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Bakgrund 

De senaste årtiondena har vården kring Cancersjuka barn/tonåringar och deras familjer 

utvecklats oerhört snabbt. Från att på 60-70-talet botade få av patienterna till idag där 

överlevnaden närmar sig 85% , detta ställer ökade krav på oss personal som arbetar med 

dessa barn/tonåringar och familjer. Idag ska vi inte bara bota utan vi har också kravet på 

att de ska överleva till ett normalt liv efter sin behandling. Detta innebär att de ska växa, 

utvecklas, vara fertila och dessutom fortsätta vara en normal del av det sociala samhället.   

2014 instiftades en ny Patientlag i Sverige. Denna poängterar att patienten och dess 

anhöriga ska var mera delaktiga i sin vård och behandling. Patienten har rätt att i samråd 

och efter begriplig information vara med att bestämma hur vården ska planeras och 

genomföras. Han/hon har dessutom rätt till en second-opinion. Detta innebär att vi i dag 

behöver arbeta mera med en personcentrerad vård. RCC (regionalt cancercentrum) har i 

sina riktlinjer, tydliga mål vad gällande ”Hela patienten – hela vägen”. 

Förbättringsarbetet 

Under hösten har funderingarna gått farm och tillbaka vilket förbättringsarbete som 

skulle genomföras under kursen. Ganska snart var jag klar med att jag ville förbättra 

arbetet i teamet runt våra cancersjuka barn och deras familjer. Vi har ett relativt bra 

arbete redan idag men jag känner att vi skulle kunna förbättra strukturen och få ett mera 

ändamålsenligt sätt att arbeta. Många tankar och ideer kom i samband med föreläsningar 

och litteraturgenomgång, både i form av studier och kurslitteratur. När vi sedan fick ett 

verktyg i form av DMAICL, PDSA osv började jag förstå att jag behövde ta reda på vad 

vi i teamet tycker.  

Första gången vi träffades hade jag en klar frågeställning (som jag tyckte), den var: 

Vad kan vi förbättra i vårt teamarbete? 

De som var med var sjuksköterskor både från öppen och slutenvården, barnsköterska, 

lekterapeut och psykolog. Vi jobbade med släktskapsdiagram. 

Det som kom fram var att vi: 

 inte har tillräckligt med tid för att jobba effektivt i team 

 har svårt med kommunikationen mellan enheterna ex slutenvård-öppenvård, 

psykolog osv 

 bättre skriftliga PM /vårdplaner 

 behöver mera och kontinuerlig fort/vidareutbildning 

 mer personalkontinuitet för patienterna när de är inneliggande 

Efter en genomgång vad vi hade tagit upp kände jag att vi var långt ifrån 

patientperspektivet. Därför genomfördes ett möte till med personalen, denna gång med en 

ny frågeställning. 
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 Hur kan vi förbättra vården för våra cancersjuka barn/ungdomar och familjer? 

Vid detta tillfälle var sjuksköterskor, barnsköterska, lekterapeut, psykolog och läkare 

representerade. 

Vi träffades och gjorde ännu ett släktskapsdiagram. Utfallet blev sju olika grupper som vi 

tycker behöver förbättras: 

Kontinuitet: vi vill förbättra kontinuiteten för patient/familj, de behöver träffa så få 

personal som möjligt under vårdtiden. Detta visar sig framförallt när de vårdas inom 

slutenvården. Ofta styr schema, personal och avdelningsstruktur mer än vad som är bäst 

för barn/familj 

Kompetens: viktigt med fortlöpande fortbildning och kompetensutveckling. Behov av 

strukturerad utbildning av ny personal så att både personal och patienter kan känna sig 

trygga med kompetensen. På slutenvården är detta behovet större pga. högre 

personalomsättning 

Mera personcentrerad vård: att vi mera individanpassar vården. Skriver mera 

individuella vårdplaner och att varje familj med ett kroniskt sjukt barn ses som en unik 

enhet 

Syskon: vi kan bli bättre på att se syskon och att de kan få ta mera tid och plats inom 

vården 

Psykosocialt stöd: behöver ha mera resurser för att kunna stödja familjerna när det gäller 

praktiska frågor såsom F-kassa, reseersättningar, försäkringar osv. Även att ha en 

samtalskontakt framförallt för föräldrarna. Kuratorstid är en bristvara hos oss. 

Teamarbete och kommunikation: multidisciplinärt arbete. Viktigt att ha avsatt tid 

regelbundet för att lätt kunna ta upp aktuella problem gällande patienters behov. Även 

avsatt tid för teamet att utveckla vården, målarbete, policyfrågor och för 

vidareutveckling. Definiera mål med vården på våra olika enheter. 

Punkterna ovan är redovisade i rangordning. 

På kvällen träffade jag sex föräldrar och en tonåring för att göra samma arbete. 

Föräldrarna var fyra kvinnor och två män. Tonåring var en kvinna, 18 år. Barnen som 

behandlats hade åldersspridning mellan 1-17 år och var under behandling eller avslutat 

behandling för 3mån-2 år sedan.  

Frågan som ställdes var: 

Hur kan vi förbättra vården för era barn/tonåringar och er familj? 

Praktiska frågor såsom dåligt anpassade lokaler och utrustning ex ingen separat ingång, 

dåliga sängar framförallt till föräldrar, toalett och dusch är katastrof (DSBUS), bättre mat 
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till barnen, mera anpassat för barn, dåligt med frukt på avdelningen, rörelserum, gym och 

relaxrum på avdelningen för barn och föräldrar saknas, öppettider på lekterapin.  

Tonåringar/ungdomsavdelning eller åtminstone några rum som är mera anpassade för 

tonåringar, utlåning av datorer, surfplattor, Internet. Hur kommer vården bli efter man 

fyller 18 år, viktigt med bra överflyttning till vuxenvården. Vuxengränsen borde vara 20 

år. Clownerna behöver inte komma in till tonåringarna. 

Information, kommunikation och egenvård: bättre och snabbare kommunikation 

mellan sjukhus ex långa väntetider på provsvar, röntgen och undersökningar som ska 

bedömas på andra sjukhus, olika information på olika sjukhus ex infektionskänslighet, 

kompatibel sjukhusutrustning, samordna olika undersökningar på ett och samma ställe, 

mera information och uppbackning så vi (föräldrar) får hjälpa till med vården ex sond, 

antibiotika i ”bubblor, knappbyte, CVK mm. Information om biverkningar operation mm. 

Rutiner kring medicinsk information: hur ges första besked när man misstänker 

malign sjukdom, information hur behandlingen kommer att ges och vad som behövs ex 

sprutor, salvor mm, strukturerad plan på hur kontrollerna kommer att se ut. 

Kurator/psykosocialt stöd behöver ha kontakt för praktiska frågor speciellt i början tips 

om sjukskrivning, VAB och vårdbidrag, samtalskontakt för barn/vuxna redan vid 

insjuknandet. Föräldrarna får inte glömmas bort. Kontakt och återkoppling efter och vid 

sjukhusbyte. Ha föräldraträffar för föräldrar i samma situation. 

Även här är punkterna skrivna i rangordning. 

Efter denna genomgång blev allting mera förvirrande och jag bestämde mig för att ett 

nytt möte behövde komma tillstånd. Efter samråd med Susanne Gustavsson 

(chefssjuksköterska på SkaS) planerades ett möte med föräldrar, tonåring och personal 

(fokusgrupp?) där vi kunde komma överens om hur vi går vidare. Försöka komma fram 

till vad som är viktigast att börja förbättra. Mötet tillsammans med personalen och 

föräldrarna blev en mycket givande stund. Alla var engagerade, visade öppenhet och vilja 

till att förändra. Jag redovisade resultaten från de båda grupperna och i samband med 

detta informerade jag om att i oktober kommer Barnkliniken att flytta till nya lokaler. 

Därför bad jag om tillåtelse från alla att lägga punkten kring de praktiska frågorna 

angående lokaler, duschar, sängar osv åt sidan så länge. Detta för att göra en återkoppling 

kring denna punkt under våren när vi bott in oss i de nya lokalerna. Alla var överens om 

att detta var ett bra förslag. 

Sedan började vi med att sätta upp alla grupper vi kommit överens om vad som behövde 

förbättras, både från personal och föräldrar/patienter. Därefter prioriterade vi enskilt. Det 

vi kom fram till var i prioriteringsordning 

:Kontinuitet  

Rutiner kring medicinsk information  

Information, kommunikation och egenvård  
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Dessa tre grupper toppade där Kontinuiteten (12) var högst rankad av de tre. Medicinsk 

information (9) som klar tvåa och egenvård (5)som trea. 

Vi beslöt att börja med Kontinuiteten. Det stora problemet är när man blir inlagd, 

familjerna uttrycker att: 

 de känner otrygghet varje gång det kommer någon ny, innan de vet vilken 

kompetens hon/han har för att handha PAC, CVK medicingivning osv  

 de får träffa många olika personer även under korta vårdtider 

 det är inte någon som har det övergripande omvårdnadsansvaret för vistelsen 

 de känner otrygghet när de inte vet vem som är omvårdnadsansvarig 

 svårt att berätta allt för alla varje gång 

 känner att de har ett stort ansvar att allt blir rätt 

De har förståelse för att vi som personal inte kan jobba dygnet runt MEN ibland undrar de 

varför planeringen inte kunde vara bättre och vad det är som gör att man inte kan få ha 

samma personal ”när vi ser att de jobbar på avdelningen”?? 

Detta diskuterar vi gemensamt, VARFÖR är det såhär? 

Kom fram till: 

 Oregelbundna – individuella scheman 

 Rotation 

 Det är bestämt så 

 Avdelningens organisation med två avdelningar i en 

 De flesta ska kunna vården därför behöver man jobba med det 

 Rimlig arbetsbelastning för personalen 

 

 

I slutet av mötet bestämmer vi oss för att genomföra en mätning under 3 veckor(slutet 

maj-juni). Alla familjer som är inlagda noterar hur många olika sjuksköterskor, 

barnsköterskor och läkare de träffar under vårdtiden. Enkelt genom att sätta streck på ett 

vanligt papper.   

Detta kom fram: 

Patient  Akut/plan Vårddygn Sjuksköt Barnsköt Läkare Dagperm 

1 Akut  4 8 7 1 0 

2     Akut  3 5 6 2 1 

3 Plan 4 7 8 3 0 

4 Plan 3 7 9 1 0 

5 Akut 4 8 7 2 2 



SIDA 5 

Nu fick vi bevis på att familjerna träffar många ”olika” personal som är ansvarig under 

vårdtiden. Förvånande är att de flesta familjerna inte räknade personalen på natten! 

När vi har definierat problemet med brist på kontinuitet för familjerna undrade vi vad 

som är problemet med detta. I samtal med de familjer som varit med i mätningen kom det 

fram att brist på kontinuitet leder till att de känner sig otrygga och litar inte på att alla har 

kompetensen att vårda deras barn. De behöver hela tiden vara på sin vakt så att inget går 

fel eller att all behandling sker på ett korrekt sätt. Känsla utav att ha huvudansvaret inte, 

bara för sitt barn utan även hålla kollen på personalen. Hela tiden berätta om allt för alla.  

Nu hade vi definierat problemet och behövde ta reda på orsakerna till varför det ser ut så 

som det gör och därefter hitta en lösning. 

Orsaksinventeringen genomfördes i personalgruppen. Detta genom fiskbensdiagram.  

Problemet är brist på kontinuitet vilket leder till otrygghet, osäkerhet och brist på tillit till 

personalen hos familjerna. Vad beror detta på? 

Orsakerna som kom fram i fiskbensdiagrammet var: 

Oregelbundna arbetstider kopplat till schema. 24-7 vård kräver bemanning dygnet-runt 

Flexibilitet när det gäller placering på olika enheter osv…  

Kompetens hos vårdpersonalen som vårdar cancersjuka barn/ungdomar och deras 

familjer är inte definierad och brister ofta i olika vårdsituationer 

Brist på arbetsbeskrivning/ ansvar för omvårdnadsansvarig (kontakt) 

sjuksköterska/barnsköterska. Dokumentation om vem som har ansvaret är bristfällig. 

Fokus i vården är inte kontinuitet för patienten 

Kompetens hos vårdpersonalen som vårdar cancersjuka barn/ungdomar och deras 

familjer är inte definierad och brister ofta i olika vårdsituationer 

Korta vårdtider 

När orsakerna definierats gjorde vi tillsammans en rangordning om vilken/vilka åtgärder 

som skulle kunna ha bäst resultat för att skapa trygghet för våra familjer. 

De orsaker som vi prioriterades högst i gruppen var: 

Steg 1 

Höja minimikompetens hos personalen som vårdar cancersjuka barn och dess familjer 

Mål/funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska/barnsköterska inom slutenvården 

Steg 2  

Dokumentation och planering för personalen om kontaktsjuksköterskans roll 
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Handledning för personal i förhållningssätt till patient/familj och till varandra 

Steg 3 

Oregelbundna arbetstider och de korta vårdtiderna är i dagsläget inget vi prioriterade 

högre. Däremot kommer det i steg 3 vara en diskussions/policyfråga att ta vidare på 

kliniknivå. 

Lösningsförslag 

Under hösten har det på avdelningen arbetats med att ta fram ett dokument för 

kontaktsjuksköterska/kontaktbarnsköterska för cancersjuka barn, detta dokument kommer 

i förlängningen att användas till alla barn som vårdas på avdelningen. 

Under våren genomförs utbildning för alla sjuksköterskor/barnsköterskor inom 

barnkliniken i grundläggande onkologi både teoretiskt och praktiskt. Där förmiddagen 

kommer att vara inriktad på teori. Eftermiddagen kommer att bestå av olika praktiska 

moment. Principer kring handhavande av Cytostatika, CVK/PAC, gastrostomi mm. Även 

möjlighet att kunna i grupper diskutera rent etiska problem som kan uppstå i kliniskt 

arbete.  

Hela projektgruppen kommer att vara involverad i denna utbildning. 

Utvärdering av projektet kommer att ska under senvåren 2017  

Föräldrar/tonåring och personal som varit med i mätningarna kommer att träffas och göra 

en utvärdering tillsammans. Även Barncancerfondens Skaraborgsgrupp är vidtalad att 

vara med i utvärderingen.   

Utbildning till all personal. Både inom sluten och öppenvård. Detta ska resultera i ett 

körkort i baskunskap. 
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