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Bakgrund:  
  
Vi  arbetar  på  kirurgkliniken  som  kontaktsjuksköterskor  för  cancerpatienter  på  ÖNH  
respektive  ÖGI,  i  vad  vi  anser  som  väl  inarbetade  funktioner.  På  de  respektive  
arbetsplatserna  är  arbetssätten  lite  olika  och  har  existerat  olika  lång  tid  men  i  det  
stora  hela  så  mynnar  det  ut  i  likartade  uppgifter,  dvs.  att  på  olika  vis  vara  ett  stöd  för  
cancerpatienter  genom  utredning,  behandling  och  rehabilitering.    
Trots  detta  relativt  välfungerande  arbetssätt  började  vi  fundera  på  hur  vi  skulle  kunna  
förbättra  och  utveckla  funktionen  för  att  på  ett  än  bättre  sätt  motsvara  patienternas  
behov,  önskemål  och  förväntningar.  Möjlighet  till  förbättring  och  utveckling  finns  det  
alltid  utrymme  för  och  med  vårt  projektarbete  som  utgångspunkt  så  har  vi  haft  som  
mål  och  drivkraft  att  ta  reda  på  våra  patienters  åsikter  kring  vad  vi  kan  arbeta  vidare  
med.  
  
  
  

1.   Define  (Definiera)  
 
När  vi  startade  med  förbättringsarbetet  funderade  vi  på  vad  vi  hade  för  utgångsläge  
på  våra  respektive  arbetsplatser  och  vad  vi  skulle  kunna  inrikta  oss  på.  Efter  
diskussioner  sinsemellan  kom  vi  fram  till  att  vi  hade  samma  tankegångar  kring  ett  
möjligt  projekt,  våra  olika  arbetssätt  till  trots.  Uppstarten  blev  en  diskussion  och  
analys  av  den  befintliga  verksamheten  och  hur  våra  respektive  processers  flöden  ter  
sig,  samt  försök  till  att  via  ”brainstorming”  reda  ut  vilka  potentiella  
förbättringsområden  som  kunde  ringas  in  utifrån  den  verksamhet  vi  har  idag.      
Våra  egna  tankar  var  att  patienterna  saknade  tillräckligt  med  information,  både  
skriftlig  och  muntlig  sådan.  Även  rehabilitering  är  något  som  till  mångt  och  mycket  
varit  bristfällig  på  vår  klinik,  när  det  kommer  till  cancerpatienterna.    
Vår  tes  formulerades  successivt  och  mynnade  ut  i  att  patienterna  och  närstående  
behöver  mer  fortlöpande  information  och  detta  under  längre  tid.  Vårt  arbetssätt  före  
projektarbetet  bestod  nästan  enbart  av  muntlig  information,  emellanåt  handskriven  
information  till  den  enskilda  patienten  kring  vad  som  rörde  dennes  utredning.  Därför  
ville  vi  titta  närmare  på  hur  vi  kunde  förbättra  informationshanteringen  samt  
uppföljningen,  så  att  det  blir  mer  optimalt  för  patienten.  För  att  ta  reda  på  mer  om  
detta  område  beslutade  vi  att  tillfråga  patienterna.  
  
Problemformulering    
  
Del  1:  Patienterna  får  inte  tillräcklig  eller  tydlig  information  när  det  gäller  utredning  
och  behandling.  För  att  patienten  och  närstående  skall  känna  sig  trygg  och  delaktig  
bör  vi  även  kunna  ge  tydlig  skriftlig  information.    
Del  2:  Patienterna  har  behov  av  mer  kontinuerlig  information  och  uppföljning  för  att  
uppleva  trygghet  och  delaktighet.  
  
Syftet  med  projektet  är  att  med  bland  annat  förbättrad  information  ge  patienterna  och  
närstående  en  ökad  trygghet  när  de  befinner  sig  i  vårdkedjan  under  utredning,  
behandling  och  rehabilitering  av  sin  cancersjukdom.    
  



Vi  började  med  att  titta  på  var  i  processen  fokus  skulle  ligga  och  det  lämpligaste  blev  
första  mötet  på  mottagningen  när  patienten  kommer  för  sitt  PAD  besked  alternativt  
start  av  utredning  då  det  föreligger  stark  malignitetsmisstanke  (olika  utgångspunkt  
här  beroende  på  olika  arbetssätt  i  diagnoserna).  Vid  dessa  tillfällen  introduceras  och  
presenteras  alltid  kontaktsjuksköterskan  för  patienten,  varpå  kontakten  etableras.  
För  att  projektet  inte  skulle  driva  ut  och  bli  alltför  stort  samt  att  båda  undertecknade  
är  noviser  vad  gäller  förbättringsarbete,  så  ville  vi  hålla  det  i  relativt  liten  skala.  
  
  
  

2.  Measure  (Mäta)  
 
För  att  ta  reda  på  mer  om  patienternas  uppfattning  kring  funktionen  
kontaktsjuksköterska,  skickade  vi  ut  en  enkät  till  18  respektive  30  patienter  
(ÖGI/ÖNH)  som  vi  haft  kontakt  med  mellan  två  månader  och  upp  till  ett  år.  Frågorna  i  
enkäterna  bestod  av  både  öppna  och  slutna  frågor.  Frågorna  var  av  utvärderande  
karaktär  av  vår  funktion  som  kontaktsjuksköterskor  och  innefattade  ämnen  som  
stöd/trygghet,  bemötande,  information,  tillgänglighet  och  närstående  (se  bilaga  1).  
Helhetsintrycket  och  majoriteten  av  enkätsvaren  speglade  att  patienterna  i  det  stora  
hela  var  nöjda  med  ovanstående  ämnen.  
Det  som  dock  utmärkte  sig  i  negativ  aspekt  var:  bristfällig  information,  avsaknad  av  
rehabilitering,  långa  ledtider  samt  avsaknad  av  delaktighet  för  närstående.    
När  vi  tittade  närmare  på  varför  detta  brister  kan  vi  se  orsaker  som  att  information  
ges  endast,  eller  till  stor  del,  muntligt.  Den  information  som  patienten  får  av  en  läkare  
i  samband  med  cancerbesked  är  ofta  omfattande  och  en  till  stor  del  mycket  
känsloladdad  situation,  vilket  gör  det  svårt  att  koncentrera  sig  på  och  ta  in  vad  som  
sägs.  Så  är  också  situationen  då  utredning,  via  mottagning,  startas  upp  och  patienten  
planeras  genomgå  en  mängd  undersökningar.    
Det  framkom  även  att  patienterna  upplever  av  avsaknad  av  rehabilitering.  Detta  pga.  
vi  idag  inte  har  några  bra  rutiner  uppbyggt  kring  patientens  behov  av  rehabilitering.  
Långa  ledtider  uppstår  med  orsak  av  flertalet  flaskhalsar  som  bör  identifieras  
närmare  och  arbetas  med  vidare.  Avsaknad  av  delaktighet  för  närstående  beror  
troligtvis  på  att  kontaktsjuksköterska  i  första  hand  har  kontakt  med  just  patienten,  och  
om  närstående  inte  varit  närvarande  vid  besökstillfällena  kan  det  bli  svårt  att  
säkerställa  hens  delaktighet/upplevelse.  Informationen  om  att  även  närstående  har  
möjlighet  att  ta  kontakt  med  kontaktsjuksköterska  är  inte  tillräckligt  tydlig.  Patienterna  
efterfrågade  också  en  mer  kontinuerlig,  uppsökande  kontakt,  dvs.  det  framkom  
önskemål  om  att  de  vill  bli  uppringda.  Detta  inte  enbart  då  det  finnes  ny  information  
att  lämna,  utan  mer  av  syfte  att  ”stämma  av”.  
Svårigheten  som  vi  märkte  med  att  patienterna  fick  svara  på  broschyren  var  att  det  vi  
vid  vissa  frågor  skulle  vilja  ställa  ytterligare  motfråga  till  patienten  för  att  få  ett  
tydligare  svar.  Samt  att  vi  förstod  att  patienten  inta  alltid  förstod  vissa  frågor.  En  
intervju  hade  såklart  gett  oss  mer  tydliga  svar  då  vi  hade  kunnat  diskutera  lite  kring  
frågorna.      
  



  
(Diagram:  Fördelning  av  prioriteringsområden)    
  
  
Ett  urval  enkätsvar  på  patientenkäterna  
  
Positiv  respons:  
•   ”Väldigt  skönt  att  kunna  fråga  om  funderingar.”  
•   ”Personen  har  varit  ett  väldigt  gott  stöd  i  läkningsprocessen.”  
•   ”Bra  att  ha  någon  att  ringa  till  och  få  snabba  svar.”  
•   ”Ja,  viktigast  för  mig  var  att  min  fru  fick  ringa  å  mina  vägnar  utan  

bekymmer.  Tack!”  
•   ”Jag  har  fått  snabb  behandling,  inga  långa  väntetider.  Är  jättenöjd.”  
•   ”Att  man  haft  möjlighet  till  undringar  och  fått  lugnande,  bra  svar."  
•   ”Så  trevliga  och  medkännande,  förstående.  Känner  in  allvaret.”  
•   ”Mer  info.  Gärna  skriftlig.”  
•   ”Jag  läste  på  datorn  och  lyssnade  på  läkarna  men  det  blev  mycket  värre  

än  jag  trodde.  Många  följder  av  behandlingen  (cancer  i  halsen).”  
  

Förbättringsområden:  
  

•   ”Visste  inte  att  jag  fortfarande  hade  kontaktsköterska  i  Borås,  har  inte  
fått  någon  information  om  det.  Det  har  gått  bra  ändå.”  

•   ”(Önskvärt)  Att  ta  kontakt  med  mig  efter  att  man  fått  besked  att  man  fått  
cancer.”  

•   ”Bra  dialog  vid  besök.  Liten  kontakt  utanför  sjukhuset.”’  
•   ”Vad  som  sker  efter  att  all  behandling  är  avslutad.  Har  inte  fått  någon  

info.  Kroppen  är  inte  som  tidigare.”  
                    ”Ingen  har  frågat  hur  andra  i  familjen  mår!”  



•   ”Kanske  mer  skriftligt  (information)  ,  när  man  är  sjuk  är  det  svårt  att  ta  in  
all  info  och  minnas  det  som  faktiskt  är  bra.”  

•   ”Kontakta  patienter  fortlöpande  under  behandling/utredning  även  om  
provsvar  ej  inkommit---.”  

•   ”Har  träffat  många  sköterskor  och  personal  både  i  Gbg  och  Borås.  Vet  
inte  vem  som  är  min  kontaktsjuksköterska---.”  
  
  

  
(Resultatdiagram  på  fråga  i  patientenkäten)  
  
Vi  skickade  även  ut  en  enkät  till  berörd  personal  både  på  avdelning  och  mottagning  
(bilaga  2).  Detta  för  att  fånga  upp  åsikter  och  idéer  kring  vad  de  uppfattade  hos  
patienterna.  Tycker  övrig  personal  att  kontaktsjuksköterskan  kan  arbeta  annorlunda?  
Totalt  skickades  det  ut  60  enkäter  och  vi  fick  30  svar.  Troligtvis  låg  respons  på  grund  
av  att  man  i  samband  med  vår  undersökning  höll  på  att  flytta  och  omorganisera  en  av  
avdelningarna.  Övrig  personals  åsikter,  och  den  feedback  de  erhållit  från  patienter,  
var  oss  till  hjälp  och  låg  vidare  till  grund  för  vårt  fortsatta  arbete.  
  
Ett  urval  enkätsvar  på  personalenkäterna:  
  
•   ”De  (patienterna)  tycker  det  är  positivt  att  veta  vem  de  ska  kontakta.”  
•   ”Jag  har  mött  patienter  som  varit  förvånade/ytterst  positivt  överraskade  

över  hur  lätt  det  varit  att  vända  sig  till  kssk  via  telefon!  Upplevt  detta  
som  en  väldig  trygghet.”  

•   ”Skönt  med  specifik  person  att  vända  sig  till  vid  frågor.”  
•   ”  Bra  om  kssk  haft  mer  tid  för  koordinatorsfunktion  –kolla  att  rtg  blir  

gjord  etc.”  
•   ---”det  är  bra  om  kssk  är  med  när  ca-besked  ges.”  
•   ”Kontinuitet  i  PAL-personer  inblandade.”  
•   ”Utredningsflödet  kanske  ibland  kan  förbättras---.  

  



3.   Analyze  (Analysera)  
 
Av  de  50  patientenkäter  som  vi  skickade  ut  fick  vi  tillbaka  32  svar.  För  att  bearbeta  
de  kvalitativa  data  som  framkom  i  enkätsvaren,  framarbetade  vi  ett  
släktskapsdiagram.    
  
  

  
(Släktskapsdiagram)  
  
  
Genom  arbetet  med  diagrammet  utkristalliserades  sex  huvudteman,  vilka  var:  
  

•   Tydliggöra  funktionen  som  kontaktsjuksköterska  
•   Rehabilitering  
•   Information  
•   Uppsökande  kontakt    
•   Anhörig/  Närstående  
•   Ledtider  

  
När  dessa  teman  var  identifierade  tog  vi  hjälp  av  kollegor  på  våra  respektive  
arbetsplatser,  för  att  sortera  ut  de  teman  som  ansågs  vara  viktigast  att  arbeta  vidare  
med  och  som  hade  störst  potential  att  faktiskt  kunna  påverka  och  förbättra.  
Förfarandet  var  sådant  att  vi  poängsatte  teman  enligt  ovanstående  kriterier  och  på  så  
sätt  fick  vi  fram  de  områden  som  vi  valde  att  fokusera  på.  Ovanstående  teman  
kvarstod,  dock  föll  ”ledtider”  bort,  då  det  är  svårt  att  förbättra  och  manipulera  detta  i  
vård  nuvarande  situation.    
  



Vi  valde  därefter  att  gå  vidare  och  arbeta  aktivt  med  att  förbättra  informationen.  
Resonemanget  var  som  sådant  att  genom  att  starta  med  att  sträva  efter  förbättrad  
information  och  kommunikation,  så  är  möjligheterna  för  förbättring  även  inom  de  
andra  områdena  större.  Vårt  resonemang  var  att  tydliggöra  vår  roll  som  
kontaktsjuksköterska  för  att  säkerställa  att  patient  och  närstående  vet  vart  de  kan  
vända  sig,  att  skapa  system  för  uppföljning  på  ett  strukturerat  sätt  samt  att  se  över  
rehabiliteringsmöjligheterna.    

  
  

  

4.   Design  (Designa)  
 
”Min  Vårdplan”:  
  
I  detta  skede  funderade  vi  på  själva  utformningen  av  det  vi  ville  uppnå  kring  de  
teman  som  framkom  under  analys-fasen.  Vilka  lösningsförslag  kunde  vara  lämpliga?  
Hur  kan  vi  på  ett  tydligt  och  fungerande  effektivt  sätt  ge  patienterna  en  överskådlig  
och  tydlig  information?  Vi  fokuserade  på  att  försöka  ta  fram  en  enkel  och  tydlig,  samt  
inte  för  omfattande  lösning  för  information  till  patienten.  Vi  såg  en  fördel  i  om  
information  kring  exempelvis  utredning  samt  viktiga  kontaktuppgifter  kunde  
kombineras  i  ett  och  samma  material.  Det  hela  mynnade  ut  i  ett  beslut  kring  att  
designa  och  sätta  ihop  vår  egen  version  ”Min  vårdplan.  Vår  strävan  var  att  denna  
skulle  vara  enkel  men  informativ  och  möjlig  att  delge  patienterna  redan  vid  det  första  
besöket,  då  en  malignitetsutredning  startar.  Som  utgångspunkt  använde  vi  oss  av  
RCC:s  version/mall  och  vi  anpassade  den  sedan  utifrån  de  önskemål  och  åsikter  
som  patienterna  och  personalen  delgivit  oss  under  mät-och  analys-fasen.  Här  valde  
vi  att  lägga  tyngdpunkt  på  kontaktuppgifter  till  ansvarig  läkare,  kontaktsjuksköterska,  
kurator  etc  samt  tider  för  undersökningar.  Här  finns  också  utrymme  för  patientens  
egna  frågor  och  tankar,  att  ta  upp  vid  nästa  kontakt  med  sjukvården.    
Våra  versioner  av  ”Min  Vårdplan”  har  sedan  anpassats  något  för  våra  två  olika  
patientgrupper  och  arbetssätt,  vilket  resulterat  i  att  de  inte  är  identiska  (exempel  på  
ÖNH´s  version  ses  i  bilaga  3).  
  
  
”Strukturerade  uppföljningssamtal”  samt  checklista:  
  
För  att  tillgodose  patienternas  behov  av  mer  uppsökande  kontakt  och  uppföljning,  
beslutade  vi  oss  även  för  att  skapa  ett  system  för  när/hur  vi  ringer  upp  patienten.  Vi  
beslutade  att  bestämma  två  tidpunkter  då  vi  systematiskt  har  telefonkontakt  med  
patienten.  Den  första  kontakten  bestämdes  till  veckan  efter  
cancerbesked/behandlingsbeslut  (men  före  behandlingsstart)  och  den  andra  någon  
vecka  efter  avslutad  behandling.  För  att  uppnå  en  hög  kvalitet  på  dessa  samtal  och  
för  att  fånga  in  patientens  hela  upplevelse,  behov  och  resurser  beslutades  också  att  
designa  en  checklista,  helt  enkelt  för  att  eliminera  risken  att  viktiga  ämnen  skulle  
glömmas  av  under  samtalet.    
  
  
  



Idéer  om  strukturerade  uppföljningssamtal  med  patienter  efter  ca-besked  
  
Hur?  :  1.  Telefonkontakt  med  patienter  som  fått  sitt  cancerbesked  via  SÄS  Borås  
och  varit  på  behandlingskonferens/erhållit  förslag  till  behandling.    
2.  Telefonkontakt  med  patienter  som  genomgått  behandling  (strålning,  cytostatika,  
kirurgi).  
För  att  säkerställa  rutin  bokas  dessa  in  som  telefonbesök  i  tidsbokningssystemet.  
  
När?  :  1.  I  väntan  mellan  cancerbesked/behandlingsbeslut  och  behandlingsstart.  
2.  Ca  1  vecka  efter  avslutad  behandling.  
  
Vad?  :  Upprätta  ”checklista”  för  att  kontrollera  status  för  patienten,  vad  gäller      t  ex:  
Smärta,  nutrition,  psykosocialt,  anhöriga/närstående,  frågor  kring  behandling  etc.    
Dokumentation  av  detta  i  patientens  journal  samt  vid  behov  kontakt  med  andra  
professioner  för  hjälp  med  åtgärder.  Ge  patienten  stöd  och  vid  behov  förmedla  
kontakt  med  t  ex.  dietist,  kurator  etc  
  
Varför?:  Enligt  resultat  av  utförd  enkätundersökning,  samt  gemensam  beprövad  
erfarenhet  bland  personal,  upplever  patienten  behov  av  uppföljning  för  att  få  chans  till  
att  få  hjälp  och  stöd.  Frågor  inför  stundande  behandling  etc  kan  ha  uppkommit.  
Önskemål  fr  patienter  om  mer  ”uppsökande  verksamhet”  har  inkommit.  
  
Tes:  Ett  telefonsamtal  kan  även  öka  benägenheten  för  patienten  att  sedan  själv  
ta  kontakt  vid  behov.  
  
  
  
I  checklistan  (bilaga  4)  har  vi  tagit  med  fokusområdena:  
  

•  Psykosocialt    
•  Behandling  
•  Smärta  
•  Nutrition/  elimination  
•   Fast  vårdkontakt  
•  Övrigt/  praktiska  frågor  

  
  
  
  

5.   Control  (Överlämning  och  ständig  förbättring)  
 
 
Vi  har  under  våren  -15  utarbetat  en  version  av  ”Min  Vårdplan”  som  vi  anser  ger  god  
information  och  översikt.  I  september  -15  började  den  delas  ut  till  patienter.  
Bland  annat  innehåller  vårdplanen  tider  för  utredningar,  kontaktuppgifter  samt  
ytterligare  nätsidor  för  mer  information  om  sjukdomen  eller  föreningar.  Under  tiden  
har  vi  förändrat  innehållet  beroende  på  hur  vi  ser  behovet  av  information.  Våra  
vårdplaner  ser  inte  riktigt  lika  ut  då  vi  arbetar  med  två  olika  cancerformer  och  



utredningarna  är  något  annorlunda.  I  dagsläget  har  vi  fått  positiv  respons  från  
patienter  och  medarbetare  vad  gäller  utformning  och  användningsområde.  Dock  har  
vi  ännu  inte  kommit  till  den  fas  där  vi  kan  utföra  någon  formell  utvärdering  av  
införandet.    
Uppföljningssamtalen  enligt  checklista  har  under  hösten  -15  kommit  igång  och  även  
där  har  vi  mötts  att  positiv  respons.  Även  vad  gäller  detta  är  vi  ännu  i  ett  skede  då  det  
är  för  tidigt  att  utvärdera  utfallet.  
  

6.   Learn  (Lärande)    
 
 
Genom  detta  projekt  med  förbättringsarbete  har  vi  sett  att  det  finns  mycket  att  arbeta  
med  i  framtiden.  Vi  har  även  lärt  oss  oerhört  mycket  när  det  kommer  till  att  ta  reda  på  
och  se  de  olika  problem  som  finns  runt  omkring  oss  i  vårt  dagliga  arbete  med  
patienterna.  Det  intressanta  är  att  man  ser  allt  med  lite  andra  ögon  än  tidigare;;    
”Förbättringsögon”.    
Förhoppningsvis  kommer  vi  att  få  med  oss  våra  kollegor  till  samma  övertygelse  och  
på  så  sätt  kunna  arbeta  vidare  med  nästa  projekt.  Annat  positivt  är  att  vi  skapat  
många  nya  kontakter,  och  på  så  vis  få  mycket  andra  erfarenheter  och  idéer  kring  hur  
de  arbetar  som  kontaktsjuksköterskor.  
  Vi  kommer  även  att  följa  upp  patienter  som  fått  ”Min  vårdplan”  för  att  se  hur  de  
uppfattar  denna  samt  hur  de  uppfattat  de  uppföljande  telefonsamtalen.  Är  det  till  bra  
hjälp?  Saknas  något?  Finns  det  annat  sätt  att  ge  informationen?  Och  naturligtvis;;  
Finns  det  något  vi  kan  förbättra?  
  
  
  
  
  
  
Tack  för  oss!!  
  
 
 
Bilagor: 
 
 
1: Patientenkät 
2: Personalenkät 
3: Min Vårdplan 
4: Checklista 
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PATIENTENKÄT: Utvärdering och utveckling av kontaktsjuksköterskefunktionen på Öron-
och Kirurgkliniken, SÄS i Borås. 
 
Hej, 
I vårt arbete som kontaktsjuksköterskor på Öron- och Kirurgkliniken är vår 
uppgift att följa samt hjälpa de patienter som utreds/vårdas för en 
cancersjukdom. Vi önskar med hjälp av denna enkätundersökning ta reda på om 
det är något som vi kan förbättra i vår verksamhet. Vad är viktigt för Dig? Vad 
kan vi göra för att Du och Dina närstående skall känna er trygga och 
välinformerade? 
Vi är tacksamma över om Du vill delge oss dina egna tankar/idéer och vi är 
intresserade av vad Du har för personliga erfarenheter och uppfattningar kring 
kontakten med din kontaktsjuksköterska. 
Dina svar behandlas självfallet anonymt. 
Posta ditt svar i bifogat svarskuvert och vi är tacksamma om det kommer oss 
tillhanda senast 150401. 
 
Tack för Ditt svar! 
Dina åsikter är värdefulla i vårt fortsatta förbättringsarbete med och för 
cancerpatienter! 
Med Vänliga Hälsningar, 
Ulrika Stenius Dahleman och Lisa Davidsson 
 
Vid frågor kontakta: 
Lisa Davidsson- Kontaktsjuksköterska på Kirurgens resursteam  
Tel: 033-6164082 
Ulrika Stenius Dahleman- Kontaktsjuksköterska på Öron-näsa-halsmottagningen 
Tel: 033-6161816 
 
 
Frågor: 

1.   Är det lätt att komma i kontakt med din kontaktsjuksköterska? 

O Ja, mycket 
bra………………………………………………………………………………………………
……………………… 
O Ja, 
bra………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
O Ja, men kunde vara 
bättre……………………………………………………………………………………………
……… 
O 
Nej………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
 



2.   Skapar din kontaktsjuksköterska stöd och trygghet för dig? 

O Ja, mycket 
bra………………………………………………………………………………………………
……………………… 
O Ja, 
bra………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
O ja, men kunde vara 
bättre……………………………………………………………………………………………
……… 
O 
Nej………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
 

3.   Har du fått hjälp inom rimlig tid? 

O Ja, mycket 
bra………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
O Ja, 
bra………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
O Ja, men kunde vara 
bättre……………………………………………………………………………………………
……… 
O 
Nej………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 

 
  

4.   Tycker du att du fått tillräcklig information under utredningens gång, om vad som sker 
och kommer att ske? Hade det varit önskvärt med mer skriftlig information?  

Svar:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………...................................................................................................................

....................................................................................................................................................

  

5.   Vad har/hade du för förväntningar på din kontaktsjuksköterska? Har 

förväntningarna uppfyllts? Om inte, vad skulle vi kunna förbättra?  

Svar:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

6.   Vad är/ har varit angeläget för dig under din sjukdomstid?  

Svar:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

7.   Tycker du att dina närstående även får det stöd och information de behöver? 

Svar:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 
 Övriga tankar! 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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Utvärdering och utveckling av kontaktsjuksköterskeverksamheten på ÖNH 
 
Under 2014-2015 deltar jag i en specialistutbildning till Kontaktsjuksköterska. Inom ramen 
för denna utbildning har jag i uppdrag att starta upp ett förbättringsprojekt som gäller våra 
cancerpatienter inom ÖNH. För att kunna utvärdera kontaktsjuksköterskefunktionen och för 
att kunna göra en uppskattning i kvalitativ aspekt av vad vi kan förbättra, planerar jag att gå ut 
med en enkät till cancerpatienter (inom ÖNH) som haft namngiven kontaktsjuksköterska. 
Frågeställningarna som planeras vara i fokus är; patientens (eventuellt även anhörigas) 
upplevelser av stöd/trygghet, bemötande, information och tillgänglighet. 
I kompletterande syfte, samt för att samla kunskap och erfarenhet, är jag även intresserad av 
åsikter/ feed-back/ idéer från de olika personalkategorierna inom ÖNH, och jag är därför 
tacksam om Du vill ta Dig tid att fylla i bifogad enkät. Om du har mycket att dela med dig av 
och kommentarsfälten ej räcker till, skriv gärna på baksidan! 
Dina svar behandlas anonymt. 
 
 
Vänligen lämna Ditt svar i mitt fack på ÖNH-mottagningens ssk-expedition eller i ”ssk-
facket” på läkarexpeditionen. För personal på E32 går det bra att lägga det i uppmärkt kuvert i 
lunchrummet. Jag är tacksam om jag har Ditt svar senast 13/3. 
 
 
 
 
Tack för Ditt svar!  
Dina åsikter är värdefulla i det fortsatta förbättringsarbetet för våra cancerpatienter! 
 
 
Vid frågor, kontakta: 
 
Ulrika Stenius Dahleman 
Sjuksköterska/Kontaktsjuksköterska, ÖNH-mottagningen, SÄS Borås 
033-6161816 
ulrika.dahleman@vgregion.se 

1.   Känner Du till att det finns en kontaktsjuksköterska för cancerpatienter inom 
ÖNH på SÄS?  

           Ja  
           Nej 
Kommentar:…………………………………………………………………………… 
 

2.   Har Du kännedom kring kontaktsjuksköterskans funktion gällande 
cancerpatienter?  
 
Ja 

            Nej 
            Delvis 
Kommentar:……………………………………………………………………………. 
 



3.   Har Du mottagit reaktioner/åsikter från cancerpatienter alt. patienter under 
malignitetsutredning, som du vill dela med dig av? 

Kommentar:   …………………………………………………………………...  
 …………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………… 
  

4.   Har Du några idéer eller åsikter om vad som skulle kunna förbättras i arbetet 
med våra cancerpatienter? (ex. vis gällande utredningsflöde, bemötande, 
omhändertagande osv) 

Kommentar:………………………………………………………………………. 
 --------------------------------------------------------------------------------- 
 ……………………………………………………………………… 
 

5.   Har Du personligen upptäckt några särskilda brister eller problemområden då 
det gäller omhändertagandet av våra cancerpatienter? 

Kommentar:  ……………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………….. 
 
Din yrkeskategori: ………………………………………………………………… 
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MIN  VÅRDPLAN  

      

-   UTREDNING  
 
 

Öron-Näsa-Hals-  
Mottagningen 

 
 

 
 
  
 

Viktiga	  kontakter:	  
 
Din  läkare:……………………………………………………  
  
Din  sjuksköterska/  kontaktsjuksköterska:……………………………………….  
  

Telefonnummer:	  
  
Kontaktsjuksköterska  Ulrika  Stenius  Dahleman  
Koordinator  Kamilla  Gustafsson  
033-616  18  16  (vardagar  kl.  9-16)  
  
Öron-näsa-halsmottagningen  
Sjuksköterska  033-616  18  27,  tidsbeställning  033-616  25  11  



  
E61  (Öron/kirurgavdelning,  vårdavdelning)  
033-616  33  47/  1052  (kvällar  och  helger)  
  
Kurator  Catharina  Wettervik  
033-616  19  30  

Övriga	  viktiga	  kontakter:	  
Namn:                                                                                                  Nummer:  
  
…………………………...........                        …………………………  
  
…………………………………                        …………………………  
  
 
 
 
 

Undersökningar	  som	  planeras	  under	  utredningen:	  
 
Jag  utreds  för: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 
 
Tidpunkt:                                                Undersökning: 
 
………………..                 ……………………………………… 
 
………………..                 ……………………………………… 
 
………………..                 ……………………………………… 
 
………………..                 ……………………………………… 
 
………………..                 ……………………………………… 
 
………………..                 ……………………………………… 
 
………………..                 ……………………………………… 
 
………………..                 . ……………………………………. 
 
………………...                ……………………………………… 
 
Mina  behov  och  önskemål  om  information:  



  
……………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………  

  
Praktiska  frågor:    
  
……………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………  

  
  
  
Information  till  patienten  
  
Min  vårdplan  får  du  som  är  patient  för  att  du  ska  kunna  vara  delaktig  i  din  vård  i  den  
utsträckning  du  önskar.  Vårdplanen  ska  bidra  till  att  du  känner  dig  trygg  och  
välinformerad,  att  du  har  inflytande  över  det  som  är  viktigt  för  dig  och  att  du  förstår  
vad  som  händer  under  utredning  och  behandling.  Planen  ska  uppdateras  när  vård  
och  behandling  ändras  på  ett  sätt  som  har  betydelse  för  dig.  
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CHECKLISTA FÖR UPPFÖLJNINGSSAMTAL MED 
CANCERPATIENTER: 
 

Psykosocialt (pat + närstående):  
-‐   Hur upplevde du ditt cancerbesked? Hur upplevde du 

behandlingskonferensen? Hur mår du? 
-‐   Hur har dina närstående reagerat? Har de behov av mer information? 

Finns det minderåriga barn i familjen? Socialt nätverk? Behov av 
kuratorskontakt? (förmedla kontaktuppgifter vb). 

Behandling: 
-‐   Har du fått information kring vilken behandling som blir aktuell för dig? 

Har du fått veta när behandlingen startar? (op, cyt, strål etc) (Se även 
SIEVIEW för journalinformation). Har du frågor inför behandlingen och 
det som komma skall? 

Smärta: 
-‐   Upplever du smärta? Har du behov av (ytterligare) smärtlindring? Ev ta 

upp med PAL vb. 

Nutrition: 
-‐   Hur fungerar det med aptiten/ måltider (problem sväljning)? Håller du din 

vikt? Förmedla kontakt med dietist vb. 
-‐   Munhåla; ev råd om skötsel. Sjukhustandvården. 

Fast vårdkontakt: 
-‐   Kontrollera att pat har kontaktuppgifter till ÖNH Borås Kssk + 

rådgivning. 
-‐   Har du fått namngiven Kssk + kontaktuppgifter på SU /JK?  
-‐   ”Under din behandling är det lämpligt att du i första hand vänder dig till 

SU/JK, men du är ändå välkommen att höra av dig hit vid behov. Vi 
kommer ha träffas igen i samband med dina åb/kontroller/eftervård i 
Borås” … 

Övrigt: 
-‐   Har du övriga frågor eller funderingar? Några praktiska spörsmål? 

Sjukresor, andra kontakter etc.   Andra behov? 

 


