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1.  Identify  (Identifiera)  
Varje patient med cancer ska under tiden från diagnos till avslutad uppföljning av 
cancersjukdomen ha muntlig och skriftlig information om vem som är kontaktsjuksköterska, 
hur denne kan nås, samt vad erbjudandet om kontakt innebär.(Cancervårdprocessen 2013) 
Omvårdnadsprogrammet Hematologiska maligniteter, och processerna Myelom, Leukemi och 
Lymfom hänvisar till cancervårdprocessen 2013 för funktions- och uppdragsbeskrivning. 
På Hematologen Skövde har vi inte haft Kontaktsjuksköterska förrän hösten 2015, varför 
detta arbete syftar till att designa och beskriva uppdraget. 
 
Inom svensk hematologi har man en annan organisation och lite annat uppdrag än svensk 
cancervård i stort. Kontaktsjuksköterska finns inte inom svenska hematologi i den 
utsträckning som Cancervårdprocessen och Socialstyrelsen föreskrivit. 
 
 
Inledningsvis beskrivs patienterna, verksamheten, uppdraget och resultatet som det ser ut idag 
vid Hematologen Skövde. 
 
Patienterna – vilka verksamheten är till för och de behov de har. 
Patienterna är personer med hematologiska sjukdomar, dvs sjukdomar utgående från 
blodbildande organ. Vilket omfattar en rad olika diagnoser med skiftande karaktär, förlopp 
och prognos – såväl akuta som kroniska sjukdomstillstånd. Många blodsjukdomar (både 
benigna och maligna) är mycket allvarliga och inte sällan av återkommande karaktär. Såväl 
sjukdom som behandling leder till olika symtom och problem som ställer stora krav på 
symtomlindring och stöd. Numera ges ofta cytostatika och immunsupprimerande behandling i 
öppenvård, varför patienter och närstående måste få undervisning om egenvård för att kunna 
identifiera, förebygga och lindra symtom. Sjuksköterskan har ett ansvar att följa upp 
patientens livs- och sjukdomssituation oavsett vårdform.  
Patienternas tid med diagnostiserad hematologisk sjukdom är allt från dagar till 20-30 år och 
mer. Vi har uppdraget för vuxna patienter, dvs patienterna är 19 år och uppåt 90+. 
  
Under 2014 besökte 461 unika patienter hematologimottagningen Skövde, vid 2372 besök. På 
medicinmottagningen, under samma period, besökte 818 unika patienter vid 1553 besök hos 
hematolog.  Dessa patienter har därtill slutenvårdstillfällen, på hematologiavdelningen och 
andra avdelningar med andra specialiteter. Hur många patienter som legat inne pga 
hematologiska orsaker, antalet vårddygn eller vårdtillfällen har jag inte lyckats få fram. 
 
Enheten och Verksamheten – Personalen med dess erfarenhet och kompetens. 
Verksamhetens struktur och kultur. 
Omhändertagandet av patienter med hematologiska sjukdomar, och dess närstående sker efter 
bedömning av remiss eller på annat sätt. Patient som bedöms vara i behov av hematologisk 
utredning och som efter utredning diagnostiseras ha en hematologisk sjukdom vårdas och 
behandlas fortsatt. Utredning, behandling och uppföljning sker vid Hematologen (i öppenvård 
och slutenvård) alternativt av hematolog vid medicinmottagningen. På medicinmottagningen 
följs  de hematologiska patienter som har  lindrigare former av blodcancer, benigna 
blodsjukdomar och långtidsuppföljning efter behandling. I vissa fall återremitteras patienten 
till vårdcentralen för fortsatt kontroll.  
Patienten är knuten till Hematologen till dess att patienten är frisk från sin hematologiska 
åkomma alternativt avlider. 
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Hematologimottagningen är i dagsläget bemannad med en hematologläkare och tre vana 
hematologi-sjuksköterskor alla vardagar, med telefontid 7.30-16.00 
Mottagningen hanterar bedömning, utredning, diagnosering, behandling, kontroll och 
uppföljning av patienterna – samt omhändertagande av såväl patient som närstående. 
De läkare och sjuksköterskor som arbetar på mottagningen roterar även till avdelningen. 
Läkarna roterar även till medicinmottagningen. 
 
Patienter/närstående träffar alltså alla våra hematologiläkare och flera av sjuksköterskorna, 
men både i öppen- och slutenvård samma personalgrupp. 
 
Till enheten finns kurator, fysioterapeut (sjukgymnast), arbetsterapeut och dietist knutna. 
Fysioterapeut och arbetsterapeut har uppdraget för slutenvårdspatienterna men inget uppdrag 
inom öppenvården i dagsläget, Det är respektive primärvårdsenhet som har uppdraget när 
patienterna befinner sig i öppenvård. 
 
Processerna – Hur verksamhetens aktiviteter löper för att släppa in och igenom 
patienterna. 
I bilagan SIPOC (bilaga 1) ges en översiktlig beskrivning av hur verksamhetens olika delar är 
länkade till varandra, och på så vis bildar den process som är aktuell för patienten.  
 
Resultat – Verksamhetens effekter och resultat. 
 Under våren 2014 genomfördes en Nationell patientenkät, där formulär skickades ut till 199 
patienter som besökt hematologimottagningen under tidsperioden. 152 returnerade svar har 
analyserats, vilket är en svarsfrekvens på 79,6%.  
8 dimensioner undersöktes, nämligen Bemötande, Delaktighet, Information, Tillgänglighet, 
Förtroende, Upplevd nytta, Helhetsintryck och Rekommendera. På samtliga punkter har 
hematologimottagningen ett resultat som är bättre än både landstingets och rikets resultat. I 
respektive dimension är resultaten över 89%, med ett medelvärde på 94% (spridning 89-99) 
nöjdhet med kvaliteten. 
Frågorna behandlar patientupplevd kvalitet. 
 
Samma undersökning gjordes vid avdelningen som då omfattade tre specialiteter –hematologi, 
endokrinologi och geriatrik) och vid medicinmottagningen, men då de båda är uppblandade 
med andra specialiteter går det inte att utläsa just hematologipatienternas upplevelse. 
 

Riskanalys  
Någon riskanalys har inte gjorts. Det står klart att patienterna har rätt till 
Kontaktsjuksköterska och befintlig organisation vid enheten svarar inte mot de kraven. 

  
2.  Define  (Definiera)  

Problembeskrivning  
Designa och definiera vad funktionen och uppdraget Kontaktsjuksköterska Hematologen 
Skövde innebär. 
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Släktskapsdiagram  
Släktskapsdiagram (även kallat KJ-metoden efter upphovsmannen  den japanske professorn 
Jiro Kawakita) är ett hjälpmedel för att strukturera stora mängder verbala data såsom ideer, 
kundönskemål eller åsikter, i grupper enligt någon form av naturligt släktskap. 
Släktskapsdiagrammet illustrerar associationer snarare än logiska samband. (Bergman & 
Klefsjö, 2012) 
 
En enkät (bilaga 2) lämnades till samtliga patienter/närstående som besökte 
Hematologimottagningen under en tvåveckorsperiod under våren 2015, samt till de under 
samma period inneliggande hematologipatienterna och deras närstående. 78 Enkäter lämnades 
ut, varav 40 har besvarats. 
Utifrån svaren i enkäten gjordes ett släktskapsdiagram, för att finna vilka behov och 
förväntningar våra patienter och deras närstående har. I diagrammet finner man även vad som 
fungerar bra i befintlig organisation. 
 
Det har även gjorts ett släktskapsdiagram på de krav Patientlag 2015, RCC och processerna 
har på funktionen. 
 
Släktskapsdiagrammen har sedan diskuterats i fokusgrupp (medicinskt ansvarig läkare, 
enhetschef, ansvarig sjuksköterska för hematologimottagningen och undertecknad). 

Syfte  
Syftet med förbättringsprojektet är att starta upp Kontaktsjuksköterskemottagning/-funktion 
på ett sätt som förbättrar och utvecklar omhändertagandet av hematologipatienterna och dess 
närstående. Detta i aspekterna delaktighet, psykosocialt stöd, rehabilitering, tillgänglighet, 
kontinuitet, och palliativ vård. 

  
Mål  
Införa, den för oss nya, funktionen och uppdraget Kontaktsjuksköterska på ett för våra 
patienter ändamålsenligt sätt. Projektet ska förbättra det totala omhändertagandet av 
patienterna. 

  
Projektorganisation  och  intressenter  
För projektet har 40% tjänst avsatts, där två vana hematologisjuksköterskor delar på 
uppdraget som kontaktsjuksköterskor (20+20%), för att kunna täcka för varandra vid 
eventuell frånvaro. För att möjliggöra detta planerades 4 sjukskötersketjänster i öppenvård, 
dvs en total utökad bemanning med en tjänst. 

Avgränsningar  
Vi har valt att inkludera samtliga hematologipatienter på hematologimottagningen, för en 
jämlik och rättvis vård. Men har begränsat oss till de patienter som är knutna till 
Hematologimottagningen (alltså exkluderat hematologipatienterna vid medicinmottagningen i 
detta projekt).  
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Tidsplan  
Februari 2015 Inledande arbete med att identifiera och definiera projektarbetet 
Mars/April •   Definition 

•   Möte med enhetens ledning 
Patient/närstående enkäter 

April/Maj •   7-20 april enkäter lämnas ut till patienter, slutenvård och 
öppenvård. 

•   Analysera 
Juni •   Möte med medicinskt ansvarig läkare, enhetschef (som har 

delegation från verksamhetschef) och ansvarig sjuksköterska 
för hematologimottagningen. 

•   Design klar 
Augusti/September •   Vecka 36, 2015 - Uppstart Kontaktsjuksköterska Hematologen 

Skövde 
Oktober •   Projektredovisning, Improve 
Januari 2016 •   Slutredovisning av projektet, Control 
 
 
 

Projektkostnader/nytta  
Kostnaderna i projektet är den arbetstid och personalkostnad som avsätts. Under projekttiden 
har 40% (20+20) tjänst planerats. Samt en arbetsplats med telefon och nödvändig utrustning. 
Nyttan är det mervärde som funktionen innebär genom ett förbättrat omhändertagande av 
patienter/närstående, utifrån de krav som finns på funktionen. 
 

  
3.  Measure  (Mäta)  

För att ta reda på vad patienterna tycker gjordes initialt en enkät. 

  
4.  Analyze  (Analysera)  

 
Utifrån den enkät som gjordes bland våra patienter april 2015 (78 utlämnade enkäter och 40 
besvarade) framkommer nedanstående.  
Fyrtio (40) enkäter har besvarats.   
Enkäterna har besvarats av patienter, utom i ett (1) fall då närstående ensamt besvarat 
enkäten. I sju (7) fall har enkäten besvarats av patient och närstående gemensamt. 
Ålderfördelningen på de som svarat är mellan 19-89 år, med en medelålder på 73,8 år och 
medianålder på 71. Detta är representativt för hematologipatienter i vårt upptagningsområde. 
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På frågan om vad som fungerar bra som det är framkommer att tillgänglighet och bemötandet 
är bra. ”Det är lätt att få telefonkontakt och att få besökstid snabbt.” ”Vad mig anbelangar 
fungerar allt mycket tillfredsställande från allra första stund. Personalen är synnerligen 
kompetent och är noga med att informera om vad som är på gång. Prover som tagits 
redovisas. Ett mycket personligt bemötande från personalen, som sätter patienten i centrum” 
Andra har varit kortare i sina svar. ”Ja” ”Allt” 
En annan viktig aspekt som tagits upp, vilket endel finner att det fungerat bra är 
trygghet. ”Bra omhändertagande man känner sig trygg. Alltid vänligt bemötande. Alla kan sin 
sak. Ändra inte på ett vinnande lag. Behåll den familjära omvårdnaden. Allt, toppen toppen – 
fortsätt så.” ”Allt, man ses som en människa och inte som en sjukdom.” 
En patient som varit med oss en längre tid skriver såhär; Första kontakten var 1994 då jag fick 
cellgiftsbehandling och strålning på Sahlgrenska Göteborg. Sedan gick jag på ständiga 
kontroller o var på väg att avsluta kontrollerna när sjukdomen kom tillbaka 2005 varför det 
blev nya cellgiftsbehandlingar. Fortsatta kontroller. Jag har haft positiv erfarenhet av all 
personal på hematologimottagningen från läkare till övrig personal på avdelningen. Jag och 
min fru har alltdi blivit bra bemött och fått svar på frågor om sjukdomen.” 
 
Vad finns men behöver förbättras? 
En del (16) har då svarat att inget kan förbättras. ” Enligt min mening ingenting” Ni har alltid 
ett personligt och trevligt bemötande både på mottagningen och per telefon. Ni verkar aldrig 
stressade även om ni borde vara det.” 
Ett par personer har påtalat att maten behöver förbättras. 
Flera (6) har påpekat brister i lokaliteterna, att det inte finns möjlighet till enskilda samtal. 
Fyra personer har framfört önskemål om bättre kontinuitet, att man vet vilken läkare man ska 
träffa – att det skulle vara en trygghet att träffa samma läkare/sjuksköterska. 
En har påpekat att man ville ha bättre omhändertagande direkt efter besked, inte bara få en ny 
tid. Samt en vill ha med sig någon form av notering från läkarbesöket. Snabbare besked om 
medicinändringar, vilket i nuläget tar ett par dagar från provtagningsdagen. 
Vi har en ny hematolog vilket föranlett en patients kreativa tanke om hur hen borde fått bättre 
introduktion av de gamla vana kollegorna. ”Om en ny läkare (från annat land, annan kultur) 
har mottagning bör hen ha fått en lista på aktuella patienter av de gamla vana kollegorna med 
kort sjukhistoria, samt vad besöket syftar till. Datajournaler är bra men inte lätta att hitta i och 
läkaren framstår i bättre dager. Hur duktig man än är så framstår man i dålig dager, när man 
inte är insatt. Alla barn i början, jo, men då finns det mycket att underlätta början med.” 
 
Vad saknar du för stöd? 
Frågan har besvarats av 26 personer varav 21 inte saknar något för tillfället utan har fått det 
stöd de tyckts sig behöva. En söker få kontakt med andra patienter med liknande sjukdom. En 
känner sig trygg sålänge som han/hon har sin läkare. ”När det blir flera läkare runt en patient 
försvinner delar av förtroendet. ” En person svarar att man önskar både skriftlig och muntlig 
information om psykosocialt stöd och möjlighet till djupare samtal.. En påpekar att de hade 
önskat ett bättre omhändertagande och omsorg om patient och familj. 
 
Direkt fråga om de tror att kontaktsjuksköterska skulle innebära en förbättring jämfört med 
nuvarande organisation. Svaren ger en jämn fördelning (20-20) mellan vilka som tror att det 
skulle innebära en förbättring och de som inte tror att det skulle innebära någon förbättring för 
dem. 
 
I vilka uppgifter/funktioner/frågor etc skulle det vara av värde med en kontaktsjuksköterska? 
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I 21 av enkäterna är denna fråga besvarad. 
Det mest frekventa svaret är att man har en och samma person att vända sig till, där man kan 
bygga upp ett förtroende. Frågor kring sjukdomen, men även på det psykologiska planet. En 
trygghet. Några som ändå har besvarat frågan tycker att det är bra som det är idag, det är inte 
så många som behandlar en. Någon har önskemål om att bli uppringd ibland, om så bara för 
att kolla läget – så man slipper fråga om hjälp. ”För information, omhändertagande, man vet 
men man kan vända sig till – någon som känner till patienten lite mer. Någon som har koll så 
det inte faller mellan stolarna.” 
En annan uttrycker att det vore bra med en kontaktsjuksköterska ”För existentiella och intima 
frågor och för ökad kontakt med anhöriga” 
 
Det som framkommit från enkäterna och de krav som finns på funktionen från 
cancerprocessen och patientlagen 2015 har tillsammans med våra egna tankar på vad vi 
behöver förbättra och hur vi kan fördela ansvaret utmynnat i en plan om hur vi ska starta 
arbetet. Detta får dock under tidens gång utvärderas och revideras så att det blir så bra som 
möjligt. 
 
 

  
  5.  Design  (Designa)  

 
Utifrån vad som framkommit i enkäterna prioriteras i detta projektet, till en början 

•   Enskilda samtal med patient/närstående genom uppföljande telefonsamtal efter, i 
första hand, diagnosbesked. 

•   Samtalstöd till närstående. 
•   Ta fram material och arbetssätt för Min vårdplan. 

 
Nationella krav på funktionen. 
•   Individuell vårdplan för att förbättra kvaliteten i omhändertagandet och förbättra 

livskvaliteten efter cancer. Deltar i planläggning av vård, ansvarig för att Min Vårdplan 
(inkl rehab-plan) upprättas tillsammans med patienten (även om den kan upprättas av 
annan person) 

•   Fast vårdkontakt från diagnostillfället till avslutad uppföljning. (dvs inkl 
efterlevandesamtal) 

•   Har en samordnande funktion mellan patient/närstående och vårdenheterna 
•   Ssk för information, råd och hjälp att få kontakt med andra vårdgivare inom cancervården. 
•   Primäransvar för patienten, både i omvårdnaden och i det psykosociala omhändertagandet. 
•   Ett av huvudmålen med funktionen är att förbättra kontinuiteten och därigenom skapa en 

ökad trygghet och tillit hos patienten och närstående. 
•   Är tydligt namngiven för patienten. 
•   Har speciell tillgänglighet och kan hänvisa till annan kontakt när han/hon inte är 

tillgänglig. 
•   Ger stöd till patienten och närstående vid normal krisreaktion. vägleder till psykosocialt 

stöd vid behov. 
•   Säkerställer patientens delaktighet och inflytande i sin vård. 
•   Uppgiften att delta i multidisciplinära ronder/möten. 
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•   Εtt tydligt skriftligt uppdrag. 
•   Har kunskaper som regleras av innehåll och avgränsningar i varje patientprocess. 
•   Ansvar för aktiva överlämningar till en ny kontaktsjuksköterska. 
•   Utöver patientarbetet, samverka med andra i processarbete och förbättringsarbete i 

cancervård 
 
 
De tankar och åsikter som framkommit gällande lokalerna tar vi med i planeringen av vår nya 
enhet. Övrigt tar vi med till möte för att förbättra mottagningens arbete. Det har framkommit 
att vi behöver bättre information samt utforma hur vi ska arbeta med Min vårdplan, vilket 
kommer att vara forum för vidare förbättringsarbeten framöver. 
 
 

6.  Control  (Överlämning  och  ständig  förbättring)  
  

Under sommaren utvecklades personalsituationen från planen att ha en förstärkt bemanning 
på mottagningen till en stor brist på sjuksköterskor inom enheten. En situation där vi inte haft 
personal att täcka bemanningen på enheten, liksom kompetensförlust av sjuksköterskor på 
grund av sjukdom och övergång till andra uppdrag. Detta omöjliggjorde den utökade 
bemanning som planerats för öppenvården. Samtidigt har avdelningen haft bemanning för 
endast 16 av de 24 slutenvårdsplatserna (hematologi+internmedicin). I rotation mellan 
avdelning och mottagning var vi för några år sedan 10 sjuksköterskor, men i dagsläget är vi 5 
(sjuksköterskor – inte heltider) som bemannar mottagningen, varav 4 är i rotation. Som 
kontaktsjuksköterskor har vi fått täcka för varandra både i behandling och som 
kontaktsjuksköterskor samtidigt, vid frånvaro. Det har helt enkelt inte funnits personal att 
tillsätta, och då har vi prioriterat dagvården med behandlingar. Överenskomna kontakter samt 
processarbete etc har då följaktligen genomförts utöver annat arbete och på övertid. Men den 
under perioden schemalagda bemanningen har varit 3,4 mot de initialt tänkta 3,85, och i 
perioder har den faktiska bemanningen varit 3,2. Då arbetssituationen varit hårt pressad med 
både högt tempo och extra långa dagar, så har det inte funnits utrymme att gemensamt 
utvärdera och hitta nya vägar för att förbättra under tidens gång. Men gemensamt är vi 
överens om att kontaktsjuksköterskefunktionen är bra och har tillfört patienter och vården en 
extra dimension. 
Projekttiden har varit 1/9 till 31/12 2015. 
Den första tiden präglades av praktiska uppgifter såsom att skapa en arbetsplats med en 
någotsånär avskild arbetsplats, skrivbord, dator, telefon och telefonnummer osv. Funderingar 
kring hur vi ska dokumentera och samarbeta/fördela arbetet så att vi får kännedom om vilka 
patienter som ska kontaktas, vilka vi haft kontakt med, när de ska kontaktas igen och av vem 
osv När det varit möjligt har personlig kontakt etablerats i samband med förstabesök eller 
diagnosbesök (då behandlingsplaneringen görs). Via patientadministrativa systemet Elvis har 
vi i övrigt sökt reda på de patienter som besökt mottagningen under föregående vecka och 
sedan via journal och i samtal med läkare/sjuksköterskor som träffat patienten uppdaterat oss i 
respektive ärende (både nya diagnoser och besked om behandlingskrävande) för att sedan 
etablera en kontakt med patient/närstående. Vi kontaktsjuksköterskor för varsin lista på de 
patienter som vi har ansvar för. Vad som är aktuellt med respektive patient, samt när nästa 
kontakt ska tas. Dessa listor hålls uppdaterade och tillgängliga för oss båda, för att vi ska 
kunna ta över vid frånvaro. I journal antecknas kontaktsjuksköterska med namn och enhet 
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under allmänna uppgifter, samt dokumenteras kontakter och åtgärder. I den information som 
lämnas till patienten med kontaktuppgifter till enheten antecknas även kontaktsjuksköterskans 
namn och telefonnummer etc.  
 
Kontaktsjuksköterskemottagningen behöver dels utökas i tid generellt men även utformas så 
att vi inte täcker för varandra på två ställen samtidigt vid frånvaro. Som kontaktsjuksköterskor 
behöver vi vara bara det, de dagarna och då ha större möjlighet planera de dagarna utifrån 
kontaktsjuksköterske-uppdraget. Detta för att kontaktsjuksköterske-uppdraget ska fungera, 
och för att arbetet på dagvården ska fungera med flöde, kontinuitet och säkerhet. 
 
Responsen från patienterna har överlag varit mycket gott, det har varit tydligt att de som velat 
ha en kontaktsjuksköterska (några har avböjt/avvaktar) funnit det vara en trygghet att veta 
vem de pratar med när de ringer och att patienten vet att sjuksköterskan känner till dem när de 
ringer. ”Är det min Jeanette?” Det har även framkommit att det varit frågor som patienterna 
inte vill ställa till behandlande sjuksköterska, utan till sin kontaksjuksköterska. ”Åh så bra att 
du är här, då ska jag fråga….”. Det har varit några patienter/närstående som under en kort tid 
haft kontakt med oss, men som efter en tid avslutat regelbundna kontakter då det räcker att de 
vet att vi finns när/om de skulle behöva kontakt. Flertalet av samtalen har varit av stödjande 
karaktär där vi kunnat följa upp samtalen och utvärderat strategier - ibland har kurator, dietist 
mfl kopplats in. Kontaktsjuksköterskan har i några fall avlastat läkare från samtal med 
patienten, som denne annars haft själv. Uppgiften kräver specialistkompetens samt ett 
välfungerande samarbete och förtroende mellan läkare och sjuksköterska. Införandet av 
kontaktsjuksköterska har fungerat på ett överraskande naturligt och friktionsfritt sätt, trots allt. 
 
Ca 40 patienter (av de ca 500 hematologiska patienterna vid SkaS Skövde) har fått en 
kontaktsjuksköterska. Nydiagnostiserade och med äldre diagnos- framförallt i palliativt skede. 
Det är alltså huvuddelen av de som är i tät kontakt med enheten. Stödsamtal med 
patienter/närstående, utvärdering av åtgärder, avstämningar och information. Vi har haft några 
efterlevandesamtal. Ett hembesök har gjorts.  
Under projekttiden har fokus legat på att hitta arbetsformen och ta de frågor som uppstår samt 
följa upp dem. Vissa patienter har behövt stöd och guidning i den process de befinner sig i av 
utredning och behandling. Vidare har fokus legat på att identifiera och etablera ett kontaktnät 
och en plattform att fortsatt arbeta utifrån. 
 

7.  Learn  (Lärande)  
 
Det har varit spännande och utmanande att öppna en, för oss, ny värld som vi delvis inte hade 
kunskap om. Vi har utmanats i vår profession och lärt oss mycket samt hittat områden som vi 
som individer behöver utveckla, och som enheten behöver förbättra och utveckla eller ta fram. 
 
Det har varit bra att starta i liten skala och öppet, tillsammans med patienterna treva sig fram 
till hur arbetet ska utformas för att hitta form, funktion och språk. Vi har haft, mestadels, 
uppsökande verksamhet initialt, där vi alltså ringt upp patienten efter besök eller behandling, 
samt utskrivning. Några patienter har kontaktat oss för att få stöd/råd, för att stämma av, eller 
för att få en samlad bild av ett förlopp. Att vi ringer upp har uppfattats som omtänksamt och 
ofta skönt att slippa be om hjälp. Några har blivit oroliga i början av samtalet då samtal från 
sjukvården ibland är kopplat till negativa besked.  
Den återkommande kontakten har tydliggjort hur information inte alltid landar hos den andre 
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eller förstås på det sätt som inte avsetts. Detta har då kunnat följas upp och justeras. 
Relationen mellan kontaktsjuksköterskan och patient/närstående har öppnat för frågor som 
tidigare inte har kommit fram. 
Våra kontaktsjukskötersketider har varit Måndag och Torsdag där vi tar varsin halvdag (t ex 
måndag förmiddag och torsdag eftermiddag) och under den andra halvan av dagen har 
behandlingar/dagvård.  Det har varit en bra fördelning över veckan, men de delade dagarna 
har inte fungerat bra för dagvården. Den avsatta tiden behöver utökas för att uppdraget ska 
kunna fungera i dess fulla funktion och för att det arbetsbelastningsmässigt ska vara hållbart. 
Det har varit bra att träffa patienterna i flera olika funktioner, men ibland lite otydligt 
framförallt för patienten. 
 
Att införa nya funktioner och uppdrag inspirerar och utvecklar den enskilde, men kräver ett 
stort engagemang över tid. I vår situation har det varit viktigt att känna ledningens och 
kollegors stöd och förtroende för att orka och våga. Alla önskar vi att situationen 
bemanningsmässigt varit bättre, den stora förlusten av kompetens inom enheten är hotande. 
Förhoppningen är att kontaktsjuksköterskan avlastar den övriga mottagningspersonalen från 
rådgivning som är av rehabliterande karaktär, samtidigit som funktionen förbättrar och 
utvecklar kvaliteten på omvårdnaden, och är ett stimulerande och utvecklande arbete för 
specialiserade sjuksköterskor. 


