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Define (Definiera) 

På vår arbetsplats, kirurgimottagningen SU/S, bedrivs verksamhet inom tre områden; ÖGI 

(övre gastro), ENDO (endokrin och buksarkom) och BRÖST (bröstcancer och malignt 

melanom). Vi arbetar i team inom dessa områden med kontaktsjuksköterskor och 

operationskoordinatorer. ÖGI teamet består av tre kontaktsjuksköterskor med gemensam 

kontakttelefon samt två operationskoordinatorer. ENDO teamet består av fyra 

kontaktsjuksköterskor och två koordinatorer. BRÖST teamet består av åtta 

kontaktsjuksköterskor, varav en arbetar halvtid som operationskoordinator, samt två 

operationskoordinatorer. Alla patienter med cancerdiagnos får en kontaktsjuksköterska och 

kontaktuppgifter till denne.  

 

Det problemet (y) vi valt att titta på är tillgängligheten till kontaktsjuksköterska för patienter 

på kirurgimottagningen SU/S. Vi har valt att titta på problemet ur patienternas synvinkel samt 

ur medarbetarperspektiv. Anledningen till att vi valt detta område är att vi upplever att det är 

svårt för patienterna att komma i kontakt med sin kontaktsjuksköterska när de behöver det. 

Kontaktsjuksköterskorna upplever en stor stress då de inte har avsatt tid till att besvara dessa 

samtal och sitt uppdrag som kontaktsjuksköterskor. 

 

Vi förankrade problemområdet först hos VEC och sektionsledare som tyckte att detta var ett 

bra område för ett förbättringsarbete. Därefter presenterade vi vår projektidé på vår 

arbetsplats planeringsdagar, där mottogs det väl av våra kollegor som även uppfattade 

tillgängligheten som ett problem. Detta framgick i alla team och även hos koordinatorerna. 

 

Syftet med projektet är att kartlägga tillgängligheten till kontaktsjuksköterska på 

mottagningen. Målet är god tillgänglighet till kontaktsjuksköterska för patienterna. 

 

Tidsplan: 

Augusti  bestämma problemområde 

September  början – identifiera problem tillsammans med kollegor 

September  slutet – sammanställa släktskapsdiagrammen och bestämma mätmetod.  

Oktober  början – utforma och skicka ut enkäter 

Oktober  slutet – utforma mall för pinnstatistik 

November  början – mäta samtal genom pinnstatistik 

December  sammanställa enkätsvar och analysera insamlad data 

Januari  pilotstudieplanering 

Mars  pilotstudie 

Mars mitten – genrep och handledning, första inlämning 

Mars  slutet – sammanställa resultaten av pilotstudien 

April plan för lösning av problemet 

Maj redovisa förbättringsarbetet 

 

Measure (Mäta) 

Vi började med att försöka bestämma nuvarande nivå på y genom att tillfråga patienter via 

enkät, samt pinnstatistik över inkomna telefonsamtal till kontaktsjuksköterska. 

 

För att identifiera möjliga orsaker till problemet (x) valde vi att göra släktskapsdiagram 

tillsammans med våra kollegor. Detta gjordes på våra planeringsdagar med ca 20 deltagare 

som delades in i tre grupper.  Den fråga grupperna fick arbeta med var möjliga hinder för god 



 

tillgänglighet till kontaktsjuksköterska för patienter kopplade till mottagningen. Där hittade vi 

gemensamma nämnare inom alla tre teamen inklusive koordinatorer.  

 

Första delen i analysfasen var att sammanställa våra tre släktskapsdiagram. Vi kom fram till 

följande rubriker/orsaker till problemet (x):  

-Information – rätt given information till patienterna om att kontaktsjuksköterska finns och 

hur man kommer i kontakt. 

-Fel instans – många samtal som kommer kopplas fel. Samtal som gäller sjukskrivning, 

recept, intyg m.m. skall gå till kanslist/tidbokningen som ordnar med dessa ärenden. 

-Organisation – kontaktsjuksköterskorna är oftast upptagna med andra uppgifter och 

närvarande patienter. Svårt att svara och ha tid för att ringa upp samma dag. 

-Patientens preferenser – vissa patienter känner sig inte bekväma med att lämna meddelande. 

Många vill ha hjälp direkt. 

-Personalbrist – antalet patienter per kontaktsjuksköterska alldeles för stort. 

-Tillgänglighet – svårt att vara tillgänglig p.g.a. alla andra arbetsuppgifter. 

-Tidsbrist – som ovan. För många patienter per kontaktsjuksköterska och för mycket andra 

uppgifter gör det svårt att hinna med allt på ett tillfredsställande sätt. 

 

Flest poäng fick tidsbrist, organisation och information. Tydligt i sammanställningen var att 

tidsbrist är den största faktorn gällande tillgänglighet till kontaktsjuksköterska. Därför valde 

vi att fokusera just på tillgängligheten till kontaktsjuksköterska i vårt projekt. 

 

Vår insamling av data påbörjades med att vi utformade en enkät med 6 frågor och även 

möjlighet till kommentarer/synpunkter. Vi bestämde oss för att skicka ut denna till totalt 70 

patienter, fördelade enligt följande: 15 ÖGI, 15 ENDO och 40 BRÖST. Detta baserades på 

vår uppfattning av patientfördelning över de olika teamen. För att hitta patienter använde vi 

oss av koordinatorernas kalendrar över planerade operationer för ENDO och BRÖST, för 

ÖGI användes konferensunderlag. Detta för att på enklaste sätt identifiera kontaktpatienter 

som tillhör vår mottagning. 

Patienterna valdes ut inom tidsperioden juli – december 2017. Främsta kriteriet för att skicka 

ut enkäten var att patienterna inte behövt tolk vid inskrivningssamtal. Då det visade sig att fler 

ÖGI-patienter varit palliativa vid besök/operation var det även viktigt att kontrollera att de 

fortfarande var i livet. Denna kontroll gjordes på samtliga patienter som enkäten skickades 

till. 

När vi utformat vår enkät lämnade vi ut den till kollegor i de olika teamen för att få deras 

feedback/godkännande. VEC samt verksamhetsutvecklare fick även tycka till om enkäten och 

när den var godkänd av samtliga skickades den ut tillsammans med förfrankerat svarskuvert 

till patienterna i oktober 2018. Vi planerade att stämma av antalet enkäter efter 1 månad och 

eventuellt skicka ut en påminnelse om vi fått in för få svar. (Enkäten finns i bilaga 1) 

 

Vår andra del i datainsamlingen bestod av att utforma en mall för registrering av samtal till 

kontakttelefonerna. Mätningen genomfördes under två veckor i november. Samtliga 

kontakttelefoner fick en mall att fylla i, vi gav även mallar till koordinatorer och kanslister för 

att identifiera eventuella samtal som kommer till dem som borde gå till kontaktsjuksköterska. 

De telefoner som ingick i datainsamlingen var: ÖGI-telefon, ENDO-telefon, 4 brösttelefoner, 

ÖGI-koordinator, ENDO-koordinator, BRÖST-koordinator, ÖGI-rådgivning, ENDO-

rådgivning, BRÖST-rådgivning och kanslist.  

Mallen för samtalsregistrering godkändes av sektionsledare. Därefter gick vi ut med 

information till samtliga kollegor via mail samt genom muntlig information vid morgonmöten 

veckan innan mätning startades. (Mall för telefonregistrering finns i bilaga 4) 



 

 

Analyze (Analysera) 

Första steget i analysfasen var att sammanställa enkäterna och telefonsamtalen, vilket gjordes 

första veckan i december. 

I både enkäter och telefonregistrering hade vi inte fått svar från alla tillfrågade. Tendensen var 

dock likvärdig och majoriteten hade svarat. Vi upplevde därför att vi kunde använda 

informationen som en grund till vårt fortsatta arbete.  

 

Enkätsvaren visade att 79 % av de tillfrågade patienterna visste vem deras 

kontaktsjuksköterska var och 84 % visste hur de fick kontakt. 71 % av patienterna upplevde 

att de kom i kontakt med sin kontaktsjuksköterska vid behov. Telefon var den vanligaste 

kontaktvägen, en liten del tog kontakt via Mina vårdkontakter, mejl, drop-in. 

Patienterna tillfrågades om hur de upplevde att det var att få kontakt på en skala 1-10 (lätt-

svårt). Medelvärdet för svaren på denna fråga var 4,3 och median 3,5. Patienterna fick även 

möjlighet att lämna kommentarer i samband med denna fråga. Några av dessa var:  

• Fick ingen kontakt när vi behövde den 

• Har försökt nå er ett par tillfällen och lämnat meddelande 

• Alltid bra bemött när jag hör av mig 

• Jag försökte ringa men fick inget svar 

• Man får vänta länge tills de ringer tillbaka 

• Kontakt oftast samma dag eller dagen efter 

• Blev uppringd en timme senare efter jag sökt kontakt 

• Oftast telefonsvarare (vilket är helt ok). Men ibland ringer ni inte upp mig och ibland 

först efter några dagar. 

Vår uppfattning efter enkätsvaren är att patienterna är nöjda med bemötandet de får, men att 

det kan ta tid innan de får tag i sin kontaktsjuksköterska. Vi anser därför att en ökad 

tillgänglighet till kontaktsjuksköterska skulle gynna patienterna. 

 

Orsaken till kontakt varierande i de olika teamen. ÖGI har oftare mer akuta kontaktorsaker 

som smärta och nutritionsproblem. Inom BRÖST är frågan om tid till årlig mammografi 

vanlig, men kan vänta någon dag. Akutare orsaker till kontakt kan vara infektion efter 

operation eller akuta biverkningar av mediciner. Medicinfrågor/justeringar och provsvar är 

vanliga kontaktorsaker för ENDO.  

 

Sista frågan i enkäten gav patienterna en möjlighet att lämna övriga synpunkter. Vi fick både 

positiva och negativa kommentarer: 

• Har aldrig fått en direktkontakt. 

• Kssk alltid varit trevlig också varit vänlig som en god mor när vi har träffats 

• Det har hänt att jag ringde minst två gånger innan de ringde tillbaka 

• Utöka denna resurs. Den är guld värd!!! 

• Jag är så tacksam över den hjälp jag får och Louise är ett stort stöd för mig. Bara 

vetskapen att jag kan ringa henne gör att jag känner mig mer lugn. 

• Underbara sköterskor 

• Fantastiskt bemötande. Mycket trygghetskänsla 

• Känns tryggt att ha dessa sköterskor att kontakta 

• Är bara nöjd med mottagandet och den snabba handläggningen 

• Jag är överlag väldigt nöjd trots att jag ibland får vänta på att ni återkopplar. Men det 

där att man har en kontaktssk stämmer väl inte riktigt. Ofta olika som ringer upp. 



 

De övriga synpunkterna visade liksom tidigare i enkäten på att patienterna var nöjda med 

bemötandet och upplevde stor trygghet i att ha en kontaktsjuksköterska. 

 (Fullständiga enkätsvar finns i bilaga 2 och fullständig statistik finns i bilaga 3) 

 

Av statistiken över telefonsamtal kunde vi dra slutsatsen att vi endast kunde besvara en liten 

del av samtalen när patienten ringde (5-11%). Det var tydligt att det inkom flest samtal på 

förmiddagarna och att långt ifrån alla patienter som ringde lämnade meddelanden.  

De kommentarer vi fick av våra kollegor under testet var att kontaktsjuksköterskorna känner 

sig stressade över telefonerna och känner sig otillräckliga. Många ”bävar” inför att kolla sin 

telefon och se hur många missade samtal de har, samt hur många meddelanden som finns. 

Upplevelsen i arbetsgruppen var att det var svårt att hitta tid att besvara samtal, lyssna av 

telefonen och ringa upp patienten. En vecka har sjuksköterskorna oftast en halvdag avsatt för 

kontaktsjukskötersketid, en för- eller eftermiddag. Detta varierar över teamen och vid 

sjukluckor är det oftast denna tid som får dras in. 

En del av samtalen (upp till 19 % vissa dagar) kom till fel instans, som operationskoordinator, 

kanslist och rådgivningstelefon. Detta bekräftar vår egen upplevelse av att många patienter 

testar alla kontaktvägar de har för att försöka få hjälp/svar på sina frågor. Ibland lyckas de 

andra instanserna hjälpa patienterna, men det innebär ofta att de får avbryta sina ordinarie 

arbetsuppgifter. (Fullständig statistik över telefonsamtal finns i bilaga 5) 

 

Improve (Förbättra) 

Vi väljer att fokusera vårt lösningsförslag på tillgänglighet till kontaktsjuksköterska (y) under 

förmiddagen då det inkom flest samtal då i vår statistik från samtalsregistreringen. Tanken är 

också att kontaktsjuksköterskan har möjlighet att lösa ärenden under dagen, exempelvis 

recept, be patienten komma på drop-in för bedömning alternativt avstyra drop-in besök om 

behovet ej finns, hänvisning till annan vårdinstans samma dag. En tänkbar bieffekt av högre 

tillgänglighet till kontaktsjuksköterska via telefon är att antalet patienter som kommer till 

drop-in eventuellt kan minska, då de får kontakt med sjuksköterska och svar på sina frågor 

och funderingar den vägen. Idag kommer det en del patienter till drop-in då de är oroliga och 

inte lyckats få kontakt med kontaktsjuksköterska via telefon. 

 

Vår initiala plan var att göra en pilotstudie med ett nytt grundschema för bröstteamet där en 

sjuksköterska är ansvarig för inkommande samtal från kontaktpatienter varje vardag kl 9-12. 

Sammankoppling av samtalen till ”bröstteamtelefonen” denna tid, efter detta går samtalen till 

respektive kontakttelefon. (Schemaförslag för bröstteamet finns i bilaga 7)  

Inom bröstteamet finns fyra kontakttelefoner med två ansvariga sjuksköterskor per telefon. 

Flera på teamet arbetar deltid och har lediga dagar, samt en sjuksköterska som har delad tjänst 

som operationskoordinator. Patienter behöver informeras om att det är lättare att få 

direktkontakt med sjuksköterska under förmiddagen samt att det inte alltid är just deras 

kontaktsjuksköterska utan EN sjuksköterska som svarar på samtalen.  

Vår plan var att testa det nya schemat i två veckor utan samtalsregistrering så alla får komma 

in i det nya arbetssättet. Därefter fortsätta med schemat i två veckor där alla 

kontaktsjuksköterskor på bröstteamet mäter antal besvarade och obesvarade samtal samt 

meddelanden. Frågeställningen i denna del av projektet blir om vi kan besvara fler samtal till 

kontaktsjuksköterska när patienten faktiskt ringer. Vår långsiktiga plan är att införa denna 

funktion på alla teamen med en uppföljande enkät till patienter efter 6-12 mån. 

 

På grund av olika faktorer på arbetsplatsen fick vi anpassa vår plan för pilotstudien och ÖGI-

teamet fick istället prova på vårt förslag med det nya arbetssättet. Vi har valt att börja med en 



 

testperiod på två veckor där vi ökat den ”direkta” tillgängligheten till kontaktsjuksköterska. 

Detta genom att ha en sjuksköterska som svarar i telefon på förmiddagar mellan kl 9-12 vissa 

dagar. (Schemaförslag för ÖGI finns i bilaga 6).  

Vi kunde inte genomföra pilotstudien alla vardagar med de resurser som finns inom teamet 

idag. Schemat är anpassat efter sköterskornas arbetstider och att det endast är tre 

sjuksköterskor i teamet. De andra dagarna för de statistik över samtalen på samma sätt som 

gjorts tidigare i vårt arbete.   

Vi tror att man kan minska sjuksköterskans stress och känsla av tidsbrist genom att arbeta på 

ett annat sätt. Det är svårt att mäta hur patienterna upplever det på en så kort tid och utan att 

de är informerade om att telefonen är bemannad under denna tid. Vårt syfte blir därmed att få 

en bild av hur sjuksköterskorna upplever det här arbetssättet i förhållande till det ”vanliga”.  

Enligt statistiken från pilotstudien kunde en betydligt större andel av telefonsamtalen besvaras 

under de förmiddagar som det fanns en avsatt kontaktsjuksköterska. Samtalsregistreringen 

visade att svarsfrekvensen var som lägst 30 % och som högst 78 % de dagar testet pågick. 

Detta kan jämföras med 5-11% besvarade samtal i vår första registrering innan 

interventionen. Vissa dagar då det ej fanns avsatt kontaktsjuksköterska kunde inga samtal 

besvaras när patienten ringde, andra dagar besvarades upp till hälften av samtalen. 

(Fullständig statistik från pilotstudie ÖGI finns i bilaga 8) 

 

Kontaktsjuksköterskornas upplevelse av detta sätt att arbeta blev inte vad vi förväntade oss. 

Några kommentarer från dem; 

- ineffektivt arbetssätt – ringde inte många patienter på dessa tider – kunde ha använt tiden till 

annat 

- när patienter lämnar meddelande upplever kontaktsjuksköterskorna att de hinner förbereda 

samtalen 

- fungerar nog att ha fasta telefontider vid full bemanning och om patienterna är informerade 

om tiderna 

- vid meddelande blir det mer kontinuitet för patienterna då ”rätt” kontaktsjuksköterska kan 

ringa upp 

- telefonen lyssnas av flera gånger dagligen, patienterna kan ringa mellan kl 7-16 

 

Control (Överlämning och ständig förbättring) 

Vår möjlighet att utvärdera resultatet av vårt lösningsförslag inom ramen för kursen var att 

utvärdera från kontaktsjuksköterskornas perspektiv. Vi ser här en positiv effekt på antalet 

besvarade samtal när patienten ringer sin kontaktsjuksköterska, dvs. en ökad tillgänglighet. 

Vårt önskemål är att behålla möjligheten att ha en avsatt kontaktsjuksköterska under 

förmiddagen inom samtliga team och gärna utöka denna resurs till att omfatta även 

eftermiddagar (kl 13-16). 

Första steget blir att försöka implementera det schemaförslag vi gjort för BRÖST. Detta då vi 

tror att teamet och dess patienter skulle uppleva en stor förbättring gällande tillgänglighet till 

kontaktsjuksköterska.  

För att utnyttja resursen med avsatt kontaktsjuksköterska i högre grad i samtliga team behöver 

mottagningen gå ut med information till patienter om telefontiden. Detta för att styra fler 

samtal till telefonerna när de är bemannade. 

Får vi infört telefontid till kontaktsjuksköterska inom alla team avser vi att utvärdera 

kontaktsjuksköterskornas upplevelse av detta kontinuerligt. Genom diskussioner på 

teammöten alternativt APT kan vi samla in kontaktsjuksköterskornas upplevelser och vid 



 

behov förändra arbetssättet. På så sätt tror vi att vi kan minska upplevd stress och förbättra 

tillgängligheten framöver. Önskvärt med en ny omgång med telefonstatistik inom alla team 

(inklusive koordinatorer och kanslister) samt enkäter till patienter sex månader efter införande 

av nytt arbetssätt. 

 

Learn (Lärande)  

Vi tror att det inte fungerade så bra med vårt pilotprojekt av olika anledningar. Det var 

troligen lite för kort tid att göra detta, endast två veckor. Denna begränsade tid berodde på att 

en av tre av kontaktsjuksköterskorna själv går kurs och att de då inte är fullbemannade så ofta. 

En annan anledning tror vi beror på att både teamet och patientgruppen inte är så många. De 

upplever det inte så betungande att ringa några få i slutet av dagen som exempelvis 

kontaktsjuksköterskorna på BRÖST som har en väldigt stor patientgrupp. Patienterna på ÖGI 

har också nära kontakt med koordinatorerna och vänder sig ofta till dem för att få hjälp.  

 

En svaghet med vårt förbättringsarbete är att vi inte haft möjlighet att gå djupare i patientens 

preferenser om hur och när de önskar komma i kontakt med sin kontaktsjuksköterska. För att 

lyckas med detta hade vi behövt genomföra intervjuer med en grupp patienter, men detta 

hanns inte med inom ramen för kursen.  

 

Styrkor med vårt förbättringsarbete är att vi har en tydlig statistisk grund från både enkät och 

telefonstatistik samt att vår data är samstämmig. Detta visar på att valt problemområde är i 

behov av ytterligare förbättringar och att kontaktsjuksköterskan är en viktig del i patientens 

vård. Under förbättringsarbetets gång har vi anpassat vårt arbetssätt vid behov och involverat 

hela arbetsgruppen i många delar. Vi anser att vi valt ett lagom avgränsat problemområde i 

förhållande till kursens ramar. Det problemområde vi valde är något vi båda brinner för – att 

finnas till för våra kontakpatienter – och känner stort engagemang inför. Även våra kollegor 

och närmaste chefer anser att detta är ett viktigt område. 

 

Under arbetets gång har vi lärt oss hur man kan gå tillväga för att komma fram till en lösning 

av ett problem. Vi lärde oss även att det inte alltid blir som man tänkte sig från början, utan att 

man kan behöva anpassa arbetssättet och tänka om under pågående projekt.  

 

Tänkbara förbättringsarbeten inom området i framtiden kan vara att se över patienternas 

kontaktvägar. Vården blir mer och mer digital, fler tjänster utvecklas vilket innebär att telefon 

kanske inte är den bästa kontaktvägen. Det viktigast är dock att patienterna kommer i kontakt 

med kontaktsjuksköterska när de behöver det och känner sig trygga i vården. 



Bilaga 1 – Enkät 
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  Bilaga 1 – Enkät   
 

 

 



Bilaga 2 - Enkätsvar 
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Fråga 1 - Vet du vem din kontaktsjuksköterska på kirurgimottagningen 

Sahlgrenska är?  

Enkät JA NEJ 

1  X 

2 X  

3 X  

4 X  

5  X 

6 X  

7  X 

8 X  

9 X  

10 X  

11 X  

12 X  

13 X  

14  x 

15 X  

16 X  

17 X  

18 X  

19 X  

20 X  

21 X  

22 X  

23 X  

24 -  

25 X  

26 X  

27 X  

28 X  

29  x 

30 X  

31  x 

32 X  

33  x 

34 X  

35 X  

36 X  

37 X  

38 X  



Bilaga 2 - Enkätsvar 
 

 

 

Fråga 2 - Vet du hur du får kontakt med din kontaktsjuksköterska? 

Enkät JA NEJ 

1 X  

2 X  

3 X  

4 X  

5 - - 

6 X  

7  X 

8 X  

9 X  

10 X  

11 X  

12 X  

13 X  

14  x 

15 X  

16 X  

17 X  

18 X  

19 X  

20 X  

21 X  

22 X  

23 X  

24 - - 

25 X  

26 X  

27 X  

28 X  

29 X  

30 X  

31  x 

32 X  

33  x 

34 X  

35 X  

36 X  

37 X  

38 X  
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Fråga 3 – Har du kunnat komma i kontakt med din kontaktsjuksköterska vid 

behov? 

Enkät JA NEJ 

1 X  

2  X 

3 Ej svar, ej behov - 

4 X  

5 - - 

6 X  

7  X 

8 X  

9 X  

10 X  

11 - - 

12 x  

13 x  

14 - - 

15 x  

16 x  

17 x  

18 x  

19 x  

20 Har inte haft behov - 

21 x  

22 x  

23 x  

24 - - 

25 x  

26 x  

27 x  

28 x  

29 x  

30 x  

31  x 

32 x  

33 - - 

34 x  

35  X 

36 X  

37 X  

38 X  
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Fråga 4 - Hur tog du kontakt? 

Enkät Telefon Mina vårdkontakter Brev Övrigt 

1 X   Mejl 

2 X    

3 - - - - 

4 X    

5 - - - - 

6 X    

7 X    

8 X    

9 X    

10 X    

11 - - - - 

12 X    

13 X    

14 -    

15 X    

16 X    

17 X    

18 X    

19 X    

20 - - - - 

21 X    

22 X    

23 X    

24 - - - - 

25 X    

26 X    

27 X    

28 X    

29 X    

30 X    

31 - - - - 

32 X    

33 - - - Ej kontakt 

34 X   Den öppna återbesökstiden 

35 X    

36 X X   

37  X   

38 X    
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Fråga 5 - Om du varit i kontakt med din kontaktsjuksköterska, var det lätt/svårt 

att komma i kontakt? 

Enkät Angiven 

siffra 

Kommentar 

1 10 Fick ingen kontakt när vi behövde den 

2 4 Har försökt nå er ett par tillfällen och lämnat meddelande 

3 Ej svar  

4 1 Alltid bra bemött när jag hör av mig 

5 - Har ej varit i kontakt sedan operation 

6 8  

7 10 Jag försökte ringa men fick inget svar 

8 7  

9 7  

10 5  

11 -  

12 5 Man får vänta länge tills de ringer tillbaka 

13 1  

14 -  

15 8 Kontakt oftast samma dag eller dagen efter 

16 2  

17 1  

18 1  

19 2  

20 - Ej haft behov 

21 3 Allting fungerade perfekt. Inget att klaga på. Eloge till avd 136 

22 2  

23 1  

24 - Bortkopplad från kirurgen sedan länge. Men lätt när jag hade 

kontakt. 

25 1  

26 2 Blev uppringd en timme senare efter jag sökt kontakt 

27 4  

28 3  

29 1  

30 9  

31 - Kan inte språket 

32 3  

33 -  

34 3  
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35 8  

36 6 Oftast telefonsvarare (vilket är helt ok). Men ibland ringer ni inte 

upp mig och ibland först efter några dagar. 

37 4  

38 8  
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Fråga 6 - Varför ville du få kontakt med din kontaktsjuksköterska? 

Enkät Kommentar 

1 Fel recept – apotek och HSV. Akut blödning. Kontakt ssk sjuk, fick ej 

hjälp. Missat läkarintyg – problem f-kassa. 

2 Biverkningar av medicin 

3 - 

4 - 

5 - 

6 Vet ej 

7 Prata om medicinering som blivit ordinerad och inte mådde bra på 

8 - 

9 Jag ville boka tid till kirurg, 1 år efter bröstop 

10 Medicinering, annan övrig fråga 

11 - 

12 Olika anledning 

13 Oro för stort bröst efter operation 

14 - 

15 Konsultation. Medicin 

16 Frågor kring Tamoxifen och dess biverkningar 

17 Angående labbprover, medicinering efter min tumöroperation 

18 För svårigheter med sjukdomen. Rådgivning. Läkarintyg 

19 Biverkningar av Tamoxifen 

20 - 

21 Kommer ej ihåg. Gick fort 

22 Frågor angående provsvar mm 

23 Vilken styrks på Creon jag skall använda 

24 Angående min medicinering och nytt recept 

25 Undrade varför jag inte blivit kallad på ettåriga läkarkontakten 

26 Frågor om provsvar mm 

27 Förnyelse recept. Rådgivning 

28 - 

29 Lång väntetid 1-årskontroll och mammo. Sjuksköterskan löste det bra. 

30 Behövde råd och svar, vad som händer efter att behandlingen var 

avslutad. 

31 - 

32 - 

33 - 

34 Omläggning och svullnad 

35 - 
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36 Det är av olika anledningar, men det kan vara frågor om mediciner eller 

biverkningar och andra frågor om min sjukdom (canceropererad). 

37 Höra när mammografin blir 

38 Frågor kring kost, läkning, medicin m.m. 

 



Bilaga 2 - Enkätsvar 
 

 

Fråga 7 – Övriga synpunkter: 

Enkät Kommentar 

1 Har aldrig fått en direktkontakt. 

2 - 

3 - 

4 Fick den bästa vård man kan få av alla trevliga läkare och 

sjuksköterskor, på avd 136 oxå. 

Kssk alltid varit trevlig också varit vänlig som en god mor när vi har 

träffats. Lycka till Åsa och Louise med er utbildning. 

5 - 

6 - 

7 - 

8 - 

9 Automatisk tid ett år efter op 

10 - 

11 - 

12 Det har hänt att jag ringde minst två gånger innan de ringde tillbaka 

13 - 

14 - 

15 Utöka denna resurs. Den är guld värd!!! 

16 Jag är så tacksam över den hjälp jag får och Louise är ett stort stöd för 

mig. Bara vetskapen att jag kan ringe henne gör Att jag känner mig mer 

lugn. 

17 - 

18 - 

19 Underbara sköterskor 

20 - 

21 Är mycket nöjd och tacksam. Alingsås lasarett och Sahhlgrenska. Min 

allra största eloge till er. Allting gick väldigt bra. Läkaren kallade mig 

”en mönster patient” blev väldigt glad för det. 

22 - 

23 - 

24 - 

25 - 

26 Fantastiskt bemötande. Mycket trygghetskänsla. 

27 - 

28 - 

29 - 

30 Känns tryggt att ha dessa sköterskor att kontakta 

31 - 
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32 - 

33 - 

34 Är bara nöjd med mottagandet och den snabba handläggningen 

35 - 

36 Jag är överlag väldigt nöjd trots att jag ibland får vänta på att ni 

återkopplar. Men det där att man har en kontaktssk stämmer väl inte 

riktigt. Ofta olika som ringer upp. 

37 - 

38 - 
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Inkomna svar   38/70  54% 
 

Fråga 1 - Vet du vem din kontaktsjuksköterska på kirurgimottagningen 

Sahlgrenska är?  

JA   30/38 79% 

NEJ   7/38 18% 

EJ SVAR   1/38 3% 

 

Fråga 2 - Vet du hur du får kontakt med din kontaktsjuksköterska? 

JA   32/38 84% 

NEJ   4/38 11% 

EJ SVAR   2/38 5% 

 

Fråga 3 – Har du kunnat komma i kontakt med din kontaktsjuksköterska vid 

behov? 

JA   27/38 71% 

NEJ   4/38 11% 

EJ SVAR/EJ BEHOV  7/38 18% 

 

Fråga 4 - Hur tog du kontakt? (flera svar möjliga) 

TELEFON   29/38 76% 

MINA VÅRDKONTAKTER 2/38 5% 

BREV   0/38 0% 

ÖVRIGT (mejl, drop-in)  2/38 5% 

EJ SVAR   7/38 18%
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Fråga 5 - Om du varit i kontakt med din kontaktsjuksköterska, var det lätt/svårt 

att komma i kontakt? 

1   7/38 18% 

2   4/38 11% 

3   4/38 11% 

4   3/38 8% 

5   2/38 5% 

6   1/38 3% 

7   2/38 5% 

8   4/38 11% 

9   1/38 3% 

10   2/38 5% 

EJ SVAR   8/38 21% 

 

Medelvärde   4,3 

Median   3,5 

 

Kommentarer: 

Fick ingen kontakt när vi behövde den 

Har försökt nå er ett par tillfällen och lämnat meddelande 

Alltid bra bemött när jag hör av mig 

Har ej varit i kontakt sedan operation 

Jag försökte ringa men fick inget svar 

Man får vänta länge tills de ringer tillbaka 

Kontakt oftast samma dag eller dagen efter 

Ej haft behov 

Allting fungerade perfekt. Inget att klaga på. Eloge till avd 136 

Bortkopplad från kirurgen sedan länge. Men lätt när jag hade kontakt. 

Blev uppringd en timme senare efter jag sökt kontakt 

Kan inte språket 

Oftast telefonsvarare (vilket är helt ok). Men ibland ringer ni inte upp mig och ibland först 

efter några dagar. 
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Fråga 6 - Varför ville du få kontakt med din kontaktsjuksköterska? 

Fel recept – apotek och HSV. Akut blödning. Kontakt ssk sjuk, fick ej hjälp. Missat 

läkarintyg – problem f-kassa. 

Biverkningar av medicin 

Vet ej 

Prata om medicinering som blivit ordinerad och inte mådde bra på 

Jag ville boka tid till kirurg, 1 år efter bröstop 

Medicinering, annan övrig fråga 

Olika anledning 

Oro för stort bröst efter operation 

Konsultation. Medicin 

Frågor kring Tamoxifen och dess biverkningar 

Angående labbprover, medicinering efter min tumöroperation 

För svårigheter med sjukdomen. Rådgivning. Läkarintyg 

Biverkningar av Tamoxifen 

Kommer ej ihåg. Gick fort 

Frågor angående provsvar mm 

Vilken styrks på Creon jag skall använda 

Angående min medicinering och nytt recept 

Undrade varför jag inte blivit kallad på ettåriga läkarkontakten 

Frågor om provsvar mm 

Förnyelse recept. Rådgivning 

Lång väntetid 1-årskontroll och mammo. Sjuksköterskan löste det bra. 

Behövde råd och svar, vad som händer efter att behandlingen var avslutad. 

Omläggning och svullnad 

Det är av olika anledningar, men det kan vara frågor om mediciner eller biverkningar och 

andra frågor om min sjukdom (canceropererad). 

Höra när mammografin blir 

Frågor kring kost, läkning, medicin m.m.
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Fråga 7 – Övriga synpunkter: 

Har aldrig fått en direktkontakt. 

Fick den bästa vård man kan få av alla trevliga läkare och sjuksköterskor, på avd 136 oxå. 

Kssk alltid varit trevlig också varit vänlig som en god mor när vi har träffats. Lycka till Åsa 

och Louise med er utbildning. 

Automatisk tid ett år efter op 

Det har hänt att jag ringde minst två gånger innan de ringde tillbaka 

Utöka denna resurs. Den är guld värd!!! 

Jag är så tacksam över den hjälp jag får och Louise är ett stort stöd för mig. Bara vetskapen att 

jag kan ringe henne gör Att jag känner mig mer lugn. 

Underbara sköterskor 

Är mycket nöjd och tacksam. Alingsås lasarett och Sahhlgrenska. Min allra största eloge till 

er. Allting gick väldigt bra. Läkaren kallade mig ”en mönster patient” blev väldigt glad för 

det. 

Fantastiskt bemötande. Mycket trygghetskänsla. 

Känns tryggt att ha dessa sköterskor att kontakta 

Är bara nöjd med mottagandet och den snabba handläggningen 

Jag är överlag väldigt nöjd trots att jag ibland får vänta på att ni återkopplar. Men det där att 

man har en kontaktssk stämmer väl inte riktigt. Ofta olika som ringer upp. 
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Registrering av samtal till kontakttelefon.  

Telefonnummer:____________   

 Missade samtal Besvarade samtal Antal meddelanden Ev kommentarer 

Förmiddag  181105     

Eftermiddag  181105     

     

Förmiddag  181106     

Eftermiddag  181106     

     

Förmiddag  181107     

Eftermiddag  181107     

     

Förmiddag  181108     

Eftermiddag  181108     

     

Förmiddag  181109     

Eftermiddag  181109     
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V 45 

 

Besvarade samtal  

FM 17 11% 

EM 9 12% 

 

Missade samtal 

FM 137 89% 

EM 68 88% 

 

Meddelanden 

FM 84 61% 

EM 35 51% 

 

Totalt antal samtal kssk 

FM 154 

EM 77 

 

Samtal andra instanser 

FM 35 19% 

EM 4 5% 

 

Alla kssk samtal  besvarade av kssk 

FM 189  9% 

EM 81  11% 
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V 46 

 

Besvarade samtal  

FM 9 10% 

EM 3 5% 

 

Missade samtal 

FM 83 90% 

EM 55 95% 

 

Meddelanden 

FM 55 66% 

EM 14 26% 

 

Totalt antal samtal kssk 

FM 92 

EM 58 

 

Samtal andra instanser 

FM 31 25% 

EM 8 12% 

 

Alla kssk samtal  besvarade av kssk 

FM 123  7% 

EM 66  5% 
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Jämn Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Emily Enl schema Kssk+Tel/Ins Enl schema Ins/Kssk Enl schema 

Sophie Enl schema Ins/DV Enl schema Ins/Trauma 18 Enl schema 

Weronica Enl schema Ins/Di Enl schema Kssk+Tel/DV Enl schema 

 

 

DV = Dagvård 

Di = Drop-in 

Ins = Inskrivning 

Telefontid rådgivning kl 9-10 

 

Ojämn Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Emily DV/PAD Kssk+Tel/DV 18 Enl schema Ins/Kssk Enl schema 

Sophie Kssk+Tel/M Ins/Kssk Enl schema Ins/DV 18 Enl schema 

Weronica DV/Di Ins/Di Enl schema Kssk+Tel/Kava Enl schema 
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Ojämn Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Anna Kssk/M MDK/M Ins/Di M/DV 18 M/M 

A-M M/M 18 Ins/Kssk Kssk+Tel/M MDK/Di Dv, Di/- 

Anne-lie Kssk+Tel/M M/Kssk 18 M/M DV/Di Ins/- 

Annika Ins/Di Kssk/M - Ins/M Kssk+Tel/- 

Cecilia Ins/Di M/Kssk M/M 18 M/M Ins/M 

Maria Koord M/M 18 Koord Ins/Di - 

Matilda M/M Ins/Di Kssk/DV 18 Kssk+Tel/M M/- 

Theres Her/Her Kssk+Tel/Di - M/M 18 Her tel, kssk/- 

Eva     Di 

 

 

 

Jämn Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Anna Ins/Di Kssk/Di Kssk+Tel/M M/M 18 Di/- 

A-M M/M 18 Ins/Di Ins/M Kssk/M M/DV 

Anne-lie M/M M/Kssk,DV 18 M/M Kssk+Tel/Di Ins/DV 

Annika Her/Her Kssk+Tel/M - Ins/Di Her tel, kssk/- 

Cecilia Kssk+Tel/Di Ins/M M/Di, DV 18 Ins/Kssk M/- 

Maria Koord Koord 18 Ins/Di MDK/Kssk - 

Matilda Ins/Kssk MDK/M M/M 18 M/M Ins/DV 

Theres Ins/Di M/Kssk - M/M 18 Kssk+Tel/DV 

Eva     Di 

 

 

DV = Dagvård 

Di = Drop-in 

Her = Heriditet 

Ins = Inskrivning 

M = Mottagning 

MDK = Multidiciplinär konferens 

Telefontid rådgivning kl 8-9 
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V 10 

Tis+tors (kssk testdagar) 

 

Besvarade samtal  

FM 7 78% 

EM 1 50% 

 

Missade samtal 

FM 2 22% 

EM 1 50% 

 

Meddelanden 

FM 2 100% 

EM 1 100% 

 

Totalt antal samtal 

FM 9 

EM 2 

 

Mån+Ons+Fre (ordinarie schema) 

 

Besvarade samtal  

FM 0 0% 

EM 1 12,5% 

 

Missade samtal 

FM 23 100% 

EM 7 87,5% 

 

Meddelanden 

FM 12 52% 

EM 1 14% 

 

Totalt antal samtal 

FM 23 

EM 8 
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V 11 

Tis+tors (kssk testdagar) 

 

Besvarade samtal  

FM 3 30% 

EM 0 0% 

 

Missade samtal 

FM 7 70% 

EM 3 100% 

 

Meddelanden 

FM 3 43% 

EM 2 67% 

 

Totalt antal samtal 

FM 10 

EM 3 

 

Mån+Ons+Fre (ordinarie schema) 

 

Besvarade samtal  

FM 1 2% 

EM 4 50% 

 

Missade samtal 

FM 61 98% 

EM 4 50% 

 

Meddelanden 

FM 9 15% 

EM 0 0% 

 

Totalt antal samtal 

FM 62 

EM 8 
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