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Syfte:
På Lungmedicinsk slutenvård blir en del lungcancerpatienter akut 

inlagda med besvär i luftvägarna utan en diagnos sedan tidigare. 

Under vårdtiden bör patienter få kontakt med sin 

kontaktsjuksköterska, detta uteblir på grund av att personalen på 

slutenvården är dels okända med kontaktsjuksköterskans uppdrag 

dels att personalen (KSSK) har byts ut.

Mål:
Att skapa medvetenhet och samsyn angående kontaktsjuksköterska 

uppdrag i det multiprofessionella teamet.

Skapa delaktiga patienter som är informerade angående sin 

utredning och fortsatt planering.

Alla lungcancerpatienter har fått träffa sin kontaktsjuksköterska 

innan utskrivning.

Alla patienter får en vårdplan som är upprättat tillsammans med 

patienten.
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Strengths Weaknesses

Informerade patienter.

Ökad delaktighet patienter/anhöriga.

Samsyn i utredning, vård och behandling. 

Tydlig planering.

Min vårdplan upprättas tillsammans med patient

Samsyn KSSK uppdrag.

En fast namngiven kontakt i vården.

Sårbart med endast en KSSK.

KSSK funktion förfaller vid frånvaro (endast en KSSK 

anställd).

KSSK kan känna sig ensam i uppdraget.

Opportunities Threats

Utökat samarbete i den egen verksamhet och övriga 

verksamheter.

Samsyn för personal angående patientens planering

Utökat möjlighet till aktiva överlämningar inom och 

utanför den egen verksamhet.

Patienter upplever möjligen en högre kontinuitet i 

vårdpersonalen på grund av den fasta kontakten i 

vården.

I fall personal inte är involverad i implementering eller 

har samsyn angående KSSK funktion blir det 

försämrad följsamhet till beslut och möjligheten finns 

att patienter inte får en KSSK.

Personal på SLV kan uppleva att KSSK inkräktar i 

deras arbete.
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• Beskrivning KSSK uppdrag ska finnas tillgängligt i ett gemensamt 

dokument på arbetsplatsen

• Trycksaker till patienter som innehåller information om KSSK 

uppgifter och funktion

• Skapa kommunikationsrutiner mellan det multiprofessionella 

teamet och KSSK kring utskrivningsplanering av patienter

• Under nästkommande planeringsdag ska fokus ligga på 

implementering av KSSK funktionen i verksamheten

• Enkäter upprättas och ska utföras som baseline samt för 

utvärdering
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