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Designprojekt på Kirurgimottagningen SU/S.                        

Projektnamn: Postoperativ Drop-in mottagning.  

Kort beskrivning av vår arbetsplats:                                                                                
Kirurgimottagningen Sahlgrenska sjukhuset. Hos oss bedrivs öppenvård för en 
mängd olika patientkategorier med tyngdpunkt på patienter som skall behandlas 
kirurgiskt för cancer. Vi arbetar i tre olika team: Bröst och malignt melanom, 
Övre gastro och Endokrin-buksarkomteamet. Patienter remitteras till 
mottagningen internt inom SU, från andra sjukhus, vårdcentraler samt på egen 
remiss.  

Till enheten hör även en dagvårdsavdelning dit patienter kommer inför sin 
operation, övervakas efter ingrepp samt får behandlingar av olika slag. På 
Kirurgimottagningen erbjuds alla patienter med cancerdiagnos en 
kontaktsjuksköterska. Vår målsättning är att ha en hög kontinuitet samt god 
tillgänglighet. 

Define   

Vi ville införa en Drop-in mottagning, öppen på vardagar, dit våra patienter 
kunde komma med besvär/problem upp till en månad efter operation.                                      
Trots pågående arbeten för ökad delaktighet/ tillgänglighet framkom det brister 
gällande detta. Vid en fokusgrupp som bildades på initiativ av Regionalt 
cancercentrum (RCC) i projektet att bilda ett Bröstcancercentrum uttryckte 
patienterna önskemål om att lättare och snabbare kunna komma i kontakt med 
oss på Kirurgimottagningen. I daglig kontakt med patienter och närstående är 
svårigheten att nå oss ett vanligt klagomål. Övergripande och 
mottagningsspecifika enkäter inom Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) har 
visat på samma problem.  

Mot bakgrund av detta avser vi med vårt projekt att försöka lösa problemet med 
dålig tillgänglighet. 

Målet med projektet är att skapa värde för patient och närstående genom att 
förbättra tillgängligheten på Kirurgimottagningen. Vi tror att det kan kännas 
tryggt för patienten att kunna komma utan att boka tid eller ringa innan. För att 
kunna starta upp projektet involverades verksamhetschef, vårdenhetschefer, 
KSSK/sjuksköterskor, undersköterskor, kanslister/sekreterare och läkare från de 
olika teamen på mottagningen och vårdavdelningarna. 

 

Tidsplan: Start VT 2015 utvärderas fortlöpande fram till VT 2016.  
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Measure 

För att skaffa ett utgångsläge inför starten av vårt designprojekt och inhämta 
åsikter från patienterna delade vi ut enkäter till samtliga patienter under en vecka 
med frågor på tema Drop-in och tillgänglighet. Våra kollegors åsikter 
inhämtades genom att vi tillsammans gjorde ett släktskapsdiagram där alla 
närvarande, indelade i tre mindre grupper, förutsättningslöst fick uttrycka sig. 
De punkter som kom fram delades in i kategorier, poängsattes därefter och en 
mening formulerades per grupp. Det gjorde att alla blev delaktiga och 
engagerade i processen. 

Denna typ av mottagning ligger i linje med den nationella cancerstrategin som 
säger att vi måste möta patienters och närståendes krav på information, 
delaktighet och kvalitet i omhändertagandet. Detta betyder bl.a. att patienten 
själv ska ges möjlighet att bedöma och fatta beslut när hen behöver stöd och 
hjälp från oss. Patientens behov styr vården.  

 

Analyze  

Sammanställning av släktskapsdiagram med kollegorna 
 
Det resulterade i både positiva och negativa synpunkter samt en del farhågor 
gällande Drop-in mottagning. Vi enades om att ökad tillgänglighet möter 
patientens behov och ger trygghet, skapar delaktighet men förutsätter ökat 
egenansvar för patienten. 

Positiva citat:                                                                                                                
”Ökad tillgänglighet”                                                                                                                   
”Kan komma vid behov”                                                                                               
”Patientens eget behov styr”                                                                                               
”Värde och trygghet för patient och närstående”                                                                    
”Rolig mottagning att ha!”                                                                                                                                    

Negativa citat:                                                                                                                   
”Lång väntan på sin tur”.                                                                                                   
”Kan komma så många patienter att man inte hinner med”                                                         
”Kan bli jobbigt med bedömning om inte läkare finns på plats”                                
”Svårigheter med schemaläggning”                                                                                
”Stressigt”                                                                                                                        
”Rörigt”                                                                                                                                    
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Sammanställning av patientenkäter 

Vi delade ut 100 stycken enkäter till patienter som var på återbesök under en 
veckas tid varav 85 besvarades. Frågorna på enkäten handlade även om 
kontinuitet och kontaktsjuksköterskefunktionen men de redovisar vi inte här. 
Två utav frågorna berörde vårt projekt. Den första frågan kunde man besvara 
med ja eller nej och det fanns utrymme för kommentarer. Den andra frågan var 
helt öppen för patienternas egna synpunkter, där vi valt att redovisa i citatform. 
Utifrån dessa svar kände vi oss stärkta i att jobba vidare med vårt projekt då det 
över lag upplevdes positivt att starta Drop-in med fokus på patientens behov.                                                                      
Vi tror att den höga svarsfrekvensen beror på att patienterna kände sig 
uppmärksammade, delaktiga och kunde påverka. Enkäten besvarades anonymt 
innan patienten lämnade mottagningen. Vi poängterade särskilt att deras svar var 
viktiga för att utveckla öppenvården.  

Fråga 1. Skulle du vilja ha möjligheten att komma på en Drop-in 
mottagning under den första månaden efter operation? 

Utdelade enkäter: 100 st. 

Besvarade enkäter: 85 st. 

 Ja: 54 st.  

Nej: 25 st.  

Inget svar: 6 st. 
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Fråga 2. Av vilket skäl skulle du vilja komma på en sådan mottagning?                                                
Vi har kategoriserat citaten i positiva och negativa.                                          
Här följer några exempel                                                       

Positiva citat:                                                                                                                    
”Känner sig liten och osäker”                                                                                                         
”Slipper boka tid”                                                                                                                   
”Slippa telefonkö”                                                                                                                     
”Toppen vid behov”                                                                                            
”Lättillgänglig uppföljning av operation”                                                                                       
” Få svar på både svåra och enkla frågor, allmän kontroll”                                                                                    
”Vill gärna ha en snabb tid vid akuta besvär”                                                                                                                                                                           
”Om man är orolig och vill tala samt visa upp sitt operationssår, inget man 
kanske kan ta på telefon”                                                                                                             
”Möjlighet att få information och prata” 

Möjlighet	  till	  drop-‐in	  besök	  på	  
Kirurgimottagningen	  SU/S

Ja	  63,5	  %

Nej	  29,5	  %

Ej	  svarat	  7%
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Negativa citat:                                                                                                         
”Tveksam, bra med fast tid kanske”                                                                                  
”Nej, bor i Mariestad”                                                                                                               
”Kan bli lång väntan, ringer hellre och bokar tid”                                                  
”För att det i dagsläget inte går att ringa”                                                                                                                                                 

Vi kunde konstatera att patienterna som besvarade enkäten var övervägande 
positivt inställda till denna form av mottagning.                                                                                                      

Design                                                                                                                                  

De patienter som bereds plats är nyopererade, inom en månad, och med besvär 
relaterade till ingreppet. Vi har tidigare haft en form av Drop-in verksamhet i 
liten skala i ett av teamen, den utvärderades muntligen och patienterna var 
överlag positiva.                                                                                                                          
Inför uppstarten behövde vi se över följande: 

•   Schemaläggning/planering utifrån övrig verksamhet.  
•   Tillgång på undersökningsrum.  
•   Information till personalen via mailutskick och APT.  
•   Informationsmaterial till patienter och närstående att dela ut inför 

operation alternativt vid utskrivning från vårdavdelningen. 
•   Beräkna tidsåtgång för Drop-in per dag och team. 

  

 
Utvärdering planerades och genomfördes efter 6 månader.  
Utvärderingen via intervjuer visade nöjda och trygga patienter som tyckte det 
var lyxigt att ha denna möjlighet. Våra kollegor var övervägande positiva till 
projektet. Vid utvärderingen via enkäter visade det sig att 12 av 15 var positiva 
till att fortsätta med Drop-in. Det upplevdes värdefullt att kunna erbjuda denna 
service. 

Citat från patienter:  

 

 

 

 

”Fin service”	  

”Känns	  lyxigt”	  

TR” Tryggt”    

	  
”Toppen 
vid 
behov”  

”Bra	  med	  snabb	  tid	  vid	  akuta	  
besvär”	  
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Citat personal:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control 

Alla Drop-in besök registreras i bokningssystemet ELVIS, vilket möjliggör 
sökningar, och mottagningsbesöket dokumenteras i journalsystemet Melior.                                                               

Hur många patienter har egentligen kommit? I början upplevde vi att det var en 
ökad mängd besök stämde det? För att jämföra det totala antalet besök till 
sjuksköterska före och efter projektstart gjorde vi en mätning. Mätningen avser 
oktober 2014 då vi hade 206 besök jämfört med oktober 2015 då det totala 
antalet var162 en minskning med ca 21 %. Vi planerar att göra en ny mätning 
om ca ett halvår avseende antal besök för att se om den positiva trenden håller i 
sig. Vi planerar även fortsatt uppföljning vad gäller patienter, kollegor på 
mottagningen och vårdavdelningarna.  

Vi kommer även att göra en mätning/utvärdering som kommer att handla om 
väntetider. Hur har patienterna upplevt väntetiderna, och hur länge har det 
egentligen väntat?  

 

”Vi har hjälpts åt då 
många patienter kommit” 

	  

”Patienterna säger att de 
känner trygghet i att 
kunna komma om de 
behöver” 

”Roligt att som 
sjuksköterska bedöma 
patienten” 

	  

P ”Patienter som hade möjligt att jämföra tyckte 
att det var en förbättring” 
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Learn  

Patientens behov styr vården.  

Ökad tillgänglighet och valfrihet ger tryggare och mer delaktiga patienter. 

Mer jämlik vård erbjuds då alla, oavsett diagnos, besvär eller kirurgiskt ingrepp 
har möjlighet att komma på Drop-in besök.   

Våra mätningar visar att besöken till sjuksköterska har minskat och 
slentrianmässig tidsbokning undviks. Tidsbokade besök erbjuds fortfarande dem 
som har behov av det, t ex medicinska skäl, tolkbehov eller ledsagare etc.  Det 
innebär färre ärenden för tidsbokning på telefontiderna, vilket medför att de 
patienter som är i behov av rådgivning nu har större möjlighet att komma fram 
på telefon. Detta har i viss mån gett utrymme för annat, vi har t.ex. fått möjlighet 
att erbjuda patienter med cancerdiagnos direktnummer till kontaktsjuksköterska, 
måndag-fredag kl. 07-16.  

Vårt Drop-in projekt har i sin tur genererat nya projekt och utvecklingsarbeten. 
Vi tror också att det spelat roll att vi på mottagningen varit flera kollegor som 
samtidigt fått chansen att utbilda sig till kontaktsjuksköterska.                                                                                                   

0
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Antal	  besök	  före	  och	  efter	  projektstart	  Drop-‐in

Bokade Drop-‐in Totalt
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Vi upplever att Drop-in avlastat såväl vår egen som andra enheter. Patienter som 
tillfrågats uppger att de annars skulle ringt kirurgimottagningens rådgivning, 
sökt akutsjukvård eller vänt sig till vårdavdelning.  

Vi har efterhand upptäckt att vi använt olika sökord vid registrering och 
dokumentation. Viktigt att detta görs lika för möjlighet till utvärdering och 
uppföljning. Vi kunde med facit i hand varit mer noggranna med information 
gällande detta till våra kollegor inför uppstart.  

Drop-in mottagning kan vara applicerbart på andra patientgrupper och 
mottagningar efter anpassning/avgränsning. Vi tror att det är viktigt att matcha 
patientflöde kontra personaltäthet för att det ska fungera på lång sikt. 
Naturligtvis måste vi fortsatt mäta patientnöjdhet och väntetider.  
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Bilaga 1 
1. Skulle du vilja ha möjlighet att komma på en öppen Drop-in mottagning 
under den första månaden efter din operation?   

Ja           □ 

Nej        □ 

 

Kommentar:____________________________________________________________ 

 

2.  Av vilket/vilka skäl skulle du vilja komma på en sådan mottagning? (Det 
kan vara av medicinsk eller annan anledning) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Bilaga	  2	  

Utvärdering	  av	  Drop-‐in.	  

Intervjufrågor	  till	  patienterna:	  

Vi	  skulle	  behöva	  din	  hjälp	  för	  att	  utvärdera	  Drop-‐in-‐
mottagningen	  som	  vi	  nyligen	  startat	  upp.	  	  

1.  Hur	  har	  du	  upplevt	  Drop-‐in	  mottagningen?	  
2.  Vart	  hade	  du	  vänt	  dig/hur	  hade	  du	  gjort	  om	  inte	  
Drop-‐in	  fanns?	  

3.  Väntetid?	  
4.  Har	  du	  något	  annat	  förslag	  på	  hur	  vi	  kan	  förbättra	  
oss	  här	  på	  kirurgimottagningen?	  

:	  
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Bilaga	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Utvärdering	  av	  Drop–in	  till	  personal.	  

Motivera	  gärna	  dina	  svar	  så	  att	  vi	  får	  en	  så	  bra	  och	  
heltäckande	  utvärdering	  som	  möjligt.	  

	  

1.  Hur	  har	  du	  upplevt	  Drop-‐in	  mottagningen?	  	  

	  

2.  Patientflödet	  har	  det	  varit	  mer	  eller	  mindre	  mot	  
vad	  du	  trodde/tänkte?	  

	  

	  

3.  Hur	  har	  responsen	  från	  patienterna	  varit?	  

	  

	  

4.  Hur	  har	  uppbackningen	  från	  läkarna	  varit?	  	  

	  

	  

5.  Förslag	  till	  förändring/förbättring.	  
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Bilaga	  4	  

SIPOC	  

Att	  införa	  en	  Drop-‐in	  mottagning	  på	  Kirurgmottagningen	  
SU/S.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

bbb	   	  

	  

 

 

 

 

 

 

Kompetens	  

Psykosocialt	  
stöd	  

Material	  

 

KSSK	  

Läkare	  

USK	  

 

Trygghet	  	  

Tillgänglighet	  

Delaktighet	  

God	  vård	  

Patienter	  

Närstående	  Att	  starta	  
en	  Drop-‐in	  
mottagning	  

Att	  inhämta	  
medarbetare
s	  och	  chefers	  

åsikter	  

Att	  
organisera	  

och	  
schemalägga	  
personal	  

Att	  
informera	  
alla	  berörda	  
på	  område	  

5	  

Att	  starta	  
Drop-‐in	  

Att	  
framställa	  

informations
material	  

Att	  
undersöka	  
patienters	  

och	  
närståendes

behov	  

Att	  
utvärdera	  	  
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