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På neurologimottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset finns ett kontaktteam för 

patienter med hjärntumör och deras närstående innefattande två kontaktsjuksköterskor, två 

kuratorer samt en arbetsterapeut. Vi har hand om alla patienter med primär malign hjärntumör 

som har en PAL (patientansvarig läkare) på neurologimottagningen. När patienter får 

onkologisk behandling med cytostatika och/eller strålning följs dem av onkolog och 

kontaktsjuksköterska på onkologmottagningen. Kontaktteamet på neurologen finns dock alltid 

med i bakgrunden. Kuratorerna har fortsatt kontakt med patienterna och deras närstående 

under den här tiden, neurologen har kontakt med patienten gällande neurologiska besvär så 

som epilepsi och kontaktsjuksköterskan på neurologen har kontakt med patient och 

närstående vid behov. 

 

Totalt följer vi ca 300 patienter med hjärntumör på neurologimottagningen Sahlgrenska 

sjukhuset. Ca 25 patienter har diagnostiserats med malign hjärntumör i vårt 

upptagningsområde det senaste året men tyvärr finns ingen statistik på hur många som 

påbörjat onkologisk behandling av dessa patienter, inte heller på de patienter som får 

onkologisk behandling pga recidiv. Uppskattningsvis remitteras 80 patienter från neurologen 

till onkologen årligen. Alla dessa patienter remitteras däremot inte tillbaka till neurologen 

utan får behandling på onkologen i livets slut eller remitteras istället till palliativ instans. 

 

1. Define (Definiera) 

Patienter med maligna hjärntumörer som har PAL på neurologen Sahlgrenska sjukhuset har 

också under sin sjukdomsperiod en kontaktsjuksköterska på neurologen samt en 

kontaktsjuksköterska och PAL på onkologen (för dem som erhåller onkologisk behandling). 

Många patienter uttrycker detta som förvirrande och upplever att det inte alltid är självklart 

vem de skall vända sig till. Som en trygghet för patienterna och deras närstående får de redan 

på besöket hos neurologen en kallelse i handen till onkologen då det är aktuellt med 

onkologisk behandling. På detta sätt har det blivit tydligare för patienterna och deras 

närstående när det är onkologen som tar vid. 

 

När den onkologiska behandlingen avslutats remitteras patienten över till neurologen men det 

tar vanligtvis tre månader innan patienten träffar sin neurolog-PAL och tiden däremellan (sk 

”övergången”) har vi i kontaktteamet upplevt att många patienter och deras närstående varit 

oroliga. Den rutin som finns för överlämning av patienter är att onkologen skriver remiss till 

neurologen för övertag efter avslutad behandling. Vissa gånger tar det lång tid innan 

kontaktsjuksköterskan på neurologen får reda på att patienten är avslutad då remissen går 

direkt till neurolog-PALen. Det finns inga rutiner för överlämning av patienter till 

kontaktsjuksköterskan på neurologen. 

 

Det har ofta gått lång tid då patient och närstående inte har haft kontakt med 

kontaktsjuksköterskan på neurologen och det är inte ovanligt att enda kontakten med 

kontaktsjuksköterskan på neurologen har varit i samband med diagnostillfället vilket innebär 

att man inte hunnit etablera en trygg vårdkontakt.  

 



Problemet = Kontaktteamet på neurologen upplever att många patienter och närstående 

känner sig otrygga tiden mellan sista besöket hos onkologen till första återbesöket hos 

neurologen. 

 

För att få med patientperspektivet skickades enkäter ut för att få patienters och deras 

närståendes upplevelser om övergången mellan onkologen och neurologen. Se bilaga 1. 

Enligt enkätsvaren framkommer det inte så tydligt det som vi i kontaktteamet upplever, att 

patienterna och deras närstående många gången är oroliga och otrygga under denna period 

och det enda som framkom som förbättringsförslag var från en patient som önskade bättre 

kommunikation mellan enheterna. Jag valde därför att inte formulera problemet utifrån ett 

patientperspektiv men vill ändå tro att det kommer att gynna patienterna och deras närstående 

att jobba på en förbättring av övergången mellan onkologen till neurologen. 

 

2. Measure (Mäta) 

En enkät skickades som ovan nämnt ut för att få en uppfattning om patienters och deras 

närståendes upplevelser av övergången mellan neurologen och onkologen samt om deras 

upplevelser stämmer överens med kontaktsjuksköterskornas. Kontaktsjuksköterskorna på 

neurologen valde ut 26 patienter att skicka ut enkäten till, det var inget särskilt urval. Enkäten 

innefattade också frågor om hur vi kan arbeta med att förbättra och skapa ökad trygghet under 

denna övergång, för att kunna få tips och idéer på förbättringspotentialer. 16 patienter och 1 

närstående skickade in enkätsvar. 

Enkätfrågor inklusive en sammanställning av svaren ligger som bilaga 1.  

 

Vi har i kontaktteamet gjort ett släktskapsdiagram med problemformuleringen varför patienter 

och deras närstående känner sig otrygga/oroliga under övergången mellan onkologen till 

neurologen. Vi kunde gruppera våra svar enligt följande;  

1. känslan av att vara i ett tomrum 

2. man har inte skapat trygga relationer än på neurologen 

3. man vet inte vem man ska vända sig till 

Vi poängsatte grupperna efter vilken betydelse dem har för problemformuleringen, nr 1 fick 

flest poäng och nr 3 minst. 

 

3. Analyze (Analysera) 

Det framkom från enkätsvaren att patienter/närstående generellt sett upplevde sig både 

välinformerade och väl omhändertagna. Det var däremot vanligare att patienter/närstående 

upplevde oro under övergångsperioden men inte i så hög grad som vi i kontaktteamet trodde. 

Det framkom också att flera patienter/närstående önskade få en tid för MR och till neurologen 

redan vid det avslutande onkologbesöket. Detta går inte praktiskt att lösa i nuläget då MR inte 

har tider så långt fram i tiden att erbjuda och läkarschemana på neurologen finns ofta inte 

heller för så långt fram i tiden.  

En patient/närstående svarade att de hade önskat att kontaktsjuksköterskan på neurologen 

medverkade vid det avslutande onkologbesöket och tre patienter/närstående önskade ett 



telefonsamtal från kontaktsjuksköterskan på neurologen under ”övergångsperioden”. Det är 

detta jag har valt att arbeta med som förbättringsförslag. 

 

För att bena ut orsaker till oro hos patienter och deras närstående under övergångsperioden 

gjorde jag ett fiskbensdiagram, se bilaga 2. Här kom jag fram till att en rotorsak till oro kan 

vara bristande kommunikation mellan enheterna. 

 

4. Improve (Förbättra) 

Jag har diskuterat med mina kollegor i kontaktteamet på neurologen samt med onkologer och 

kontaktsjuksköterskor på onkologen för att komma fram hur vi ska arbeta för att få en 

tryggare övergång mellan onkologen och neurologen. Det första alternativet var att 

kontaktsjuksköterskan på neurologen ska medverka vid det avslutande läkarbesöket på 

onkologen. Detta visade sig dock inte vara helt enkelt ordnat av flera olika anledningar. 

Många av dessa besök planeras inte i förväg utan onkolog ihop med patient och närstående 

kommer fram till under besöket att ingen fortsatt behandling ska ges i nuläget. De som man 

på förhand vet kommer att vara avslutande besök är inte alltid men god framförhållning utan 

till exempel efter MR-undersökning är gjord inför ett besök med svar kanske samma dag som 

besöket eller i bästa fall några dagar/någon vecka innan och det kan då vara svårt för 

kontaktsjuksköterskan på neurologen att med så kort varsel anpassa sin mottagning till den 

redan bestämda tiden till onkologen. Det framkom också från kontaksjuksköterskorna på 

onkologen att de är med vid de avslutande besöken och önskar fortsätta med det för att också 

avsluta deras kontakt med patienten och närstående. Det innebär att det skulle vara många 

personer med vid dessa samtal vilket många gånger inte ger en trygghet för patienter utan 

istället det motsatta. Vi bestämde då istället att i alla fall i ett första steg testa att 

kontaktsjuksköterskan på neurologen ringer patienten och/eller närstående någon vecka efter 

det avslutande samtalet för att bekräfta att neurologen har kännedom om att patienten har 

avslutat behandling på onkologen och kommer att kallas för besök till neurolog-PAL samt att 

försäkra att patienten/närstående vet var dem ska vända sig vid behov. 

 

Jag medverkade ändå vid ett avslutande besök hos onkologen innan vi istället bestämde oss 

för uppföljande telefonsamtal som förbättringsarbete. Medverkande vid besöket var patient, 

två närstående, onkolog och jag. Varken patienten eller närstående hade träffat 

kontaktsjuksköterska på neurologen innan utan vi hade endast haft kontakt över telefon. Detta 

besök hann inte utvärderas av patienten själv då denne avled inte långt efter besöket, men vid 

telefonuppföljning med en av patientens närstående framkom att familjen uppskattade att jag 

var med vid besöket då det underlättade den fortsatta kontakten. 

 

För att det praktiskt ska gå att ordna ett uppföljande telefonsamtal inom rimlig tid krävs att 

kontaktsjuksköterskan får kännedom i tid om att patienten avslutats på onkologen. Onkologen 

skickar alltid en kopia på slutanteckningen till ansvarig neurolog för kännedom och vi kom 

överens om att en kopia också ska gå till ansvarig kontaktsjuksköterska på neurologen. Vi 

jobbar också på en rutin för muntlig överlämning mellan kontaktsjuksköterskor på onkologen 

och neurologen. 

 

Jag har endast kunnat testa förbättringsarbetet med telefonuppföljning på två patienter då det 

inte varit fler som avslutas under denna tid. Båda patienterna ringde jag upp en vecka efter det 

avslutande besöket hos onkologen för att höra hur dom mådde efter den avslutade 

behandlingen, bekräftade vilka kontakter patienten hade/har på neurologen (ansvarig 

kontaktsjuksköterska, ansvarig neurolog och eventuell kontakt med övriga teamet – 



arbetsterapeut och/eller kurator), berättade om den planerade uppföljningen på neurologen 

(MR, återbesök till neurolog/kurator), om dom själva hade några frågor eller funderingar och 

om dem har kvar kontaktuppgifter till teamet.  

 

Jag planerar att utvärdera telefonuppföljningen i samband med återbesöket till neurologen 

vilket ingen av ovan patienter varit på ännu. En av patienterna uttryckte dock över telefon att 

samtalet var uppskattat och den andra patienten hade inte kvar kontaktuppgifter och var nöjd 

att jag hörde av mig och kunde skicka hem ny informationsfolder med kontaktuppgifter till 

teamet.  

 

5. Control (Överlämning och ständig förbättring) 

Vi kommer att fortsätta detta arbete på neurologen då det gynnar både patienter/närstående 

men också oss kontaktsjuksköterskor genom att nu har utarbetat ett sätt för oss att aktivt återta 

kontakt med patient/närstående. Jag kommer, som ovan nämnt, att fråga patient och 

närstående i samband med återbesök till neurolog om de har några synpunkter på 

telefonsamtalet för att få mer feedback.  

Jag kommer också att jobba vidare med att ta fram en lista som stöd under samtalet med 

frågor att ta upp som är relevanta för den fortsatta kontakten, exempelvis hur den sociala 

situationen ser ut och om patienten har stöd kommunen. 

 

6. Learn (Lärande)  

Det har blivit men framför allt kommer att bli bättre för kontaktsjuksköterskorna på 

neurologen som betydligt tidigare än idag kommer att få kännedom om att patienten är 

avslutad på onkologen och på så sätt aktivt ta upp kontakten med patienten och 

förhoppningsvis kommer vi framöver också märka att patienter och närstående är mer trygga 

och lugna under övergångsperioden.  

Jag behöver ytterligare feedback från patienterna/närstående för att säkert kunna utvärdera 

deras upplevelser. Den feedbacken jag hittills fått har dock endast varit positiv. 


