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Projektnamn: Förbättringsprojekt Cancerrehabiliteringen 
Verksamhetsområde Onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 
Bakgrund  
Jag började min tjänst som kurator inom verksamhetsområde Onkologi i oktober 2017. Jag blev en del av enheten för 
cancerrehabilitering och det framkom snart att man under det föregående året hade arbetat med att utveckla 
verksamheten och att finna nya metoder för hur arbetet skulle kunna läggas upp. Man hade samlat idéer och 
inspiration genom att bjuda in representanter från motsvarande cancerrehabiliterings-team från Uppsala och Lund. 
Enheten hade haft kontinuerliga möten vilka hade protokollförts. Idén om att förlägga förbättringsarbetet i 
cancerrehabiliteringen låg därmed rätt i tiden och mottogs generellt positivt. Min upplevelse var att man välkomnade 
den struktur som kursen i förbättringskunskap kunde bidra med.  

Define  
Idén lades först fram för min chef, som också är chef över enheten, samt verksamhet Onkologis chef. Idén föll i god 
jord och vi beslutade oss för att undersöka enhetens inställning. Detta gjordes per mail och gensvaret var generellt 
positivt. Tillsammans försökte vi närma oss en frågeställning som vi kunde förhålla oss till vid sammanställandet av 
släktskapsdiagrammet. Gruppen fick även information om hur och varför ett sådant diagram skulle utarbetas.  
Hos styrgruppen mötte jag ett stort engagemang avseende att bilda en projektgrupp med bred representation från 
enheten avseende profession, erfarenhet samt kunskap. Totalt fem personer tillfrågandes om medverkan och alla 
förutom en accepterade förslaget. Projektgruppen kom att bestå av mig som kurator, två sjuksköterskor, en dietist och 
en läkare. På verksamhetschef initiativ skickades en förfrågan även ut till verksamhet Onkologis alla läkare där man 



efterlyste någon med särskilt engagemang och intresse för cancerrehabilitering och som kunde tänka sig att vara en 
del av det fortsatta arbetet. Två av läkarna uppgav intresse varav en har deltagit i projektgruppen, utöver den läkare 
som var tillfrågad sedan tidigare.        
När det blev dags att sammanställa ett släktskapsdiagram var frågan som vi förhöll oss till ”Vilka områden behöver 
utvecklas inom verksamhet onkologis cancerrehabilitering för att kunna arbeta i enlighet med Regionala medicinska 
riktlinjer?” Frågan valdes då det är uppenbart hur enheten i nuläget inte har möjlighet att arbeta på det vis som faktiskt 
är bestämt från högre ort och kändes därför relevant. I regionala medicinska riktlinjer för cancerrehabilitering står det 
att ”det team som ansvarar för patientens cancervård ska i början av vårdprocessen i dialog med patienten gå igenom 
de frågor och behov som ligger till grund för en första cancerrehabiliteringsplan. Rehabiliteringsbehoven växlar under 
sjukdomsförloppet, varför bedömningen ska upprepas fortlöpande utifrån patientens situation. Behoven ska kartläggas på 
ett ordnat sätt, fastställt i riktlinje för verksamhetsområdet.”  
 
På mötet närvarade större delen av enheten samt andra professioner som arbetar med cancerrehabilitering, vi i 
projektgruppen, styrgruppen samt verksamhetsutvecklare. I sammanställandet av släktskapsdiagrammet fick samtliga 
möjlighet att uttrycka sina synpunkter med hjälp av tre lappar var. Man fick sedan möjlighet att fördela fem poäng var 
på de lappar som man tyckte överensstämde bäst med den egna uppfattningen. Jag upplevde engagemanget som stort 
och att man uppskattade att få vara med och uttrycka sig. De lappar som slutligen var uppsatta kunde inordnas i 
följande kluster;  
1. Tidig kartläggning 
2. Organisation, teamstruktur 
3. Sammanhållen dokumentation, vårdplan 



4. Överrapportering, sammanhållen vårdkedja 
5. Övriga 
De tre lappar med högst poäng, fem respektive sex, tillhörde klustren 1 och 2. På de lappar som fick högst poäng 
stod det "Alla patienter ska ha vetskap om att det finns en möjlighet till Cancerrehabilitering", "Teamarbetet behöver 
stärkas ytterligare, teamkonferens där fall kan dras" samt ”Identifiera högriskpatienter och komma i kontakt med dessa 
under ett tidigare skede." En lång diskussion följde om hur det fortsatta arbetets inriktning skulle se ut. Efter ett nytt 
möte med enheten enades vi om att fokusera på "Teamarbetet behöver stärkas ytterligare, teamkonferens där fall kan 
dras".  Vi enades om att på en sådan konferens kan patientens behov identifieras och kartläggas och kan på ett mer 
självklart sätt kopplas till frågeställningen och vad som är skrivet i de regionala medicinska riktlinjerna. Därefter 
efterfrågade delar av verksamheten ett formellt skrivet uppdrag från verksamhetschefen för att kunna vidarebefordra 
detta till respektive chefer för att i sin tur kunna få möjlighet att närvara på framtida möten.  
  
Första mötet med projektgruppen följde Projekt Guiden. Vi utarbetade ett syfte, en metod samt definitioner av 
gemensamma och centrala begrepp som cancerrehabilitering och teamarbete. Inom verksamhet Onkologi finns en enhet 
för cancerrehabilitering. Det finns även andra medarbetare som utöver de i enheten har sina tjänster delvis förlagda 
inom verksamhetsområde Onkologi men som är anställda av andra verksamheter inom andra områden inom 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det råder dessutom skillnader mellan hur mycket tid olika professioner har avsatt för 
uppdraget och det finns inget forum där medarbetarna ses för att diskutera patientärenden. Om det rådande upplägget 
är förvirrande för oss är det sannolikt än mer förvirrande för patienter och för andra medarbetare inom verksamheten 
kring vilka möjligheter man som patient har rätt till att kunna erhålla onkologisk rehabilitering. Vi enades om ett syfte; 
att definiera och förbättra cancerrehabiliteringen vid verksamhetsområde Onkologi. Som ett första steg i detta arbete 
ville vi undersöka verksamhetens medarbetares kännedom om den cancerrehabilitering som idag bedrivs.  



Measure 
Projektgruppen enades om en metod, att genom en enkät åstadkomma en nulägesrapport som visar på kunskapsläget 
om cancerrehabilitering hos medarbetare inom verksamhetsområde Onkologi. Vi sammanställde en enkät med fem 
frågor, tre stycken kryssfrågor samt två med möjlighet att skriva fritt. Vår intention var att dela ut denna enkät i 
november samt i mars, samt att förlägga ett informations- och diskussionstillfälle däremellan, för att kunna se eventuell 
skillnad avseende hur kunskapsläget hade förändrats.  
Enkätens frågor var följande;  
1. Hur väl känner du till cancerrehabiliteringen inom verksamhetsområde Onkologi?  
2. Känner du att du har tillräcklig kunskap om cancerrehabilitering för att kunna informera patienten?  
3. Vilka insatser och behov kan man få hjälp med inom cancerrehabilitering?  
4. När tycker du att det är aktuellt att informera patienten om cancerrehabilitering? Flera av alternativen ”innan 
behandling”, ”under behandling” samt efter behandling” kan anges. 
5. Hur skulle du önska att cancerrehabilitering ser ut inom verksamhetsområde Onkologi?  
Omkring 35 medarbetare från verksamhetens samtliga vårdavdelningar samt mottagningar bjöds in till möte som avsåg 
information om förbättringsarbetet samt möjligheten att fylla i enkäten. Till vår förvåning närvarade enbart 8 personer, 
varav enbart två som inte var en del av själva enheten för cancerrehabilitering. De närvarande fick svara på enkät som 
efter ifyllandet samlades in. Då det var så få närvarande bedömde vi i projektgruppen att det var möjligt att där och 
då få till stånd en fördjupad diskussion med utgångpunkt i enkätens två diskussionsfrågor. För att sedan kunna få in 
fler besvarade enkäter beslutade vi oss för att dela ut den till slumpmässigt utvald personal på mottagningar samt på 
samtliga vårdavdelningar inom verksamhet Onkologi. Totalt lämnades in 36 svar. Ett arbete följde sedan för att på olika 
sätt sammanställa svaren från enkäten samt att sammanfatta vad som hade framkommit ur diskussionen på mötet. Vi i 



projektgruppen beslutades oss sedan för att återigen bjuda in representanter från verksamhetens samtliga avdelningar 
samt mottagning till ett informations- och diskussionstillfälle i mars månad. I uppföljning med styrgruppen förankrades 
detta beslut. Intentionen var att de närvarande, efter mötet, skulle få svara på samma enkät som de tidigare gjort i 
syfte att vi skulle kunna göra en ny mätning för att kunna se om kunskapsläget hade förändrats bland medarbetarna. 
Verksamhetschefen ombads informera läkargruppen om det pågående förbättringsarbetet i syfte att fler av dem skulle 
vilja närvara på kommande möte. Vi kom överens om att projektgruppen skulle närvara på nästa möte med verksamhet 
Onkologis samtliga vårdenhetschefer för att informera om kommande informations- och diskussionsmöte i syfte att öka 
möjligheten för de inbjudna medarbetarna att kunna närvara på kommande möte. Verksamhetschef ombads även att 
stå för utskicket av inbjudan denna gång i syfte att öka chanserna för ett högre antal deltagare. Som sista steg i mät-
delen ställde vi ett antal frågor till samtliga professioner som arbetar med cancerrehabilitering inom verksamheten i 
syfte att få kännedom om hur man uppfattar sina egna möjligheter att tillgodose de behov man kommer i kontakt med 
hos patienten. Vi ville få en uppfattning om hur förhållandet ser ut mellan resurser och behov och då både inom 
sluten- och öppenvård. Frågorna vi ställde var följande: 
1. Har du tid att träffa patienter som har behov av dina resurser i slutenvård /öppenvård 
2. Upplever du att du kan träffa patienter som har behov av dina resurser inom rimlig tid i slutenvård /öppenvård? 
3. Om patienten ej är behandlingsklar när du avslutar din insats kan du rapportera/ remittera till annan instans? 
4. Om du ej kan rapportera/remittera till annan instans, behåller du då patienten? 
Det framkom en splittrad bild av resurser, tillgänglighet och den upplevda möjligheten att tillgodose patientens behov. 
Det visade sig att inte alla professioner hade möjlighet att träffa patienter både inom sluten- och öppenvård, att olika 
professioner hade olika mycket tid avsatt för patientgruppen samt att uppfattningarna skiljde sig åt kring huruvida man 
hade möjlighet att tillgodose de behov man kom i kontakt med inom en tid som kändes rimlig.   



Vid det andra mötestillfället informerade vi i projektgruppen om förbättringsprojektet samt redovisade de resultat som 
framkommit i enkäten som lämnats ut i samband med det första mötet. Därefter fick de närvarande fylla i samma 
enkät på nytt. Totalt 23 ifyllda enkäter kom in vid detta tillfälle.  

Analyze  
I vår analys av den första enkäten, och som en hjälp för oss själva och vår egen förståelse, sammanställde vi 
modeller som tydliggör hur cancerrehabiliteringen ser ut i nuläget, hur den ser ut om man inbegriper de professioner 
och verksamheter som i praktiken arbetar med cancerrehabiliteringen men som inte ingår i enheten utan tillhör andra 
verksamheter och områden på Sahlgrenska. Vi sammanställde även en bild som uttrycker vår egen vision kring hur 
cancerrehabiliteringen skulle kunna bedrivas.  
Diagram sammanställdes över svaren på enkätens fem frågor för november respektive mars i syfte att tydliggöra en 
eventuell skillnad. Bland svaren på fråga 1 och 2 kunde man se en skillnad avseende hur medarbetarna skattade sin 
kunskap. En högre andel av de svarande hade vid andra tillfället uppgett något av alternativen ”väl” eller ”mycket väl” 
än vid föregående tillfälle då fler hade uppgett något av alternativen ”inte alls”, ”något” eller ”måttligt”.  
Avseende fråga 3 kunde vi mellan de två olika svarstillfällena se ett liknande resultat där en mängd olika professioner 
och insatser nämndes.  
På fråga 4 var svaren vid båda tillfällena jämnt fördelade över de tre alternativen.  Detta ansåg vi vara positivt med 
tanke på att man både i de Nationella Vårdprogrammet samt i de Regionala Medicinska Riktlinjerna betonar vikten av 
kännedom om att information om cancerrehabilitering bör ges vid upprepade tillfällen då olika faser avlöser varandra 
och patientens behov varierar.   
Fråga 5 avser medarbetares vision avseende hur cancerrehabilitering skulle kunna bedrivas och innehålla inom 
verksamhetsområde Onkologi. De många kreativa idéerna och förslagen sammanfattades i ett dokument. Viktiga 



begrepp som återkommer i visionen är teamarbete, tillgänglighet och jämlikhet. I projektgruppen sammanställde vi 
gemensamt ett fiskbensdiagram som stöd i att försöka få en överblick kring olika faktorer som bidrar till att 
cancerrehabiliteringen inte är mer känd inom verksamheten. (se nedan)  

Improve 
Parallellt med förbättringsarbetet påbörjades ett pilotprojekt i form av en teamkonferens inom BäckenCancer-
rehabiliteringen inom verksamhet Onkologi. Detta projekt kommer att utvärderas och det känns rimligt att ta lärdom av 
de erfarenheter man gjort sig i detta försök till att uppnå ett ökat teamarbete i patientarbetet samt att undersöka om ett 
liknande upplägg skulle vara genomförbart även avseende andra diagnosgrupper.   
Jag anser även att man bör ta hjälp och inspiration av projektgruppens och medarbetarnas vision i ett framtida arbete 
kring hur verksamhetens cancerrehabilitering kan utvecklas.  

Control, överlämning och ständig förbättring 
Den centrala frågan för oss i projektgruppen om hur kunskapen om cancerrehabiliteringen kan hållas levande hos 
verksamhetens medarbetare? Ett förslag från styrgruppen är att projektgruppen, som komplement till det informations- 
och diskussionsmöte som hölls i mars, senare ska närvara på läkares vetenskapliga möte, och att kontaktsjuksköterskor 
då bjuds in.  
Förslag kom även på ett after work-mingel i höst, där vi återigen skulle få möjlighet att prata om förbättringsprojektet 
samt att övriga verksamhetens övriga medarbetare skulle få tillfälle att visa vad som pågår på kliniken i form av 
forskningsprojekt på kliniken och posterutställning.  
Samtal fördes även kring att anordna en halvdag innan sommaren för styr- samt projektgrupp med fortsatt samtal kring 
hur man skulle kunna lägga upp en eventuell förändring i enheten rent organisatoriskt.  Det känns inför det fortsatta 



arbetet viktigt att försöka få en inblick i olika typer av motivation och hur motiverade verksamhetens medarbetare 
upplever sig vara att underhålla sin kunskap avseende den cancerrehabilitering som bedrivs inom verksamheten.  

Learn  
Det visade sig vara svårt för mig som relativt nyanställd kurator att stå för mötesinbjudan till verksamhetens samtliga 
medarbete. I projektgruppen försökte vi förstå varför så få medarbetare valde att närvara. Tänkbara orsaker är att jag 
är relativt nyanställd och som kurator inte någon del av den etablerade medicinska kontexten. Frågan får också ställas 
om man bland medarbetarna kan se syftet med att närvara och att prioritera detta i ett för övrigt pressat schema.   
I samband med inbjudan till möte nummer två ombads verksamhetschefen att stå för den inbjudan som vi hade 
formulerat. Resultatet blev att tre gånger så många medarbetare närvarande som vid första tillfället.  
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