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Projektet

• Patienter från fyra diagnosgrupper:

– Forskning på uppdrag av RCC Uppsala Örebroregionen

– Bröstcancer, prostatacancer, kolorektalcancer, huvudhalscancer

– Data från kontaktsjuksköterskor och patienter

– Kvantitativa studier

• Enkäter till kontaktsjuksköterskor och till patienter

– Kvalitativa studier

• Intervjuer med patienter, samtliga diagnosgrupper



Kontaktsjuksköterskestudien 

• Datainsamling

– Steg 1: enkäter till kssk vid 27 enheter vid 7 länssjukhus i 

regionen. Inkomna svar från 15 enheter fördelade på 6 

länssjukhus.

– Steg 2: kvalitativa intervjuer med 14 patienter fördelade utifrån 

modellerna. Samtliga diagnosgrupper ovan representerade.

– Steg 3: enkäter till patienter KUPP (Kvalitet ur patientens 

perspektiv), ca 4 och 8 månader efter behandlingsstart (N=106). 

PR=upplevd realitet, SI= betydelse för patienten



KUPP (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) – version 

kontaktsjuksköterska

• Baserad på KUPP original men anpassad till kontext och 

uppdragsbeskrivningen

• Beaktat internationella instrument i fältet

• Version 1använd för 106 patienter resp 50 patienter

• Version 1 faktoranalys

• Revidering av frågor

• Version 2 finns nu klar, planeras att användas i en större 

datainsamling

– Wilde Larsson, Bjuresäter, Larsson 2017



Markera ditt svar med ett kryss (X) i A () och B (m) för varje fråga. 

A
SÅ HÄR VAR DET FÖR MIG 

B
SÅ HÄR BETYDELSEFULLT VAR 

DET FÖR MIG

Instämmer 
helt

Instämmer 
till stor del

Instämmer 
delvis

Instämmer 
inte alls

Ej
aktuellt

Av allra 

största 
betydelse

Av stor 
betydelse

Av ganska 

stor 
betydelse

Av liten 

eller ingen 
betydelse

Ej
aktuellt

4 3 2 1 4 3 2 1

Jag har fått bra information av kontaktsjuksköterskan om

1. Mitt hälsotillstånd
         

1. Hur min behandling skulle gå till
         

1. Mina mediciner så att jag förstod vilken effekt de hade och hur de skulle 

användas          

1. Symtom och/eller biverkningar som jag kunde vänta mig av min behandling
         

1. Symtom och/eller biverkningar som jag särskilt ska uppmärksamma
         

1. Egenvård; "hur jag bäst bör sköta min hälsa"
         

1. Egenvård; hur jag bör balansera mellan vila, vardagliga sysslor och fysisk 

aktivitet          

1. Kommande steg i min vård
         

1. Min kommande rehabilitering
         

Jag får/har fått av kontaktsjuksköterskan 

1. Bästa möjliga hjälp med symtom och/eller biverkningar av behandling
         

1. Hjälp att få effektiv smärtlindring (när jag behöver)
         

1. Uppföljning av given vård och behandling
         

1. Hjälp att få kontakt med läkare när jag behöver
         

1. Hjälp att få kontakt med andra yrkesgrupper när jag behöver (tex. dietist, 

sjukgymnast,  kurator, psykolog m.fl.)          

1. Svar på mina frågor på ett lättförståeligt sätt
         

1. Möjlighet att var delaktig i min vård
         

Jag får/har fått av kontaktsjuksköterskan

1. Vård som styrs av mina behov snarare än av rutiner
         

1. Tillgång till hjälpmedel och utrustning t.ex. material och recept när jag 

behöver          



Kontaktsjuksköterskan gav mig bra och relevant 

information om: 

N=106

Andel i % och medelvärde; skalsteg 4-1
% PR

medel

SI
medel

Sign.

(p<0.05)

Hur min behandling skulle gå till 68 2.98 3.12 --

Symtom och biverkningar som jag 

kunde vänta mig 

53 2.54 2.85 *

Symtom och biverkningar som jag skulle 

vara särskilt observant på 

48 2.38 2.72 *

Egenvård; hur jag bäst skulle sköta min 

hälsa

45 2.32 2.54 *

Kommande steg i min vård 50 2.51 2.83 *



Av kontaktsjuksköterskan (kssk) har jag fått: 

N=106 % PR
medel

SI
medel

Sign.

(p<0.05)

Namn på den kssk som är ansvarig för 

min vård

92 -- --

Bästa möjliga hjälp att hantera symtom 

och biverkningar relaterade till min 

behandling

45 2.37 2.83 *

Hjälp att få kontakt med andra 

vårdgivare när jag behöver det

45 2.21 2.40 --



N=106 % PR
medel

SI
medel

Sign.

(p<0.05)

Individualiserad vård utifrån mina behov 49 2.76 2.51 --

Bra möjligheter att delta i beslut kring 

min vård

50 2.34 2.54 *

Bra möjligheter att vara involverad i min 

rehabilitering

43 2.06 2.29 *

Av kontaktsjuksköterskan har jag fått, forts.



Min vårdplan och rehabilitering

N=106 Ja Nej Vet 

inte

Ej 

aktuellt

Har du fått en vårdplan? 44% 44% 5,5%

Har du fått möjlighet att diskutera din vårdplan? 28% 41% 21%

Har du diskuterat rehabilitering med kssk? 24% 44%

Så här betydelsefull är kssk: 

- Före behandling 78%

- Under behandling 69%

- Efter behandling 66%



Enkätstudie med kontaktsjuksköterskor

• ’Holistisk och personcentrerad vårdmodell’
• Sjuksköterskeledda mottagningar

• Kontakter kontinuerligt genom hela vårdkedjan (före, under och efter
behandling)

• Helhetsperspektiv på bedömning av behov och problem

• ’Fragmenterad och behandlingsorienterad vårdmodell’ 
• Tillgänglig inom ramen för ordinarie tjänst

• Kontakter i huvudsak begränsade till perioden före och under 
behandlingsperioden

• Fokus på att monitorera biverkningar av behandlingen

• ’En chimär’ – ”Bara ett namn på ett papper”
• Tillgänglig inom ramen för ordinarie tjänst

• Kontakter i huvudsak begränsade till perioden före behandlingsperioden



Kvalitativ intervjustudie med patienter

➢ Syftet var att beskriva vad som är betydelsefullt och 

centralt i kontaktsjuksköterskeverksamhet ur patienters 

perspektiv. Vad är betydelsefullt? Vad saknar de?

➢ Intervjuer med14 patienter som representerar alla fyra

diagnoser och alla tre modellerna för

kontaktsjuksköterskeverksamhet

➢ Grounded theory (Strauss & Corbin)



Modell 1: Holistisk och personcentrerad 
vårdmodell

• Särskild avsatt tid, tillgänglig på särskild mottagning 1-5 dagar/vecka

• Kontakt genom hela eller större delen av vårdkedjan oavsett 

kliniktillhörighet, aktiva överlämningar

• Intensitet i efterförloppet, egna möten/kontakter

• Trygghet, att känna sig omhändertagen, att vara sedd och 

bekräftad. Jag får den information jag behöver, någon som följer mig 

genom processen, lotsar mig… Jag har alltid en kontakt som jag 

vänder mig till och sedan sorterar hon vem som ska ta just den 

frågan vidare. Hon fixar allt jag behöver tex nya recept, hjälpmedel, 

nya tider för läkarbesök. Hon är kunnig och erfaren tycker jag, och 

hon ger bra råd och information.



Modell 1: Holistisk och personcentrerad 

vårdmodell

• Patienterna kände sig trygga, sedda och bekräftade. 

• Patienterna kände sig väl omhändertagna, var förberedda på 

nästa/kommande steg.

• Kssk upplevdes som kompetent, gav bra bemötande, visade 

engagemang och omtanke

• Individanpassad information, råd och stöd gavs genom hela 

vårdkedjan 

• Detta hade stor betydelse för hantering av symtom/förändrad 

funktionsförmåga.

• En eller två kssk spelade mindre roll, patienterna förhöll sig till båda



Modell 2: Fragmenterad och 

behandlingsorienterad vårdmodell

• Särskild avsatt tid för uppdraget delvis 

• Tillgänglig i mån av tid 4-5 dagar/vecka inom ramen för ordinarie 

tjänst

• Kontakt genom hela eller större delen av vårdkedjan oavsett 

kliniktillhörighet, oftast aktiva överlämningar

• Intensitet i efterförloppet mera sällan, oftast i samband med 

ordinarie läkarkontakt (”tumörkontroll”)

• Jag har fått information i en pärm, skriftlig information. Vad saknas? 

Jag får ju information om biverkningar och följder av 

operation/behandling. Just nu väntar jag på nya tider, jag har inte 

hört något från sjukhuset, men jag kallas väl skulle jag tro.  



Modell 2: Fragmenterad och 

behandlingsorienterad vårdmodell

• Patienterna kände att de hade blivit sedda och bekräftade men 

känslan av trygghet varierade

• Patienterna var osäkra på kommande steg i deras vård. 

• KSSK upplevdes snälla och kompetenta och gav bra bemötande 

• Patienterna hade fått fullständig information om behandling och 

förväntade biverkningar, upplevde sig välinformerade under 

behandlingens gång.

• Patienterna saknade ofta information och stöd i att hantera 

symtom/förändrad funktionsförmåga efter behandlingen och i 

rehabiliteringsfasen sett ur ett längre perspektiv.



Modell 3: En chimär – ett namn på ett 

papper

• Särskild avsatt tid för uppdraget som KSSK i liten eller ingen 

omfattning alls

• Tillgänglig i mån av tid 1-5 dagar/vecka inom ramen för ordinarie 

sjukskötersketjänst

• Kontakt fram till behandling och i mån av tid i samband med kontroll 

hos läkare (i samband med behandling)

• Jag har väl egentligen inte haft tillgång till nån kssk, jag har ju 

lappen där i köket med hennes namn och telefonnummer men jag 

vet inte om det var henne jag träffade när jag var därpå besök. Det 

var ju en som ringde hem till mig en gång, det kanske var hon? 



Modell 3: En chimär – ett namn på ett 

papper

• Patienterna hade en namngiven kssk men hade sporadiska 

kontakter.

• Kunde ringa om ”det var nåt” men de ville inte störa.

• Patienterna upplevde att de inte haft en KSSK, mer än på pappret.

• Osäkerhet och ovisshet om vad som var kommande steg i vården 

var framträdande. 

• Saknade information och stöd i att hantera symtom/förändrad 

funktionsförmåga efter behandlingen och i rehabiliteringsfasen, 

både i ett kortare och ett längre perspektiv.

• Perioden efter behandling karakteriserades av väntan, oro och 

osäkerhet



Kontaktsjuksköterskan gav mig bra och relevant 

information om: 

Skalsteg 4-1, medelvärde visas
M 1
n=18

M 2
n=73

M 3
n=16

Sign.

(p<0.05)

Hur min behandling skulle gå till 3.35 3.06 2.19 --

Symtom och biverkningar som jag kunde 

vänta mig av min behandling

3.12 2.47 1.87 --

Egenvård; hur jag bäst skulle sköta min 

hälsa 

3.13 2.19 1.93 *

Kommande steg i min vård 2.76 2.47 2.07 --



Jag har fått av kssk: M 1
n=18

M 2
n=73

M 3
n=16

Sign.

(p<0.05)

Individualiserad vård utifrån mina behov 3.24 2.28 1.38 *

Bästa möjliga hjälp att hantera symtom 

och biverkningar av behandling

3.00 2.25 1.67 --

Bra möjlighet att delta i beslut kring min 

vård

3.18 2.16 2.19 --

Bra möjlighet att diskutera min vårdplan 3.06 1.88 1.63 *

Hjälp att få kontakt med andra 

yrkesgrupper när jag behöver

3.00 1.89 2.40 *

Person-centrerad vård



Engagemang och säkerhet

M 1
n=18

M 2
n=73

M 3
n=16

Sign.

(p<0.05)

Det är lätt att få kontakt med kssk 2.65 2.42 2.75 --

Kssk verkar förstå hur jag upplever  

min situation 

3.06 2.64 2.50 --

Kssk visar engagemang; ”bryr sig om 

mig”

3.53 3.29 3.00 --

Jag känner mig trygg och säker med 

vården jag får av kssk

3.47 3.10 2.81 --



Individuell vårdplan och rehabilitering

Andel av patienterna i % Hela gruppen

N=106

%

Modell 1/2/3

%

Jag har fått en individuell vårdplan 44 50/43/25

Jag har fått möjlighet att diskutera 

min vårdplan med kssk

28 33/28/18

Jag har diskuterat rehabilitering 

med min kssk

24 44/19/18



Betydelse för patienterna?

• Ökad trygghet

• Kontinuitet och tillgänglighet i vården

• Behov och problem blir kontinuerligt bedömda

• Adekvata åtgärder kan sättas in i tid

• Kommunikationen mellan olika vårdenheter stärks vilket gagnar

patienterna

• Känner sig välinformerade och väl omhändertagna

• Känner till kommande steg vilket ger trygghet

• Trygghet att ha en ”egen” sjuksköterska

• Vet vem man ska vända sig till



Men… 

• De varierade patientupplevelserna visar på en ojämlikhet i 
verksamheterna.

• Bara hälften av patienterna hade fått  Min vårdplan

• Uppföljning efter behandling behöver utvecklas vidare, 
liksom rehabilitering i ett långtidsperspektiv.

• Kompetensbeskrivning behöver tas fram för utveckling och 
standardisering av uppdraget och funktionen som
kontaktsjuksköterska.



Vad kan utvecklas/förbättras?

- Delaktighet framkommer inte i intervjuerna 

- Uppföljning efter avslutad behandling över tid

- Hjälp med sena biverkningar och förändrad funktionsförmåga i 

efterförloppet

- Samtal om rehabilitering, tydliggöra rehabiliteringsplan för 

patienten

- Samtalsgrupper/stödgrupper

– En plan för omhändertagande av stora volymer av patienter!

– Avsatt tid för kontaktsjuksköterskor!

– Ett nytt uppdrag som måste få ta tid!



kaisa.bjuresater@kau.se

maria.larsson@kau.se

Tack!
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