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Bakgrund	  

På	  Sahlgrenska	  Universitetssjukhusets	  Kirurgklinik	  Östra	  utreds	  och	  vårdas	  patienter	  med	  
gastrointestinal	  cancersjukdom	  (lever-‐gallgångscancer,	  pankreascancer,	  esofaguscancer	  och	  
ventrikelcancer).	  

Då	  cancer	  i	  övre	  delen	  av	  gastrointestinalkanalen	  (ÖGI)	  innefattar	  flera	  olika	  diagnoser	  
handläggs	  också	  patienterna	  av	  olika	  team.	  Involverade	  team	  är:	  huvud-‐hals,	  ventrikel,	  
pankreas,	  lever-‐transplantationsteam,	  samt	  onkologisk	  enhet.	  Beroende	  på	  tumörens	  
utbredning	  och	  patientens	  övriga	  hälsotillstånd	  remitteras	  patienten	  ibland	  vidare	  (efter	  
dragning	  på	  multidisciplinär	  behandlingskonferens)	  från	  Östra	  sjukhuset	  till	  annan	  enhet	  
enligt	  ovan	  alternativt	  har	  kvar	  avdelningen	  som	  hemavdelning	  vid	  palliativ	  behandling.	  

För	  att	  skapa	  trygghet	  för	  dessa	  patienter	  och	  deras	  närstående	  startades	  2012	  en	  
kontaktsjuksköterskemottagning.	  Kontaktsjuksköterskan	  bevakar	  utredningen	  tillsammans	  
med	  koordinator	  och	  arbetar	  för	  en	  sammanhållen	  vårdkedja	  för	  patienten.	  

Tidigare	  verksamhetsanalyser	  

Tidigare	  utvärdering	  av	  kontaktsjuksköterskemottagningen	  har	  visat	  att	  patienterna	  är	  nöjda	  
med	  exempelvis	  tillgänglighet,	  bemötande	  och	  att	  kontaktsjuksköterskan	  bidragit	  till	  att	  
skapa	  trygghet.	  Men	  i	  samma	  enkät	  framkom	  att	  knappt	  hälften	  av	  patienterna	  tyckte	  att	  de	  
i	  samband	  med	  sin	  utredning	  fått	  tillräckligt	  med	  information	  om	  vad	  som	  planeras	  härnäst,	  
det	  vill	  säga	  nästa	  steg	  i	  utredningen.	  	  (För	  att	  se	  enkät,	  se	  bilaga	  1.)	  

Information	  är	  komplext	  och	  att	  informera	  en	  människa	  som	  befinner	  sig	  i	  chock	  och	  kris	  är	  
svårt.	  Men	  för	  att	  möjliggöra	  att	  patienten	  är	  delaktig	  i	  sin	  egen	  vård	  krävs	  ett	  välfungerande	  
informationssystem	  genom	  hela	  vårdkedjan.	  Sjukvården	  ska	  stötta	  patient	  och	  närstående	  
att	  skapa	  begriplighet	  i	  den	  komplexa	  vårdprocessen.	  	  

	  

Define	  (Definiera)	  

Definiera/skriv	  ner	  problemet:	  

En	  del	  av	  de	  patienter	  som	  utreds	  på	  grund	  av	  ÖGI-‐cancersjukdom	  upplever	  sig	  inte	  
tillräckligt	  informerade	  i	  samband	  med	  utredning.	  	  Utredningsgången	  och	  
behandlingsplanen	  har	  inte	  framkommit	  tillräckligt	  tydligt.	  Detta	  försvårar	  patientens	  
möjlighet	  till	  delaktighet	  i	  sin	  vård	  och	  behandling.	  	  

Syfte	  med	  projektet:	  

Säkerställa	  att	  patienten	  blir	  mer	  välinformerad	  och	  därmed	  öka	  patientens	  möjlighet	  till	  
delaktighet	  i	  sin	  vård	  och	  behandling	  genom	  hela	  vårdkedjan.	  
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Vilken	  process	  handlar	  det	  om?	  	  

Utrednings/informationsprocessen	  -‐	  Det	  handlar	  om	  att	  skapa	  ett	  välfungerande	  
informationssystem	  genom	  hela	  vårdkedjan	  i	  samband	  med	  utredningsprocessen	  för	  
patienter	  med	  ÖGI-‐	  cancersjukdom	  som	  utreds	  på	  kirurgkliniken	  på	  Östra	  sjukhuset.	  	  

Vilka	  behöver	  involveras?	  

Patienter	  och	  närstående.	  All	  personal	  som	  är	  involverad	  i	  vården	  av	  patienter	  med	  ÖGI-‐
cancer.	  Dessa	  är	  vårdenhetschef,	  sjuksköterskor	  och	  undersköterskor	  på	  avdelning	  och	  
kirurgmottagning,	  sektionschef	  och	  operationskoordinator.	  	  

	  

Measure	  (Mäta)	  	  
Samla	  in	  information	  kring	  problemet.	  Hitta	  rotorsaker	  samt	  välj	  ut	  rotorsaker	  att	  arbeta	  vidare	  med.	  

För	  att	  identifiera	  möjliga	  orsaker	  till	  problemet	  har	  vi	  intervjuat/samtalat	  med	  patienter,	  
närstående	  och	  personal.	  Personalen	  fick	  frågan	  –	  ”Varför	  känner	  sig	  inte	  patienterna	  alltid	  
informerade	  om	  vad	  som	  händer	  under	  utredningen”	  

Samtalen	  med	  patienter	  och	  närstående	  var	  mer	  öppna	  för	  att	  se	  vad	  som	  skulle	  komma	  
fram	  utan	  att	  styra	  in	  frågan	  på	  information	  direkt.	  “Vad	  är	  viktigt	  för	  dig/er?	  	  

(Se	  bilaga	  2-‐	  3	  för	  citat	  från	  intervjuer).	  

	  

Analyze	  (Analysera)	  	  
Analysera	  data	  och	  ta	  fram	  rotorsaker.	  

Utifrån	  intervjuer	  delade	  vi	  in	  orsakerna	  till	  att	  patienterna	  inte	  känner	  sig	  välinformerade	  i	  
olika	  grupper.	  Då	  framkom	  följande	  rotorsaker:	  	  

Information	  -‐	  Problemet	  för	  patient	  och	  närstående	  att	  ta	  till	  sig	  information	  i	  samband	  med	  
ett	  cancerbesked.	  

Vårdkedjan	  -‐	  Problemet	  att	  personalen	  känner	  sig	  osäker	  angående	  
vårdkedjan/utredningsprocessen.	  	  
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Improve	  (förbättra)	  
Utifrån	  bekräftade	  orsaker	  ta	  fram	  lösningsförslag.	  Testa	  lösningsförslag.	  	  

	  

Lösningsförslag	  kopplade	  till	  rotorsaker.	  

•   Att	  införa	  ”Min	  Vårdplan”	  för	  att	  komplettera	  och	  därmed	  förtydliga	  informationen	  
som	  patienten	  får	  i	  samband	  med	  cancerdiagnos	  och	  utredning.	  

•   Tydliggöra	  vårdkedjan	  för	  personalen	  på	  avdelning	  och	  kirurgmottagning	  genom	  
bland	  annat	  utbildning,	  checklistor	  och	  flödesschema.	  	  

	  

Control	  
Behåll	  och	  sprid	  lyckade	  lösningsförslag.	  Kontrollera	  och	  övervaka	  processen.	  

Min	  vårdplan	  är	  införd	  på	  avdelningen	  och	  kirurgmottagningen.	  Vid	  framtagandet	  av	  ”Min	  
Vårdplan”	  har	  vi	  utgått	  från	  SKL	  rekommendationer	  samt	  att	  vi	  visat	  den	  och	  tagit	  in	  
synpunkter	  från	  patientrepresentanter	  via	  Regional	  Cancercentrum	  i	  väst.	  Kontinuerlig	  
utvärdering	  pågår	  med	  patienter	  och	  personal.	  Vi	  ändrar	  efter	  förslag	  vi	  får	  in.	  (Min	  vårdplan	  
finns	  i	  bilaga	  4).	  	  

Vi	  har	  haft	  flera	  utbildningstillfällen	  i	  liten	  grupp	  med	  sjuksköterskor	  på	  avdelningen	  och	  
kirurgmottagningen	  där	  vi	  går	  igenom	  ÖGI-‐cancerdiagnoser	  och	  vårdkedjan.	  Detta	  har	  varit	  
uppskattade	  tillfällen	  med	  mycket	  frågor	  och	  diskussioner.	  Detta	  fortsätter	  vi	  med	  som	  en	  
del	  av	  introduktionen	  för	  alla	  nyanställda	  sjuksköterskor.	  Vi	  planerar	  även	  liknande	  
utbildningstillfällen	  för	  undersköterskorna	  på	  avdelningen.	  	  

En	  checklista	  är	  införd	  för	  att	  lättare	  kunna	  koordinera	  utredningen	  av	  inneliggande	  
patienter.	  I	  checklistan	  ingår	  de	  planerade	  undersökningar/provtagningar	  som	  ska	  göras	  
samt	  utvärdering	  av	  behovet	  av	  fysiskt	  och	  psykosocialt	  stöd.	  (se	  bilaga	  5).	  	  

	  

Learn	  (Lärande)	  
Sammanfatta	  och	  reflektera	  över	  projektet.	  Reflektera	  över	  den	  egna	  lärprocessen.	  Dela	  erfarenheter	  med	  
andra.	  Fortsätt	  integrera	  lösningar	  i	  den	  dagliga	  verksamheten.	  Fortsätt	  att	  övervaka	  processens	  resultat.	  

Att	  arbeta	  utifrån	  DMACL-‐	  mallen	  gav	  oss	  de	  verktygen	  vi	  behövde	  för	  att	  få	  fram	  rotorsaken	  
till	  det	  problem	  vi	  valt	  att	  arbeta	  med.	  För	  oss	  var	  detta	  ett	  nytt	  sätt	  att	  tänka	  som	  vi	  kommer	  
kunna	  använda	  även	  i	  framtida	  förbättringsprojekt.	  Målet	  nu	  är	  att	  hålla	  de	  tre	  delarna	  i	  
förbättringsprojektet	  (Min	  Vårdplan,	  checklista	  och	  utbildning)	  aktuella	  och	  fortsätta	  
utveckla	  och	  ständig	  förbättra	  dem.	  Vi	  tror	  att	  vi	  behöver	  engagera	  flera	  medarbetare	  i	  detta	  
arbete	  för	  att	  få	  bra	  fortsatt	  resultat.	  Vi	  ser	  också	  att	  det	  behövs	  kontinuerlig	  utvärdering	  av	  
förbättringsprojektet	  genom	  exempelvis	  enkäter	  och	  intervjuer	  med	  både	  patienter	  och	  
personal.	  
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Bilaga	  1.	  
Diagram.	  24	  enkäter	  skickades	  ut.	  13	  patienter	  svarade.	  

	  

	  

	  

Fråga	  1.	  Har	  det	  varit	  lätt	  att	  nå	  din	  kontaktsjuksköterska?	  

Fråga	  2.	  Har	  du	  fått	  hjälp	  med	  de	  besvär	  du	  har/haft?	  	  

Fråga	  3.	  Har	  hjälpen	  kommit	  inom	  en	  rimlig	  tid?	  

Fråga	  4.	  Hur	  har	  du	  upplevt	  bemötandet	  från	  din	  kontaktsjuksköterska?	  

Fråga	  5.	  Har	  du	  under	  utredningens	  gång	  fått	  information	  om	  vad	  som	  händer	  härnäst,	  det	  
vill	  säga	  nästa	  steg?	  	  

Fråga	  6.	  Upplever	  du	  att	  din	  kontaktsjuksköterska	  har	  bidragit	  till	  att	  skapa	  trygghet?	  

Fråga	  7.	  Har	  du	  upplevt	  ett	  bra	  stöd	  från	  din	  kontaktsjuksköterska?	  	  
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Bilaga	  2.	  	  

Personalen	  på	  kirurgmottagning	  och	  avdelning	  angående	  utredning/information	  ÖGI-‐
patienter.	  Citat.	  

	  

”Svårt	  med	  information	  till	  patienten	  då	  det	  är	  många	  parallella	  spår,	  ej	  så	  ”tydlig”	  
vårdkedja.	  

”För	  få	  patienter	  för	  att	  få	  ett	  bra	  grepp”	  

”Bra	  att	  komplettera	  med	  skriftlig	  information,	  lite	  kort	  om	  vad	  man	  pratat	  om	  som	  stöd	  för	  
minnet”	  

”Flera	  olika	  diagnoser”	  

”Har	  inte	  riktig	  koll	  på	  utredningens	  gång,	  är	  lite	  spretig?	  

”För	  få	  patienter	  för	  att	  få	  ett	  bra	  grepp.	  Dålig	  kunskap	  om	  vårdkedjan	  och	  de	  olika	  
diagnosgrupperna”	  

”Jag	  känner	  mig	  lite	  osäker	  själv	  om	  vad	  som	  händer	  på	  behandlingskonferensen	  så	  då	  blir	  
det	  svårt	  att	  ge	  bra	  svar	  till	  patienten”	  

”För	  få	  patienter,	  svårt	  att	  komma	  ihåg	  från	  gång	  till	  gång”	  

”Man	  tar	  ju	  aldrig	  in	  all	  information	  vid	  ett	  samtal,	  har	  man	  precis	  fått	  ett	  cancerbesked	  blir	  
det	  ännu	  svårare	  att	  ta	  till	  sig	  information”	  

”Många	  olika	  diagnoser,	  olika	  spår	  för	  alla”	  

”Man	  informerar	  och	  vet	  att	  patienten	  fått	  viss	  information	  men	  ändå	  går	  det	  inte	  fram,	  det	  
är	  väl	  chock	  och	  förnekelse,	  svårt”	  

”Har	  man	  precis	  fått	  ett	  cancerbesked	  blir	  det	  ännu	  svårare	  att	  ta	  till	  sig	  information”	  
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Bilaga	  3	  	  

Patienter	  och	  närståendes	  tankar	  kring	  diagnosbesked	  och	  information.	  

”Jag	  hamnade	  i	  chocktillstånd.	  Det	  blev	  svart	  och	  jag	  kunde	  inte	  ta	  in	  information	  på	  riktigt”	  -‐	  
Patient	  	  

”Jag	  fick	  mitt	  cancerbesked	  på	  avdelningen.	  Jag	  kommer	  inte	  riktigt	  ihåg…man	  får	  vara	  glad	  
att	  man	  kan	  stå	  upp…det	  var	  fruktansvärt”	  -‐Patient	  

”Det	  viktigaste	  när	  man	  får	  ett	  sådant	  här	  besked	  är	  att	  man	  vet	  vart	  man	  kan	  vända	  sig,	  det	  
här	  med	  kontaktsjuksköterska	  känns	  jätteviktigt,	  sen	  är	  det	  viktigt	  att	  få	  förklarat	  för	  sig	  hur	  
utredningen	  kommer	  att	  gå	  framåt	  steg	  för	  steg.	  Om	  man	  som	  jag	  är	  hemma	  den	  största	  
delen	  av	  utredningen	  så	  är	  det	  viktigt	  att	  veta	  att	  det	  hela	  tiden	  pågår	  saker,	  att	  man	  inte	  är	  
bortglömd.”	  -‐	  Patient.	  

”Pappa	  frågar	  ju	  inget,	  han	  vill	  väl	  inte	  veta	  eller	  också	  vet	  han	  redan	  vad	  som	  väntar,	  men	  
jag	  vill	  ju	  veta	  så	  vi	  kan	  förbereda	  oss	  på	  hur	  det	  blir”	  -‐	  Närstående.	  	  

”Jag	  känner	  mig	  nöjd,	  jag	  vet	  att	  det	  ska	  vara	  ett	  möte	  och	  därefter	  får	  jag	  veta	  vad	  som	  ska	  
göras,	  känner	  att	  jag	  fått	  veta	  det	  viktigaste”-‐	  Patient.	  

”….det	  hade	  varit	  bra	  med	  skriftlig	  information.	  Min	  dotter	  försökte	  anteckna	  så	  mycket	  hon	  
kunde	  men	  hon	  var	  också	  i	  chock”	  -‐Patient.	  

”Jag	  är	  gammal	  men	  minnet	  är	  det	  inget	  fel	  på	  men	  så	  är	  det	  inte	  för	  alla,	  och	  många	  har	  ju	  
svårt	  med	  språket,	  då	  är	  det	  bra	  att	  få	  informationen	  även	  skriftligt”	  -‐Patient.	  

”Det	  här	  är	  fullständigt	  chockartat	  för	  oss,	  mamma	  är	  inte	  gammal..	  det	  ska	  va	  röntgen	  och	  
möten	  innan	  man	  kan	  starta	  behandling,	  det	  är	  konstigt,	  om	  det	  är	  elakartat	  ska	  väl	  
behandling	  starta	  akut…	  svårt	  att	  få	  bra	  svar…detta	  är	  ju	  en	  helt	  främmande	  värld	  för	  oss….	  ”	  
-‐	  Närstående	  

”	  ..det	  hjälpte	  inte	  att	  pappa	  var	  med	  vid	  beskedet…han	  blev	  ju	  lika	  chockad	  han”	  -‐
Närstående.	  

”Det	  är	  en	  helt	  ny	  främmande	  värld	  för	  oss”	  -‐	  Närstående	  

”Jag	  blev	  överrumplad	  och	  nollställd”	  -‐Patient	  
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