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Identify (identifiera) 

Arbetet med att identifiera förbättringsområden påbörjades i början av 2017. 
Hematologimottagningen på Hallands sjukhus Varberg har då ett uppdrag att genomföra 1750 
läkarbesök och 1600 sjuksköterskebesök per år. Mottagningen bemannas med fyra läkare, två 
sekreterare, vilka fungerar som koordinator för standardvårdförloppen, och åtta sjuksköterskor 
varav sju fungerar som kontaktsjuksköterskor. Kontaktsjuksköterskorna har ett skriftligt 
uppdrag som de fått på delegation av verksamhetschefen på medicinkliniken i Varberg. 

Hematologimottagningen bedriver verksamhet måndag till fredag. Sjuksköterskorna är 
bemannade med tre sjuksköterskor måndag till torsdag och två sjuksköterskor på fredagar.  
De dagar man inte är schemalagd på mottagningen arbetar sjuksköterskorna även på 
vårdavdelning.  
Patienterna har god tillgänglighet till mottagningen och kan kontakta sjuksköterskorna under 
hela dagen eftersom telefonen är öppen dvs. mottagningen har inga telefontider och använder 
sig inte av Tele Q. 
 
I februari 2017 fungerar kontaktsjuksköterskefunktionen så att patienten presenteras för en till 
två sjuksköterskor efter att han/hon haft sitt första läkarbesök på mottagningen. Patienten och 
anhöriga presenteras personligen för sjuksköterskorna och patienten får mottagningens 
informationsbroschyr där bland annat kontaktuppgifter och namn på läkare, sjuksköterskor 
och sekreterare finns. Den läkare och sjuksköterska som träffat patienten berörd dag markeras 
med överstrykningspenna för att tydliggöra vem som utsetts som fast vårdkontakt och 
kontaktsjuksköterska. Dock är det så att det inte är säkert att den utsedda 
kontaktsjuksköterskan finns tillgänglig vid patientens kommande besök/behandlingar 
eftersom hon kanske inte är schemalagd på mottagningen dessa dagar. Sjuksköterskornas 
önskemål har varit att på ett bättre sätt kunna följa patienten genom vårdprocessen och hela 
tiden ha möjlighet att finnas som ett stöd för patienten. 

I patientenkäten som Region Halland skickade ut 2016 svarade merparten av patienterna att 
de upplevde sig delaktiga i den vård och de behandlingsbeslut som togs men att de också 
önskade att de fick bli ännu mer delaktiga. 

För att identifiera hur vi skulle kunna förbättra kontaktsjuksköterskans arbete på vår enhet 
bjöd vi in våra arbetskamrater (alla yrkeskategorier) till ett eftermiddagsmöte där vi 
tillsammans gjorde ett släktskapsdiagram för att identifiera områden där kontakt-
sjuksköterskans arbete kunde förbättras. På mötet deltog kontaktsjuksköterskor, läkare och 
sekreterare och området som identifierades som det som flest upplevde att vi behövde arbeta 
med var: Kontaktsjuksköterskans närvaro vid informations- och nybesök. 

För att se om detta var ett område som även patienterna värderade som viktigt så tillfrågades 
ett antal patienter om de ville delta som ”referenspatient” i vårt förbättringsarbete, alla de fem 
som tillfrågades tackade ja till att delta. 
Frågorna som ställdes var: 
- Vad skulle du tycka om att ha med dig din kontaktsjuksköterska vid ditt första besök? 
- Hur upplevde du ditt första besök här på mottagningen? 



- Finns det något vi kunde gjort för att de skulle bli bättre? 
- Ser du några för- eller nackdelar till att kontaktsjuksköterskan deltar vid första besöket? 
 
Citat från intervjuerna: 
”Det vore en fördel för sköterskan om hon fått höra samma information som patienten och 
därmed hör vilka frågor som patienten har och sett hur denne reagerar.” 

”Egentligen hade det nog varit mest för att underlätta sköterskans fortsatta arbete med 
patienten som hon borde sitta med.” 

”Båda får höra samma sak från patienten och kan stämma av om ni uppfattat vad patienten sa 
likadant.” 

”4 öron hör bättre vilka önskemål/problem patienten har” (dvs sjuksköterskans och läkarens 
öron) 

”Då hör all personal redan från början vad patienten vill och dom får båda höra det direkt från 
originalkällan.” 

”Doktorn slipper försöka återberätta vad som sagts vid besöket och patienten behöver inte 
heller upprepa sig / återberätta.” 

De patienter som tillfrågades ansåg alltså inte att det var nödvändigt att kontaktsjuksköterskan 
var med vid ny-, eller informationsbesök för deras skull. Däremot kunde de se det som en 
vinst för sjukvårdspersonalen. 

Define (definiera) 

Syftet med projektet är att förbättra omhändertagandet av patienten och dess anhöriga i 
samband med ny- och informationsbesök vid hematologimottagningen på Halland sjukhus 
Varberg. 

Mål för projektet är att tydliggöra för patienten vilka två sjuksköterskor som kommer fungera 
som hans/hennes kontaktsjuksköterskor och att dessa är namngivna och tydliga för patienten 
redan innan eller allra senast vid diagnosbeskedet om det är första besöket på mottagningen. 

Measure (mäta) 

För att identifiera orsaker till varför kontaktsjuksköterskan inte medverkar vid ny- och 
informationsbesök, gjorde projektgruppen ett fiskbensdiagram, se Bilaga 1.  
De orsaker som framkom var:  

- För stort antal kontaktsjuksköterskor vilket beror på oregelbunden tjänstgöring på 
mottagningen/vårdavdelningen.  

- Dålig eller inte existerande tidsbokning på sjuksköterskemottagningen.  
- Det saknas anpassad expedition, för många verksamheter skall få plats på samma 

avdelning det finns för få sjuksköterske- och läkarexpeditioner.  



- Ej frigjord sjukskötersketid vilket gör att det blir ansträngt när en sjuksköterska 
försvinner i 1-1 ½ timma, vilket är den tiden som ett ny-, eller informationsbesök kan 
ta. 

Analyze (analysera) 

När det insamlade materialet analyseras ser vi att det som vårdpersonalen anser behöver 
förbättras och arbetas med, inte överensstämmer med vad patienterna anser. Vårdpersonalen 
ser fördelar med att kontaktsjuksköterskan är med vid vissa läkarbesök, medan patienterna 
inte ser det som nödvändigt men ändå kan se fördelarna med att kontaktsjuksköterskan är 
med. 

Forskning, nationella riktlinjer och cancerprocessen förespråkar att kontaktsjuksköterskan 
skall vara med vid diagnosbesked och även att man skall begränsa antalet kontakt-
sjuksköterskor som presenteras för patienten. Patienterna på hematologimottagningen har ett 
outtalat behov som vi som vårdpersonal anser är viktigt att vi tillgodoser. 

Improve (förbättra) 

På en arbetsplatsträff under våren 2017 diskuterade hela sjuksköterskegruppen på 
hematologimottagningen vilka roller som önskades inför införandet av begränsningen av 
antalet kontaktsjuksköterskor. Tre sjuksköterskor var intresserade av att utarbeta funktionen 
som renodlad kontaktsjuksköterska och fem sjuksköterskor ville vara 
behandlingssjuksköterskor.  

Efter detta började de tre som var intresserade av kontaktsjuksköterskefunktionen att se över 
hur arbetsuppgifterna skulle kunna delas upp mellan de olika funktionerna. När ett förslag 
hade tagits fram visades det för hela teamet på en arbetsplatsträff och alla fick komma med 
synpunkter. Resultatet presenteras i bilaga 2. 

För att kunna göra förändringen krävdes att bemanningen sågs över på 
hematologimottagningen. Vi behövde säkerställa att en kontaktsjuksköterska fanns på plats 
måndag till fredag samtidigt som det behövde utökas tid för behandlingssköterskorna. Frågan 
lyftes med avdelningschefen, verksamhetschefen och Vårdförbundet. Detta resulterade i en 
något utökad bemanning så från hösten 2017 schemaläggs en kontaktsjuksköterska och två 
behandlingssjuksköterskor måndag till fredag.  
Under hösten 2017 har en av kontaktsjuksköterskorna fått nytt uppdrag och kommer inte 
kunna tjänstgöra på mottagningen under kommande sex månader och en av 
behandlingssjuksköterskorna har under samma tid gått i pension. Förutsättningarna ändrades 
alltså för både kontaktsjuksköterskorna och behandlingssjuksköterskorna vilket har lett till 
nya utmaningar.  

Lokalerna 

Förbättringsprojektet har blivit betydligt större än vad projektgruppen tänkt från början. 
Hösten 2016 påbörjades planeringen för att i framtiden kunna utöka verksamheten. I det 
arbetet såg vi att det fanns ett stort behov av att utöka lokalerna för hematologimottagningen. 



På avdelningen där mottagningen befinner sig delade tre verksamheter på lokalerna, alla tre 
expanderade och avdelningen var för trång. Beslut togs av ledningen att en av verksamheterna 
skulle flytta och därmed skulle deras lokaler delas upp mellan de kvarvarande enheterna, 
hematologimottagningen och onkologimottagningen. Ett arbete som visade sig vara svårare än 
man kunde tänka sig. Efter flera möten med både onkologimottagningens personal och 
”Region Hallands lokalfördelare”, samt verksamhetschefer och avdelningschefer från både 
medicinkliniken och kirurgkliniken blev resultatet att hematologen skall få ytterligare ett par 
läkarexpeditioner, en expedition där kontaktsjuksköterskorna kan bedriva sitt arbete, ett 
gemensamt samtalsrum samt en behandlingssal med fyra behandlingsplatser vilket gör det 
möjligt att omfördela de befintliga behandlingsplatserna för att ge möjlighet till enskildhet 
och isolering. Detta beslut trädde i kraft hösten 2017 och omfördelning av lokalerna är 
påbörjad men är inte till fullo genomförd än dock kan vi redan se att detta innebär en enorm 
förbättring för personalen och för patienterna och deras närstående. 

Pilotprojekt 

Under hösten 2017 skulle projektgruppen arbeta vidare med och utvärdera den del av 
förbättringsarbetet som genomförts. Förändringarna skulle genomföras samtidigt som 
verksamheten pågick för fullt. Projektgruppen hade svårighet att driva arbetet framåt hela 
tiden men under november och december 2017 fick hematologimottagningen möjlighet att 
delta i ett nationellt pilotprojekt, delar av mottagningens förbättringsarbete användes som 
utgångspunkt. Detta gjorde att medarbetarna påmindes om syftet och målet med 
förbättringsarbetet och det blev lättare att hitta fokus på uppgiften igen.  

Control (överlämning och ständig förbättring) 

Merparten av hematologteamet uttrycker att de är nöjda och positiva med förändringarna som 
gjorts i arbetssättet, men alla kan intyga att det också uppstått ”barnsjukdomar” som vi 
behöver åtgärda efter hand. Projektgruppen upplever positivitet kring förbättringsarbetet, men 
också att några av kollegorna vill ha en lösning serverad utan att själva behöva anstränga sig 
eller själva reflektera över vad som krävs för att komma över hindren och nå målet. Ett stort 
hinder att ta sig över har varit att tidsboka sjuksköterskebesöken. Där har vi dock fått ett 
positivt gensvar från våra patienter som anser att det är bättre att de har en bokad tid och vet 
att då är det inte flera andra på plats och de kan i lugn och ro få sin behandling och ställa de 
frågor som de har. Patienterna uttrycker också att de tycker det är bra med tidsbokning 
eftersom de då upplever att personalen är lugnare/mindre stressad. En annan bidragande orsak 
till lugnare miljö är att kontaktsjuksköterskan numer är ansvarig för telefonen, därmed avbryts 
inte behandlingssjuksköterskorna i sitt arbete med patienten p.g.a. inkommande telefonsamtal. 

För att knyta tillbaka till målet och syftet med förbättringsarbete så har 
kontaktsjuksköterskorna ännu inte börjat vara med vid läkarbesöken (ny- eller 
informationsbesök). Däremot har antalet kontaktsjuksköterskor begränsats och arbetssättet för 
dem har förtydligats. Det behövde göras ett antal förändringar innan arbetet med att närvara 
vid läkarbesök kan komma igång på allvar, idag är kontaktsjuksköterskan med vid enstaka 
besök när det passar i dagsprogrammet men målet är fortfarande att hon skall närvara vid alla 
första besök och eller besök där läkaren ger viktig information eller diagnosbesked. 



Learn (lärande) 

Projektgruppen för detta förbättringsarbete tycker båda att det är inspirerande och roligt med 
förändring som leder till förbättringar både för verksamhet, personal och framförallt patienter. 
Tidigare har förbättringsarbeten genomförts av enskilda personer som fått ett uppdrag 
eftersom det antingen uppmärksammats problem eller brister. Skillnaden jämfört med tidigare 
är att detta arbete inte utgick ifrån ett identifierat problem utan förbättringsområden 
identifierades tillsammans i teamet utifrån att verksamheten fungerade bra och patienterna var 
nöjda, men vi ville erbjuda patienterna något som är ännu bättre. 

Projektgruppen har under arbetets gång insett att det är av största vikt att begränsa sig i 
arbetet, det är väldigt lätt att tappa fokus på ursprungsfrågan och låta det ena leda till det 
andra. Viljan att förbättra mycket på en gång kan skapa oro och förvirring i arbetsgruppen och 
under tiden som förbättringen genomförs kan den till och med uppfattas som en försämring. 
Därför är det av största vikt att man har med sig alla berörda i teamet i arbetet så att alla 
förstår vad det är som händer och vet vad målet är.  

 

 

 



Fiskbensdiagram Hematologimottagningen HSV
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Bilaga 2                                     

Fördelning arbetsuppgifter kontaktsjuksköterska/behandlingssjuksköterska                
Hematologimottagningen Med kliniken HSV          
Omr 1 Hallands sjukhus.  Datum: 180110 

 

Arbetsuppgift  Ansvar innan införandet  
av renodlade funktioner 
 

Kontakt‐ssk ansvar  Behandlings‐ssk ansvar  Utfört  Pågår/förb. 
område 

Administrera behandlingar  Alla  avslasta vb  √  1801   

DR‐registrering av given 
behandling 

Alla  √  √  1801   

Tidsbokning av ssk‐besök  Alla  √  √ (behandlingspatienternas åter‐besök)  1801   

Omläggning centrala 
infarter (Varbergspatienter, 
andra hänvisas sin VC) 

Alla  avlasta vb  √  1801   

Provtagning inför 
läkarbesök (samma dag) 
alla andra hänvisas till lab 

Alla    √  1801   

Identifierande av 
behov/uppstart 
cancerrehabilitering  

Alla  √  √  1801   

Uppföljning/utvärdering 
cancerrehabilitering 

Alla  √  √  1801   

Akuta bedömningar  Alla    √  1801   

Rengöring av 
behandlingsplatser och 
utrustning 

Alla    √  1801   
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Arbetsuppgift  Ansvar innan införandet 
av renodlade funktioner 
 

Kontakts‐ssk ansvar  Behandlings‐ssk ansvar  Utfört  Pågår/förb. 
område 

Besvara inkommande 
samtal 

Alla  √    1801   

Identifiera och 
sammanställa lista över 
kommande veckas beh och 
ansvara för att prel 
beställning faxas till APL 
senast onsdag 

Alla    √  1801   

Första kontakt med nya 
patienter 

Alla  √      Pågår 

Vara med vid nybesök och 
diagnosbesked 
(lämna tel till sekr) 

Ingen ssk  √      Planeras 

Assistera vid 
cristaundersökningar 
(lämna tel till sekr) 

Alla  √      Pågår 

Koordinera inläggning av  
Centrala infarter och 
röntgenundersökningar 

Alla  √      Pågår 

Bevaka ledtider för pat 
under SVF förlopp 

Koordinator (sekreterare)  √      Pågår 

Bevaka så att INCA 
registrering genomförs på 
nya patienter 

Läkare  √      Planeras 
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Arbetsuppgift  Ansvar innan införandet 
av renodlade funktioner 
 

Kontakts‐ssk ansvar  Behandlings‐ssk ansvar  Utfört  Pågår/förb. 
område 

Kompletterande prov‐
tagningar efter läk besök 

Alla  √    1801   

Skicka ut 
provtagningsremisser  

Alla  √    1801   

Ge patienter ny tid samt 
provtagningsunderlag hem 
efter behandlingar 

Alla    √  1801   

Bevaka provsvar 
”kontrollpatienter” 

Alla  √    1801   

Bevaka provsvar 
behandlingspatienter 

Alla    √    Planeras 

Återkoppling till 
patienter/anhöriga via tel 

Alla  √    1801   
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