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Bakgrund 
Bröstcentrum på Capio S.t Görans sjukhus har, sedan 
4D införts, vuxit både när det gäller personalantal och 
patientantal. Vi opererade 593 nyupptäckta 
bröstcancerfall under 2015. Eftersom antalet 
operationssalar är de samma kräver 
operationsplaneringen en ökad flexibilitet.  
 
Kontaktsjuksköterskans uppdrag är i första hand det 
psykosociala omhändertagandet efter beskedet och 
upplevelsen är just nu att mycket fokus måste läggas på 
praktisk information kring operationsplaneringen.  
 
Syfte och mål med projektet är: 
• Att strukturera upp operationsflödet för att få tydliga 
riktlinjer kring operationsplaneringen och få ett jämnare 
operationsflöde.  
• Att kontaktsjuksköterskan får fokusera på det 
psykosociala omhändertagandet. 
• Att skapa en koordinatorsfunktion som har ett 
helhetsperspektiv på operationsflödet. 
• Att få till ett ökat samarbete med 
operationskoordinatorer på övriga kirurgkliniken. 
• Att få en tydligare struktur kring kontaktsjuksköterskans 
roll, vilket ger mer utrymme för psykosociala samtal vid 
diagnosbesked.  
• Att patienten får fördjupad information kring 
operationsplaneringen och forskningsstudier vid det 
andra besöket, när chocken släppt. 

Genomförande 
Projektet startade i april 2016 som en del i en utbildning i 
RCCs regi; ”Förändringsarbete i team”. I utbildningen 
ingick att genomföra ett projekt på arbetsplatsen. I 
projektet ingick att se över lokaler, resurser och 
arbetssätt för att optimera operationsplaneringen. 
 
Projektet startade efter sommaren 2016 och en 
inskrivningsmottagning beräknades vara igång, senast till 
årsskiftet 2016-2017.  
 
Under maj-juni 2016 tydliggjorde vi koordinatorns 
funktion och insamlade patienternas synpunkter gällande 
informationen som ger preoperativt. Under juni-aug 2016 
undersöktes lokalfrågan.  
 
Under oktober 2016 schemalades två separata besök för 
patienten på försök.  
 
Utvärdering 
Projektet kommer att utvärderas i april 2017. 

Sammanfattning 
  

Bröstcentrum på Capio S:t Görans sjukhus har, sedan 4D införts, 
vuxit både när det gäller personalantal och patientantal. 
Operationsplaneringen kräver en ökad flexibilitet samt samordning  
och optimering av resurser. 
  

Kontaktsjuksköterskans uppdrag är i första hand det psykosociala 
omhändertagandet efter diagnosbeskedet och upplevelsen för 
kontaktsjuksköterskorna har varit att mycket fokus måste läggas på 
praktisk information kring operationsplaneringen.  
 

Syftet med projektet har varit att strukturera upp operationsflödet och 
även att patientens kontaktsjuksköterska ska kunna  fokusera på det 
psykosociala omhändertagandet. 
 

Målet med projektet har varit att få en större överblick över 
operationsflödet genom att man skapar en koordinatorsfunktion som 
har ett helhetsperspektiv på operationsflödet. Detta görs genom att 
en inskrivningsmottagning startas, där operationskoordinatorn är 
verksam. 

Kontaktpersoner  
Susanne Hellqvist-Larsson,  
kontaktsjuksköterska Bröstcentrum 
E-post: susanne.hellqvist-larsson@capiostgoran.se 
  

Johanna Fredman,  
kontaktsjuksköterska Bröstcentrum 
E-post: johanna.fredman@capiostgoran.se  
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