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Bakgrund 

 

Jag har arbetat som kontaktsjuksköterska för patienter som drabbats av bröstcancer sedan 
2003 då jag och en dåvarande kollega startade upp en bröstmottagning tillsammans med våra 
bröstkirurger på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Vi startade upp med en liknande verksamhet 
för patienter med malignt melanom i samarbete med hudkliniken 2008. Dessa patienter har en 
namngiven kontaktsjuksköterska som alltid deltar vid cancerbeskedet. När läkaren är klar med 
sitt så sitter sjuksköterskan kvar och försöker fånga upp hur patienten och eventuell 
medföljande närstående tagit till sig informationen, berättar om nästa steg i behandlingen och 
patienten får telefonuppgifter till sin kontaktsjuksköterska. Vi medverkar också vid 
återbesöket postoperativt. Då repeterar vi vad läkaren informerat om och det brukar bl.a. röra 
sig om behandling som är aktuell, eventuella undersökningar som behöver göras och 
uppföljning framöver m.m. 

 

Vår kliniska erfarenhet av att arbeta i team är att läkare och sjuksköterska kompletterar 
varandra och att patienten känner sig trygg och välinformerad. Inte alltför sällan 
släpper ”chocken” när läkaren lämnar rummet och reaktionen kommer i form av tårar, ilska 
och varför? Då kan det kännas värdefullt för patienten att en sjuksköterska finns kvar som 
stöd och kan svara på frågor. 

I det team jag arbetar sysslar ett par av kirurgerna även med thyreoidea/parathyreoideakirurgi 
(inkluderar cancer i dessa organ) och handhar patienter som drabbas av NET (neuroendokrin 
tumör). Dessa patienter har ingen tillgång till kontaktsjuksköterska, de får sitt cancerbesked 
av läkaren på mottagningen eller på vårdavdelningen. På mottagningen har ingen 
sjuksköterska varit närvarande vid dessa besked.  

 

1.   Define (Definiera)  

Problem: 
Patienter med thyreoideacancer och NET har ingen tillgång till kontaktsjuksköterska på 
SkaS, Skaraborgs Sjukhus. Min upplevelse är att dessa patienter inte vet var de skall 
vända sig vid olika tidpunkter i sjukdomsförlopp/behandling. De har inte fått någon fast 
vårdkontakt och hamnar i en slags gråzon då de inte vet var de ska vända sig. 
Endokrinkirurgerna har också identifierat problemet och anser att det är viktigt att 
patienterna har en namngiven kontaktsjuksköterska. Samarbetet med personalen i 
tidsbokningen behöver förbättras för samordning med bokning, likaså med sekreterare på 
vårdavdelningen. Vi behöver utveckla ett samarbete med öronkliniken på SkaS och även 
med endokrinkirurgen på SU, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Inte alltför sällan 
behandlas patienterna på båda sjukhusen och då är det extra viktigt att patienten vet vem 
som är aktuell vårdgivare. 

 



Mål och syfte med projektet är att skapa en kontaktsjuksköterskefunktion för denna grupp 
av patienter. Det vi vill uppnå är att tillgodose patientens/närståendes behov av stöd, 
samordning och delaktighet i sin vård. Teamet har bra erfarenheter från andra 
cancerdiagnoser, tanken är att vi ska kunna arbeta på liknande sätt som vi gör med dessa  

Vi hoppas komma igång under våren-15, allra senast i höst och kontaktsjuksköterskan ska 
försöka få möjlighet att närvara på MDK, multidisciplinär konferens. Avseende ekonomi 
bör detta inte kosta något extra alls mer än tid, vi får se över den organisation och logistik 
vi har nu och se vad det kan innebära för förändringar. Alla mina medarbetare, såväl 
chefer och övrig personal stöder denna process fullt ut. Processen kan vi kalla 
thyreoideacancerprocessen och NET-processen. 

 

2.   Measure (Mäta) 

Orsaker: 
Att inte dessa patienter har tillgång till kontaktsjuksköterska skulle kunna vara att 
sjukdomarna inte är så vanliga som t.ex. bröstcancer där kontaktsjuksköterskefunktionen är 
mer utvecklad sedan många år tillbaka. Av tradition har läkarna alltid träffat dessa patienter 
vid ett enskilt besök och har möjligen inte tänkt på att en sjuksköterska skulle kunna vara en 
resurs vid diagnosbesked/återbesök. Sjuksköterskor i teamet har uppmärksammat 
patientgruppen men pga. tidsbrist och dålig logistik har vi inte fått till några bra rutiner.  

Vi sjuksköterskor på mottagningen (två i detta team) anser inte att vi har tillräcklig kunskap 
om sjukdomarna, behandlingar, biverkningar eller rutiner för att vara ett stöd för patient och 
närstående. Behov av utbildning finns. Önskemål från läkarna är att en sjuksköterska ska delta 
vid cancerbeskedet och på sikt önskar de att kontaktsjuksköterskan ska bevaka PAD-svar, 
röntgensvar och övriga provsvar. 

Flera aktörer är inblandade avseende thyreoideacancer, såväl kirurg- som öronkliniken tar 
emot remisser och verksamheterna har olika remissbedömningsrutiner. 

Patienter med NET inkommer ofta akut med symtom och utreds på vårdavdelningen och 
kommer inte till vår kännedom. Patienter som får diagnosen NET har i många fall haft besvär 
i flera år innan rätt diagnos ställs eftersom tumören växer långsamt och symtomen kommer 
gradvis. Inte alltför sällan fås diagnos i samband med akutoperation vid t.ex. misstanke om 
ileus eller appendicit när PAD-svaret inkommer. 

En del av behandlingen är injektioner med somatostatin i injektionsform som minskar 
symtom och kontrollerar tumörtillväxt. Patienten har själv fått kontakta oss på telefontiden 
och boka tid och det blir lite av en överraskning för oss eftersom vi inte känner till patienten! 
Det känns inte som någon bra rutin, det är vi som ska kontakta patienten och erbjuda tid.  

Detta är ingen stor grupp av patienter eftersom såväl thyreroideacancer och NET är ovanliga 
cancersjukdomar. År 2014 hade vi nitton patienter som fick diagnosen thyreoideacancer på 
SkaS. Avseende NET rörde det sig om fyra-fem patienter samma år. Enligt vårt regionala 
vårdprogram (Cancervårdsprocessen kortversion 2012) skall alla patienter medcancersjukdom 
ha en namngiven kontaktsjuksköterska att kunna vända sig till vid behov av hjälp och stöd. 
De ska också informeras om hur läkare och kurator kan nås. En god vård kräver kontinuitet 
och hög tillgänglighet. 



 

För att fånga patienternas behov och önskemål om hur en kontaktsjuksköterska skulle kunna 
vara ett stöd/behjälplig med skickades enkäter ut till femton slumpvis utvalda patienter. Tio 
thyreoidacancer/fem NET. Frågorna som ställdes var: 

 

-   Ålder, kön och sjukdom? 
-   I samband med att du fick ditt cancerbesked, fick du någon information om var/vem 

du kunde vända dig till/ringa vid frågor om din sjukdom? 
-   Deltog en sjuksköterska vid det tillfället? 
-   Om inte, tror du att en sjuksköterska skulle kunna tillfört något vid det besöket? Vad? 
-   Har du en namngiven kontaktsjuksköterska? 
-   Blev du erbjuden psykosocialt stöd, t.ex. kuratorskontakt? Eller fick reda på att 

möjligheten fanns? 
-   Var i sjukdomsprocessen befinner du dig nu? 
-   Vem är/ har varit ditt stöd? 
-   Har du fått något stöd från sjukvården? 
-   Vad har du för önskemål, tankar och idéer om vad en kontaktsjuksköterska kan vara 

behjälplig med? 

 

3.   Analyze (Analysera) 
Femton enkäter delades ut, svar inkom från tolv. I enkäterna framkom att patienterna saknade 
en sjuksköterskas närvaro i samband med cancerbeskedet. De menade att en sjuksköterska 
skulle kunna sitta kvar efteråt och förklara det som de inte uppfattade av läkarens information, 
svara på frågor och bemöta funderingar. Som någon uttryckte det” man blir blockerad och vet 
inte vad man ska fråga doktorn om, skulle varit skönt att prata med någon efteråt än att bara få 
gå ut direkt i korridoren med tårar i ögonen” 

 

Ungefär hälften av alla visste var de skulle ringa vid frågor och funderingar. Ingen av de 
tillfrågade hade någon namngiven kontaktsjuksköterska utom en som hade sin på 
vårdcentralen. Ingen hade heller blivit erbjuden kuratorskontakt.” tog reda på det själv” 

En del fick sina besked på mottagning, andra på vårdavdelning och tyvärr en via brev. Det 
framkom att stödet från sjukvården upplevdes obetydligt, någon tyckte att hon delvis hade 
stöd och tre personer upplevde stöd. Samtliga svarade att det största stödet var partner, barn, 
vänner och arbetskamrater. 

Vid frågan om de upplevde sig delaktiga i sin vård och behandling framkom svar som ja, lite 
grann och delvis. 

 

Det som var gemensamt i alla svar avseende sista frågan var önskemål om att en 
kontaktsjuksköterska ska närvara vid alla läkarbesök, inte enbart vid cancerbeskedet. Någon 
beskrev det som ”att vara en länk mellan mig och läkaren”, många uttryckte ”sitta kvar och 
berätta mer om behandlingar och biverkningar”,” ringa mig och berätta om provsvar och vad 



som ska hända”. Många vill ha hjälp med sjukintyg, få telefontid till sin läkare, samordna 
provtagning och behandling. ”om möjligt, försöka samordna olika provtagningar och 
undersökningar, skönt att slippa åka flera ggr i veckan, jobbigt att resa 21 x 2 mil när man är 
sjuk”. ”Jag behöver en samtalspartner, skulle vara bra med en sjuksköterska” uttryckte 
någon. ”Förklara när man har frågor” 

Svaren i enkäterna bekräftade min problemformulering, inte någon hade någon namngiven 
kontaktsjuksköterska. Därför känns det som ett prioriterat problem i vårt team att komma 
igång med. 

I fiskbensdiagrammet belystes patienternas problem/önskemål vilket var att de saknade en 
sjuksköterskas närvaro vid läkarbesöken. Vi försökte ta reda på orsaker till problemet och 
detta gjordes tillsammans med avdelningssekreterare, personal i tidsbokningen, sjuksköterska 
och läkare i teamet.  

 
 

Eftersom det framkom i många svar att man saknade kompletterande information om 
behandlingar och biverkningar kände jag att jag måste få mer kunskap. I kursen har jag lärt 
känna en kollega på kirurgmottagningen, SU som arbetar som kontaktsjuksköterska med 
dessa sjukdomar. Jag bjöd in mig på ett studiebesök en förmiddag och deltog när hon skrev in 
patienter som skulle opereras för thyreoideacancer eller NET. Det var mycket värdefullt för 
mig och gav mig ny kunskap. Intressant att höra vilken information hon gav dem och 
patienternas frågor lärde jag mig också av. 

Eftermiddagen tillbringade jag på Isotopmottagningen och fick där träffa en fysiker och en 
sjuksköterska som genomförde radiojodbehandling på fyra patienter som opererats för 
thyreoideacancer. Denna behandling hade jag bara hört talats om men hade absolut ingen 
kunskap om hur den gick till. Nu fick jag vara med hela tiden, lyssnade på den information 
patienten fick före, under och efter behandlingen. Jag tror att jag kommer att ha nytta av 
denna nya kunskap i rollen som kontaktsjuksköterska när jag ska informera om kommande 
steg i behandling.  



4.   Design (Designa) 
För att vi ska kunna arbeta som kontaktsjuksköterskor behöver vi omfördela vår tid och 
anpassa den utifrån läkarschemat. När patienten är färdigutredd och vi har fått in alla svar som 
visar att det rör sig om thyreoideacancer behöver vi sjuksköterskor få kännedom om patienten 
så att vi kan planera att vara med på diagnosbeskedet. För att detta ska vara möjligt behöver vi 
hjälpas åt att bevaka PAD-svaren tillsammans med personalen i tidsbokningen och den 
personal som tar hand om inkommande post. I samråd med vår avdelningssekreterare kommer 
hon att bevaka när PAD-svaren inkommer efter det att patienten är opererad så att vi kan 
planera in återbesöket. 

Avseende NET-patienter är utredningen lite mer komplicerad. Symtom på NET är liknande 
som vid andra vanliga bukåkommor såsom diffusa buksmärtor, uppkördhet i tarmen, diarré 
och viktminskning. Hormonella symtom är vanliga och dessa kan förväxlas med 
klimakteriebesvär hos kvinnor. Patienten har sökt på vårdcentralen och diagnosen kan bli 
colon irritable, stressyndrom och magsår och får behandling för det. När patienten senare i 
förloppet drabbas av kraftiga buksmärtor och söker akut sker operation med misstanke 
om .t.ex. ileus, appendicit eller perforation. PAD-svaret ger rätt diagnos och det kan visa sig 
vara en NET med ursprung i tunntarm, blindtarm eller bukspottkörtel. Ibland har vi diagnosen 
klar preoperativt och kan då planera operation i ett lugnare skede. Vid fortsatt utredning visar 
det sig tyvärr att ca femtio procent av patienterna redan har spridd sjukdom. Skall ytterligare, 
mer komplicerad kirurgi genomföras görs detta på SU.  

Dessa patienter kan, trots spridd sjukdom, leva i många år. Vilken specialitet som tar hand om 
patienten beror på hur sjukdomen förlöper och vilken behandling som ges. Antingen går 
patienten på kontroller/ får behandling på SkaS eller SU. 

Eftersom patienten lever med sin sjukdom länge (5-10-15 år) är det viktigt att de har en 
namngiven kontaktsjuksköterska och att de vet var de ska vända sig vid olika tidpunkter i 
behandlingen. 

 

Lösningsförslag thyreoideacancer: 

-   Samordna med personal i tidsbokningen så att sjuksköterskan kan planera och frigöra 
tid för att medverka vid besöken. 

-   Avdelningssekreteraren skickar meddelande i bevakningskorgen (melior) när hon får 
PAD-svar som visar på malignitet. 

-   Planera för besök tisdag förmiddag efter sjuksköterskans telefontid eller onsdag 
eftermiddag. 

-   Sjuksköterska ska närvara på MDK (multidisciplinär konferens) 
-   Studiebesök på SU 
-   Utarbeta bra skriftlig information till patienten 

 

 

 

 



 

Lösningsförslag NET: 

-   Läkarna ska meddela oss i bevakningskorgen när en patient är under utredning så att 
vi kan hålla koll 

-   När sjuksköterskan får kännedom om patienten t.ex. på sittronden kan vi gå in och 
presentera oss och lämna kontaktuppgifter. 

-   Avdelningssekreterare skickar meddelande i bevakningskorgen när patienten skrivs ut. 
-   Läkarna ska meddela oss om patienten skall ha behandling med somatostatinanalog så 

att vi kan kontakta patienten. 
-   Skapa rutiner för aktiv överlämning, såväl inom SkaS som SU. 
-   Få möjlighet att åka på nationellt sjuksköterskemöte som hålls varje år och övriga 

adekvata utbildningar inom området. 

5. Control (Överlämning och ständig förbättring) 

       Under hösten-15 har vi börjat tillämpa lösningsförslagen. Personalen i tidsbokningen 
bokar patienten i samråd med oss två sjuksköterskor. De har fått rutin på att spara 11:30-
tiden för dessa besök eftersom de vet att vi oftast är upptagna med annat på förmiddagen. 
Det har fungerat mycket bra avseende patienter med nydiagnostiserad sjukdom. Däremot 
har vi inte lyckats så bra med övriga kontroller, t.ex. årskontroll. Jag tror att det varit en 
otydlighet från min sida gentemot personal i tidsbokningen eftersom vi mest fokuserat på 
cancerbeskedet och återbesök i samband efter utredning/operation. 

       Vår uppfattning är att patienterna tycker det är värdefullt med teambesök. Vi arbetar på 
samma sätt som övriga cancerpatienter i teamet, vi är med vid hela nybesöket och sitter 
kvar efteråt och försöker fånga upp patientens reaktion, har han/hon förstått vad som 
sagts? Vi berättar om kommande steg i behandlingen och rutiner kring inläggning inför 
operation. När patienten kommer på återbesök efter operation är vi också med och 
repeterar läkarens information, berättar om behandling och biverkningar o.s.v. Det känns 
väldigt bra att jag kan förklara för patienter med thyreoideacancer hur en 
radiojodbehandling går till och rutiner runt vårdtillfället på SU.  

       Tillsammans med öronkliniken på SkaS har vi förbättrat den gamla patientbroschyren 
som fanns och tydliggjort denna. Den innehåller information om sjukdom, behandling 
och våra kontaktuppgifter. 

       För NET-patienter med nyupptäckt sjukdom har det varit lite svårare att skapa bra rutiner. 
Om PAD-svar är klart innan hemgång från vårdavdelningen får de sitt cancerbesked där. 
Ofta då i ”fel” team eftersom patienten opererats i tarmen och ligger på nedre-gastro. När 
diagnosen visar på NET remitteras patienten över till vårt team inför nästa kontakt som 
blir i öppenvården, alltså kirurgmottagningen. Om patienten skall behandlas med 
somatostatinanalog är det vi sjuksköterskor som ger behandlingen. Det har fungerat bra 
när läkarna meddelat mig att jag ska kontakta patienten för uppstart av behandling. 
Mindre bra tycker jag det är när patienten själv fått ringa mig för att boka tid. 

       Det vi infört under 2015 är att avdelningssekreteraren alltid meddelar oss via 
bevakningskorgen i vårt journalsystem när patienten skrivs ut. Detta har rört sig om redan 
tidigare kända patienter med spridd sjukdom. Vi har funderingar på om någon av oss 



sjuksköterskor ska presentera sig för patienten under vårdtillfället och lämna 
kontaktuppgifter. Eftersom kontaktsjuksköterskefunktionen är i uppstart är det flera 
patienter med spridd sjukdom som inte vet att vi finns! 

 

6.   Learn (lärande) 

 
Det har varit mycket roligt och lärorikt att arbeta med ett förbättringsprojekt! Redan nu 
känner jag att det här projektet har kommit till nytta för patienterna och att de vet var de ska 
vända sig till vid olika tidpunkter i behandlingen. De personalgrupper som varit/är inblandade 
tycker också att rutinerna förbättrats vilket förhoppningsvis gynnar patienterna. Det är 
stimulerande att läkarna i teamet är ”på” och inser att det är värdefullt med en namngiven 
kontaktsjuksköterska för dessa patienter. De har också uppmuntrat oss till att närvara på MDK. 

Det hade inte gått att göra ett förbättringsarbete på egen hand och att alla har varit delaktiga 
och kommit med tankar och idéer har varit nödvändigt. Det är lättare att hitta orsaker till 
problem och finna lösningsförslag när alla är delaktiga. 

Att få in svar på enkäterna och ta del av patienternas upplevelser har tillfört mycket! Deras 
synpunkter har varit viktiga för att vi ska kunna veta hur vi ska arbeta på bästa sätt. För att 
veta vad som skapar värde för patienterna måste vi faktiskt fråga dem! Många gånger tror nog 
vi personal att vi vet vad som är bäst för patient/närstående vilket vi många gånger inte alls 
vet!! Att analysera data som inkom via enkäterna i ett fiskbensdiagram tydliggjorde det hela. 

Nu får vi arbeta på att få ännu bättre rutiner och flyt under-2016 och sedan se tillbaka och 
utvärdera. 

När det är aktuellt med förbättringsarbeten i framtiden på kliniken känner jag att jag har 
kunskap att bidra med tack vare denna utbildning. Att använda sig av DMAICL har varit bra, 
att hela tiden kunna gå tillbaka och titta på de olika förklaringarna till varje ”bokstav” i hjulet 
för att se om man är på rätt väg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


