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Förbättringskunskap för kontaktsjuksköterskor 
 
Första omgången av kursen Förbättringskunskap för kontaktsjuksköterskor (15 HP) har nu 
avslutats. I januari 2014 redovisade de 31 kursdeltagarna, tillika kontaktsjuksköterskor inom 
cancervården i Region Syd och Väst, imponerande resultat i de förbättringsprojekt de genomfört 
under kursen gång. 
 
Kursens upplägg och genomförande har utvecklats i ett nära samarbete mellan Centre for 
Healthcare Improvement (Chalmers) och RCC syd och väst. Kursen startade redan under tidig 
höst och har behandlat hur olika principer och metoder från kvalitetsutvecklingsområdet kan 
användas för att förbättra och utveckla olika delar av den patientnära cancervården. Upplägget av 
kursen har varit starkt inspirerat av ett dialog- och problembaserat lärande, varför kursdeltagarna 
samtidigt drivit förbättringsprojekt på de egna arbetsplatserna som ett sätt att omsätta de 
teoretiska kunskaperna i praktiskt utvecklingsarbete.  
 
Under sammanlagt sju två-dagars seminarier har kontaktsjuksköterskorna träffats för att ta del av 
centrala principer och angreppsätt inom förbättringskunskap, samtidigt som stor vikt också lagts 
på gemensamt lärande baserat på kursdeltagnas unika erfarenheter från de olika projekten.  
 
Projekten har genomförts genom att följa de olika stegen i förbättringscykeln DMAICL (Define, 
Measure, Analyze, Improve, Control och Learn). Sammanlagt 22 förbättringsprojekt har genomförts 
under kursen gång. Gemensamt för alla projekt har varit ett uttalat fokus på cancerpatienters och 
närståendes upplevelser av och erfarenheter från vården. Med hjälp av olika metoder har 
kontaktsjuksköterskorna kunnat fånga patienternas och närståendes erfarenheter, förväntningar 
och behov men också deras förslag på förbättringar av vården. Utifrån dessa perspektiv på 
vårdens utformning har sedan orsaker till och lösningar på problem tagits fram av de 
tvärprofessionella projektgrupper som i flertalet fall knutits till projekten. I en del av fall har 
lösningar för att komma tillrätta med patientupplevda problem redan införts, medan andra 
projekt just nu håller på att ta fram förslag på lösningar för att sedan testa och utvärdera dessa. 
 
Många röster från patienter och närstående i de olika projekten vittnar om att 
kontaktsjuksköterskan verkligen behövs! För en del kontaktsjuksköterskor har projekten handlat 
om att på allvar etablera kontaktsjuksköterskefunktionen på den egna enheten. Ett nästa steg har 
sedan inneburit att, utifrån patienters och närståendes erfarenheter, utforma funktionen så att 
patienters och närståendes förväntningar och behov tillfredsställs. Andra projekt har på liknande 
sätt sökt säkra kontinuitet och trygghet för patienten vid överlämningar mellan olika kliniker 
längs patientresan, men också undersökt hur väntetider i olika delar av vårdkedjan kan kortas. 
Åter andra projekt har strävat efter att, utifrån patienters tidigare erfarenheter, förbättra 
omhändertagande och förhållningssätt vid särskilt svåra samtal men också förbättrat 
förutsättningar för kommunikation med patient och närstående i de olika delarna av 
cancervården. 
 
I Region syd har ett projekt kopplats till utformning och nystart av en hel mottagning för en viss 
patientkategori, samtidigt som ett annat projekt i väst utgjort en viktig del i utformningen av 
process- och kontaktsjuksköterskearbetet på en avdelning. På liknande sätt har hemsjukvård för 
cancersjuka barn etablerats i ett projekt. Ett projekt har utgått från patienters synpunkter och 
erfarenheter för att utveckla stöd och utbildning för egenvård. Ytterligare andra projekt har haft 
en mer medicinsk inriktning; ett förbättringsinitiativ har inriktats på att ta fram och införa 
gemensamma rutiner för bättre omhändertagande av patienter med förstoppning; i ett annat 
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initiativ har behovet av ett standardiserat omhändertagandet av patienter med trombos i central 
venport lyfts fram och håller nu på att införas.  
 
De samlade erfarenheter från kursen, inklusive röster från patienter och närstående, visar hur 
avgörande kontaktsjuksköterskan roll är för att skapa en sammanhållen och integrerad 
cancervård. Kontaktsjuksköterskans funktion innebär samtidigt en unik systemförståelse, inte 
minst tack vare den nära dialogen med patienter och närstående. Våra erfarenheter från den här 
kursomgången visar redan nu att kontaktsjuksköterskan, genom sina kunskaper om systemet men 
också om hur det kan förbättras, spelar en avgörande roll i det patientnära utvecklingsarbetet 
inom cancervården. 
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