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Titel: Patienter med huvud- och halscancer och deras behov av stöd 
och uppföljning vid diagnos och efter avslutad behandling 
Problem: Att kontaktsjuksköterskan (kssk) inte vet om det stöd och 
den hjälp som erbjuds/planeras att ges till patienter med HHC är det 
patienten önskar och har behov av. 
 

Inga-Lill Andersson 
 
 

Titel: Enskilt  samtal i samband med cytostatikabehandling 
Problem: Patient och närstående erbjuds inte i dag enskilt samtal   
med kontaktsköterska i samband med cytostatikabehandling. 
 

Monica Olsson, Sandra Svensson och Malin 
Jannesson 
 
 
 

Titel: Samlad skriftlig information till cancerpatienter vid 
kirurgkliniken på Blekingesjukhuset 
Problem: Kirurgkliniken på Blekingesjukhuset har ingen samlad 
skriftlig information till cancerpatienterna. Befintligt material är av 
varierande kvalitet. 
 

Nina Heinrich 
 
 

Titel: 5 steg till Hemsjukvård för barnens bästa 
Problem: Alla barn/familjer som har ett medicinskt/upplevt behov av 
att vårdas hemma erbjuds inte detta.  
 

Eva Rosén 
 
 
 

Problem: När patienten ska genomgå en kirurgisk behandling för 
gynekologisk cancer finns ingen kontaktperson som kan ge råd och 
stöd till patienten från diagnosbesked, under tiden för operation samt 
tiden därefter innan eventuell kompletterande behandling påbörjas. 
 

Kristel Källskog 
 

Problem: De urologiska cancerpatienterna inom SKAS har ej 
tillgång till kontaktsjuksköterska. 
 

Carina Behrendt 
 
 

Problem: Det saknas väl fungerande rutiner för bokning av patienter, 
och skriftlig patientinformation för återbesök efter genomgången 
adjuvant cytostatikabehandling. 
 

Lena Fässler, Nina Vult 
 
 
 
 

Titel: Förbättring av väntetiden och välbefinnandet hos 
rektalcancerpatienter inför preoperativ onkologisk behandling 
Problem: Rektalcancerpatienter i Helsingborg och Malmö upplever 
att väntetiden inför den preoperativa onkologiska behandlingen är en 
tid av ovisshet med ökad stress och oro. Detta leder till sämre 
livskvalitet.  
 

Ida Gustafsson  
 
 

Titel: Postoperativ telefonuppföljning 
Problem: Patienten får inte alltid den planerade telefonuppföljning 
som, enligt vårdplan för leverkirurgi, skall utföras. 
 

Ann-Charlotte Ljunggren, Annette Kuhme 
 
 
 

Problem: Patienten känner sig otrygg i övergången mellan urolog 
och onkolog i väntan på start av behandling. I nuläget har vi inga 
aktiva överlämningar, som vi tror kan leda till ökad trygghet för 
patienten 
 

Kajsa Holm 
 
 
 
 

Titel: Patientupplevelser och ledtider i pancreasprocessen - 
utredningsfasen 
Problem: Ledtider under utredningen är inte kartlagda på SU/Ö samt 
att det saknas kunskap om hur patienter med pancreascancer upplever 
utredningstiden. 
 

Marianne Sanderoth 
 
 

Titel: Prostatacancerpatient på Urologmottagningen Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 
Problem: Jag/vi vet inte när prostatacancern har behov av mig/oss 
som kontaktsjuksköterska på Urologmottagning SU/SS 
 

 
 

 
 



 
 

 
Jennie Ekeberg, Karina Kanzenbach 
 

Titel: Det viktiga diagnosbeskedet  
Problem: Kontaktsjuksköterskor vid lungmottagningen i Lund är 
aldrig med vid läkarsamtal när patienten får sitt diagnosbesked. 
 

Gunilla Kokko 
 

Titel: Aktiv överlämning mellan kirurgmottagningen och 
onkologmottagningen på SU/Östra, Göteborg 
 

Lisa Lilliedahl 
 
 
 

Titel: Införande av egenkontrollsutbildning av Malignt Melanom-
patienter 
Problem: Vi vet inte vad melanompatienter behöver ha för 
kunskap/verktyg för att kunna utföra egenkontroller av sin hud och 
födelsemärken. 
 

 
Carin Lindahl och Marie Ljungberg 
 

Problem: I dagsläget finns inget standardiserat omhändertagande för 
att upptäcka och behandla trombos i subkutan venport.   
 

Sara Malmström, Anna Brynell 
 
 
 
 
 
 

Titel: Neuroonkologisk mottagning med kontaktsjuksköterskor för 
patienter med höggradiga gliom och deras närstående 
Problem: Patienter med hjärntumör och deras närstående upplever 
en otydlighet under den del av vårdprocessen då onkologiska 
respektive neurologiska kliniken är parallella aktörer. Ovisshet råder 
gällande vem de ska kontakta/vända sig till under och mellan de 
aktiva behandlingsfaserna.  
 

Maria Rahl 
 
 

Titel: Obstipationsproblematik hos cytostatikabehandlade patienter. 
Problem: I samband med cytostatikabehandling på Lungdagvården 
vid SÄS Borås kan patienter få besvär med obstipation (= 
förstoppning) 
 

Karin Johansson 
 
 
 

Problem: Inga aktiva överlämningar eller samråd sker mellan 
kontaktsjuksköterskor i vårdkedjan av hjärntumörspatienter. Gällande 
rutin följs inte vilket innebär att hjärntumörspatienterna möts av 
kontaktsjuksköterskor som inte är insatta i vad som hänt i 
vårdkedjan.  

Anna Jönsson 
 
 

Titel: Starta upp ett nätverk för Kontaktsjuksköterska för 
lungcancerpatienter på Ystads Lasarett 
Problem: Lungcancerpatienter får inte det stöd de behöver i 
vårdprocessen. 
 

 
Anna Axelsson, Maria Magnusson 
 

Problem: Svårigheter att implementera 
kontaktsjuksköterskefunktionen inom verksamhet Onkologi SU/S.  

Marie Boethius 
 
 

Titel: Mötesstruktur som skapar värde för prostatacancerpatienter 
Problem: Dåligt förberedda, otydliga genomförda möten utan 
konkreta mål och uppföljning får konsekvenser för cancerpatienter. 
 


