare flera gånger i veckan. 82,5 % angav att de kommunicerar genom att de 
gestikulerar eller använder tecken. 87,5 % angav att de inte kan förmedla all information de önskar i 
dagsläget;  

 
UPPLEVER DU ATT DU KAN FÖRMEDLA ALL INFORMATION I DAGSLÄGET SOM DU BEHÖVER TILL DESSA KVINNOR? 

 

 

 

 

 

Namn  Antal  %  

Ja  5  12,5  

Nej  35  87,5  

Total  40  100  

 

 
 

SAKNAR DU STÖD I ATT KOMMUNICERA MED DESSA KVINNOR?  
 

 

 

 

 

 

 

Namn  Antal  %  

Ja  34  85  

Nej  6  15  

Total  40  100  
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85% svarade att de saknade stöd i att kommunicera. 73,5 % svarade att de saknade ett stödmaterial som 
innehöll bilder och 52,9 % svarade att det önskade stöd i form av skriftlig information på olika språk.  

80% svarade att de tror att de skulle bli hjälpta av ett bildstödsmaterial, här fick de även svara i fritext på 
vilka effekter de tror att exempelvis ett bildstöd skulle kunna ha på undersökningen; 
”Att kvinnorna skulle få den information de bör få samt skulle skapa mindre stress för en del kvinnor. Undersökningen skulle bli 
lättare att genomföra” 

”Om någon kvinna inte pratar svenska och dessutom är rädd för undersökningen skulle ett bildstöd hjälpa. Kvinnan kan få en 
uppfattning om vad som ska ske. Bildkvaliteten kommer helt säkert att påverkas positivt eftersom kanske kvinnan är mer medveten om 
hur undersökningen går till” 

”Ökad deltagande, dvs att man inte blir skrämd utan förstår vad och varför / hur man gör undersökningen. Avslappnade kvinnor = 
bättre bilder 

 
Djupintervjuer  
Tre djupintervjuer gjordes med personal som utför mammografiscreening från olika enheter inom Västra 
Götalandsregionen. Ur djupintervjuerna identifieras framförallt tre fokusområden; bristande kommunikation, 
avsaknad av informationsmaterial, kommunikationsverktyg med bilder. Tre djupintervjuer kanske egentligen inte är 
tillräckligt för att dra stora slutsatser men det kan ju ändå beskriva ett behov.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGN 
 
Förbättringsprojektet är ett designprojekt och kommer testas i liten skala till en början. Projektgruppen har 
med hjälp av det som mätningarna gett kommit fram till att det finns ett behov av att utveckla ett 

”Kan egentligen 
inte 
kommunicera”  

 

”Det blir svårt 
när man inte 
kan samtala” 

 

”Man känner att 
man skulle velat 
förklara mer..” 

 

”Framförallt 
saknar jag stöd 
där 
språkbarriären 
blir ett problem” 

 

”Har aldrig sett 
något 

informations- 
material” 

 

”Alla kan ju inte 
läsa”                  

(om skriftligt 
informationsmat

erial) 

 

”Jag tror att ett 
bildmaterial 
skulle hjälpa 

till” 

 

”Det hade 
behövts något 
med bilder ” 

Ett bildmaterial 
är ju inte fel, bild 

eller film” 
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kommunikationsstöd och att fokus kommer att ligga på att arbeta fram något med tecknade bilder i följd 
som beskriver undersökningstillfället. Det skulle också behöva innehålla text som kan översättas till olika 
språk. Sammanfattningsvis beslutade projektgruppen att det ska arbetas fram en prototyp av ett 
kommunikationsstöd med bilder och text på olika språk ett s.k. bildstöd som kommer pilottestas och 
utvärderas.  

Inom Västra götalandsregion finns DART som är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer 
med olika funktionsvariationer. De tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset och arbetar med alternativ 
och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, 
ungdomar och vuxna. DART hjälper verksamheter i hela Sverige med att ta fram bildstödsmaterial för 
olika typer av vårdsituationer inom olika verksamheter. Många av de bildstöd som används idag är 
utvärderade på olika sätt och har fått mycket positiv respons från både personal och patienter. Det finns i 
dagsläget inte något bildstöd för mammografiscreening.  

Det var självklart för projektgruppen att ta kontakt med DART, dels för att det är en resurs som finns 
inom och för Västra Götalandsregionen och dels för att det inte skulle innebära någon kostnad för 
projektet, då bildstöd är en kostnadsfri tjänst. Ett samarbete kring att ta fram ett bildstöd för 
mammografiscreening inleddes med DART. De i sin tur var positiva till samarbete för att vi också 
kommer utvärdera bildstödet, något som ligger i deras intresse. I första hand så arbetade en logoped och 
en mammografisjuksköterska (från projektgruppen) med att ta fram bilderna. Projektgruppen hade även 
förberett ett flödesschema som beskrev hela undersökningsprocessen som ett stöd att ta fram bilderna. 
Det hade också på mammografienheten Sahlgrenska satts upp en tavla där all personal fick möjlighet att 
skriva ned vad de tyckte skulle finnas med i bildstödsmaterialet. Där framkom att det var viktigt att 
förmedla att undersökningen kunde göra ont men att det inte var farligt, att man skulle klä av sig på 
överkroppen, att personal kan behöva känna på brösten, att undersökningen inte kostar någonting och att 
det kommer svar per post. Samarbetet med DART resulterade i en prototyp av ett bildstöd med bilder 
som representerar olika moment i undersökningen tillsammans med kort text. Texten kommer att 
översättas till elva olika språk men bilderna är samma på alla bildstöd, se bild nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mammografi	-	gratis	bröstundersökningMammografi	-	gratis	bröstundersökning

	
Välkommen!	Vi	kan	hitta	bröstcancer	tidigt,	innan	du	själv
hunnit	märka	något	och	du	kan	då	få	hjälp.	Mammografi
räddar	liv!
	

	
Vi	behöver	se	din	legitimation.	Vi	vill	också	ha	ditt
telefonnummer.	Undersökningen	är	gratis	och	tar	5	minuter.
	

	
Vi	tittar	på	dina	bröst	och	tar	bilder	med	en	maskin.	För	att	få
bra	bilder	behöver	vi	trycka	ihop	bröstet.	Trycket	varar	ca	5
sekunder.	Det	kan	kännas	lite	obehagligt	men	det	är	inte	farligt.
	

	
Du	får	klä	av	dig	på	överkroppen.	Sköterskan	visar	hur	du	ska
göra	och	kontrollerar	maskinen	så	att	trycket	blir	lagom	och
bilderna	blir	bra.	Det	är	bra	om	du	kan	slappna	av.
	

	
Sedan	får	du	klä	på	dig	igen.	Undersökningen	är	klar	och	du
kan	gå	hem.
	

2019-04-16 Namn | Sammanhang
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Prototypen kommer att testas under tre månader på Mammografienheten på Mölndals sjukhus med start 
VT-19 och på mammografienheten på Uddevalla Sjukhus/NÄL med start HT-19. En utvärderingsenkät 
kommer att skickas ut till dem som använt bildstödet under testperioden, där kommer det även finnas 
möjlighet att i fritext ange synpunkter på bildstödet.  

Nästa steg är att även deltagare ska utvärdera kommunikationsverktyget, det är dock något som vi fortsatt 
kommer att fundera över. I och med att många deltagare som kommer i kontakt med bildstödet redan har 
kommunikationsbegräsningar, måste vi också hitta ett passande sätt för utvärderingen. De deltagare som 
har använt bildstödet pga. av språkförbristningar skulle t.ex. kunna svara på en utvärderingsenkät som är 
översatt till olika språk. Deltagare med andra svårigheter (intellektuellt eller psykiskt) där bildstödet har 
använts är mer utmanande och det är något vi kommer behöva arbeta vidare med. Vi har bl.a. undersökt 
utvärderingar i form av bildstöd. 

CONTROL 
 
Lite beroende på hur bildstödet fungerar i verksamheten och om det ger en god effekt så är planen att det 
ska spridas till övriga mammografienheter i Västra Götalandsregionen samt Norra Halland som är 
intresserade. Ett samarbete nationellt har också inletts med samordnare för funktionshinder och vård på 
SKL där vi undersöker möjligheter att sprida bildstödet (när det utvärderats och utvecklats) även 
nationellt. Projektgruppen kommer också att få göra en implementeringsplan där vikten av uppföljning av 
användandet av bildstödet måste planeras väl så att det blir en naturlig del av arbetet.  

LEARN  
 
Jag hade redan ett identifierat problem eller behov. Det blev en utmaning att analysera ett behov som vi 
redan hade kännedom om, dock upplever jag att det gick att utgå från DMADCL-modellen. Vi kunde med 
hjälp av modellen mer systematiskt få fram vad vi skulle lägga vår tid och energi på.  

Något som till en början var svårt att relatera till var att mäta ett behov som var ”uttalat”. Jag hade på 
nästan varje möte under dialogturnén fått höra från personal att de hade svårt att kommunicera med vissa 
deltagare, så även under regionala vårdprocessmöten. Dock förstår jag efter såväl kursens gång som 
projektets att det är viktigt att ha underlag för det man ska arbeta för, framförallt så att man vet att man 
lägger tid, resurser och energi på rätt saker.  

Det är också utmanande att arbeta med personer som inte har lätt att avsätta tid och utrymme till 
förbättringsarbete. De personer som varit med och arbetat kliniskt samtidigt skulle prioritera den kliniska 
verksamheten i första hand, vilket är förståeligt men påverkar projektets framfart.  

Det har varit ett väldigt lärorikt och roligt att arbeta med det här projektet. Vi har varit ett bra team i 
projektgruppen och det har varit högt i tak och alla har bidragit. Roligt är också att projektet kommer att 
fortsätta.  

En sisa lärdom är dock att ständigt försöka komma ihåg och påminna sig själv om att förbättringar tar tid 
och kräver tålamod.  

 


