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Define (Y) 

Syfte: 

Jag arbetar på kirurgmottagningen på Kungälvs sjukhus som sjuksköterska, kontaktsjuksköterska och 

koordinator för flera standardiserade vårdförlopp. Den största patientgruppen jag arbetar med är de 

patienter som blivit diagnostiserade med en tjock- och ändtarmscancer. Jag följer dem från remiss 

tills dess att de kommer på återbesök efter operation. 

I augusti 2018 börjar jag fundera på vad som skulle kunna bli en förbättring för de patienter med 

tjock- och ändtarmscancer. Mina tankar föll på hur uppföljningen är och om den kan förbättras på 

något sätt. Uppföljningen som den är nu är ett återbesök där patienterna får svar på vad den 

patologiska undersökningen (PAD) av tumören visade. Detta besök sker ca 4 veckor efter 

operationen. Efter detta kallas patienterna i regel till ett-årsuppföljning samt tre-årsuppföljning om 

patienten anses färdigbehandlad, det vill säga inte behöver någon form av cellgifter postoperativ. 

Rent medicinskt finns det inga belägg för att tätare uppföljning är nödvändigt, men tycker 

patienterna att denna uppföljning är nog?  Vi har även ett krav på att erbjuda patienterna 

cancerrehabilitering. Hur kan vi fånga upp dessa patienter som behöver extra stöttning även efter de 

är färdigbehandlade? 

Vi som ingått i utvecklandet av förbättringsarbetet: 

Projektledare: Ann-Charlotte Holgersson, sjuksköterska kirurgmottagningen 

Kontaktsjuksköterskor: Anette Johansson, Anna-Karin Ottosson (Nu vårdenhetschef på 

kirurgmottagningen) 

Fd vårdenhetschef: Ann Bjurén Klangh 

MLA kirurgkliniken: Malte Norström 

Intressenter:   

Patienter, anhöriga, läkare, kontaktsjuksköterskor kirurgmottagning, Kungälvs sjukhus 

 

Mål: 

Min tanke var att patienter som varit på sitt postoperativa läkarbesök och går hem kanske skulle vara 

i behov av att få bolla sina tankar och eventuella medicinska bekymmer med sin 

kontaktsjuksköterska några veckor efter återbesöket.  Kanske finns det behov av kontakt med 

kurator för stöttning?  Förhoppningen är att patienterna kommer känna en större trygghet av att 

veta att de inte är ensamma trots att de är färdigbehandlade. För verksamheten kan detta också vara 

en chans att få en kvalitetsuppföljning av vården hittills. Har allt gått bra? Finns det någonting vi hade 

kunnat förbättra? Tanken med en telefonuppföljning växte fram. Målet är en tryggare patient och 

säkrare vård. För att konkretisera problemet gjorde vi på jobbet i september -18 ett 

släktskapsdiagram där jag tillsammans med 6 av mina kollegor, både undersköterskor och 

sjuksköterskor, fokuserade på och skrev ner våra farhågor med detta projekt. 
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Frågeställningen vid släktskapsdiagrammet var: 

Vilka farhågor finns med en telefonuppföljning? De områden som fick flest poäng blev: 

1: Hantering av eventuella bekymmer patienten har. Vad ska vi göra med den information vi får från 

patienten? Åtgärdsplan? 

2: Vill patienten bli påmind om detta? River vi upp känslor? 

3: Resurser? Behövs fler personal? 

4: Schemapraktiska frågor, hur bokar vi? Hur får patienten information? 

 

Measure: 

Är detta ett problem? För att inte starta ett projekt utan att veta om detta är ett problem skickade vi 

i november 2018 ut enkät till tidigare patienter. Frågorna som skickades ut var: 

 Fråga 1: Hade du haft någonting emot att få ett samtal från din kontaktsjuksköterska även efter ditt 

läkarbesök efter din operation? 

Fråga 2. Vad hade varit viktigast för dig att prata med din kontaktsjuksköterska om? 

Fråga 3: Vad hade du velat att jag skulle ställa för frågor till dig? 

Fråga 4: Är det någonting annat du tror att vi hade kunnat göra för att förbättra tryggheten för dig 

som patient? 

Dessa frågor skickades ut till 30 patienter som hade genomgått operation, men som inte behövde 

adjuvant cytostatika (cellgifter i förebyggande syfte) efter operation. D.v.s. de var färdigbehandlade. 

Jag diskuterade också projektet med vår MLA, läkaren som är processledare för tjock och 

ändtarmscancer på kirurgkliniken, för att få mer input kring hur vi skall tänka kring denna 

uppföljning.   

Bara efter några dagar började svaren komma tillbaka och av de 30 enkäter jag skickade ut fick jag 

svar från 22 patienter.  Dvs ca 73% av alla enkäter jag skickade ut. 

Fråga 1: Hade du haft någonting emot att få ett samtal från din kontaktsjuksköterska även efter 

ditt läkarbesök efter din operation? 

Av de 22 patienter var det inte en enda som svarade att de inte hade velat ha kontakt med sin 

kontaktsjuksköterska några veckor efter att de fått sitt slutgiltiga PAD-svar. Dvs 100% kunde tänka sig 

en kontakt med sin kontaktsjuksköterska. 

Fråga 2. Vad hade varit viktigast för dig att prata med din kontaktsjuksköterska om? 

Här fick jag en del varierande svar. Trots att alla sagt att de inte hade haft någonting emot att bli 

uppringd så var det ändå 4 patienter som tyckte att de fått de svar de önskade och inte hade 

någonting de ville ta upp. 
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"Har fått de svar jag vill ha" 

 "Nej, men jag har inget behov av det. Om jag har frågor så ringer jag Er." 

"...eftersom jag har full support från min man hela tiden och dessutom daglig kontakt med våra båda 

döttrar(sjuksköterskor) är jag fullt nöjd med min situation..." 

De patienter som hade någonting att prata om var angelägna: 

"Magen, vikten (45,6 kg) Födoämne- en bra dietist" 

"Om den närmsta tiden, hur ser prognosen ut" 

"Mycket!" 

Fråga 3: Vad hade du velat att jag skulle ställa för frågor till dig? 

Här fick jag också en del varierande svar, men flera svarade att de hade velat att vi skulle fråga om 

hur de mår och om magen fungerar. 

"Hur jag mår! Om jag behövde hjälp" 

"Har läkningen gått bra?" 

"Jag hade behövt få veta mera om det närmaste året. Har än idag efter 7 månaders behandling inte 

fått ordning på min mage. Kan känna mig begränsad på förmiddagen pga alla toalettbesök" 

"Hur man mår och eventuella funderingar" 

Fråga 4: Är det någonting annat du tror att vi hade kunnat göra för att förbättra tryggheten för dig 

som patient? 

Här var det flera patienter som önskade mer personlig kontakt med dietist. Av de 22 patienterna som 

svarade på enkäten var det 11 stycken, 50% som var nöjd med vården och inte hade behov av ökad 

trygghet. Övriga hade velat ha tätare kontroller, bättre kunskap/kontakt mellan vårdcentralsläkare 

och sjukhuset. 

"Jag önskar att man skulle ha tätare (oftare) kontroller och uppföljning efter operation." 

"Hjälp att gå upp i vikt" "Det finns ingen trygghet" 

"Att förbereda mig på att det skulle bli så svårt att kontrollera avföringen efter operationen. Första 

veckan, då var jag oförberedd, blev det mycket tvätt av nattlinne, lakan och städning av golv." 

Analyze: 

Utifrån de svar som jag fått från enkäten så kände jag på en gång att det finns förbättringar att 

arbeta med för att få patienterna att känna sig mer trygga i väntan på nästa uppföljning. Det allra 

första svaret jag fick, där patienten beskrev att "Det finns ingen trygghet" kände jag att så ska man ju 

inte behöva känna efter att man fått en cancerdiagnos år 2018. 
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Sedan var ju svaren varierande och många hade ju ändå känt sig väl omhändertagna. Ändå var det 

ingen som hade haft någonting emot att bli uppringd. Flera patienter hade kunnat få konkreta svar 

och lösningar på sina bekymmer om vi hade haft denna uppföljning. Ett exempel är patienter som 

har besvär med diarréer. Här finns det ju läkemedel som hade hjälpt patienterna. Frågan var bara hur 

vi ska lägga upp denna uppföljning på bästa sätt. 

Improve: 

Vi som arbetar som kontaktsjuksköterskor har inte några egna mottagningar och ingen telefonbok 

som patienter kan bokas i. Vi har administrativ tid sporadiskt varje vecka, och denna kan komma att 

ändras utifrån behov som styrs av mottagningen. Frågor som uppkommit under projektets gång har 

varit exempelvis hur vi skall lägga upp uppföljningen? Hur ska patienterna bokas utan att de glöms 

bort? Ska vi lägga upp preliminära bokningar i vårt bokningssystem?  Ska bokningen göras vid 

läkarbesöket 4 veckor efter operation? Vi har haft funderingar på om vi ska skicka med ett 

skattningsformulär som patienten kan fylla i inför telefonsamtalet. (Se bilaga 1) 

Efter en del bollande fram och tillbaka inom projektgruppen samt med den feedback som jag  fått 

från mina kursledare och kursdeltagare har jag till slut landat i att bästa sättet att fullfölja denna 

telefonuppföljning och bibehålla den utan att det krävs för mycket resurser i en redan ansträngd 

verksamhet,  är att erbjuda patienterna en telefonuppföljning som de själva får ansvar att boka in. Vi 

skickar ett informerande brev någon vecka efter att de varit på det postoperativa återbesöket med 

instruktioner om hur de ska göra om de vill ha fortsatt kontakt med sin kontaktsjuksköterska. (Se 

bilaga 2). Vi har till att börja med valt att inte skicka med något skattningsformulär utan vi kommer 

försöka ha ett öppet samtal där patientens frågor får styra samtalet. Däremot kan vi 

kontaktsjuksköterskor ha detta skattningsformulär till hands under samtalet för att vid behov kunna 

styra in samtalet på vissa ämnen. 

 Control: 

För att kunna börja med telefonuppföljningen krävs det att vi informerar berörda inom 

verksamheten. Oftast sitter kontaktsjuksköterskan med vid återbesöket men ibland finns inte den 

möjligheten och då är det viktigt att både läkare och eventuell annan vårdpersonal vet hur de ska 

informera patienten om telefonuppföljningen. Information kommer att ske på APT och kontakt med 

läkargruppen för information kring projektet är också av vikt. En förhoppning är också att vi kan 

återkoppla till patienterna längre fram för att efterhöra deras upplevelse av telefonuppföljningen och 

se om någonting kan förbättras. 

Learn 

Att genomföra detta projektet har varit givande. Det känns bra att konkret kunna hjälpa en 

patientgrupp på ett relativt enkelt sätt och det ska bli intressant att se hur detta tas emot av 

patienterna och om vi kan förbättra ytterligare längre fram. Under projektets gång har tanken hela 

tiden varit att vi ska boka in fasta tider till patienterna och skicka en kallelse hem till patienterna. 

Detta hade dock krävt en större förändring rent schematekniskt och inte lika enkelt att genomföra,så 

efterhand har planen istället blivit att lägga över bokningen mer på patienterna. Om detta faller väl 

ut återstår att se och vi får utvärdera projektet när det pågått ett tag. 
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Jag ser fram emot att fortsätta mitt arbete som kontaktsjuksköterska, arbeta nära denna 

patientgrupp och fortsätta med ständiga förbättringar för att få patienterna att känna trygghet även 

efter att de är färdigbehandlade. 
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