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Projektrapport 

Hösten 2018 fick vi i uppdrag av vår chef att se över kommunikationen mellan kirurgisk 

behandlingsavdelning och kirurgimottagningen. Det fanns indikationer på att vi kan utveckla 

och förbättra patienternas upplevelse av vården när de byter vårdinstanser. Det vi såg främst 

var att det var dålig struktur eller obefintlig överrapportering mellan enheterna. 

Define 

Vårt syfte är att kunna ge våra patienter en säker och förbättrad sammanhängande vård. Som 

det ser ut idag får patienten diagnosbeskedet och vidare planering av behandling på 

kirurgmottagningen. Patienter som ska få cytostatika får tid till onkologbesök på 

kirurgiskbehandlingsavdelning (KBA). Innan patient kommer för besked har onkologen, 

kirurgläkare, röntgenläkare och patolog lagt upp en behandlingsplan för patienten.  

Som sjuksköterska på mottagningen gör vi ingen överrapportering till våra kolleger på KBA 

om hur besöket vid diagnosbeskedet eller PAD-beskedet har avlöpt på kirurgmottagningen. 

Likaså när cytostatikabehandlingen är avslutad finns det ingen strukturerad överlämning 

tillbaka till kirurgmottagningen där man beskriver hur patient hade det under 

cytostatikabehandlingen. Som det ser ut idag sker överrapportering idag genom ibland 

telefonsamtal, notis i VAS (journalsystemet) eller via lappar. 

Vårt mål är att utveckla en strukturerad mall som används vid överrapportering. Detta tror vi 

ska underlätta för patienten så denne bland annat slipper upprepa ”sin historia". 

Measure 

Vi började med att fråga personalen om de upplevde några brister gällande kommunikationen 

mellan sjuksköterskor. De svar vi fick handlade om kontroller av att läkaruppgifter var gjorda. 

Med läkaruppgifter menas operationsanmälan för inläggning av subkutan venport, 

operationsanmälan för Sentinel Node. 

Vi delade ut enkät med frågor till patienter som har gått från kirurgimottagningen till 

kirurgisk behandlingsavdelning med frågor om de upplevde några problem eller om de 

saknade något vid övergången mellan kirurgmottagningen och kirurgisk 

behandlingsavdelning. Insamling av data avslutades 12 april 2019.  

Frågorna vi ställde var: 

- Hur upplevde du övergången från kirurgmottagningen till KBA? 

- Var det något du saknade? 

- Finns det något som vi kunde ha gjort bättre? Om ja, i så fall vad? 

Resultatet av enkäten redovisas i nedanstående diagram. 
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Citat hämtade från enkäterna från patienter: 

” Det va en smidig övergång. Jag blev otroligt väl omhändertagen och bemött. Alla frågor 

besvarades med omtanke och intresse. Jag har känt mig väldigt trygg.” 

” Smidig övergång, snabb process från besked till behandlingsstart på gott och ont. Min vård- 

och behandlingsplan stöder övergången och har varit till god hjälp för egen del att förtydliga 

given info, samt stötta i information till närstående angående diagnos och behandling.” 

” En kontaktsjuksköterska på onkologen kändes mycket tryggare än 4 på kirurgen. Även om 4 

kanske gör det lättare att nå någon, så är en kontakt mkt tryggare.” 

”Möjligen kan man se över tydlighet för patient vart vända sig med frågor i väntan på 

beh.start. Vem är ansvarig – kir.mott eller behandlingsavdelning?” 

Analyze 

De data vi fått fram visar att våra patienter är nöjda överlag med den vård vi ger idag. Att vi 

lyckas se våra patienter. Då det har fungerat på respektive enhet krävdes det chefsbyte och ny 

medarbetare för att se utvecklingspotentialen och vinsten med att jobba mer tillsammans, 

kirurgmottagningen och KBA. De båda enheterna fungerade väl på varsitt håll. Den 

förbättring man såg att man kunde göra var att utveckla kommunikation/samarbetet mellan 

enheterna för att det i förlängningen skulle komma patienterna till godo. 

Nedanför redovisar vi vad vi tror har påverkat resultatet av vår enkätundersökning. Varför 

patienterna har gett oss övergripande positiva svar, det vill säga varit nöjda med sjukvården. 
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Improve 

Vi kommer under hösten 2019 att försöka införa en mall för överrapportering mellan 

kirurgmottagningen och kirurgisk behandlingsavdelning. I nuläget finns en mall för 

onkologisk behandlingsjournal, se bilaga 1. Vår önskan är att det ska finnas en mall för 

överlämnande från mottagningen efter diagnosbesked respektive PAD-besked till kirurgisk 

behandlingsavdelning samt en mall för överlämnandet från kirurgisk behandlingsavdelning 

till mottagningen som innehåller uppgifter om hur behandlingarna fortlöpt. Detta tänker vi ska 

ge ökad struktur på överlämnandet mellan enheterna. 

Control 

Då det visade sig att patienterna var nöjda så kommer vi att inrikta uppföljningen till våra 

kollegor med fortsatta samtal och utveckling av mallarna. 

Utvärdering av mallarna kommer att ske fortlöpande. Farhågorna vi har med dem är att de 

orsakar för mycket merarbete så att de inte kommer att användas. Vi tänker oss att man 

arbetar med dem vid gemensamma möten eventuellt vid arbetsplatsträffar. 

Learn 

Det vi har lärt oss med detta arbete är att även om personalen inte upplever vården som 

sammanhängande är det inget våra patienter ger uttryck för i någon större bemärkelse. De få 

saker de efterfrågade var tydligare ansvarsfördelning inför patienten som vem är ansvarig för 

patienten kirurgen eller onkologen och tydliga kontaktuppgifter. 

För att patienten ska få optimal vård så behöver de olika instanserna arbeta mot samma mål. 

Vi behöver ha kännedom om vad och hur den andra paten arbetar. Detta gör att vi kan ge ett 
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bättre omhändertagande. Att se patienten som en individ och föra vidare vad just denna 

patient behöver för att klara behandlingen så bra som möjligt och kunna återkomma till sin 

vardag så snart som möjligt. 

 

För vår del har detta arbete öppnat våra ögon för hur man kan förbättra på ett strukturerat sätt. 

Det har gett oss verktyg att arbeta med i framtiden. Som vi ser det så har detta arbete redan 

lett till förbättrad kommunikation mellan enheterna på så sätt att vi är mer medvetna om 

varandras arbete. 

Genom att göra detta förbättringsprojekt har vi lärt oss att även om vi tycker att något är bra 

så kan man förbättra och utveckla till exempel sitt arbetssätt. Man ska dock vara medveten om 

att förbättring kräver en vilja att förändra, stöd från ledning i framförallt tid, lyhördhet för alla 

deltagare. Att man pratar med berörda parter och involverar dem på ett eller annat sätt. 

  

  



Författare Jenni Petersson och Sabina Küller Andersson 
VT2019 
 

Bilaga 1



Författare Jenni Petersson och Sabina Küller Andersson 
VT2019 
 

 



Författare Jenni Petersson och Sabina Küller Andersson 
VT2019 
 

 



Författare Jenni Petersson och Sabina Küller Andersson 
VT2019 
 

 


