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1. Define (Definiera) 

 

På lungmottagningen i Borås får inte patienter som är under malignitetsutredning någon 

kontaktsjuksköterska. Genom att införa detta följer vi de riktlinjer som finns och detta är 

patientens rättighet, patienten känna sig trygg för att de vet var skall vända sig, någon som 

berättar nästa steg och få stöd i en krissituation.  

Syftet med detta införande är att patient skall veta var och vem det skall kontakta för att skapa 

en trygghet i en krissituation.  

Målet är att 100 % får en personlig kontaktsjuksköterska samt att vi skriver in 

kontaktsjuksköteskan i journalen så att andra enheter ser och kan kontakta oss när det behövs. 

Målet är att alla patienter under 2017 får detta men vi börjar hösten 2016 att dela ut.  

I dagsläget tar lungmottagningens personal hand om patienterna efter läkarbesök och ger 

information, förberedelse och ger ut allmänna kontaktuppgifter till lungmottagningen. Detta är 

det jag vill ändra på med en ny rutin. Pat skall få träffa sin kontaktsjuksköterska och få 

kontaktuppgifterna. 

Det problem som finns är att vi är två personer som jobbar som kontaktsjuksköterska och vi tar 

hand om cytostatikabehandlingar och allt som är runt detta. För att driva denna verksamhet 

behövs två personer efter organisationsförändringar vi gjorde i september 2016 samtidigt är vi 

SVF koordinatorer. Så problemet är om vi fixar att genom föra detta på de resurser vi har samt 

hur får vi ihop detta så att inte vår arbetssituation blir för tung.  

 

 

2. Measure (Mäta) 

 

 

Jag gick in i 20 patienters journaler och kolla i patientbakgrunden. Jag valde patienter som har 

utreds enligt standardiserat vårdförlopp för lungcancer.  Det var blandat mellan kvinnor och 

män och olika åldrar. 

Funktionen kontaktsjuksköterska i utredningsfasen finns inte i dagsläget på lungmottagningen 

så ingen patienterna hade dessa uppgifter i sin journal. Så mitt problem är fortfarande ett 

problem.  

Den nya funktionen skulle få patienten känna sig trygg, att patienten vet att det är någon har 

koll så patienten slipper känna sig osäker, få bort känslan av att falla mellan stolarna och att det 

vet att det är lätt att få kontakt vid frågor och vi följer de olika riktlinjerna som finns.  

Den nationella cancerstrategin styrker att varje patient ska erbjudas en kontaktperson på den 

cancervårdande kliniken med syfte att förbättra informationen och kommunikationen mellan 

patienten och vårdenheten och att stärka patientens möjligheter till delaktighet i vården (SOU 

2009:11). Sedan 2010 finns en lagstadgad rätt till fast vårdkontakt (Patientlag 2014:821). Staten 

och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om en gemensam generell beskrivning av 

kontaktsjuksköterskans roll och funktion. Enligt den är kontaktsjuksköterskan en tydlig 

kontaktperson i sjukvården, med ett övergripande ansvar för patienten och de närstående. 

Beskrivningen togs fram inom projektet Ännu bättre cancervård och finns i projektets 

slutrapport (2012). 

 



3. Analyze (Analysera) 

Jag gjorde ett släktskapsdiagram med mina medarbetar på lungmottagningen. Jag hade endast 

sjuksköterskor och undersköterska med som personal kategorier. Min frågeställning var: ”Vad 

är viktigt för patienter som startar en malignitetsutredning?”. Det som vi kom fram till var Tre 

huvudgrupper: Trygghet - att patienten känner trygghet trots oron som blir när patienten får ett 

besked. Organisation- att utredningen går så fort som möjligt genom förbokade undersökningar 

och någon håller koll på provsvar och tar upp dessa direkt när de kommit. Att hitta orsaker till 

varför vi inte har detta är brist på resurser samt att kontaktsjuksköterska har blivit mer aktuellt 

de senaste åren så vi har inte skapat denna roll på enheten för en ett lite tag sedan.  

När trygghet kom upp som en viktig del tänkte jag att det är detta som det nya rutinen kommer 

att förbättra men även att det hålla koll på olika undersökningar så det kan bli snabbare 

utredningstid.  

Det finns karv från nationella cancerstrategin att alla patienter skall få en kontaktsjuksköterska 

för just att skapa en trygghet hos patienterna. Att få en till detta skulle innebära att vi följer det 

krav som finns.  

      

4. Design (Designa) 

 

Jag designade ett blad där våra kontakt uppgifter, vad patienten har för rättigheter, hur 

utredningsförloppet set ut och där patienten själv kan skriva in tider för olika undersökningar. 

Jag försökte tänka på vad som min vårdplan skall innehålla enligt cancercentrum när jag tog 

fram informationsbladet och att det skall vara lätt för patienten att förstå. Då vi ger 

cytostatikabehandling också delade jag och min kollega upp oss, en som är ansvarig för 

cytostatika delen och en som är ansvarig för utredningarna. Den som har ansvar för 

utredningarna den veckan blev patienten kontaktsjuksköterska. Vi skulle träffa patienten efter 

första besöket hos läkaren för att sedan presentera oss, ge kontaktuppgifter och göra de 

undersökningar som läkaren hade ordinerat. Vi skulle testa detta i två månader för att se hur det 

gick och sedan se vad vi kunde göra annorlunda och förbättra.  
 
 

5. Control (Överlämning och ständig förbättring) 

 

Vi började med vår nya rutin i september och fick mycket positivt från patienter. Patienterna 

tyckte det känns bra att veta var skall ringa om de har frågor och så vidare så informationsblad 

jag tog fram med alla uppgifter var vi nöjda med. Men efter två månader har vi inte kunnat 

fortsätta med detta då det blir en stor belastning på kontaktsjuksköterska och önskan på tillskott 

av resurser för att kunna arbeta utefter de riktlinjer som finns på vad kontaktsjuksköterskan 

skall göra och vad patienterna har rätt till. Så med de resurserna vi har var vi tvinga att avsluta 

mitt projekt då vi båda kände att vi inte klara av mer för vår hälsa skull och att vi var tvungna 

att ta bort något i vårt arbete och vi jobbar med att ge cytostatikabehandling så detta var tvunget 

att prioriteras.  

 

 

 

 



6. Learn (Lärande)  

 

När vi skulle starta förbättringsarbetet hade vi precis gjort en omorganisation som krävde 

mycket av oss personal och det jag jobbar med hade vi på samma enhet tidigare men med detta 

nya inbar det att cytostatika ger vi på en enhet men vi har vår mottagning på en annan enhet så 

vi behöver alltid vara två personer 5 dagar i veckan och vi är bara två personer. Sedan kände 

jag själv att inte orkan fanns till att driva ett förbättringsarbete just denna nu.  Så just nu ligger 

mitt projekt på is men efter sommaren 2017 hoppas jag kunna driva detta igen och önskar då 

ett bättre resultat så vi gör vårt bästa för patienterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


