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Sammanfattning 
Nationella vårdprogramgruppen för cancer i gallvägar är först ut med att ta del 
av patienter och närståendes upplevelse av vården enligt metoden 
Experience-based co-design (NHS, England). Målet är att skapa delaktighet och 
finna områden som bör belysas i det nya vårdprogrammet. Tillsammans med 
patienter och närstående skapades en enkät. Totalt skickades 58 enkäter ut från 
fem av sex regioner varav 41 besvarades. Svaren fördelades jämnt mellan män 
och kvinnor med ett åldersspann på 33-83 år. Alla aktuella diagnoser är 
representerade. Den höga svarsfrekvensen visar på ett engagemang och en vilja 
att dela sina erfarenheter och upplevelser. I svaren framkom 11 viktiga områden 
som bör belysas i vårdprogrammet; väntetider, information, vårdplan, 
kontinuitet, stöd, bemötande, delaktighet, kontaktsjuksköterska, organisation 
och primära behov. Svaren var inte diagnosspecifika och för fördjupning 
anordnades en workshop där 6 patienter och 3 närstående valde att delta. Det 
patienter och närstående berör är oftare patientrapporterade upplevelsemått 
(PREM) än patientrapporterade resultatmått (PROM). De patientrapporterade 
upplevelsemåtten stämmer väl överens med de nationella indikatorer för god 
vård som socialstyrelsen tagit fram.  

Introduktion 
En genomgående linje i regionala cancercentrums (RCC) arbete är att 
patientperspektivet ska genomsyra arbetet. Varje nationell arbetsgrupp ska 
därför i sitt arbete med ett nytt vårdprogram använda sig av en eller flera 
patientrepresentanter eller närstående som ska delta i arbetet. Om en 
patientorganisation, som skulle kunna hjälpa till att bidra med representanter, 
inte finns kan verksamhetens patienter erbjudas att delta. När arbetet med 
vårdprogrammet för cancer i gallvägar startade våren 2014 fanns inte 
patientföreningen PALEMA. Därför behövde arbetsgruppen involvera patienter 
och närstående på annat sätt. 

Bakgrund 

Cancer i gallvägar 
Varje år diagnostiseras cirka 350 fall av cancer i gallvägarna i Sverige. Det 
drabbar fler kvinnor än män och 75 procent av patienterna är 65 år eller äldre. 
Cancer i gallvägarna är samlingsnamnet för intrahepatisk gallgångscancer, 
perihilär gallgångscancer och gallblåsecancer. Symtomen från cancer i 
gallvägarna är vaga och många gånger är tumören avancerad, dvs. har växt över 
till omkringliggande organ/vävnad, när den upptäcks. Då kan antitumoral 
medicinsk behandling eller symtomlindrande vård vara aktuell. Små tumörer i 
gallblåsan upptäcks ofta som bifynd vid operation för gallstenssjukdom. Ska 
cancern kunna botas måste den kunna opereras bort helt. 

Experience-based co-design 
En metod för att utveckla vården med hjälp av patienters upplevelser och 
erfarenheter har utvecklats i England. Tillvägagångssättet används mer och mer i 
Sverige. Anna Ringheim, utvecklingsledare på RCC väst, är en av dem som 
översatt metoden i boken: ”4 steg”. Det handlar om att fånga och förstå 
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upplevelser och erfarenheter utifrån patientens perspektiv och därigenom 
förbättra och förnya.  

Syfte 
Att identifiera områden som bör belysas i nytt vårdprogram utifrån ett patient- 
och närståendeperspektiv.  

Metod  
En mindre multiprofessionell arbetsgrupp med representanter från klinik, 
SweLiv (svenskt kvalitetsregister för cancer i lever och gallvägar) och RCC väst 
träffade tre patienter och två närstående. I det mötet fick patienter och 
närstående beskriva sin vårdprocess och för dem viktiga områden. Detta 
dokumenterades på whiteboardtavla (bild 1) och denna brainstorming 
bearbetades vidare av arbetsgruppen till en enkät. Enkäten skickades ut som 
pilot och besvarades av två patienter och en närstående för synpunkter och 
kommentarer.  
 

 
Bild 1. Brainstorming 
 
Enkäten bearbetades och sammanställdes av arbetsgruppen (bilaga 1). 
Kontaktsjuksköterska/liknande funktion alternativt leveransvarig kirurg vid 
varje levercentra kontaktades av representant från arbetsgruppen för muntlig 
och skriftlig information om projektets syfte och mål (bilaga 2). Varje region 
uppmanades att kontakta 12 patienter/närstående med en fördelning mellan 
aktuella diagnoser, ålder, kön och fas i vårdprocess.  
 
Patient eller närstående kontaktades och informerades om enkäten av 
sjuksköterska. När patient eller närstående tackade ja till deltagande 
sammanställdes bakgrundsvariabler (bilaga 3). Dessa bakgrundsvariabler 
skickades in till RCC väst. Fördelningen mellan män och kvinnor blev jämn, 
samtliga aktuella diagnoser fanns representerade och åldern på den sjuke 
varierade mellan 33 och 83 år. Totalt skickades 58 enkäter ut, varav 41 
besvarades. Region norr deltog inte (bild 2). 
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Bild 2. Utskick per region 
 
Svaren på enkäterna skickades in i bifogat svarskuvert till RCC väst. 
Bakgrundsvariablerna var inte länkade till specifik enkät vilket gör svaren på 
enkäten anonym. Svaren sammanställdes och analyserades av arbetsgruppen. 
Svar och identifierade områden blev inte diagnosspecifika (se resultat) och för 
fördjupning anordnades en workshop. Samtliga 58 patienter och närstående som 
accepterat medverkan i projektet tillfrågades om deltagande i fortsättande 
workshop, sex patienter och tre närstående deltog liksom arbetsgruppen (bild 
3). I denna rapport används citat från enkäterna för att belysa resultatet. De är 
markerade med citattecken och kursiv stil.  
 
 

 
Bild 3. Workshop 

Resultat 
Elva viktiga områden identifierades; väntetider, information, vårdplan, 
kontinuitet, stöd, bemötande, delaktighet, kontaktsjuksköterska, organisation 
och primära behov. Vårdpersonalen, även paramedicinare och andra 
stödfunktioner, behöver specifik kunskap och kompetens om gallvägssjukdomen 
och dess behandling för bästa möjliga omhändertagande. Kunskapen behöver 
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spridas till andra enheter än specialistvårdsenheten för att vårdprocessen ska bli 
optimal.  

Väntetider  
En tredjedel av patienterna och närstående upplevde att det dröjde 1-3 månader 
från första vårdbesök till cancerbesked (bild 4). För knappt hälften tog det 1-3 
månader från cancerbesked till behandlingsstart (bild 5).  
 

 
Bild 4. Tid från första vårdbesök till cancerbesked  
 

 
Bild 5. Tid från första cancerbesked till behandlingsstart 
 
Majoriteten beskriver upplevelser gällande väntetider som mindre bra. Tiden 
innan besked upplevs lång och ovissheten som finns i väntan poängteras särskilt. 
En tillgänglig kontaktperson (kontaktsjuksköterska eller liknande funktion) att 
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vända sig till önskades för tiden innan omhändertagandet på 
specialistvårdsenhet.  
 
”Väntetiden är för lång från datumet för besked till vård. Då jag fick besked fanns 
det ingen konkret handlingsplan för vad som skulle ske och när. När det väl kom 
igång så kom semestern som halverar intaget. Semester är ingen nyhet och därmed 
lätt att ta hänsyn till.”  
 
I samband med workshopen påtalade flera patienter att allt gick fort när väl 
specialistvårdsenheten involverades.  
 
”Mellan alla undersökningar tog svaren tid, men när jag fick beskedet gick allt 
fort.” 
 
Att väntetiden är lång under utredningsfasen leder till egna analyser som ”tänk 
om…” när resultatet av undersökningar/behandling sedan visar att sjukdomen 
inte är kurativ. Det är viktigt att förklara varför det blir väntetider för att skapa 
viss förståelse. 

Information och bemötande 
Bemötandet upplevs idag som mycket bra. 
 
“Tycker att det varit ett perfekt bemötande hela tiden. Har verkligen blivit sedd och 
bekräftad.” 
 
De som upplever bemötandet mindre bra beskriver en känsla av att inte ha blivit 
sedd eller bekräftad. Bemötandet har varit reserverat och mindre informativt. 
Det beskrivs även upplevelser av att behöva vara relativt frisk och kunnig för att 
orka kämpa och få sin rätt i systemet.  
 
Informationen bör ges på ett korrekt sätt och vid rätt tidpunkt . Informationen 
bör ges så fort som möjligt då det skapar förtroende och den får gärna upprepas 
då allt inte tas in på samma gång. Önskemål finns att sjukvården ska fokusera på 
det positiva. Ett nonchalant sätt att ge informationen ingav inget hopp och 
upplevdes opersonligt. Information ska även ges varför kompletterande 
undersökningar ska göras, exempelvis när tumörmisstanke finns. Även om 
sjukvården inte säger det rätt ut så tänker patienterna ändå tanken. Det anses 
viktigt att få all information svart på vitt. 
 
”Jag har blivit välinformerad hela tiden. Jag har hela tiden haft samma 
läkare/kontaktsjuksköterska vilket har varit en otrolig trygghet.” 
 
Närstående påtalade att det kändes bra att kunna påverka hur mycket 
information de fick ta emot, men att det ibland är svårt att ta till sig all 
information.  
 
Andra beskriver att de saknar information generellt. Informationen ges på olika 
sätt av olika individer på olika enheter. Det beskrevs att för att kunna få svar 
behövs kunskap, annars är du i händerna på vården och rutiner som är 
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personrelaterade. Det är framför allt den skriftliga informationen som saknas. 
Informationen under den långa väntetiden anses dålig och information gällande 
vilka symtom som ska föranleda kontakt med sjukvården, var dålig eller 
minimal. Det upplevs negativt när information om konsekvenser av operation, 
dvs. lång konvalescent eller komplikationer, saknas. Specifikt lyfts vikten av 
information om IVA-syndrom och biverkningar av kortison.  
 
”Efter operationen blev info mindre omfattande och minimalt med ronder. Normal 
vistelse i samband med denna operation är 10-12 dagar. Jag låg i/på X i två 
månader och mycket blev fel. Tumören blev ej bortopererad.” 
 
När besked om behandling ges önskas en handlingsplan. Det upplevs som 
negativt att inte veta nästa steg i vårdprocessen. Allt som går att planera och när 
det ska ske bör skrivas in i vårdplanen. Det leder till ett lugn och en trygghet när 
sjukvården visar att det finns en strategi och en plan. De som har fått en vårdplan 
är nöjda.  
 
”Ja, min vårdplan som jag fått var och är mycket bra.” 
 
”Kommer inte ihåg om den var skriftlig, men kände att vi var välinformerade hela 
tiden.” 
 
Det upplevs bra att den är skriftlig eftersom det muntliga lätt glöms bort. En 
tidplan är ett måste för planeringen av prover, röntgen, operation etc. Denna 
plan är viktig oavsett vilken behandling som är aktuell. Den ska vara skriven med 
ett språk som alla förstår, förkortningar bör undvikas. En vårdplan kan inte 
underskattas och bör ges, men det är viktigt att den även används i det dagliga 
arbetet.  
 
”Att skriva en vårdplan är en sak, men att följa det och kontrollera att det följs 
behöver förbättras.” 
 
De som inte fått någon skriftlig vårdplan beskriver att de har fått ringa mycket 
själva och fråga efter svar om när, var och vad som kommer hända i nästa skede. 
Det saknas kontaktuppgifter kring stödfunktioner såsom kurator eller psykolog. 
I vårdplanen ska även stödprocesserna planeras in såsom exempelvis kurator, 
sjukgymnast och dietist. 
 
”Ingen skriftlig vårdplan, frågor besvarades olika från läkare och sköterskor. Har ej 
fått reda på om läget förbättrats eller försämrats. Saknar någon att tala med.” 
 
”Aldrig fått någon plan över huvudtaget! Allt kan förbättras. Min delaktighet har 
inte varit signifikant. Det är inte så lätt att ställa krav när man är svårt sjuk.” 
 
Närstående önskar också en skriftlig vårdplan eftersom det är svårt att hålla reda 
på all information som givits muntligen. Närstående bör delta i den mån det går. 
 
Vissa har aktivt avböjt vårdplan, andra beskriver att de inte har haft behov av en. 
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”Vill inte ha någon eftersom det inte fanns någon botande behandling.” 
 
”Tror det hade varit svårt att skriva en vårdplan i mitt fall.” 

Kontinuitet, kontaktsjuksköterska och delaktighet 
Kontinuitet skapar trygghet och är en viktig faktor för att känna sig sedd och 
bekräftad. Upplevelsen av att lämna över till någon annan som har kontroll. Att 
ha en kontaktperson är viktigt. 
 
”Under hela min sjukdomstid har jag haft samma läkare/sköterska. Detta önskar 
jag att alla skulle få ha. Som sjuk är man väldigt utsatt, men genom att hela tiden 
ha samma kontakt har jag blivit lugn och känt mig trygg.” 
 
”Jag är helt övertygad om att det är där sjukvården ska fokusera, att varje patient 
ska ha så få kontaktpersoner som möjligt.” 
 
Kontaktsjuksköterska uppfattas som en funktion som finns tillgänglig och som 
lämnar rätt besked vid rätt tidpunkt. Kontaktsjuksköterskan är ett 
uppmuntrande stöd för patient och närstående. Funktionen är viktig för 
kontinuiteten och samordnar kontakten mellan läns- och universitetssjukhus.  
 
”Den viktigaste personen har varit min kontaktsjuksköterska som har lämnat rätt 
besked vid rätt tid.” 
 
”Mitt länssjukhus har utmärka kontaktsjuksköterskor som hjälpt mig i 
stort/smått.” 
 
Det upplevs negativt att behöva byta kontaktsjuksköterska för exempelvis 
cytostatikabehandling. Alla patienter har inte blivit erbjuden en 
kontaktsjuksköterska, vilket de gärna hade velat.  
 
”Nej, hade gärna velat ha en sådan, ingen frågade eller föreslog detta.” 
 
När funktionen blir personbunden och saknas i samband med ledighet känner 
sig patienten sviken. Tillgängligheten hos befintliga kontaktsjuksköterskor har 
också lyfts som negativ, till exempel att telefontiden varit för kort för det antal 
som ringer och att samtalen många gånger är långa.  
 
”Jag fick reda på att jag skulle få en sköterska som skulle hålla kontakt. Ringde en 
gång sedan hade hon semester och ingen hörde av sig fast jag hade behövt henne. 
Fanns ingen vikarie fick jag reda på.” 
 
Att få träffa den ansvarige operatören efter operationen är viktigt. Gärna även 
vid återbesök.  
 
”Ansvarig kirurg har varit fantastisk, men har efterhand blivit (som jag uppfattar 
det) så hårt belastad att han inte riktigt har hunnit med att kommunicera med 
mig/följa upp.” 
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”Allting har varit bra, men jag hade gärna velat träffa läkaren som opererade efter 
operationen.” 
 
När kontinuiteten är dålig upplevs detta som negativt. 

Organisation och kompetens 
Aktiva överlämningar är viktiga. Samordningen mellan sjukhusen upplevs dålig 
och att de olika journalsystemen hämmar oss.  En variation i kvalitet mellan olika 
vårdenheter, både vad gäller kompetens och bemötande, lyfts och tolkas som 
negativt. Specifik kunskap om sjukdom, kolangit och yttre PTC-dränage kan bli 
bättre för samtliga professioner, även på andra enheter än specialistvårdsenhet. 
Dålig symtomlindring gör att väntetiden på akutmottagningen blir lång. En vilja 
av att ges möjlighet att komma direkt till avdelning vid symtom finns.  
 
”Stor variation i kvalitet mellan olika vårdenheter båda kvaliteten på kompetens 
och bemötande.” 
 
Överlämningarna mellan olika enheter upplevs inte fungera optimalt. För att 
något ska hända måste patienten själv bevaka och ringa. Annars upplevs det som 
att sjukvården glömmer bort eller bortprioriterar för andra patienter.  
 
”Om saker och ting ska hända så måste du själv bevaka och ringa annars glöms du 
bort eller bortprioriteras för andra patienter.” 
 
När överrapporteringarna inte fungerat optimalt eller uppföljning eftersatts 
skapas en oro, både för patient och närstående.  

Stöd  
Det beskrivs att stöd ges när det efterfrågas från patient eller närstående. 
Sjukvården behöver dock bli mer flexibel och tillgänglighet bör bli bättre, 
exempelvis med telefontider. Det upplevs negativt att som patient bli lovad något 
från sjukhuset som sedan inte efterlevs, exempelvis uppföljande telefonsamtal 
från vårdavdelning efter utskrivning. 
 
Det efterfrågades individuell bedömning eftersom de hade individuella behov. 
Flera hade inga symtom vid diagnostillfället utan cancern hittades som bifynd i 
andra utredningar. De symtom som beskrevs var annars trötthet, gulsot, mörk 
urin, klåda och viktnedgång. Vid workshopen beskrevs upplevelsen av att helt 
plötsligt leva som sjuk.  
 
Flertalet har blivit erbjudna kontakt med kurator, dietist och sjukgymnast. Vissa 
har aktivt tackat nej då de upplevde att behov saknades. Andra blev kontaktade 
utan att själva behöva ta kontakt.  
 
”Vi fick träffa de personer som hade ansvar för rehabiliteringen ex. kurator, dietist 
och sjukgymnast. Vi fick veta hur vi skulle hjälpa till i rehabiliteringen och blev 
även erbjudna enskilda samtal med kuratorn för att prata om våra egna 
upplevelser.” 
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Det upplevdes positivt att sjukvården tog kontakt med patient eller närstående, 
men att bli kontaktad per telefon och inte något mer upplevdes inte som ett stöd. 
 
”Vi var väldigt glada över att de tog kontakt med oss och att vi inte behövde söka 
upp dem eller anstränga oss alls för att få stöd.” 
 
Andra har själva fått söka hjälp efter hemkomst. Åldern på den stöttande 
personen kan också ha betydelse. Det upplevdes svårt att få stöd av någon som 
är mycket yngre.  
 
Det som framför allt upplevs mindre bra är stödet till närstående. I samband med 
workshopen lyftes hur svårt det var att stå bredvid, att resa långt till sjukhuset 
för att hälsa på och hur svårt det var att få parkeringsplats. Där framkom att 
närstående önskar egen kontaktperson eftersom de har egna frågor, upplever att 
sjukvården har förväntningar på dem som närstående samtidigt som de är 
medsjuka. De behöver någon annan att samtala med och att känna att de själva 
hinner med som människa. Sjukvården har en tendens att hänvisa vidare och att 
lämna över mycket ansvar på närstående. Det diskuterades även om stöd till 
närstående, liksom en del av patientens rehabilitering, skulle ligga på samhället i 
stort och inte på specialistvårdsenheten.  
 
”Min närmaste anhörige har inte upplevt någon av sjukvårdens stöd.”  

Primära behov 
Vårdmiljön nämns som en viktig faktor. Enkelrum är önskvärt vid svår sjukdom 
och det känns inte bra när män och kvinnor delar sal. 
 
Flera nämner att sjukhusmaten är dålig och att kommunikationen mellan dietist 
och vårdpersonal/kök är dålig.  

Diskussion 

Metod 
Enkät med öppna frågor som informationskälla upplevdes inte enbart positivt. 
Ett förslag från patientföreträdare var att använda sig av fokusgrupper. 
Workshopen anses vara en fokusgrupp. Det var dock svårt att få upplevelserna 
diagnosspecifika. Kvalitativa intervjuer en tid efter insamling, sammanställning 
och analys hade kanske nått längre.  
 
Det personliga mötet mellan patient, närstående och vårdpersonal i samband 
med workshop var givande på många sätt.  
 
Den multiprofessionella arbetsgruppen som analyserade svaren var väl 
sammansatt.  
 
Att engagera samtliga levercentran i Sverige i projektet var en fördel. En stor 
brist att upplevelser från patienter i norr saknas.  
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Resultat  
Svaren var inte diagnosspecifika. Det patienter och närstående berör är oftare 
patientrapporterade upplevelsemått (PREM) än patientrapporterade 
resultatmått (PROM). De patientrapporterade upplevelsemåtten stämmer väl 
överens med de nationella indikatorer för god vård som socialstyrelsen tagit 
fram. 
 
Vid workshopen frågades efter kvalitetsindikatorer. Patienter och närstående 
efterfrågade ärlighet och att få klara besked (att känna sig bekräftad och sedd 
som människa). Tillgänglighet var en annan kvalitetsindikator.  
 
Vissa svar var svåra att tolka. Det framkommer inte tydligt om enheten använder 
sig av skriftlig individuell vårdplan utifrån nationella rekommendationer eller 
vad patient och närstående egentligen svarat på. Majoriteten av uppfattningarna 
kring stöd och stödfunktioner är positiva. Det är svårt att tolka svaren om det 
gäller delar eller hela processen och vad ordet rehabilitering betyder.  

Hur ska resultaten användas? 
Resultatet i detta projekt stödjer utvecklingen av PREM och PROM i 
cancerprocessen då dessa kvalitetsindikatorer efterfrågas.  
 
Dagens diagnosspecifika kvalitetetsinikatorer bör kompletteras med indikatorer 
för god vård och måste mätas i cancerprocessen.  
 
Resultatet av detta arbete kommer finnas med i nationellt vårdprogram för 
cancer i gallvägarna. Där benämns patient- och närståendegruppen som 
”patientföreträdarna”.  
 
Resultatet har redan presenterats som poster (bilaga 4) vid Nationella 
kvalitetsregisterkonferensen 2015 och metoden som kort föredrag vid 
Kirurgveckan i Örebro 2015. 

Framtid 
Arbetet med detta projekt väckte flera frågor, exempelvis hur sjukvården 
utnyttjar väntetider och vad som kan göra utredningsfasen bättre. Under hösten 
2015 påbörjades det nationella arbetet med Standardiserade Vårdförlopp (SVF) 
där syftet är att minska tiden för utredning och väntan på första behandling.  
 
SweLiv har påbörjat arbetet med att få in PROM- och PREM-mått i 
kvalitetsregistret och kvalitetsindikatorerna ska utvecklas. Under hösten 2015 
inleds även ett arbete med att utveckla årsrapporten. 
  
I workshopen framkommer hur tacksamma patienterna som tagit sig igenom 
processen är. Det vore intressant att ta reda på hur de nådde dit och även hur de 
andra mår, de som inte lyckades?  
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Arbetsgruppen tackar samtliga patienter och närstående för deltagande i detta 
projekt.  
 
Bilagor: 
1. enkät 
2. skriftlig information medarbetare 
3. bakgrundsvariabler  
4. poster 
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Vi	  vill	  förbättra	  vården	  men	  kan	  inte	  göra	  det	  utan	  dig!	  
	  
Vi	  behöver	  din	  hjälp	  för	  att	  utveckla	  och	  förbättra	  vården	  av	  cancer	  i	  gallvägar	  och	  
gallblåsa.	  
	  
Som	  patient	  eller	  närstående	  har	  du	  unika	  erfarenheter	  och	  upplevelser	  som	  kan	  hjälpa	  
oss	  att	  göra	  vården	  bättre.	  En	  fråga	  vi	  ställer	  oss	  är,	  vad	  är	  viktigt	  för	  dig	  i	  den	  vård	  du	  
fått/får?	  
 
Vad	  innebär	  det	  att	  fylla	  i	  denna	  enkät?	  
Denna	  enkät	  kommer	  att	  skickas	  ut	  till	  patienter/närstående	  i	  hela	  Sverige	  som	  är	  
tillfrågade	  att	  delta	  i	  detta	  projekt.	  
Vi	  önskar	  att	  du/ni	  fyller	  i	  frågorna	  nedan,	  och	  sänder	  in	  till	  Regionalt	  cancercentrum	  
väst	  (RCC	  väst)	  i	  bifogat	  svarskuvert.	  RCC	  väst	  gör	  sedan	  en	  sammanställning	  över	  de	  
inkomna	  svaren.	  	  
I	  denna	  sammanställning	  kommer	  inga	  uppgifter	  att	  finnas	  som	  gör	  att	  individuella	  
händelser	  kan	  identifieras.	  	  
	  
Vi	  önskar	  få	  in	  ditt/ert	  svar	  inom	  en	  vecka	  efter	  att	  ni	  mottagit	  enkäten.	  
	  
Vad	  händer	  sen?	  
De	  erfarenheter	  och	  upplevelser	  som	  redovisas	  kommer	  att	  presenteras	  för	  den	  
nationella	  vårprogramguppen	  som	  en	  vägledning	  för	  vad	  som	  bör	  tas	  upp	  i	  
vårdprogrammet.	  	  
	  
Ytterligare	  information	  om	  nationella	  vårdprogram	  finner	  du/ni	  på:	  
http://www.cancercentrum.se/sv/Vardprogram/	  
	  
Du/ni	  kommer	  eventuellt	  att	  kontaktas	  framöver	  för	  att	  ha	  möjlighet	  att	  medverka	  i	  en	  
workshop.	  	  
	  
Vi	  hoppas	  du/ni	  vill	  vara	  med	  oss	  i	  arbetet	  att	  göra	  vården	  bättre.	  Har	  du/ni	  frågor	  eller	  
funderingar	  –	  tveka	  inte,	  ta	  kontakt	  med	  oss!	  
	  
	  
Frågor?	  
Malin	  Samuelsson,	  RCC	  väst	  
0761-‐11	  71	  55	  
malin.samuelsson@rccvast.se	  
	  
Nationella	  vårdprogramgruppen	  
Maria	  Sandgren,	  Lena	  Söderberg,	  Magnus	  Rizell,	  Malin	  Samuelsson	  

	  



	  
	  	  
	  
	  
Bakgrundsfakta	  	  
Din	  situation	  
!	   Närstående	  

!	   Patient	  
	  

Hur	  besvaras	  enkäten	  
!	   Själv	  
!	   Tillsammans	  
	  
Hur	  lång	  tid	  tog	  det	  från	  första	  vårdbesök	  till	  ett	  cancerbesked?	  
!	   Mindre	  än	  1	  vecka	  
!	   1	  vecka	  upp	  till	  4	  veckor	  	  
!	   1-‐3	  månader	  
!	   Mer	  än	  3	  månader	  
!	   Vet	  ej	  
	  
Hur	  lång	  tid	  tog	  det	  från	  första	  cancerbesked	  till	  dess	  behandling	  påbörjades?	  
!	   Mindre	  än	  1	  vecka	  
!	   1	  vecka	  upp	  till	  4	  veckor	  	  
!	   1-‐3	  månader	  
!	   Mer	  än	  3	  månader	  
!	   Vet	  ej	  
	  
Vilken/vilka	  vårdgivare	  är	  eller	  har	  varit	  ansvariga	  för	  dig	  eller	  din	  närstående	  under	  
utredning,	  behandling	  och	  uppföljning?	  	  
!	   Primärvård	  
!	   Läns/länsdelssjukhus	  (hemortssjukhus)	  
!	   Regionklinik	  	  
!	   Annan	  enhet,	  ange:	  
	  
	  
	  
	  
På	  de	  öppna	  frågorna	  nedan	  är	  vi	  tacksamma	  om	  du/ni	  skriver	  mer	  än	  ok	  eller	  
bra,	  för	  då	  vet	  vi	  vad	  som	  ligger	  bakom	  det	  ordet.	  	  	  	  
	  
	  
1.	  Väntetider 
Vilka	  upplevelser/erfarenheter	  har	  du	  gällande	  väntetider?	  	  
Var/är	  det	  något	  som	  berör/berört	  dig	  extra	  mycket	  och	  i	  så	  fall	  vad?	  
	  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	  
	  
	  



	  
	  
2.	  Information	  och	  delaktighet	  
2.1	  Vilka	  upplevelser/erfarenheter	  har	  du	  gällande	  information	  från	  läkare	  och	  
sjuksköterskor	  om	  exempelvis	  biverkningar/komplikationer	  och/eller	  behandling?	  
	  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	  
2.2	  Vilka	  upplevelser/erfarenheter	  har	  du	  gällande	  den	  skriftliga	  plan	  som	  du	  mottagit	  
över	  vad	  som	  ska	  ske	  i	  din	  vårdresa	  och	  när,	  en	  så	  kallad	  min	  vårdplan?	  
Fick	  du	  eller	  din	  närstående	  någon	  skriftlig	  vårdplan	  (ja/nej)	  
Om	  ja:	  vad	  var	  bra?	  Vad	  kan	  förbättras?	  Vad	  saknade	  du?	  Var	  du	  delaktig?	  	  
Om	  nej:	  hade	  du	  velat	  ha	  en	  och	  vad	  skulle	  det	  i	  så	  fall	  stått	  i	  den?	  	  
	  
	  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  
	  
2.3	  Vilka	  upplevelser/erfarenheter	  har	  du	  gällande	  bemötandet,	  har	  du	  blivit	  sedd	  och	  
bekräftad?	  	  
	  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  
	  
	  
	  
	  
3.	  Stöd	  och	  stödpersoner	  
3.1	  Vilka	  upplevelser/erfarenheter	  har	  du	  gällande	  sjukvårdens	  stöd	  för	  exempelvis	  
rehabilitering,	  symtomlindring,	  till	  närstående?	  
	  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  
	  
	  
	  
	  



	  
3.2	  Vilka	  upplevelser/erfarenheter	  har	  du	  gällande	  din	  kontaktsjuksköterska?	  
Har	  du	  eller	  din	  närstående	  haft	  tillgång	  till	  en?	  (ja/nej)	  
Om	  ja:	  vad	  var	  bra?	  Vad	  kan	  förbättras?	  Vad	  saknade	  du?	  
Om	  nej:	  hade	  du	  velat	  ha	  en?	  	  
	  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  
	  
3.3	  	  Vilka	  upplevelser/erfarenheter	  har	  du	  själv	  eller	  av	  din	  närstående	  gällande	  att	  
erbjudas	  kontakt	  med	  ex.	  kurator,	  dietist,	  sjukgymnast,	  hemsjukvård	  med	  flera?	  
	  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  
	  
4.	  Organisation	  och	  kompetens	  
Vilka	  upplevelser/erfarenheter	  har	  du	  gällande	  kompetensen	  hos	  professionen,	  kontinuitet	  
av	  antal	  personer	  i	  din	  eller	  din	  närståendes	  vård,	  hur	  var	  eventuella	  övergångar	  mellan	  
olika	  vårdgivare	  etcetera?	  
	  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  
	  
5.	  Övrigt	  
Övriga	  upplevelser/erfarenheter	  som	  vi	  missat	  att	  ta	  upp	  och	  som	  du	  önskar	  delge	  oss	  
och	  som	  kan	  vara	  av	  stor	  vikt	  att	  vi	  belyser	  i	  det	  nationella	  vårdprogrammet?	  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  
	  
STORT	  TACK	  för	  att	  du	  tagit	  dig	  tid	  att	  besvara	  frågorna!	  	  
Nationella	  vårdgruppen	  
	  
Dina	  svar	  skickas	  i	  bifogat	  förfrankerat	  kuvert	  till	  	  
Regionalt cancercentrum väst 
Malin Samuelsson 
Medicinaregatan 18 G 
413 90 Göteborg	  



 
 
 
Hej!	   
  
Just nu skrivs ett nationellt vårdprogram för cancer i gallvägar och gallblåsa. 
Vårdprogramgruppen önskar ta reda på vad som är viktigt för patient/närstående i 
den vård vi i Sverige bedriver och vad som ska belysas i vårdprogrammet. 
 
En arbetsgrupp, bestående av representanter från den patientnära vården, 
kvalitetsregistret SweLiv, vårdprogramgruppen, utvecklingsledare och RCC väst, har 
sammanställt en enkät (bilaga 1) med öppna frågor som berör olika delar i 
vårdprocessen. 
Svaren på enkäten kommer att analyseras av arbetsgruppen och användas i arbetet 
med det nationella vårdprogrammet. 
När vårdprogrammet är färdigt för att skickas ut på remiss kommer deltagande 
patienter/närstående inbjudas att ta del av vårdprogrammet och delta i en workshop 
för att diskutera om patientperspektivet har belysts på ett korrekt sätt. Denna 
workshop kommer ske 2015/2016. Inför denna workshop kommer vi att ta kontakt 
med er igen. 
  
Vi behöver nu omgående din hjälp 
Vi behöver identifiera minst 12 lämpliga patienter/närstående från respektive 
levercentra (6 stycken i Sverige). Vårt önskemål är att dessa patienter/närstående 
väljs ut med en spridning mellan diagnoser (C22.1, C23.9, C24), kön, ålder, fas i 
vårdprocess etc. Identifierade patienter eller närstående rings upp av lämplig 
kontaktperson från ert centra (kontaktsjuksköterska eller liknande) och informerar om 
enkäten och syftet. 
 
Tackar patienten ja till deltagande i projektet fyller ni i bakgrundsformulär, en per 
patient (bilaga 2) samt lista med namn, personnummer och adress (bilaga 3). 
Bakgrunds- och patientdataformulär skickas till RCC väst (adress nedan). 
Därefter skickar regionrepresentanten ut enkät till patienter/närstående. 
  
Då tiden är knapp önskar vi att ni skickar ut enkäten till patient/närstående senast  
21:a november. 
Patient/närstående uppmanas att besvara och skicka in enkäten i bifogat svarskuvert 
till RCC väst senast den 4:e december.  
 
Vid ev. frågor kontakta gärna någon i arbetsgruppen: 
Maria Sandgren, maria.sandgren@lio.se 010-103 00 00 (sjukhusets växel) 
Malin Samuelsson, malin.samuelsson@rccvast.se 0761-11 71 55 
 
Tack för er hjälp. 
Mvh 
Arbetsgruppen via Maria Sandgren 
 
Adress RCC väst: 
Malin Samuelsson 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 GÖTEBORG 

 



Bakgrundsvariabler	  
(fylls	  i	  av	  vårdpersonal	  som	  delar	  ut	  enkäten)	  
Skickas	  till	  regionalt	  cancercentrum	  väst	  
	  
Regionalt	  cancercentrum	  	  
!	   Norr	  
!	   Stockholm/Gotland	  
!	   Syd	  
!	   Sydost	  
!	   Uppsala/Örebro	  
!	   Väst	  
	  
Situation	  
!	   Anhörig	  
!	   Patient	  	  	  	  Man	  !	  	  Kvinna	  	  !	  
	   	  

Födelseår,	  patient:	  	  
	  
Vilken	  diagnos	  har/hade	  patienten?	  
!	   Cancer	  i	  lever	  (intrahepatisk	  gallvägscancer)	  
!	   Cancer	  i	  gallgångar	  (extrahepatisk)	  
!	   Cancer	  i	  gallblåsa	  
!	   Annan	  diagnos,	  ange:	  	  
	  
Patientens	  vårdsituation	  
!	   Väntar	  på	  en	  cancerbehandling	  
!	   Är	  under	  pågående	  cancerbehandling	  
!	   Går	  på	  uppföljning	  
!	   Annan	  situation,	  ange:	  
	  
Patientens	  allmäntillstånd	  enligt	  ECOG	  (vid	  telefonkontakt/vid	  tillfället	  för	  tillfrågan)	  
!	   Klarar	  all	  normal	  aktivitet	  utan	  begränsning.	  
!	   Klarar	  inte	  fysiskt	  krävande	  aktivitet	  men	  är	  uppegående	  och	  i	  stånd	  till	  lättare	  arbete	  
!	   Är	  uppegående	  och	  kan	  sköta	  sig	  själv	  men	  klarar	  inte	  att	  arbeta.	  Är	  uppe	  och	  i	  rörelse	  mer	  än	  50%	  av	  dygnets	  

vakna	  timmar	  
!	   Kan	  endast	  delvis	  sköta	  sig	  själv.	  Är	  bunden	  till	  säng	  eller	  stol	  mer	  än	  50%	  av	  dygnets	  vakna	  timmar	  
!	   Klarar	  inte	  någonting.	  Kan	  inte	  sköta	  sig	  själv.	  Är	  bunden	  till	  säng	  eller	  stol.	  
!	   Död	  
	  
Vilken/vilka	  behandlingar	  är	  eller	  har	  varit	  aktuella	  som	  du	  vet	  om	  just	  nu?	  
Biopsi	  
!	   Nej	  
!	   Ja	  
!	   Planerad	  
	  
Avlastning	  med	  stent/dränage	  (ERCP/PTC)	  
!	   Nej	  
!	   Ja	  (avsultad	  eller	  pågående)	  
!	   Planerad	  
	  
Operation	  
!	   Nej	  
!	   Ja	  
!	   Planerad	  



	  
Lokal	  behandling	  utan	  öppen	  operation,	  såsom	  ablation/strålning	  
!	   Nej	  
!	   Ja	  
!	   Planerad	  
	  
Cytostatika	  (cellgift)	  
!	   Nej	  
!	   Ja,	  avslutad	  
!	   Ja,	  pågående	  
!	   Planerad	  
	  
Vilken/vilka	  vårdgivare	  har	  varit	  ansvarig	  för	  utredning,	  behandling	  och	  uppföljning?	  
!	   Primärvård	  
!	   Läns-‐/länsdelssjukhus	  
!	  
!	  

Regionklinik	  
Ej	  känt	  

!	   Annan	  enhet,	  ange:	  
	  

	  
Vilken/vilka	  specialister	  har	  varit	  ansvarig	  för	  utredning,	  behandling	  och	  ev	  
uppföljning?	  
!	   Mag-‐tarmmedicin	  
!	   Kirurgiska	  kliniken	  
!
!	  

Onkologiska	  kliniken	  
Palliativ	  enhet	  (avancerad	  sjukvård	  i	  hemmet)	  

!	   Annan	  enhet,	  ange:	  
	  
 
 
Bakgrundsvariabler skickas till: 
Regionalt cancercentrum väst 
Malin Samuelsson 
Medicinaregatan 18 G 
413 90 Göteborg 
 



Under våren 2015 träffas patienter, närstående och representanter från vårdprogramsgruppen i en workshop för att fördjupa områdena. 
Maria Sandgren, specialistsjuksköterska, SweLiv, maria.sandgren@regionostergotland.se
Lena Söderberg, specialistsjuksköterska, SU/Sahlgrenska, lena.soderberg@vgregion.se
Magnus Rizell, överläkare/registerhållare, SweLiv, magnus.rizell@vgregion.se
Malin Samuelsson, utvecklingsledare vård, RCC väst, malin.samuelsson@rccvast.se
Anna Ringheim, utvecklingsledare, RCC väst, anna.ringheim@rccvast.se

Mer än cancer i ett organ
patientmedverkan i nytt vårdprogram

väntetider

delaktighet

bemötande

kontakt-
sjuksköterska

organisation

information

kompetens kontinuitet

stöd

vårdplan

primära behov

Nationella vårdprogramsgruppen för cancer i gallblåsa och gallvägar är först ut med att ta del av patienter och närståendes upplevelser av vården enligt metoden 
Experience-based co-design (NHS, England). Målet är skapa delaktighet och finna områden som bör belysas i det nya vårdprogrammet. 
 
Tillsammans med patienter och närstående skapades en enkät. Totalt skickades 58 enkäter ut från fem av sex regioner, varav 42 besvarades. Svaren är jämnt för-
delade mellan män och kvinnor med ett åldersspann på 33-83 år. Alla diagnoser är representerade. Den höga svarsfrekvensen visar på ett engagemang och en 
vilja att delge sina erfarenheter och upplevelser. 

I svaren framkom 11 viktiga områden som bör belysas i vårdprogrammet. Citaten är exempel på svar från enkäten.


