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Define 

Det framgår från cancerpatienters berättelse att de oftast är nöjda med sin vård och 

behandling. Dock framgår det många gånger att det finns mycket som saknas/brister när 

allt är klart och de är färdigbehandlade. Tryggheten försvinner efter att ha haft 

regelbundna sjukhusbesök och kontakter med sin kssk och det kan kännas att man 

lämnas vind för våg och ska nu klara sig helt själv. Vad kommer hända nu och framöver? 

Vart och vem vänder jag mig vid frågor eller om jag är orolig över något? Finns någon 

konkret tydlig uppföljning? Hur ska jag göra för att orka komma tillbaka till det sociala, 

jobb o familj? Man kan känna sig ganska ensam om sin situation. Ibland kommer 

reaktionerna av allt man har gått igenom från diagnos, ev operation och behandling inte 

förrän långt senare och man kan må både psykiskt och fysiskt dåligt. Biverkningar av 

olika behandlingar kommer inte sällan i förstärkt form efter att patienten är 

färdigbehandlad. 

I Nationella cancerstrategin (SOU 2009:11) lyfts bl. a fram sådant som stärker patientens 

ställning. Att ge patienten trygghet, delaktighet och inflytande över vårdens planering är 

ett kriterium för en god cancervård enligt cancerstrategin. I de regionala medicinska 

riktlinjerna ”Cancervårdsprocessen” från 2015, framgår att Kssk ska ansvara för en Aktiv 

överlämning till kollega på annan klinik/enhet.                                                                    

Aktiv överlämning innebär att den kssk som har ansvaret för patienten tar kontakt, 

muntligt och skriftligt med nästa instans. Patienten ska också informeras muntligt och 

skriftligt vem som tar över som kssk och hur patienten når han/hon. Min vårdplan ska 

upprättas tillsammans med patienten om inte det redan har gjorts. Enligt 

Cancervårdsprocessen ska man vid överlämningar använda Min vårdplan för att 

tillsammans med patienten skriva ned en sammanfattning av vården som beskriver vad 

patienten har varit med om och även upprätta en rehabiliteringsplan. Den ska beskriva 

vilka behov patienten har just nu, vad patienten kan göra själv och vilket stöd och hjälp 

patienten kan behöva av andra instanser, vilken uppföljning som är planerad och vem 

som håller i uppföljningen. 

 

Hur ser det ut idag? På kolorektal, bröst och onkologmottagningen vid Skaraborgs 

sjukhus Lidköping arbetar kontaktsjuksköterskor till cancerpatienter. Alla får en eller två 

namngivna Kssk på den enhet de för tillfället är knutna till. Vid överlämningar mellan 

mottagningarna gör vi på lite olika sätt. Tydliga nedskrivna rutiner saknas och vi gör lite 



olika från fall till fall. Oftast görs en kort rapport mellan Kssk muntligt eller per telefon 

och som skrivs ned på en lapp eller via ett kort meddelande via bevakningskorg i Melior. 

Tydlig dokumentation i journalen att överlämning har skett och vilken Kssk som tar över 

sker inte alltid. Vid överflyttning av patient mellan mottagningarna informeras patienten 

muntligt och skriftligt vem/vilka som tar över som Kssk och som patienten ska kunna 

vända sig till vid behov. Information ges även om fortsatt planering och uppföljning men 

oftast endast muntligt. Efter en längre tids onkologisk behandling, erbjuds patienten ett 

avslutande samtal med sin Kssk på onkologmottagningen efter att behandlingen är slut 

och ska föras över till annan enhet för fortsatt uppföljning. Man går då igenom muntligt 

patientens resa, funderingar och frågor på det som har varit och om framtiden. En slags 

rehabiliteringsplan utformas men skrivs oftast inte ned tillsammans med patienten så att 

han/hon får det skriftligt med sig. Dock journalför man i journalen det som man har 

kommit fram till, men ofta är det oklart hur den ska följas upp. 

 

Problembeskrivning 

Vad är problemet? Otydliga överlämningar mellan Kssk och för våra patienter. 

Vad är frågeställningen? Hur gör vi nu? Vad tycker patienterna är viktigt vid överlämning 

till ny Kssk. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? Vad tycker våra medarbetare 

är viktigt vid överlämningar? Vad kan göras bättre? Vilka svårigheter finns? Hur ska 

skriftliga rutiner utformas? 

Varför måste detta göras?  För att ge patienten trygghet, delaktighet och inflytande i 

vårdens planering som är ett kriterium för en god cancervård enligt nationella 

cancerstrategin. Kssk har ett ansvar för aktiva överlämningar och att Min vårdplan följs 

upp enligt nya medicinska riktlinjer. 

Vilka problem kommer att lösas och vilka områden kommer att bli bättre?      

Överlämning av patienten kommer bli mer tydlig både för patient och personal. 

Patienterna får en mer likvärdig vård när det gäller överlämningar. 

 

Syfte 

Att skapa tydliga riktlinjer för Aktiva överlämningar mellan kontaktsjuksköterskor på 

respektive enhet. Syftet är också att ta reda på vad patienterna tycker är viktigt i 

samband med överlämning. 



 

 

Mål 

Att alla patienter ska känna trygghet och delaktighet som skapar mervärde för patienten 

då de överlämnas till nästa Kssk på respektive mottagning. 

 

Define/Measure 

Vi gjorde både släktskapsdiagram och fiskbensdiagram tillsammans med våra kssk-

kollegor, för att synliggöra problemen med våra aktiva överlämningar. 

Vi skickade även ut enkäter till 16 patienter som tillhör eller har tillhört våra 

mottagningar för att undersöka deras behov och önskningar angående Aktiva 

överlämningar. Enkäten bestod av öppna frågor. (se bilaga) 

 

Vilka berördes 

Kssk-kollegorna på onkolog, bröst och kolorektalmottagningen och de närmaste 

cheferna. 

 

Hur engagerade vi våra medarbetare 

När vi gjorde släktskap och fiskbensdiagram fick de skriva ner åsikter och problem som 

de upplevt med Aktiva överlämningar. Alla fick komma till tals. Det framkom då att vi i 

första hand behöver arbeta fram tydliga rutiner i samband med överlämningar. Viktigt 

var också att patienten är i fokus genom information och delaktighet. 

Vi prövade enkäten på några i personalen och de har fick säga sina synpunkter. 

Vi berättade fortlöpande om vårt arbete. 

 

 



 Analyze 

Utav 16 utskickade enkäter fick vi in 12 svar.  Vi har utifrån dessa svar tagit fram 

gemensamma nämnare som kom fram av våra frågor.                                         

Kontaktuppgifter till nästa kssk, aktuell sjukdomsbild, planerad behandling/uppföljning 

och information om vad nästa kssk kan hjälpa till med, var punkter som patienterna 

tyckte var viktigt att få med. Vi har även gjort en sammanställning från släktskaps och 

fiskbensdiagram som vi gjorde tillsammans med våra kollegor. Här fick vi fram idéer och 

åsikter om Aktiva överlämningar och rotorsaker till problemen och rangordnat efter vilka 

gruppen tyckte var viktigast att jobba med.                                                                                                                                

Det som kom fram från släktskapsdiagrammet var bl.a att det är viktigt att samma 

information ges skriftligt och muntligt till patient och personal att patientens 

rehabiliteringsbehov och egna resurser lyfts fram samt hur kontaktnätet runt patienten 

ser ut.                                                                                                                                                        

Orsaker till problem som kom fram ur fiskbensdiagrammet var t.ex att personalen 

upplevde tidsbrist, överrapporteringsrutin saknades, vi använde oss av olika sätt vid 

överlämningar.  Det fanns även en okunskap från framförallt ledningen om de nya lagar 

och riktlinjer som nu gäller. 

 

Design 

Vi har gjort en första design på en mall för Aktiva överlämningar mellan våra tidigare 

beskrivna enheter och som baseras på resultat ur Define, Measure och Analyze (se 

bilaga). Mallen är presenterad för våra kollegor och har börjat användas i skrivande 

stund. Tanken är att mallen ska användas som stöd vid våra aktiva överlämningar, och att 

den skriftliga dokumentation som kommer ur den, ska komma till gagn både för personal 

och framför allt våra patienter. De kommer att få en skriftlig sammanfattning om vården 

och planerad uppföljning i sin hand och som blir en del i Min vårdplan. 

En första utvärdering planerar vi göra under våren 2017, då våra kollegor får ge sina 

synpunkter om hur det fungerar att arbeta med mallen. En uppföljning hur patienterna 

upplever det hoppas vi också kan göra framöver genom nytt utskick av enkäter. 

 

 

 



Control 

Vårt designprojekt som utmynnade i en mall för Aktiva överlämningar hoppas vi efter 

utvärdering och eventuella justeringar kunna få in permanent som en naturlig del i vårt 

arbete med patienterna. Det skulle vara önskvärt att det som standard blir en tydlig del i 

patienternas Min vårdplan. 

 

   

Learn 

Det har varit  intressant och lärorikt att arbeta med detta projekt. Genom att följa 

DMADCL cykeln blir det tydligt hur viktigt det är att få en bra grund att stå på från 

början, och som ökar motivationen att genomföra förändringar både för oss själva och 

för omgivningen. Vi har också insett hur värdefullt det är att  involvera kollegor och 

chefer hela vägen för att nå ett bättre resultat.                                                                       

Att ta reda på vad patienten tycker blir också väldigt intressant och öppnar upp för nya 

infallsvinklar som vi som personal inte har sett förut.                                                              

Vi hoppas framöver kunna dela med oss av vårt arbete och erfarenheter till andra 

motsvarande mottagningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 



 

Hej, 

Vi går en utbildning för kontaktsjuksköterskor och i samband med 

det gör vi ett förbättringsarbete på vår arbetsplats. 

Vårt arbete syftar till att förbättra överlämnandet av Dig som 

patient mellan oss kontaktsjuksköterskor. 

Med överlämnandet menar vi sammanfattning av vården Du fått av oss samt 

planerad uppföljning, som vi sedan för vidare till Din nästa kontaktsjuksköterska på 

respektive mottagning. 

Vi tror att Du har värdefulla erfarenheter att bidra med. Det 

skulle därför vara till stor hjälp om Du besvarade några frågor. 

Lägg enkäten i bifogat frankerat kuvert och lägg på det på 

brevlådan. 

Ditt svar behandlas anonymt. 

 

Tack för hjälpen. Vänliga hälsningar 

Linda Thörnberg  onkologmottagningen 

Anki Larsson  kolorektalmottagningen 

                                             

                                            Skaraborgssjukhus Lidköping



 

1.  Vilken information tycker Du är viktig att få inför överlämning till 

nästa mottagning ? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

2a. Vad tycker Du är viktigt för nästa kontaktsjuksköterska att känna till 

om Dig ? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

b. Skulle det vara värdefullt att Du får samma information som ovan ? 
( ringa in Ditt svar ) 

 

Ja                                             Nej   

 

Om Du svarat Ja , i vilken form önskar Du få informationen ? 

                     

Muntligt                     Skriftligt                    Båda delar 

 

 

 

 



3. Skulle det vara värdefullt om kontaktsjuksköterskan som tar vid 

kontaktar Dig eller vill Du själv ta kontakt vid behov? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

4a. Hur tyckte Du det fungerade i samband med överlämning mellan 

mottagning och ny kontaktsjuksköterska ? 

Vad fungerade bra_____________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

b. Var det något som fungerade mindre bra eller saknade Du något, i 

såfall vad ?____________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

 



5. Jag vet och har även tidigare vetat vart jag kan vända mig om jag mår 

fysiskt / psykiskt dåligt eller har andra funderingar ?  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

6. Hur viktigt är det inför överlämning, att den nya 

kontaktsjuksköterskan är namngiven ? (Ringa in ditt svar) 

 

                Viktigt             Mindre viktigt 

 

Har Du några andra tankar eller funderingar som du vill delge oss, får du 

gärna skriva ned dessa. 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

 

Tack för din tid! 

 

 

 

Bilaga 2 

 

 



Mall för Aktiv överlämning 
 
 

 
           Muntligt o skriftligt till patienten: 
 
     -    Kontaktuppgifter till nästkommande kontaktsjuksköterska. 
  
     -     Information om vad kontaktsjuksköterskan kan hjälpa pat med. 

 

- Använd mall ”Överflyttningsanteckning” i Melior. Skriv en kort 
sammanfattning av vårdtiden och framtida planering, som du och patienten 
gått igenom tillsammans. Denna kan du även skriva ut och ge till patienten, 
eller skriv direkt i Min vårdplan.   

 

      -     Använd gärna Distresstermometern eller liknande verktyg för att lättare fånga       

 upp rehabiliteringsbehoven. 

 

För mer tydlighet, använd gärna dessa exempel på sökord som patienter och 
personal, enl vår studie, tycker är viktigt att få med: 

 

*  Sjukdomshistorik som är viktig att veta. ev hänvisa, exempelvis till specifik                  
läkaranteckning. 

* Given vård/ behandling/ åtgärd och resultat (ev hänvisning till specifik 
anteckning)           

* Aktuellt status, allmäntillstånd.         

* Rehabiliteringsbehov/resurser (fysiskt, psykiskt, socialt) 

* Närstående och socialt nätverk, finns stöd till pat?         

* Planering och uppföljning av given vård och rehabiliteringsplan. 

* Vill bli kontaktad av nästkommande KSSK?     JA / NEJ.   Inom vilken 
tidsram?   

 

- Meddela nästkommande kssk via tfn eller bevakningskorg om överlämning 



av pat och hänvisa till överflyttningsanteckning. 

 

- Mottagande kssk bekräftar att de tagit över genom en kort journalanteckning 

i Melior och notering i Allmänna uppgifter. 


