
UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN 
TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I 

SKÖVDE

RAPPORTMALL
Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor

15 hp

Jeanette Gunnarsson 



Bakgrund:
Beskrivning av min arbetsplats:

Jag jobbar på lungmottagningen i Skövde. Det kallas Lindra teamet. Detta team 
bildades1997. I teamet jobbar 2 sjuksköterskor och 4 läkare. Kontaktsjuksköterskorna i 
Lindra teamet är med vid diagnos besked, ger cellgifter, tar in patienterna till mottagningen 
vid akut försämring, stöttar anhöriga, håller kontakten med andra vårdaktörer så att 
patientens resa i vården blir så bra som möjligt. Efter patientens bortgång ringer vi upp 
anhöriga och har efterlevande samtal med dem. Vi erbjuder även ett avslutande 
läkarbesök till anhöriga för att gå igenom patientens sjukvårdsförlopp och svara på 
anhörigas frågor.
Alla patienter erbjuds kontakt med kurator och dietist. Övriga kompetenser som 
sjukgymnast, arbetsterapeut och präst kopplas in vid behov.
Antalet patienter  som är anslutna till teamet är 137 stycken.

Problem sökning:

Vi hade inget tydligt patient problem som vi såg behövde förbättras.
 Därför gjordes enkäter till patienterna. Vi lämnade ut 28 enkäter och fick in 23 svar. Vi 
skickade hem de flesta enkäterna till patienterna. Några patienter fick enkäten i handen 
när de var på besök på mottagningen. På varje enkät satt ett  frankerat svars kuvert att 
lägga på posten och skicka in till oss. Det vi upplevde när vi lämnade ut enkäterna var att 
patienterna kände sig utvalda att svara på dessa enkäter. Det tror jag var  framgången i att 
vi fick in så stort antal svar.

De frågor som ställdes var:
- Vad är dina förväntningar när du kommer till lindra teamet ?
- Uppfylls dessa förväntningar ?
- Vad tycker du att vi kan bli bättre på ?
- Vad saknar du med lindra teamet ?
- Om du skulle göra ett förbättringsarbete på lindra teamet, vad skulle du göra då ?
Att det blev just dessa frågor beror på att jag inte har någon större erfarenhet av enkäter 
och lyssnade mycket på de förslag på frågor som Svante Lifvergren tog upp på sin 
föreläsning i ämnet. Sedan vände jag mig till en patient som jobbat mycket med enkäter 
och rådfrågade henne och då tyckte hon att detta var bra frågor att lämna ut i en enkät.

När vi fått in enkäterna bildades en projektgrupp. Projektgruppen besår av 2 
sjuksköterskor från mottagningen och 2 sjuksköterskor från avd och 1 undersköterska från 
avd. ( se namn på dessa deltagare i slutet av rapporten ).
Vi läste igenom enkäterna. Sedan valde jag släktskapsdiagram att dela in problemen i. 
Detta valdes pga att det var det diagram som jag tyckte passade oss bäst. 
Den grupp i släktskapsdiagramet som blev störst  var att få träffa doktor oftare. Nedan var 
några av patienternas svar i den stösta släkten i diagrammet:
- Träffa läkare vid början inför behandling.
- Ha ett läkarbesök fort efter röntgen kontroll.
- Fler läkarbesök.
- Fortlöpande information av läkare under behandlingstiden.



- Träffa läkare vid nästa kommande behandling. 
-  Mer kontakt med läkare.

- Önskade att läkare kunde höra av sig oftare.    
- Denna släkt i diagrammet fick 11 poäng av arbetsgruppen. Därav hade vi ett första Y.

y
Y = Patienterna upplever ett behov av att träffa en läkare oftare när de är i kontakt med 
lindra teamet.

Informera läkarna om  resultatet på patienternas enkäter
 
Vi beslöt i projektgruppen att vi skulle informera läkarna om resultatet och höra deras 
reaktion på patienternas svar.Informationen fick läkarna via mail.
Vi ställde även nedanstående frågor till läkarna:
- Vad får ni för spontana tankar när ni läser svaren ?
- Hur ska vi få patienterna att känna sig tryggare utan fler läkar besök ?
- Hur ska patienterna bli tryggare med lindra sjuksköterskorna så att detta i förlängningen 

leder till färre läkarbesök ?
 - Nästa steg efter era svar blir att åter gå ut till patienterna och försöka få fram vad svaren 
står för.
 - Har ni som läkare några förslag på frågor vi kan ställa till patienterna ?
Tyvärr var det bara en läkare  som fick mailet som svarade. Så här lärde vi oss att mail 
kan sänka svars frekvensen för ett mail kan lätt tas bort. Här hade det varit bättre att vi 
ställt frågorna muntligt till läkarna.

Varför upplever patienterna ett behov av att träffa läkare oftare ?
           Tipset vi fick på förbättringskursen var att utforska varför patienterna upplevde att 
de ville träffa läkare oftare.
Då beslöt vi i projektgruppen att välja  ut 10 patienter som muntligt fick svara på följande 
frågor:

1: Skulle du vilja ha fler läkarbesök och i så fall varför ?

2: Saknar du läkar uppföljning efter diagnos informationen ? I så fall varför ?

3: Din doktor kommer inte alltid att vara tillgänglig vid behandlings tillfällena, hur kan vi 
   som sjuksköterska göra så att du känner dig trygg här ?

4. Känner du dig trygg när du är i kontakt med lindra sköterskorna eller saknar du doktors 
   kontakt ? I så fall varför ?

Efter varje svar ställde vi frågan varför ? Vi försökte ställa varför frågan 5 gånger efter 
varje svar. Det var lite svårt men det gick bra.
I de muntliga svaren kom det fram att man ville träffa  läkaren pga läkemedelsutskrivning, 
utfärda intyg för sjukskrivning, få höra om läges kontroll i sjukdomen,  lyssna på lungorna, 
informera om röntgen svar. Patienterna önskar sig en och samma läkare. Patienterna 
önskar sig läkarbesök efter 2:a och 3:e cytostatika behandlingen.



I de muntliga svaren framkom det att patienterna inte vet vad Lindra står för. De undrar 
vad man kan begära av Lindra ? Önskemål kom upp om telefon kontakt med 
sjuksköterska 1  veckan. De vill träffa samma sjuksköterska varje gång. Patienterna 
upplevde det svårt  att nå sjuksköterskorna.
 Det var mycket intressanta svar tyckte vi och det kändes som att den muntliga enkäten 
gett mer att jobba med än den skriftliga.
Analys av enkäterna
Läkare och projektgruppens analys av de inlämnade svaren var att en otrygghet med vad 
lindra står för och vad man kan begära av dessa sjuksköterskor skapar ett behov av att 
träffa läkare oftare. Läkar besöks tider går ej att ut öka i nuläget. Så hur ska vi trygga 
patienterna ? Jo genom att informera patienterna bättre om hur Lindra jobbar och vad man 
som patient och anhörig kan begära av detta team.
Så den gemensamma synen av analysen av enkäterna blev att för att trygga patienterna 
och minska känslan av att behöva träffa läkare ofta är att göra en väl genom arbetad pärm 
som informerar på ett bättre sätt än idag.
Dagens informationsbroschyr informerar om vart man ska vända sig vid behov helger och 
kvällar och lindras telefonnummer dagtid och vad sjuksköterskorna heter som jobbar på 
lindra. Detta känns otillräckligt. 
Så vårt förbättrings arbete blir en informationspärm till alla nya patienter som skrivs in i 
lindra teamet.

Syfte: att trygga patienterna så att de får en bättre förståelse för hur teamet på 
lungmottagningen jobbar och vad man kan efterfråga hos teamet. Detta är tänkt minska 
efterfrågan av läkare.

Förbättringsfasen
 Andra enheter som jobbar med cancerpatienter har en pärm som de lämnar ut till 
patienterna. Exempel på sådana pärmar är rosa boken som lämnas till 
bröstcancerpatienter och strålenheten på Sahlgrenska som lämnar ut en pärm. Pärmen 
från Sahlgrenska har vi bläddrat lite i och fått lite uppslag på vad som kan vara med i 
pärmen.
 Vi har skissat på innehållet i pärmen och det är:
- Länkar via dator om cancer och stöd som är bra sidor tex 1177.
- Information om närståendepenning.
- Broschyren barn som närstående och info om Nära cancer.se
-  Kurator ska skriva egen information att ha i pärmen. Detta gäller även dietist, 

sjukgymnast och arbetsterapeut.
- Information om Stödet patientföreningen för lungcancer.
- Information om sjukhuskyrkan.
- Allmän information om lindra tex vilka som jobbar där, hur vi jobbar att det är en 

sjuksköterske baserad mottagning och att man träffar doktor efter behov.
- I pärmen ska det finnas tomma blad som pat kan  skriva frågor, biverkningar och ta med 

sig vid nästa besök så vi kan diskutera detta då.
- Min Vårdplan
- Information om rätten till ny medicinsk bedömning.
- Patientnämnden.
- Information om vart patienten ska vända sig på kvällar, nätter och helger vid försämring.

http://cancer.se


Pärmen
15 stycken av patienterna och deras anhöriga fick välja omslagsbild till pärmen.
Bilderna som de fick välja mellan var:
- Trana. Fick 9 röster.
- Vilda afrikanska djur. Fick 2 röster.
- En röd ringande telefon. Fick 2 röster
- Labyrint. Fick 0 röster.
- Ferrari. Fick 0 röster
- Blomman ljung. Fick 2 röster.
Så omslagsbild blev tranan.

Ett stärkande ord från Nalle Puh ska sitta på andra sidan av pärmen. Texten är:
” Du är
MODIGARE
                    än du vet
STARKARE
          än du tror
och
KLOKARE

än du förstår !

- Nalle Puh

Vi har utformat min vårdplans alla tre delar: utredning, behandling och uppföljning. Tyvärr 
är dessa ej klara och det beror på att namnbytet på mottagningen ej är officiellt ännu. Men 
jag har varit i kontakt med bild och media SKAS för en layout.

En del i vårt arbete som vi är speciellt nöja med är ett informations blad som patienterna 
ska fylla i vid första besöket på lungmottagningen när det finns välgrundad misstanke om 
cancer hos patienten. De frågor som patienten ska fylla i är:
- Namn:
- Personnummer:
- Telefonummer dit vi når dig lättast:
- Närmast anhörig och telefonummer till denna och relation till denna.
- Vem / Vilka får ta del av information om dig ?
- Sekretess ?
- Har du minderåriga barn ? När är barnen födda ?
- Har du minderåriga barnbarn ? När är barnbarnen födda ?
- Tidigare sjukdomar ?
- Vad är kontaktorsaken till oss enl dig ?
- Hur ser dina tobaksvanor ut ? Rökare ? Icke rökare ? Slutat röka, när ? Passiv rökare ?
- Alkohol vanor :
- Är du överkänslig mot något ?
- Har du problem med sömnen, oro, andningen, mat och dryck eller magen ?
- Smärta: var sitter smärtan ?
- Vikt nedgång:
- Hur har du det socialt ? tex boende / hjälpmedel / husdjur ?
- Egna anteckningar.



Genom detta frågeformulär hoppas vi att  tidigt få den information om patienten som gör 
att vi fångar problem som vi kan hjälpa patienten med. Vi hoppas också att detta ska leda 
till en mer personcenterad vård av patienten. 

PROJEKTETS INFÖRANDE
Start våren 2015. Pärmen ska börjas användas januari 2016. Innan pärmen införs ska 5 
patienter se dess innehåll och ha åsikter på om det finns något som ska ändras. Pärmen 
kräver ständig uppgradering. Så det blir ett ständigt pågående projekt.

NYTTAN MED PROJEKTET
TRYGGARE PATIENTER.

Ett arbete som projektgruppen jobbar med pga att fler och fler patienter blir upprörda och 
frågar vad namnet Lindra står för. Både läkare och projektgruppen tycker inte att Lindra är 
ett namn i tiden när faktiskt något fler patienter lever bra längre med de nya behandlings 
uppläggen som finns. Vi har beslutat att det nya namnet ska bli lungonkologisk mottagning 
Skövde. Detta har varit uppe på ledningsmöte och enl utsago därifrån ska namnet tas i 
bruk. Men man har ej beslutat vem som ska driva detta. så det får tas upp på nästa 
ledningsmöte.

VAD HAR JAG LÄRT MIG ?
Att det krävs mycket arbete innan man förändrar på en arbetsplats och att motstånd ingår i 
projektet. Men genom att ta in patienter i förändrings arbetet går det lättare att få med sig 
medarbetare i förändrings arbetet. Förändring är ständigt pågående och man får aldrig slå 
sig till ro i sitt arbete.  Man blir lätt hemma blind och tror att alla tycker att vården är bra. 
Men ett förslag som jag ska lägga på vår arbetsplats är att man har årliga muntliga frågor 
till pat hur de upplever vården och vad som kan bli bättre.

Projektgrupp: 
Jessica Jonsson Fredin undersköterska  lungavdelningen  Skövde.
Ann Beutler sjuksköterska lungavdelningen Skövde
Barbro Johansson sjuksköterska lungavdelningen / mottagningen Skövde ( har gått i 
pension )
Mikael Wilsborn sjuksköterska lungmottagningen Skövde
Jeanette Gunnarsson sjuksköterska lungmottagningen Skövde.




