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Sammanfattning 
 
Syfte: Att skapa förutsättningar för en förbättrad cancervård, genom att fördjupa kunskapen 
och förståelsen om behov hos huvud- och halscancerpatienter under cancerprocessen. Därutö-
ver önskas ett förbättrat omhändertagande genom att implementera och utvärdera kvalitetshö-
jande förbättringsinsatser. Satsningen ska resultera i en trygg och smidig resa genom vården 
med ett minimum av avbrott mellan olika vårdhändelser. 
 
Metod: Patientens vårdkedja studerades med en fallstudie, utifrån en aktionsforskningsansats. 
Behoven identifierades med patientskuggning, reflektion från observationer och semistruktu-
rerade fokusgruppsintervjuer med mikrosystemet, före (referensgrupp) och efter intervention 
(jämförelsegrupp). Analys genomfördes med kvalitativ innehållsanalys och Kano-modell.  
 
Resultat: En fast vårdkontakt var en viktig faktor i vårdkedjan. Den fasta vårdkontakten till-
mötesgick behov såsom trygghet och tillgänglighet, vilket medförde en smidigare vårdkedja. 
Under hela vårdförloppet fanns ett stort behov av stöd, praktiskt liksom psykosocialt, från 
både profession och närstående. Oberoende av position i vårdkedjan önskades individanpas-
sad information och ett gott bemötande. Interventionsgruppen rapporterade bättre tillgänglig-
het och stöd i förhållande till jämförelsegruppen, som inte hade tillgång till kontaktsjukskö-
terska. Involvering av hela mikrosystemet vid analys med Kano-modell medför att behov och 
förbättringsmöjligheter identifieras och valideras. 
 
Slutsatser: En kontaktsjuksköterska kan utgöra en fast vårdkontakt som tillmötesgår och sä-
kerställer cancerpatienters behov. Närstående är en viktig del av mikrosystemet och måste 
beredas utrymme och resurser. En förbättringsinsats genom implementering av kontaktsjuk-
sköterska, utformning av nutritions- och kvalitetsregisterrutiner baserat på patientens behov 
bidrar till god vård och minskar risken för resursslöseri. Studien har även bidragit med fördju-
pad kunskap gällande applicering av Kano-modellen i Hälso- och sjukvårdsmiljö. 
 
Nyckelord: behov, kontaktsjuksköterska, huvud- halscancer, mikrosystem, förbättringskun-
skap, Kano-modell 



 

 

Summary 
 
Purpose: To create opportunities for an improved cancer care, by providing deeper 
knowledge and understanding of the needs of head and neck cancer patients during the cancer 
treatment process. Furthermore, to improve care for these patients by implementing and eval-
uating QI efforts. This will result in a safe and smooth journey through the care with a mini-
mum of disruption. 
 
Method: The cancer treatment process was examined in a case study with an action research 
approach. Patient needs were identified by patient-shadowing, observational reflections and 
focus groups-interviews with the microsystem, before (non-intervention group) and after in-
tervention (intervention group). The data analysis involved qualitative content analysis in-
formed by Kano’s quality model. 
 
Results: A contact nurse (CN) was an important factor. The CN provided a sense of security 
and accessibility, giving patients a smoother trajectory of care. Continual support was needed, 
regarding both, practical and psychosocial matters, from both professionals and relatives. Re-
gardless of position in the continuum of care, individual information and good reception was 
required. Members of the intervention group reported better accessibility and support com-
pared to the non-intervention group members, who were not offered a CN. 
 
Conclusion: A CN can provide a continual health care contact; meeting and ensuring that the 
needs of cancer patients are met. Relatives are an important part of the microsystem and 
should be given space and resources. An improvement effort by implementing routines for a 
CN, quality registry and nutrition, based on patient needs will facilitate good care and opti-
mise resources. The study has also contributed to deeper knowledge of how to use the Kano 
model in health care. 
 
Keywords: needs, nurse navigator, head- and neck cancer, microsystem, quality improve-
ment, Kano model 
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Inledning 
Bakgrund 
Cancervården har stor inverkan på samhället, både vad det gäller hälsa och kostnader. 2008 
uppskattades att cancer låg bakom en förlust av 169,3 miljoner hälsoår i världen (1). Cancer-
sjukdomar var 2004 den näst vanligaste dödsorsaken (2). Med detta som underlag fattade 
Europarådet 2008 beslut om att vidta åtgärder för att minska cancerbördan. Sedan 2009 driver 
Europakommissionen projekt för ett utökat europeiskt samarbete i syfte att stödja arbetet med 
att förbättra cancervården och utjämna ojämlikheter (3). 
 
Internationellt och nationellt har detta inneburit att allt större vikt läggs på att förbättra can-
cervården och att stärka patientens ställning i vårdkedjan. Redan 2001 kom den amerikanska 
kongressens utredningsinstitut, The Institute of Medicine med förslag på förbättringsområden 
för att nå en högkvalitativ vård (4). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) har 
landstinget en skyldighet att förmedla trygghet till patienten, med god kontakt, kontinuitet och 
säkerhet (5). Patienten skall därtill ges individuellt anpassad information, samt ha möjlighet 
att själv delta i planering av vård och behandling. 
 
Insjuknandet i cancersjukdomar i befolkningen ökar stadigt. 2011 ställdes 58 000 cancerdia-
gnoser i Sverige, vilket innebär att minst var tredje person i Sverige kommer att utveckla can-
cer under sin livstid (6). Cirka 65 % av cancerfallen drabbar individer som är äldre än 65 år. 
För den som får cancer påbörjas en lång resa genom vården. Behandlingen kan bli omfattande 
och inkludera kirurgi, cellgifter och strålning. Efter avslutad behandling följer fem år av re-
gelbunden sjukvårdskontakt för att kontrollera tecken till återinsjuknande. Med målmedvetna 
satsningar har canceröverlevnaden ökat, vilket medfört att det i Sverige idag är allt fler som 
lever med en cancerdiagnos (7). I den gemensamma benämningen cancer döljer sig dock 
många diagnoser med ett brett sjukdomspanorama och varierande prognos. Den medicinska 
behandlingsarsenalen skiljer sig åt liksom de psykosociala behoven.  
 
År 2007 tog regeringen initiativ till att samordna satsningar för att förhindra insjuknande och 
död i cancersjukdom samt att förbättra omhändertagandet under patientens vårdprocess. Re-
sultatet blev Socialdepartementets betänkande - En nationell cancerstrategi för framtiden 
(SOU 2009:11) (8). För att bemöta den ökande cancerincidensen fastslogs att cancervården 
måste utvecklas till att ”möta framtida patienters krav på information och kvalitet i omhänder-
tagandet”. Som led i denna satsning har ett samarbete mellan staten, Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL), Socialstyrelsen och landets sex Regionala Cancercentra (RCC) vuxit fram. 
Fokus har legat på att förbättra cancervården genom att skapa kunskapsstöd och verktyg för 
uppföljning av resultat, genom att inkludera mått på ledtider, hälsorelaterad livskvalitet och 
patientnöjdhet. Ledtider är en viktig aspekt vid cancerbehandling. Tidig upptäckt av sjukdom 
och behandling, ökar chansen till bot och minskar oro för patienten (9, 10). 
 
Alla satsningar inom cancervården ska genomsyras av god vård utifrån ett patientperspektiv. 
Socialstyrelsen introducerade och förtydligade begreppet i sin föreskrift ”Ledningssystem för 
kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården” (SOSFS 2005:12) (11). God vård inne-
bär att vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv 
och jämlik samt ges i rimlig tid. Genom Socialstyrelsens ”Öppna jämförelser” kan skillnader 
mellan Sveriges regioner ses (7). För att minska dessa arbetar nu RCC med att ta fram nation-
ella vårdprogram och riktlinjer för ett förbättrat omhändertagande av både patienter och när-
stående under hela vårdprocessen, med fokus på psykosocialt stöd och rehabilitering (8, 12). 
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Den nationella cancerstrategin understryker allas rätt till en fast vårdkontakt, varför ett un-
derlag för en tänkt kontaktsjuksköterskefunktion utformats (8, 12, 13).  

Kontaktsjuksköterska 
Utredningsprocessen innebär en psykisk påfrestning för patienten. En fast punkt i vårdkedjan 
kan säkerställa att patienters behov tillgodoses och samtidigt utgöra en kvalitetsfaktor (10,	  
14–16). Mellan patient och vårdgivare respektive mellan vårdgivare ses bristande kommuni-
kation (17). En kontaktsjuksköterska skulle i rollen som fast vårdkontakt och i enlighet med 
Hälso- och sjukvårdslagen kunna förmedla trygghet genom koordinering, god kontakt, konti-
nuitet och säkerhet (5, 18). I litteraturen används många namn för att beskriva denna typ av 
funktion: contact nurse, nurse navigator, case manager, patient navigator, nurse coordinator, 
nurse practitioners, pivot nurse med flera. Det råder idag varken internationell eller nationell 
samstämmighet kring hur denna roll ska utformas, varför lokala anpassningar krävs (19). Be-
roende på klinikens förutsättningar bör kontaktsjuksköterskan ha både en stöttande och koor-
dinerande roll. Rätt utformad har rollen visat sig tillmötesgå behov och påverka patientens 
livskvalitet i positiv riktning (14, 20–22). Behovet av stöd från en kontaktsjuksköterska är 
beroende av var i vårdkedjan patienten befinner sig, vilka problem som uppstår och hur pati-
enten i sin tur upplever dem (18). Gemensamt för hela vårdkedjan är dock att kontaktsjukskö-
terskan spelar en avgörande roll i patientens möjlighet att få kontakt med sjukvården (22). 
Larsson respektive Wagner et al. har genom att utvärdera sköterskeledda mottagningar påvisat 
att sköterskan kunde möta patienters behov av tillgänglighet, kunskap, omvårdnad och stöd, 
både vad det gäller psykosociala behov och praktiska moment runt sjukdom och behandling 
(14, 18). Patienter underströk vikten av kontaktsjuksköterskans roll som guide för en smidig 
övergång mellan sjukvårdskontakter och den trygghet som sköterskans kontinuitet medför 
(18, 20). En kontaktsjuksköterska bör i sitt arbete vara engagerad och kreativ för att möta de 
behov som uppstår. För detta krävs adekvat utbildning och stöd från kliniken (16). 

Huvud- halscancer 
Huvud- och halscancer är en av fem pilotdiagnoser som ingår i regeringens satsning om stan-
dardiserade vårdförlopp (23). Genom satsningen önskar man minska regionala skillnader i 
cancervården och därmed korta ledtider och göra vården mer jämlik. Man har även lagt in 
krav på tillgänglig kontaktsjuksköterska/koordinator och psykosocialt stöd. Huvud- och hals-
cancer omfattar maligna tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa, bihålor, spottkört-
lar och öra (figur 1). Därtill inkluderas lymfkörtelmetastaser på halsen med okänd primärtu-
mör. Varje år diagnostiseras i Sverige runt 1300 cancerfall inom huvud- halsområdet, vilket 
utgör 2,7 % av Sveriges cancerfall (23, 24). Skivepitelcancer är den vanligaste histopatolo-
giska diagnosen. De olika lokalisationerna gör att utredning, behandling, naturalförlopp och 
prognos varierar. Riskfaktorer är rökning, alkohol, dålig munhälsa och Humant Papillomvirus 
(HPV) (26). Trots att cirka 90 % får en kurativt inriktad behandling är femårsöverlevnaden 
endast 65 % för kvinnor och 60 % för män. Sjukdomen är vanligare bland män och drabbar 
främst personer över 60 år. Som tidigare nämnts kan behandlingen bli omfattande, med allvar-
liga och påfrestande resttillstånd (18). Smärta, sväljningssvårigheter och andningsproblem är 
vanligt. Många behöver både nutritionssond och tracheostomi, vilket kan påverka livskvali-
teten negativt (27,28). På grund av den omfattande behandlingen, med risker för svåra kom-
plikationer är det nödvändigt med ett multidisciplinärt omhändertagande där patienter och 
närstående får stöd både på lång och kort sikt (28, 29).  
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Figur 1. Antal patienter med huvud- halscancer under åren 2008-2010 inom respektive diagnosgrupp 
(24). 

Nutrition 
Patienter med tumör i huvud- halsområdet har generellt sett nedsatt sväljningsförmåga redan 
innan behandlingsstart. Nutritionsproblematiken kan kvarstå under lång tid. Beroende på fy-
siska och psykosociala aspekter återgår många patienter aldrig till ett ”normalt” ätbeteende. 
Vanliga besvär är sväljningssvårigheter, smärta, smakförändringar, illamående och muntorr-
het, med viktförlust som följd (30, 31). En maximal viktförlust på i genomsnitt 7,5-17,4 % har 
påvisats efter sex till tolv månader (32, 33). Det är därför viktigt att hela mikrosystemet och 
stödprocesser tidigt uppmärksammar avvikelser kring patientens nutrition. Regelbunden vikt-
kontroll har visat sig vara en viktig och billig metod för att hindra viktförlust och öka chansen 
för tillgodogörande av behandling och återgång till ett normalt liv (35). Patienter efterfrågar 
enligt Ottosson et al. individanpassad information och tät klinisk uppföljning under längre tid 
(36). Ofrivillig viktförlust > 10 % under de senaste sex månaderna, > 5 % på en månad eller 
1-2 % per vecka är indikatorer på undernäring (28).  

Kvalitetsregister 
För att öka förståelsen för cancerutvecklingen infördes 1958 cancerregistret i Sverige. Ur can-
cerregistret uppstod ett behov av att kunna analysera data per diagnos. Ett webbaserat kvali-
tetsregister kallat INCA, informationsnätverk för cancervården inrättades. Registret drivs av 
RCC. INCA möjliggör detaljerade granskningar av skillnader och likheter mellan landsting. 
Stora variationer vad gäller rapportering och väntetid mellan olika regioner har uppdagats. 
Regeringens projekt med standardiserade vårdförlopp medför att väntetider ska minimeras 
samt att deltagande kliniker måste uppdatera register kontinuerligt (23). Hälso- och Sjukvår-
den i Danmark har kunnat påvisa att ledtider utgör ett gott kvalitetsmått för att utvärdera 
vårdprocesser och tidigt upptäcka avvikelser (9). Fördröjning av utredning och behandlings-
start leder till en signifikant progression av tumörbörda och minskad överlevnad (37).  
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Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer 
Swedish Head and Neck Cancer Register (SweHNCR) 

 
Ett kvalitetsregister för specialiteterna onkologi och otorhinolaryngologi. 

 
 
 
Bakgrund 
Huvud- och halscancer omfattar alla maligna tumörer som uppträder i läpp, munhåla, svalg, 
struphuvud, näsa och bihåla, spottkörtel. Cancersjukdom i mellanörat och inneröra är ytterst 
ovanlig och dessa fall ingår i diagnosgruppen näsa och bihåla. Elakartad körtel på halsen utan 
att man kunnat hitta primärtumören ingår också i registret.  
Cancer i tyreoidea ingår egentligen i begreppet huvud- och halscancer men för den gruppen 
finns särskilt vårdprogram och kvalitetsregister.  
 
Varje år diagnostiseras i Sverige cirka 1200 patienter med huvud- och halscancer. Hur dessa 
fördelar sig på de olika diagnosgrupperna under åren 2008-20l0 visar nedanstående tabell. 
Uppgifterna är hämtade ur Svenskt kvalitetsregister för huvud-och halscancer (SweHNCR). 
Täckningsgraden mot cancerregistret är 99%. 
 

Antal patienter med huvud- och halscancer under åren 2008-2010 
inom respektive diagnosgrupp
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Förbättringskunskap 
Ett ständigt pågående förändringsarbete är en nödvändighet för en bättre hälso- och sjukvård, 
där systemutveckling och lärande är kontinuerligt och målet är att patienter blir friskare, mår 
bättre och är nöjdare (38, 39). Att introducera tänkbara kvalitetshöjande faktorer, som beskri-
vits ovan tar tid i stora organisationer. Många idéer tappas bort på vägen, då uthållighet och 
stöd brister. Kunskapen om genomförande av framgångsrika förbättringsidéer bör spridas från 
makro- till mikronivå. Den med åren upparbetade professionella kunskapen måste kombineras 
med förbättringskunskapens grunder om förståelse för systemet och dess variation, föränd-
ringspsykologi och lärande (40). Batalden och Davidoff belyser med ”Linked aims of impro-
vement” att en framgångsrik organisation parallellt med det dagliga arbetet, måste driva en 
utveckling mot ständiga förbättringar (figur 2) (38). Det finns inga givna vägar eller färdiga 
recept. Det är endast genom reflektion och lärande kring arbete och resultat som organisation-
en får kunskap om lokala framgångsfaktorer (41, 42). Det som fungerar på en klinik är inte 
säkert gångbart på en annan. För att bli en bestående ”Lärande organisation” ska riktningen gå 
från ett reproduktivt lärande (single loop learning) till ett utvecklingsinriktat lärande (double 
loop learning) (41). Vid utvecklingsinriktat lärande kan kunskapen överföras mellan grupper 
och appliceras på skilda förbättringsinsatser (43). I syfte att uppmuntra sjukvårdspersonal till 
kreativt tänkande och förbättringsarbete krävs vägledning. Denna bör fokusera på aktiviteter 
som underlättar problemorientering, avsteg från givna tankemönster och rörelse mot ett nytt 
sätt att arbeta (44). Modeller och teorier kan skapa struktur och underlätta planering, genom-
förande och lärande, följt av utvärdering och bedömning av arbetets framgång (45). Ett exem-
pel är Nolans förbättringsmodell, som med sina frågor hjälper till att fokusera på förbättrings-
kunskapens grunder: sätta upp mål, mäta och ta fram idéer samt ge förslag till förbättringar 
(figur 3). Plan-Do-Study-Act är en välfungerande systematisk metod för att börja testa idéer 
(38, 46). 
 
 

Figur 2. "Linked aims of improvement" –                Figur 3. Förbättringsmodell enligt Nolan (46). 
adapterad svensk översättning från  
Batalden and Davidoff (38). Figuren  
illustrerar ingående komponenter för en  
framgångsrik utvecklingsorganisation. 
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Det lokala problemet 

Lokalt problem 
Öron- näs- och halskliniken (ÖNH-kliniken), Sörmland är en länsklinik med verksamhet i 
Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. I vårdåtagandet ingår utredning, eftervård och upp-
följning av cancerpatienter. För att delta i en multidisciplinär teamkonferens och behandling 
remitteras patienten till ÖNH-kliniken, Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). Patienterna följs 
fem år efter avslutad behandling. Från utredningsstart till efterkontroll pågår ett ständigt in-
formationsutbyte mellan multipla aktörer. En cancerprocess utgör ett komplext flöde som 
kräver att efterföljande steg i vårdkedjan förses med rätt information, i rätt tid (47). Olika 
journalsystem och många stödprocesser gör systemet skört, då information riskerar att för-
svinna och inte följa med patienten. Sedan avskaffandet av funktionen patientansvarig läkare 
(PAL) har det övergripande ansvaret över patientens vårdprocess uteblivit. Patienten saknar 
fast punkt i vårdkedjan och får inte alltid den så nödvändiga individanpassade informationen 
(48). Onödiga dröjsmål riskerar att påverka ledtider och därmed vårdkvalitet och patientupp-
levd livskvalitet.  

Nuläge kontra önskat läge 
Cancerprocessens mikrosystem, har identifierats med 6P (Purpose, Patients, Professionals, 
Processes, Patterns, Passion) (47, 49, 50). Mikrosystemet samt dess stödprocesser, har inte 
varit en välfungerande och säker enhet. Många aktörer medför höga krav på fungerande in-
formationskanaler och enskilda fasta sammanhållande funktioner i kedjan. På ÖNH-kliniken 
Sörmland, saknades dessa funktioner, liksom kontrollrutiner av viktiga faktorer, såsom vikt, 
psykiskt mående, och smärta. I en nationell jämförelse konstaterades bristande rapportering 
till kvalitetsregister. Täckningsgrad för landstinget var under första halvan av 2014, 71 %. 
Detta försvårade den övergripande insynen i patientens vårdprocess. Genom verktygen fisk-
bensdiagram samt SWOT-analys identifierades ett gap mellan framtida riktlinjer gällande 
individanpassat kvalitetssäkrat patientomhändertagande och dagens rutiner. Utan tydliga ruti-
ner ansågs risken för ett suboptimalt informationsutbyte överhängande, vilket kunde äventyra 
patientens vårdkvalitet och patientens upplevelse av densamma. Gapet var inte förenligt med 
klinikens vision: att skapa Sveriges bästa ÖNH-cancervård. Med visionen i sikte önskades en 
utveckling mot ett välfungerande mikrosystem med tydliga mätbara mål, engagerade medar-
betare och förbättrad samverkan i vårdkedjan. För att nå dit behövde organisationen inhämta 
kunskap om patienten och dennes behov samt göra upp spelregler för att närma sig ett kom-
plex adaptivt system (4, 40). Kliniken saknade dessutom vana av patientinvolvering vid för-
bättringsarbete. 

Avsedd förbättring 
För att underlätta för patienter under cancerprocessen krävs det att sjukvården tidigt riktar 
uppmärksamhet mot biverkningar såsom viktnedgång, sväljningssvårigheter, aptitlöshet, oro 
och smärta (10, 28, 50). Med detta som bakgrund och genom organisationens upplevda brister 
önskades ökad patientinvolvering i kombination med implementering av en kontaktsjukskö-
terska, nutritionsrutin samt en förbättrad organisation kring kvalitetsregister. Bate et al. menar 
att hälso- och sjukvårdsorganisationer skulle kunna nå bättre resultat och minska risken för 
felsatsningar om de genomförde kvalitetsförbättrande processgenomgångar med utgångspunkt 
från patientens synvinkel och behov i kombination med erfarenheter från professionen (52). 
Flertalet studier har utvärderat sin tolkning av kontaktsjuksköterskefunktionen och funnit att 
det är ett effektivt sätt att öka patientnöjdheten och minska avståendet mellan vårdtagare och 
vårdgivare (14, 20–22, 28, 52). Utifrån detta kunskapsläge beslutades det att kliniken för att 
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åstadkomma en förändring behövde studera och analysera behoven runt patienten från olika 
synvinklar. Nya arbetsrutiner skulle därefter implementeras. Implementeringen definierades 
som ”de procedurer som används för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet och 
som säkerställer att metoderna används så som det var avsett och med varaktighet (54). Fo-
kus skulle ligga på ökad vårdkvalitet och hela arbetet skulle genomsyras av patientfokusering 
och involvering. Genom att ta fasta på kända kvalitetshöjande mått skulle förbättringsinsat-
sens fokus på patienten säkras (21). De specifika målen för interventionen i kvalitetsförbätt-
rande syfte blev därför: 

 
Fram till den 18 april 2015 ska:  

• 100 % av klinikens nydiagnostiserade cancerpatienter erbjudas en kontaktsjukskö-
terska 

 
Delmål: 

• Under utrednings- och eftervårdstiden får medelvikten hos alla nydiagnostiserade can-
cerpatienter minska maximalt 8 % 

• 100 % av de nydiagnostiserade patienterna ska registreras i Huvud- halscancerregist-
ret, INCA  

 
Balanserande mått: 

• Sjuksköterskeresurser, antalet arbetade timmar per vecka 

Syfte 
Förbättringsarbetet syftar till att förbättra omhändertagandet av ÖNH-klinikens cancerpatien-
ter genom att öka andelen patienter med huvud- och halscancer som upplever vården som 
trygg, effektiv och tillgänglig. Vårdkedjan ska vara smidig och medföra ett minimum av av-
brott mellan olika vårdhändelser. 
 
Studien består av två delar, som tillsammans förväntas ge en fördjupad kunskap och förståelse 
om patientens behov under cancerprocessen, vilket kan ligga till grund för klinikens fortsatta 
arbete med att förbättra omhändertagandet för patientgruppen. Studien innebär även att pati-
enterna får ett behovsanpassat omhändertagande och en tydligare roll som aktiv deltagare i sin 
egen vårdprocess. Arbetet ska ge en bättre plattform för samverkan i mikrosystemet. Lärcyk-
ler väntas öka kunskapen om framgångsfaktorer vid förbättringsarbeten. 

Frågeställning 
Delstudie 1 
Hur ser patientbehoven ut under cancerprocessen utifrån ett patient- respektive medarbetar-
perspektiv? 
 
Delstudie 2 
Hur har synen på patientens behov förändrats efter interventionen? 
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Metod 
Forskningsmiljö 
Förbättringsarbetet och studien av detta arbete har genomförts på ÖNH-kliniken Sörmland. 
Kliniken är en länsklinik med verksamhet på tre geografiskt spridda enheter, Eskilstuna, 
Katrineholm och Nyköping. Upptagningsområdet utgjorde länets 280 000 invånare. Större 
delen av klinikens verksamhet bedrevs via poliklinisk mottagning. Modellen mikrosystemets 
6P utgör nedan en utförlig beskrivning av forskningsmiljön (49, 54). 6P är en utveckling av 
modellen 5P, vilken beskriver ett systems nödvändiga komponenter i syfte att bedriva vård 
(49). I 6P tar man även hänsyn till drivkraften passion. 

Purpose/Syfte 
Klinikens vårdåtagande omfattar att minska sjukdomsbördan för patienterna och att hjälpa 
dem uppnå bästa möjliga hälsorelaterad livskvalitet. Hela vårdprocessen medför ett stort be-
hov av omvårdnad. I syfte att förbättra vården av dessa patienter behövdes en genomgång av 
rådande rutiner och patienters behov. Med utgångspunkt från cancerpatientens mikrosystem, 
vilket definieras som den minsta enheten, där patienter och närstående möter hälso- och sjuk-
vårdsteam, önskade verksamhetschefen ett förbättrat omhändertagande samtidigt som vård-
kvaliteten sågs över (47). Denna satsning låg väl i linje med regeringens extrasatsning på ett 
förbättrat omhändertagande i allmänhet och kortare ledtider i synnerhet. 

Patient 
Under de senaste åren har länet diagnostiserat 40-60 patienter med huvud- och halscancer 
årligen. Patienter grupperas beroende på diagnosnummer enligt ICD-10 och stadieindelning 
enligt tumörklassificeringssystemet, TNM (T=tumörutbredning, N=regional lymfkörtelmetas-
tasering, M=fjärrmetastasering). Rökning, alkohol, dålig munhälsa och HPV utgör riskfak-
torer. Sjukdomsbördan är omfattande med inverkan på sväljningsförmågan, nutritionssvårig-
heter, kosmetik, talsvårigheter, psykisk ohälsa och kronisk smärta. Medelåldern var 71,4 år. 
En stor del av länets befolkning var första eller andra generationens invandrare, vilket ställde 
höga krav på tolkhjälp och kulturförståelse. 

People 
Ledningsgruppen utgjordes av verksamhetschef, kliniksamordnare, vårdenhetschefer, repre-
sentant från läkargruppen samt den tekniska utvecklingsenheten. Läkargruppen var multikul-
turell, vilket speglade befolkningsunderlaget som helhet. På mottagningen arbetade 14 sekre-
terare, 10 undersköterskor, 7 sjuksköterskor och 21 läkare. Samarbete i varierande grad sågs 
med dietister, kuratorer, narkos- och röntgenklinik samt operations- och vårdavdelning. På 
mottagningen arbetade en läkare och sköterska i team. Varje profession hade en spridning vad 
gällde ålder och erfarenhet. Sekreterare registrerade och bokade merparten av besöken. Ar-
betsplatsträffar och klinikdagar med internutbildning utgjorde en grund för det länsgemen-
samma arbetet. Kliniken arbetade utefter överenskomna arbetsrutiner. En god vilja förelåg för 
förändringar, dock saknades uthållighet och utrymme för reflektion. Tid-, rums- och perso-
nalbrist utgjorde stora utmaningar på kliniken. 
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Process 
  

 
Figur 4. Cancerprocessen på studiekliniken. 

Cancerpatientens vårdprocess, som beskrivs i figur 4, inleddes via remiss/direktkontakt med 
mottagning. Tider bokades i datajournalsystemet, System Cross®. Bokningsbara tider skapa-
des utefter bemanningsschema i Medinet®. Utredning initierades. Remiss för röntgen och 
blodprovstagning skrevs i samband med besöket. Prov på misstänkt förändring togs av ÖNH-
läkare/cytolog, inför analys. Ibland skedde provtagning i narkos, vilket planerades av operat-
ionsplaneringssköterska, via Orbit 5.0®. Tandläkare, dietist eller kurator kontaktades utefter 
behov. 

Patienten planerades med hjälp av sekreterare åter till mottagningen cirka en vecka efter prov-
tagning för besked. Vid besöket delgavs patient/närstående preliminär diagnos av läkare. Kon-
takt togs per telefon och remiss med ÖNH, Universitetssjukhuset Örebro, för multidisciplinär 
bedömning följt av kirurgisk och onkologisk behandling. Patienten fick ett informationsblad 
om rutinerna på universitetssjukhuset. Resa och boende bokades av sköterska på mottagning-
en. 
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Eftervården skedde på Vårdplatsenheten. Avdelningsansvaret fördelades mellan läkare från 
ÖNH-kliniken, Sörmland och sköterskor från vårdplatsenheten. Parallellt beställde sköterska 
på mottagningen hjälpmedel och utrustning inför hemgång. Tillsammans med kommun ut-
formades en vårdplan. Patienten följdes därefter i intervall. Patienten bokade själv sina återbe-
sök enligt modell, patient- och flödesstyrd mottagning. Om kontakt önskades mellan uppfölj-
ningstider hänvisades patienten till en Tele-Q® ansluten telefon. 

Patterns 
En flödesstyrd mottagning kräver hög tillgänglighet (55). En gång varje vecka kontrollerades 
denna på basis av bemanning kontra söktryck, med tredje tillgängliga tid (TTT<14). Tumör-
patienter erbjöds i regel tid inom en vecka. Totalt sett hade kliniken 10 000 inremisser årligen. 
Tidsåtgång för läkarbesök inklusive dokumentation beräknades till 20 minuter. Mottagningen 
var modernt utrustad. Kliniken deltog i kvalitetsregister för huvud- halscancer. Tid från re-
missankomst till behandlingsstart för elakartade tumörer för hela vårdkedjan, var 42 dagar i 
länet (rikssnitt 57). 100 fall var felregistrerade och omöjliggjorde adekvat registeruttag. Ingen 
kontaktsjuksköterska fanns. Standardiserad kontroll av vikt utfördes inte. Skrivna rutiner för 
samarbete mellan stödprocesser saknades. Cancervården kostade 2014, drygt 16 miljoner kro-
nor, vilket utgjorde 10 % av den totala klinikbudgeten. 

Passion 
Ett välfungerande mikrosystem som resulterar i ett behovsanpassat omhändertagande och en 
kvalitetssäkrad vård, där sjukdomsbördan för patienter minimeras. 

Metoder för förbättringsarbetet 

Planering av interventionen 
Förbättringsarbetet planerades utifrån Nelson et. al ”the Improvement Ramp” och Rogers tids-
linje för implementeringsarbete (figur 5, 6 och tabell 2) (47, 55). Agendan stämdes av gente-
mot Batalden och Stoltz’s 8 kunskapsdomäner för framgångsrikt förbättringsarbete (47, 57). 
Stöd för implementeringsarbetet hämtades från Socialstyrelsen och tidigare studie (46, 58, 
59). 

1. Vården som process, system 
2. Variation och mätningar 
3. Kund-/patientfokusering 
4. Leda, följa och göra förändringar i vården (= metoder och kunskaper för att designa 

och testa förändringar i komplexa vårdorganisationer och förståelse för detta på alla 
nivåer i organisationen) 

5. Samarbete 
6. Social kontext och samhällsansvar 
7. Utveckla ny, lokalt användbar kunskap 
8. Professionell kunskap för olika discipliner och att anpassa och knyta ihop den till alla 

övriga områden 1- 7 
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Figur 5. The Improvement ramp – illustration av ingående steg i Nelson et al. förbättringsmodell (47). 
 

 
Figur 6. Projektbeskrivning enligt Nelson et al. förbättringsramp (47). 
Tabell 1. Sammansättning av projektgrupp, inkluderande titel och roll 
Titel Roll 
Läkare Projektledare, läkarrepresentant i ledningsgrupp (operativ grupp) 
Sjuksköterska Kontaktsjuksköterska (operativ grupp) 
Sjuksköterska Kontaktsjuksköterska (operativ grupp) 
Sjuksköterska Kontaktsjuksköterska (operativ grupp) 
Sjuksköterska Tumöransvarig sköterska avdelning (operativ grupp) 
Sjuksköterska Kliniksamordnare, medlem av ledningsgrupp 
Undersköterska Enhetschef, medlem av ledningsgrupp 

Projektarbetet genomfördes under traditionell projektledning med agila inslag (58, 59). För-
fattaren ansvarade för omvärldsanalys, initial planering och det övergripande genomförandet 
utefter valda modeller av förbättringsarbete. Författaren fanns tillgänglig för handledning, 
stöd och facilitering under hela processen. Projektgrupp handplockades av författare och en-
hetschefer utifrån kompetens och intresse för förändringsarbete samt position i beslutsproces-
sen (tabell 1). Från projektgruppen skapades en inre operativ grupp tillika en aktiv del i mik-
rosystemet. En SWOT-analys av tankar kring projektarbetet utfördes för att identifiera kom-
mande styrkor, svagheter, möjligheter och hot (bilaga 1, figur 1). Under en workshop initiera-
des projektgruppen i problemområdet och systemtänket genom processkartläggning, 6P-
analys av mikrosystemet och brainstorming. En god kännedom om mikrosystemet och dess 
processflöden kännetecknar framgångsrika mikrosystem och förändringsmiljöer (62). Möjliga 
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förbättringsåtgärder identifierades. Med värdekompass och GAP-analys satte den operativa 
gruppen med kontaktsjuksköterskor och författare upp mål (bilaga 1, figur 2) (63). Kliniken 
saknade vana av att arbeta med strukturerat förbättringsarbete, varför gemensamma visioner 
skapades och ständiga lärcykler tillämpades, med målet att nå en lärande organisation enligt 
Senge (41). Även Argyris understryker vikten av ett reflekterande lärande, vilket benäms som 
double-loop-learning (64). Varje delmål och milstolpe genomfördes med hjälp av PDSA-hjul 
(Plan-Do-Study-Act) och utvärderades med Kolbs lärcykel för ett aktivt lärande (figur 7) (46, 
57).  

 
Figur 7. Kolbs lärcykel, för reflektivt lärande under förbättringsarbete (65). 

Regelbundna möten hölls för planering, reflektion, återkoppling och lärande. Ett gediget för-
ankringsarbete gentemot medarbetare, ledning och stödprocesser gjordes för att optimera 
chanserna för ett lyckat utfall och ett brett engagemang (60). Interventionen kontaktsjukskö-
terska var förutbestämd, då uppdraget medförde att en fast vårdkontakt skulle skapas. Behovet 
hade identifierats innan projektstart. Innehållet och tillhörande kvalitetshöjade åtgärder fick 
under arbetets gång vara levande och föränderligt utifrån lärande och erfarenhet hos projekt-
gruppen. En projekt- och kommunikationsplan samt intressentanalys utformades och uppdate-
rades kontinuerligt (bilaga 2, figur 1). Tidplan stämdes av i takt med att arbetet fortskred (fi-
gur 8). 
 

 
Figur 8. Tidplan för förbättringsarbete samt studie av förbättringsarbetet. 
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Nulägesanalys 
För att uppmuntra till reflektion kring cancerprocessen tillika nulägesbeskrivning utfördes en 
processkartläggning och SWOT-analys av mottagningspersonal respektive läkare (bilaga 2, 
figur 2; bilaga 3, figur 1). Syftet var att identifiera behov och brister i dagens cancerprocess. 
Resultatet togs tillvara och omvandlades till tänkbara förbättringar i ett lösningsfokuserat 
fiskbensdiagram (bilaga 3, figur 2). Förbättringsarbetet syftade till att skapa ett bättre omhän-
dertagande av patienter. Genom att nyttja kunskap från delstudie 1 säkrades patient- liksom 
medarbetarperspektiv.  

Lära av goda exempel 
Två kliniker med erfarenhet av kontaktsjuksköterskeverksamhet besöktes och fick agera boll-
plank. Goda exempel observerades och noterades, vilket är en framgångsfaktor vid förbätt-
ringsarbeten (43). Av nyvunnen kunskap från studiebesök och nulägesanalys formulerades 
förbättringsplaner med PDSA-hjul. Åtgärderna sorterades i prioriteringsverktyget PICK-chart 
(bilaga 4, figur 1). Utifrån resultatet fastställdes delmål och rutinbeskrivningar.  

Skapa förutsättningar 
Projektgruppens kliniksamordnare och enhetschef fick det övergripande ansvaret att skapa tid 
och utrymme för förändring. För en god arbetsmiljö var telefon och rumstillgång en nödvän-
dighet, liksom schematekniska lösningar. Förankringsarbete gjordes av projektgruppen på 
ledningsgruppsmöten, arbetsplatsträffar och temadagar. Resultat och framsteg synliggjordes 
kontinuerligt via e-mail och intranät. Gruppen hade tidigare inte arbetat tillsammans, varför 
tid lades på att lära känna varandra och skapa gruppkänsla. En välfungerande grupp är avgö-
rande för en lyckad implementering (66). Rollfördelning med uppdragsansvar och förhåll-
ningsregler klargjordes. Lösningsfokuserat ledarskap tillämpades, med fokus på HUR man 
når målen. Enligt Grant och O’Connor är lösningsfokuserat stöd att föredra framför problem-
fokuserat, då det bidrar till en bättre insyn i problemet för deltagare följt av förståelse för pro-
blematikens natur (67). Mätningar och utförda uppdrag rapporterades individuellt till författa-
ren, som ansvarade för insamling och sammanställning av mätningar. Resultatet fanns till-
gängligt för hela kliniken på gemensam server. Resultatgenomgång skedde med intressenter 
vid återkommande möten och vid behov. 

Utvärdering av implementering 
För att utvärdera om planerade interventioner implementerats användes metoden RE-AIM 
(68). Verktyget tar ställning till nytta (reach), uppnådda mål (efficacy), acceptans av föränd-
ring (adoption), hur implementeringen fungerar (implementation) och uthållighet (main-
tenance). 

Metoder för studien av förbättringsarbetet 
Studien syftade till att skapa en fördjupad förståelse för huvud- och halscancerpatienters be-
hov och hur synen på behov påverkas av förbättringsinsatsen. Utgångspunkten var cancerpati-
entens mikrosystem; patienter, närstående och medarbetare. Studien utgjordes av en deskrip-
tiv fallstudie med en aktionsforskningsansats, där flera olika observationer och metoder an-
vänts för att skapa en sann bild av verkligheten, med möjlighet till lärande, teoretisk generali-
sering och transferering (67, 68). Fallstudier är tillämpliga då man med forskningsfrågan vill 
fokusera på aktuella händelser i dess verkliga kontext och förklara hur de förhåller sig gente-
mot frågeställningen (70). Analysenheten utgjordes av studieklinikens mikrosystem för vård 
av patienter med huvud- och halscancer. 
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Aktionsforskning 
Aktionsforskning medför att forskare, projektgrupp och patienter tillsammans kan verka för 
att utforska ett system, där erfarenheten inom området är bristfällig och där intentionen samti-
digt är att förändra det (71–73). Fulop et al. menar även på att ansatsen är värdefull när nya 
roller ska prövas i kombination med ifrågasättande av traditionella gränsdragningar. Med akt-
ionsforskning vill man skapa delaktighet, dialog och reflektion i förändringsprocessen genom 
att nyttja befintlig professionell kunskap och erfarenhet (74). Lyckade exempel finns där för-
bättringsåtgärder tagits fram i samarbete mellan vårdpersonal och patienter genom en aktions-
forskningsansats (75). Även Westergren har påvisat nytta med att involvera hela sjukvårds-
team i forskningsprocessen (66). Vid aktionsforskning kan man inte på förhand detaljplanera. 
Planeringen tas istället fram i samråd med deltagarna och anpassas till lärandet under proces-
sen (74). Studiefrågan bearbetas genom att deltagarnas erfarenhet och kunskap tas till vara för 
att identifiera behov i praktiken. Reflektion kring aktionsforskningsprocessens samtliga nivåer 
ska involveras; den individuella påverkan på forskaren, påverkan på studiedeltagarna/teamet 
samt påverkan på verksamheten (71, 72). För mig som praktiserande läkare och författare till 
denna studie föreligger en viss förförståelse, vilket underlättar samarbete, men som även kan 
utgöra en risk vid tolkningar och antaganden. En strukturerad projektinramning inkluderande 
reflektion är nödvändig (73). 

Kvantitativ datainsamling 
Förbättringsarbetet syftade till att förbättra omhändertagandet av ÖNH-klinikens cancerpati-
enter genom att skapa och implementera en behovsanpassad rutinbeskrivning för kontaktsjuk-
sköterskor för huvud- och halscancerpatienter. Interventionen utgjordes av att denna roll 
skulle besättas och implementeras. För att mäta följsamheten till rutinbeskrivning och inter-
vention över tid gjordes journalgranskning samt kontroller mot befintligt nationellt tumörre-
gister. 

Urval 
Samtliga patienter som diagnostiseras med en cancerdiagnos i huvud- halsområdet mellan juli 
2014 och april 2015. 

Datainsamling 
Genom sökningar i lokal datajournal identifierades samtliga patienter som diagnostiserats 
med huvud-/hals cancer under perioden (ICD-kod: C00-C14, C30-C32 samt C77.0). En sam-
körning gjordes med regionalt tumörregister för att säkerställa att samtliga patienter inklude-
rats. De identifierade fallen kontrollerades mot kontaktsjuksköterskornas registrering i pro-
jektformulär. Viktutveckling följdes kontinuerligt via journalgranskning. Registreringar av 
tumörfall i INCA-register kontrollerades retrospektivt från registerdata. 

Analys 
För att följa data över tid presenterades antalet nydiagnostiserade cancerpatienter i ett linjedi-
agram. Andelen patienter som erbjudits kontaktsjuksköterska studerades och analyserades 
med avseende på variation och mönster med stapeldiagram. Andelen nya cancerfall som regi-
strerats i INCA-registret presenterades med linje- och stapeldiagram.  Viktnedgången, viktför-
lust i procent analyserades med hjälp av areadiagram. Balanserande mått utgjordes av resur-
såtgång, antalet skattade arbetade sjukskötersketimmar per vecka som ägnades åt kontaktsjuk-
sköterskearbete. Tidsåtgången analyserades med linjediagram.  
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Kvalitativa data 
Involvering av erfarenheter från både patient och personal har visat sig framgångsrikt vid pro-
cessgenomgång (52). Förbättringsarbetets intervention utgick från de behov hos patienter un-
der cancerprocessen, som framkommit. Behoven fångades upp via omvärldsanalys, goda ex-
empel, skuggning, fokusgruppsintervju och klagomål. Allteftersom innovationer infördes, 
observerades och analyserades utfallet. Reflektion kring resultatet skedde i samband med må-
nadsvisa möten.  

Fokusgruppsintervju 
Syftet med fokusgruppsintervju var att undersöka studieobjektens erfarenheter, motiv, argu-
ment och värderingar gällande cancervården (71). I en öppen och tillåtande intervjumiljö kan 
deltagarna dela med sig av sina egna erfarenheter och inspirera andra till nya berättelser. 
Gruppens dynamik kan genom sin sammansättning skapa ytterligare dimensioner på det man 
vill undersöka jämfört med enskilda intervjuer. Deltagarna skulle vilja dela med sig av sina 
erfarenheter samt representera den grupp som skulle studeras. Gruppstorleken planerades till 
mellan 5 – 10 individer (76). Frågorna utformas utefter Krueger och Casey, enligt ett visst 
mönster med inledande enkla generella och avslutande riktade frågor (bilaga 5). Upplägget 
underlättade för gruppen att initiera samtal. Konsensus var inget självändamål, det primära 
var att alla åsikter kom fram (76). 

Urval 
Delstudie 1. Inklusionskriterie intervju I: patient eller närstående med erfarenhet av cancerdi-
agnos inom huvud- halsområdet, vilken handlagts på studiekliniken innan interventionen. 
Gruppen utgjordes av tre patienter, två närstående och en representant från patientförening. 
Informanterna skulle vara svensktalande och villiga att dela med sig av erfarenheter. Urvalet 
gjordes aktivt av en av projektgruppens sjuksköterskor. Representant från patientorganisation 
valdes av Mun- och halscancerförbundet. Inklusionskriterie intervju II: projektgruppsmedlem. 
Respondenterna utgjordes av fem sjuksköterskor och en undersköterska. Projektgruppens sex 
representanter valdes av verksamhetschef och författare, tillika projektledare. Delstudie 2. 
Inklusionskriterie intervju III: kontaktsjuksköterskor. Respondenterna var tre till antalet, då en 
var sjuk vid intervjutillfället. Inklusionskriterie intervju IV: patient eller närstående med erfa-
renhet av cancerdiagnos inom huvud-/halsområdet, vilken handlagts av studiekliniken efter 
intervention, 5 patienter och 3 närstående. Deltagande byggde på frivillighet.   

Datainsamling 
Patientskuggning användes för att fånga behov som inte var medvetna eller uppenbara för 
patient eller närstående. Observationsmetoden tar hänsyn till både objektiva fynd, såsom pati-
entflöde samt subjektiva upplevelser som patienten själv uttrycker. Observationerna gjordes 
av auskulterande personal utifrån ett semistrukturerat protokoll inspirerat av DiGioia och Gre-
enhouse (77) (bilaga 4, figur 3). Totalt utfördes fyra observationer, samtliga vid uppföljande 
mottagningsbesök. Patienternas och medarbetarnas syn på behov inventerades i delstudie 1 
genom fokusgruppsintervju med semistrukturerade intervjufrågor. Interventionens inverkan 
på patienten och dess syn på behov inventerades i delstudie 2 och med fokusgruppsintervju 
med liknande upplägg i kombination med diskussion kring Kano-modell. Totalt gjordes fyra 
intervjuer på mellan 40-90 minuter. Datainsamlingen avslutades i april 2015. 

Analys 
Protokoll från skuggningar granskades av författaren utifrån förutbestämda kategorier, som 
projektgruppen kommit överens om. Kategorierna var känslor, händelser, behov och möjliga 
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förbättringsförslag. Ord som beskrev kategorierna plockades ut och placerades i grupper. Fo-
kusgruppsintervjuerna hölls av en sjuksköterska utan koppling till kliniken, men med erfaren-
het av intervjuförfarande och kvalitetsarbete. Författaren observerade intervjuerna och gjorde 
kontinuerliga noteringar i syfte att fånga stämningen i rummet och stärka validiteten. Grup-
perna ombads genom semistrukturerade frågor beskriva sin syn på behov under cancerproces-
sens faser. Avslutningsvis fick de delge sin syn på kontaktsjuksköterskefunktionen. Intervju-
erna spelades in med bandspelare och mikrofon, följt av transkribering av författaren. Analys 
skedde med en kvalitativ latent innehållsanalys med induktiv ansats enligt Graneheim & 
Lundman (78), vilket innebär att man för att synliggöra olika synvinklar och variationer me-
todiskt identifierar skillnader och likheter i textinnehållet. Analysenheten utgjordes av tran-
skriptioner. Texten lästes upprepade gånger. Meningsbärande enheter plockades ut och kon-
denserades till en mer lätthanterlig textmassa. Beroende på betydelse kodades och kategorise-
rades innehållet. Resultatet redovisades med underkategorier, kategorier och teman. Respon-
denternas intervjusvar avidentifierades för att skydda deras konfidentialitet. Åsikterna gruppe-
rades beroende på patient-, närstående- eller personaltillhörighet.  
 
Resultatet av fokusgruppsintervjuer samt tolkningar av observationer under projekttiden bear-
betades med hjälp av Kano-modellen (77, 78). Metoden är utvärderad för liknande situationer 
(79). Modellen var en del av intervju IV, vilket gjorde att patienter och närstående fick vali-
dera tidigare tolkningar. Genom modellen, som presenteras i figur 9, kategoriseras och visua-
liseras patientbehov i en graf med dimensionerna ”must-be”, ”indifferent”, ”one-dimensional” 
och ”attractive” (81).  
 
”Must-be” är behov som är outtalade av patienten, men om de inte tillfredsställs skapas miss-
nöje.  
”Attractive” beskriver outtalade behov, som patienten inte kommer att sakna om de inte finns, 
men om de tillmötesgås uppstår tillfredsställelse. 
”One-dimensional” är medvetna behov som patienten uttrycker. Nöjdheten återspeglas i hur 
väl behoven tillmötesgås. Ju fler av dessa behov som tillfredsställs desto nöjdare patient. 
”Indifferent” är behov som inte påverkar nöjdheten oavsett om de tillfredsställs eller inte. 

 
Figur 9. Kano modell för att påvisa kundnöjdhet (82). 

Etiska överväganden 
Verksamhetschef och ledningsgrupp gav skriftligt respektive muntligt godkännande för för-
bättringsarbetet och studien. Även inblandade samarbetsklinikers verksamhetschefer gav 
muntligt positivt besked. Deltagande i förbättringsarbetet samt studien byggde på frivillighet. 

 The customer in focus 
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Figure 2: The Kano model (adapted from Walden, 1993) 
 

The Kano model provides a graphical description of the relationship between the fulfillment 
of a requirement and the satisfaction experienced by the customer. The horizontal axis within 
Figure 2 indicates degree of achievement, and the vertical axis represents customer 
satisfaction (Walden, 1993). Must-be quality is unspoken by the customer, but if it is not 
delivered it produces dissatisfaction.  Attractive quality is also unspoken, but the customer 
will not miss it if it is not there; on the other hand, the customer will be delighted if the 
attractive quality is present. One-dimensional quality is correlated to the needs that the 
customer explicitly states, and affects satisfaction according to the extent to which these needs 
are met. The fourth dimension of quality is labeled as indifferent; these features are neither 
good nor bad, as they do not affect customer satisfaction. 
A graphical presentation of customer needs as the Kano model can convey a lot of 
information that is harder to understand in a non-graphical presentation (Walden, 1993). In 
healthcare, the Kano model can be used to display patient needs, which can be of value when 
designing care processes (Gremyr, et al., 2009; Mikulic & Prebazac, 2011). The expectations 
from patients regarding quality of care are often dependent on fulfilment of needs, which are   
connected to good technical care, good interpersonal care, and satisfactory comfort in the care 
environment (Donabedian, 1966). The Kano model allows the voice of the customer to be 
visualized, which facilitates important areas in the care process (Walden, 1993; Yeh, 2010). 
 

2.4.2 DESIGN FOR SIX SIGMA 
The term ‘Six Sigma’ comes from an investment that Motorola made in the United States in 
the 1980s to meet the competition from Japan (Bergman & Klefsjö, 2010; Schroeder, et al., 
2008). Six Sigma is an approach to drive continuous improvement efforts on problems where 
the causes of the problem are unknown and the solutions are unclear (Magnusson, et al., 2003; 
Schroeder, et al., 2008). The method focuses on reducing unwanted variation in processes. Six 
Sigma is a target value for the spread of the process and means that the process produces a 
result with only 3.4 defects per million opportunities (El-Haik & Roy, 2005).  
In Six Sigma, the problem-solving process is divided in to five phases: Define, Measure, 
Analyze, Improve and Control – DMAIC (Schroeder, et al., 2008).  Six Sigma originated in 
the industry field, but is increasingly being used in wider applications internationally, 
including healthcare (Frankel, et al., 2005; Frings & Grant, 2005; Lifvergren, et al., 2010; 
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För att skapa god representativitet gjordes urvalet aktivt av sköterska med erfarenhet från pa-
tientgruppen samt av mun- och halscancerföreningen. Muntlig och skriftlig information gavs 
innan patientdeltagande i fokusgruppsintervju (bilaga 4, figur 2). Informerat samtycke tilläm-
pades. Risken för psykisk skada i samband med intervjun ansågs ringa. Intervjuer hölls av 
extern aktör för att minimera påverkan av beroendeförhållanden. Kurator fanns tillgänglig 
som stöd och konfidentialitet beaktades inom gruppen. Intervjuer spelades in och transkribe-
rades. All data sparades av författaren på lösenordskyddad server inom landstingets regi. Efter 
granskad studentuppsats raderades intervjuerna från ljudfilen. Viss risk förelåg för identifie-
ring trots att materialet inte innehöll personuppgifter, då materialet var litet och personerna 
kända på kliniken. Samtliga intervjuade erbjöds därför att godkänna analys innan publicering. 
Medarbetare som deltog i fokusgruppsintervju erhöll muntlig information på plats och via 
skriftligt mailutskick. Tystnadsplikt och sekretesslag respekterades för att möjliggöra konfi-
dentialitet och minska inverkan på integritet. Studien togs fram och utvärderades i samråd 
med patienter. Sammanfattningsvis är studien väl förenlig med Etikprövningslagen 
(2003:460).  
 
Medverkande patienter, närstående och personal garanterades trygghet genom att forskningse-
tiska riktlinjer följdes med hänsyn till informerat samtycke, information kring resultat, möj-
lighet att lämna projektet, anonymisering samt förvaring av insamlat material på föreskrivet 
sätt. Därutöver ansågs risken för deltagares hälsa, säkerhet och personliga integritet uppvägas 
av dess vetenskaplig värde. Studien har inte granskats i Etiknämnden, då den uteslutande 
grundar sig på intervjuer där samtycke inhämtats och att studien endast redovisas i högskole-
miljö. Det finns inga konflikter gällande kostnadseffektiviteten, då god vård alltid ska priori-
teras. På sikt anses satsningen minimera slöseri av resurser, vilket gagnar både patientgrup-
pen, klinikens övriga patienter och organisationen som helhet, väl förenligt med nyttoprinci-
pen. Uppmärksamhet måste dock riktas mot eventuella undanträngningseffekter. Enligt rättvi-
seprincipen och rätten till jämlik vård definierat av Helsingforsdeklarationen och Svenska 
forskningsrådet erbjöds alla cancerpatienter studieinterventionen (75, 76). För kollektivet är 
ny kunskap en vinst. Studieresultatet kan komma att utgöra en grund för verksamhetsutveckl-
ing av kroniskt sjuka patienter. 
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Resultat 
Ett integrerat arbete - studie och förbättringsarbete 
Ambitionen med förbättringsarbetet var att ha ett tydligt patientfokus, där arbetet skulle drivas 
framåt av de behov som uppstod hos patient och närstående under cancerprocessen. Studien 
och förbättringsarbetet bedrevs därför parallellt och nyvunnen kunskap tilläts diffundera mel-
lan de båda leden (figur 10). Behoven som uppdagades under studien fick ligga till grund för 
de aktiviteter och förbättringsåtgärder som skapades i förbättringsarbetet. Resultaten kan där-
med inte helt separeras. Studien och lärdomar från förbättringsarbetet kompletterar varandra. 
 

 
Figur 10. Översikt över förbättringsarbetets och studiens upplägg och parallella arbete. 

Resultatet av förbättringsarbetet 
Förbättringsarbetet planerades under maj 2014 och avslutades i april 2015. Arbetet resulterade 
i flertalet aktiviteter (tabell 2). Implementeringen utformades enligt Rogers innovationspro-
cess (56). Projektgrupp utsågs och processkartläggning samt informationssökning initierades. 
Ett av projektets viktigaste steg var att starta kontaktsjuksköterskeverksamheten och rekrytera 
engagerade medarbetare samt resurser till åtagandet. Kontaktsjuksköterskor försågs med in-
formation och projektbeskrivning. Kartläggning och inventering av nuvarande läge gjordes 
med förbättringsverktyg. Planering, interventioner och mål fastslogs med hjälp av Nolans 
förbättringsmodell och PDSA-hjul (46). Möjliga baslinjemätningar dokumenterades. En första 
arbetsrutin för kontaktsjuksköterskor utformades och implementerades i juli 2014. Arbetsruti-
nen reviderades kontinuerligt med lärcykler och PDSA-hjul. Implementeringsarbetet leddes 
av kontaktsjuksköterskor under handledning av projektledare. Information om implemente-
ring och förändringar samt resultat spreds via befintliga informationskanaler, såsom arbets-
platsträffar, klinikdagar, e-mail och intranät. Ett digitalt arbetsdokument för resultatregistre-
ring skapades. Projektledare inhämtade resultatmått en gång per månad. Förbättringsåtgärder 
utarbetades och testades i samarbete med projektmedlemmar, personal på kliniken, stödpro-
cesser och intressenter (bilaga 2, figur 1). Framgångsrika metoder för förbättringsarbetet var 
enligt projektgruppen SWOT-analyser, lösningsfokuserat fiskbensdiagram samt återkom-
mande PDSA. SWOT förberedde projektgruppen på gruppdynamik och logistik, medan man 
med fiskbensdiagram och PDSA kunde identifiera förbättringsmöjligheter och planera för 
införandet. Metoderna var enkla för gruppen att ta till sig och medförde en översiktlig syn på 
förbättringskunskapens grunder. Det traditionella problemfokuserade fiskbensdiagrammet 
valdes bort, då det blev för stort fokus på brister, vilket hämmade innovation och vision. 
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Tabell 2. Förbättringsarbetet och studiens aktiviteter kategoriserade enligt Rogers beskrivning av in-
novationsprocessers olika faser (56)  
 Aktivitet Datum Medverkande 
Initieringsfas: Planering/agenda: Processkartlägg-

ning, brainstorming, SWOT, lös-
ningsfokuserat fiskbensdiagram, 
Pick-chart, PDSA, litteraturgenom-
gång, värdekompassanalys, intres-
sent och kommunikationsplan 

140505 Projektgrupp 

 Planering/agenda: Fokusgruppsin-
tervju I, II, patientskggning 

140505 Projektgrupp, patient, närstå-
ende, patientorganisation 

 Anpassning till verksamheten: 
Arbetsbeskrivning kontaktsjukskö-
terska mottagning och avdelning 

140508 Kontaktsjuksköterskor, projekt-
ledare 

Implementeringsfas Praktisk tillämpning: Kontaktsjuk-
sköterskerutin införs i praktiken 

140701 Kontaktsjuksköterskor, projekt-
ledare 

 Revidering: Studiebesök Karlstad, 
Örebro 

140909, 141003 Kontaktsjuksköterskor, projekt-
ledare 

 Praktisk tillämpning: INCA-rutin 
och utbildning 

140701-141024, 150205 Kontaktsjuksköterskor, projekt-
grupp, administrativ personal 

 Förtydligande/fördjupning: Tema-
dag för läkare – God cancervård 

141127 Projektgrupp, läkargrupp, verk-
samhetschef 

 Revidering: Patientinformations-
material 

141202 Kontaktsjuksköterskor 

 Praktisk tillämpning: Dietistrutin 
utarbetas och införs 

140701-150216 Kontaktsjuksköterskor, projekt-
ledare, dietist 

 Fokusgruppsintervju III 150302 Kontaktsjuksköterskor 
 Fokusgruppsintervju IV 150413 Patient, närstående 

Kompetensförsörjning 
Ett nytt förhållningssätt kräver ökad kunskap. Stor vikt lades vid kompetensförsörjningen för 
alla inblandade. Klinikens läkare, kontaktsjuksköterskor samt tumöransvariga sekreterare del-
tog i utbildningsdagar och workshops kring kvalitetsregisterhantering samt Tema – God can-
cervård. Kontaktsjuksköterskorna har även deltagit i regionala utbildningsdagar för kontakt-
sjuksköterskor inom huvud- och halscancer samt studiebesök. 

Kontaktsjuksköterska 
Sedan interventionen har patientens behov analyserats genom reflektion, intervjuer och pati-
entskuggning. Resultatet redovisas i studien av förbättringsarbetet. Behov som framförallt 
tagits tillvara vid interventionen är tillgänglighet, information och stöd. För att tillmötesgå 
dessa har kunskap omsatts i en av verksamhetschefen godkänd arbetsrutin för kontaktsjukskö-
terskor (bilaga 6). För spridning av tillgänglighet och kunskap över klinikens tre enheter för-
delades arbetsuppgifterna på tre kontaktsjuksköterskor. Kontaktsjuksköterskans roll har bear-
betats vid reflekterande arbetsmöten, vilket lett till nya samarbeten följt av ändrade arbetsbe-
skrivningar, utformning av rutiner och patientinformationsmaterial. Kontaktsjuksköterskorna 
har bland annat tagit över ansvaret för bokning av återbesök. Efter patientmedverkan ändrades 
målet om att ha 24-timmars tillgänglighet till förmån för länsövergripande telefontillgänglig-
het dagtid. Rutiner gällande samarbete med avdelning, kurator och dietist har tillkommit. Ett 
kontaktsjuksköterskenätverk har startats i regionen, vilket har kommit att tillföra viktiga kon-
taktvägar och möjlighet till informationsutbyte och kollegialt stöd. Kontaktsjuksköterskor på 
mottagning och avdelning har involverats i syfte att säkra patientens hela cancerprocess.  
 
Under 2013 diagnostiserades på studiekliniken 53 patienter med huvud- och halscancer. Un-
der studieperioden har 47 nyinsjuknade cancerpatienter registrerats (figur 11). Medelåldern 
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var 70 år (39-94 år), 24 män och 23 kvinnor. Förbättringsarbetets mål var att erbjuda samtliga 
patienter en kontaktsjuksköterska. Av de 47 nydiagnostiserade patienterna har 100 % erbju-
dits kontaktsjuksköterska (figur 12). 
 

 
Figur 11. Antal nydiagnostiserade cancerpatienter per månad som registrerats på studiekliniken mellan 
juli 2014 och april 2015. 
 

 
Figur 12. Andel cancerpatienter per månad som erbjudits kontaktsjuksköterska under studietiden, juli 
2014 - april 2015. 

Resursåtgång 
Resursåtgången utgör ett balanserat mått som måste värderas i förhållande till nyttan kontakt-
sjuksköterskefunktionen medför. Tidsåtgången visade en stigande trend under projekttiden 
(figur 13). Skillnaden mellan tidsåtgång per sjukhus speglar upptagningsområdet. Det sjun-
kande antalet timmar förlagda till Katrineholm beror på att kontaktsjuksköterskan gick på 
föräldraledighet och att kontaktsjuksköterskan i Nyköping tog över områdesansvaret från och 
med mitten av mars. Patientsamtalen till avdelning och mottagning (sköterske- och sekre-
terarbemannad telefon) minskade, vilket till viss del kompenserar kontaktsjuksköterskans 
ökade resurser. 
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Figur 13. Balanserat mått - Tidsåtgång för kontaktsjuksköterskor under studietiden uppdelat på de tre 
enheterna KSK (Kullbergska), NLN (Nyköping) och MSE (Eskilstuna). 

Nutrition 
I samband med inledande kartläggning och omvärldsanalys uppenbarade sig ett behov av utö-
kat nutritionsstöd. En arbetsrutin utformades i samarbete mellan projektgrupp och dietist. Ti-
digare har dietistkontakt och stöd till patienter varit av varierande intensitet och kvalitet. Ing-
en regelmässig dokumentation av vikt har skett, varför baslinjemätning omöjliggjordes. Ett 
målvärde på åtta procents maximal viktminskning sattes, då tidigare studier visat på viktför-
luster runt 7,5 - 17,4 %. Implementering skedde i december 2014. Vid avstämning i april 2015 
konstaterades att målet uppnåtts, medelviktförlusten för samtliga mätpunkter blev 4,5 %. En 
stor spridning sågs mellan individer (figur 14). Vikten mättes under förbättringsarbetet vid 
kontakt med vårdinrättning eller poliklinisk kontakt. Medelviktförlust i procent (förlorad 
vikt/utgångsvikt x 100) kunde endast följas vid samtliga mätpunkter innan behandling, 0, 3 
respektive 6 månader hos 10 av 47 tumörpatienter (figur 15). Resterande har följts så länge 
studien pågick, innan behandling n=47, 0 månader n=27, 3 månader n=23, 6 månader n=11. 
Bortfall kunde härledas till att vikt inte registrerades eller mättes vid vårdkontakt samt att pa-
tienter uteblev från kontroller. Även dödsfall (n=3) flytt från länet (n=2) och önskan om av-
slutad behandling och uppföljning (n=1) påverkade bortfallet. Under studieperioden har anta-
let öppen- och slutenvårdskontakter med dietist ökat. 250 kontakter registrerades i 
Eskilstuna/Katrineholm, vilket motsvarar en dietisttjänst på 31 %. Idag har kliniken endast 
upphandlat en tjänst på 25 %. Under 2013 och 2014 registrerades 178 respektive 240 kontak-
ter. Under januari till mars 2015 registrerades 120 kontakter. I Nyköping saknas fortfarande 
en dietisttjänst varför resurserna inte kunnat nyttjas fullt ut. Dietist kunde konstatera att risk-
patienter uppmärksammades i ett tidigare skede och att avståndet mellan vårdinstanser mins-
kade. Förbättrade informationskanaler gjorde att patienter hamnade på rätt vårdnivå. 
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Figur 14. Medelviktförlust i procent hos samtliga nyinsjuknade cancerpatienter från innan behandling 
upp till 6 månader efter behandling. Skuggat område uppvisar uppnått målvärde. 

 

Figur 15. Viktutveckling i procent hos samtliga nyinsjuknade cancerpatienter från innan behandling 
upp till 6 månader efter behandling. Varje linje representerar en individ och synliggör individuell vari-
ation. 

Kvalitetsregister 
För att säkerställa att kliniker runt om i Sverige håller en hög likvärdig kvalitet har kvalitets-
register upprättats. För att kunna ta ut data ur registret krävs det att registreringar utförs kor-
rekt. Under 2013 var täckningsgraden för landstinget 89 % och under första halvan av 2014, 
71 %, i regionen 97,5 %. Stora satsningar gjordes på kliniken vad gäller utbildning, upprät-
tande av arbetsrutin, handledning och informationsspridning. 94 % täckningsgrad nåddes un-
der studieperioden, registreringsspridningen varierade (figur 16-18). Två värden (februari och 
april) avvek markant från övriga månader. Underlaget utgjordes dock av få (n=2) eller inga 
patienter. Målet på 100 % registrering nåddes inte.  
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Figur 16. Andel nya cancerfall på studiekliniken som registrerats i kvalitetsregistret INCA under stu-
dietiden, juli 2014 - april 2015 jämfört med 2013 och första halvan av 2014. 
 
  

Figur 17. Andel nya cancerfall på studiekliniken 
som registrerats i kvalitetsregistret INCA under 
studietiden, juli 2014 - april 2015 jämfört med 
2013 och första halvan av 2014. 
 

Figur 18. Antal nya cancerfall på studiekliniken 
som registrerats i kvalitetsregistret INCA under 
studietiden, juli 2014 - april 2015 jämfört med 
2013 och första halvan av 2014 

Sammanfattning 
Med metoden RE-AIM har interventionen utvärderats (tabell 3). Kontaktsjuksköterskefunkt-
ionen och dess tillhörande rutiner har implementerats och nått målgruppen – cancerpatienter. 
Vid utvärdering ses inga tecken på att implementeringen medförde en sämre vård i parallella 
vårdprocesser. Målgruppen nåddes genom att tid lades på verksamhetskännedom, processkart-
läggning, omvärldsanalys och patientmedverkan. Informations- och kommunikationsplaner 
fungerade. Särskild hänsyn togs till läkar- och sköterskegrupp, då implementeringen var bero-
ende av dessa aktörer. Interventionen har följt uppsatt tidsram. Stöd gavs i form av informat-
ion, utbildning, handledning och återkoppling. Anpassningar i arbetsrutiner styrdes och an-
passades utefter ny kunskap och synpunkter från processens aktörer. Sedan interventionen har 
rutinerna kommit att utgöra en naturlig del i den dagliga verksamheten. Mätningar bekräftade 
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implementering och följsamhet till kontaktsjuksköterske-, nutritions-, och registreringsruti-
nen. En konsekvens av satsningen var ökande sjuksköterskeresurser.  
 
Tabell 3. Utvärdering av implementeringsprocessen enligt RE-AIM (68)  
RE-AIM positivt negativt 
Reach (nytta) Nytta: Patient, närstående, medarbetare, verksam-

het 
Vilka förlorar: ingen 

Efficacy (upp-
nådda mål) 

100 % har erbjudits kontaktsjuksköterska, en 
medelviktförlust < 8 % nåddes. Kommunikations-
plan. 

Endast 93 % täckningsgrad i kvalitets-
registret, ökande kontaktsjuksköters-
keresurser. 

Adoption (accep-
tans av föränd-
ring) 

Acceptans bland patienter, närstående, medarbe-
tare och ledning. Goda exempel. 

Kvarvarande tröghet vad gäller den 
individuella insatsen bland medarbe-
tare för rutinen vikt och kvalitetsregis-
ter. 

Implementation 
(hur implemente-
ringen fungerar) 

Kontaktsjuksköterskerutinen följs. Medarbetaren-
gagemang. Information, utbildning, återkoppling. 

Följsamheten till rutinen för vikt och 
kvalitetsregister behöver förbättras för 
ytterligare kvalitetssäkring. 

Maintenance 
(uthållighet) 

Implementerad rutin. Nationellt ledtidsprojekt, 
högskoleutbildning för kontaktsjuksköterskor, ny 
projektorganisation. 

Projektledare lämnar kliniken. 

Resultatet av studien av förbättringsarbetet 
Studien delades upp i två delstudier för att spegla synen på behov hos cancerpatienter före och 
efter interventionen. Analysen resulterade i fyra övergripande teman, varav I och IV blev 
identiska: I, IV - informativt stöd och bemötande, II – fast vårdkontakt och tillgänglighet samt 
III – stöd och tillgänglighet. Tematolkningen gjordes utifrån kategorier och subkategorier. 
Totalt framkom 14 kategorier och 50 subkategorier (tabell 4). 
 
Tabell 4. Kategorier som beskriver patientens behov under cancerprocessen före och efter intervent-
ion. Förekomsten av varje kategoris frekvens har skattats i respektive grupp. (+++) hög, (++) mellan, 
(+) låg 
Kategorier Patient Närstående Personal 
Bemötande +++ +++ ++ 
Delaktighet ++ + + 
Fast vårdkontakt + + +++ 
Information +++ +++ + 
Koordinering ++  + 
Livsinställning   +   
Prevention   ++ 
Rutiner   ++ 
Samarbete   ++ 
Smärtfrihet +   
Stöd +++ ++ +++ 
Tillgänglighet ++ + +++ 
Tid ++ + + 
Vårdplan   ++ 

Bemötande och tid 
Personalens agerande påverkar hur patienter upplever bemötandet inom vården. Vårdpersonal 
måste anpassa sitt förhållningssätt utifrån varje enskild patient. Att vara inkännande, att ta sig 
tid och ge information och stöd är viktiga behov att tillmötesgå. Likaså att vara förberedd och 
påläst. 
 
”De tog sig tid och hade en enorm empati på sjukhus B. Det strålade kunskap om dem” (patient om 
sin upplevelse av sjukvård på sjukhus B). 
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”Men den här känslan av att man är väntad, att man vet vem som kommer in. Den tror jag är väldigt 
viktig” (patient om sjukvårdsbesök). 
 
”Vi ska vara tillgängliga för patienterna, trygga. Ja både mot anhöriga och patienterna” (medarbe-
tare om kontaktsjuksköterskerollen). 
 
”För det är en trygghet. När det handlar om en sådan här grej som ni har gått igenom, det är inte alla 
som klarar det så här långt och då ska man bli omhändertagen från det remitterande lasarettet när 
man kommer tillbaka tycker jag” (närstående om uppföljning och bemötande). 
 
Bemötandet vid cancerbesked gav blandade reaktioner, alltifrån en under omständigheterna 
tillfredsställande behållning, till djup besvikelse. Framgångsfaktorer var gott om tid och att 
beskedet gavs under lugna och genomtänkta förhållanden. Både vad som sades och hur det 
sades påverkade patientens förmåga att ta till sig information. Tillgång till kontaktsjukskö-
terska, kurator och närstående önskades.  
 
”Jo, men ska man lämna ett sån’t besked, det vet man ju innan, då kan ju inte jag bara ringa efter 
ytterligare en läkare och säga kan du säga hurdant det är osv. Jag är bara inlånad nu någon dag, 
eller timmar eller nå’t. Utan då vet dom ju mycket väl att den här patienten behöver nog kanske en 
halvtimme eller 20 minuter, inte bara fort, fort, nästa patient. Såna besked måste få ta tid” (patient). 
 
”Läkaren han var saklig, lugn. För mig var det ju ingen överraskning för jag ante ju vad det var, men 
du vart ju överraskad [Närstående] och bröt ihop. Jag klarade det bättre, men han redde ut det han 
var så noga att berätta att vi kommer att skicka till sjukhus B och kommer att göra det och det. Han 
hade ingen stress, ingenting. Han berätta hela förloppet hur det skulle gå till. Jag kunde inte ha fått 
bättre information på sjukhus A, sen fick jag mer på sjukhus B så småningom sen” (patient). 

Delaktighet 
Patienter och närstående vill vara delaktiga i sin egen vård. De känner ansvar gentemot sig 
själva och sin sjukdom. Under perioder av sjukdomsförloppet kan det vara svårt att ta på sig 
ansvar på grund av psykiskt och fysiskt mående, varför det är viktigt att sjukvården individ-
anpassar ansvaret och bjuder in till patientinvolvering då möjlighet finns.  
 
”Jag kan tänka mig att människor som mår dåligt inte förmår alla gånger fullt ut att ta ansvaret, som 
man bör göra. Man kanske förtränger det eller orkar inte eller vill inte veta av sjukvården” (patient). 
 
”Hur ska man trycka på som patient? Hur ska jag kunna påverka den här läkaren som ignorerar på 
nått vis?” (närstående). 

Fast vårdkontakt och tillgänglighet 
Både före och efter interventionen framkom vikten av en fast vårdkontakt. Kontinuitet bidrog 
med både trygghet och patientsäkerhet, då informationsbortfall på grund av multipla aktörer 
och missförstånd minimerades. Arbetssättet gynnade samarbete och kommunikation. Den 
fasta vårdkontakten var spindeln i nätet som såg till att rätt personer involveras vid rätt tid-
punkt, från diagnos till uppföljning. 
 
”Samma läkare varje gång. Det får man om man är påstridig, annars får man inte det. Det är liksom, 
det tycker jag är fel. Det ska vara en och samma och han ska äga fallet helt enkelt” (anhörig). 
 
”Det är en trygghet att ha samma läkare…” (patient). 
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”Kontaktsjuksköterskan var där hela tiden, och det var på avdelningen. Det var fenomenalt bra” (pa-
tient). 
 
”Att ta hand om patienterna, eftersom det är många som är involverade. Ja, erbjuda ett bra kontakt-
nät för patienterna” (medarbetare om vad som är viktigt i cancerprocessen). 
	  
Samtliga intervjuer tydliggjorde ett stort behov av en kontaktsjuksköterskefunktion. Kontakt-
sjuksköterskan kunde för cancerpatienter utgöra en fast vårdkontakt, som medförde stöd, kon-
tinuitet och trygghet genom hela vårdprocessen. Även närstående fann att kontaktsjuksköters-
kan var ett stöd likväl för patienten som för sig själva. Patienter, närstående och medarbetare 
efterfrågade en patientansvarig läkare och sköterska som var påläst, välinformerad och till-
gänglig. Synen på tillgänglighet kunde dock se olika ut. Initialt noterades en skillnad mellan 
hur patienter och närstående såg på nödvändig tillgänglighet jämfört med medarbetare. Med-
arbetare ansåg att man skulle sträva efter en telefontillgänglighet dygnet runt. Patienter och 
närstående menade dock på att det räckte med kontorstid om man visste och kände sig trygg 
med att man under öppettiden skulle få kontakt. Interventionen-kontaktsjuksköterska, upplev-
des positivt av såväl patienter som närstående.	  
 
”Jag tycker samma, kontorstid. Är det något man vill veta, då har hon också chansen att fråga perso-
ner på kontorstid, annars får hon inte tag på dem. Hon kan ju inte ringa mitt i natten och få tag i nå-
gon i alla fall” (patient). 
 
Telefonsvarare ansågs osäkert, varför samtliga efterfrågade direktkontakt mellan vårdtagare 
och vårdgivare. Utöver telefontillgänglighet uppskattades mailkontakt av enskild individ. 
Detta då sjukdom kunde medföra att kommunikationen via tal tidvis omöjliggjordes. 
 
”Kontaktsjuksköterska svarar alltid på mail. Jag kan ju inte prata ibland, då tar vi datorn till hjälp” 
(patient om alternativa kontaktvägar). 
 
”Så vill man kunna ringa personen, man vill inte komma till en sådan där som säger lämna namn och 
telefonnummer så ringer vi upp imorgon. Man vill komma direkt till en person när man ringer” (pati-
ent).  

Information och vårdplan 
Behovet av information var stort under hela vårdprocessen. Informationen rörde både sjuk-
domsfakta och vårdplan. Ju mer information som gavs om planering desto lugnare patient. 
Önskemål fanns om skriftlig patientinformation, vilken kunde tillgodogöras på egna villkor 
och som kunde utgöra en del av en förberedelsefas. Att vara påläst ökade chansen till delak-
tighet vid läkarsamtal. Patienter gav även uttryck för att de togs på större allvar om de var 
pålästa. Kontakt med patienter med erfarenhet av sjukdom och behandling sågs som ett posi-
tivt inslag för att bearbeta information och skapa en framtidsvision. Utredningsförfarandet 
återgavs i varierande ordalag. De som ansåg sig välinformerade hade en generellt mer positiv 
bild av vårdförloppet. En tydlig skillnad i upplevelse av multidisciplinär teamkonferens sågs 
mellan de patienter som fått noggrann information och de där den brustit. Likaså vad gäller 
biverkningar från långa operationer och narkosmedel.  
 
”Det var inga otäcka överraskningar och att det skulle komma den ena läkaren efter den andra, man 
trodde man skulle dö imorgon. Men det var ju så här hela tiden, att hon talade om varför jag skulle 
träffa alla dessa läkare, för att det skulle bli så bra behandling som möjligt. Det var enastående. Det 
var suveränt bra” (patient om information från kontaktsjuksköterska). 
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”Sen tror jag att det är bra om man har möjlighet att läsa på så att man vet vad man skall fråga läka-
ren om själv. Annars tror jag att man pratar förbi varandra, att det är bra att veta lite om vad det 
gäller för någonting” (patient om läkarsamtal). 
 
”När jag kom tillbaka för att opereras, då fick jag träffa en tidigare opererad, som var med i Mun- 
och halscancerföreningen och det var jättebra” (patient om preoperativ information från annan pati-
ent). 
 
”Där [MDT-konferens] satt folk vända mot den här tronen och där skulle jag gå och sätta mig. Jag 
upplevde det som ganska obehagligt. Jag var inte beredd på det. Sen kom det fram en och en och titta 
en i munnen och klämde en på halsen. Som ett slaktdjur på bänken ungefär. Jag hade velat ha mer 
information om det” (patient om multidisciplinär teamkonferens). 

Stöd och koordinering 
Under hela vårdprocessen framkom ett starkt behov av stöd. Beroende på individ och händel-
seförlopp kunde stödbehovet se olika ut. Att få vara ensam och på egen hand reda ut problem 
uttrycktes, likväl som en vilja att få ett omedelbart samtalsstöd och hjälp med praktiska saker. 
Praktiska ting innebar bokning av resor och hotell i kombination med koordinering av återbe-
sökstider och undersökningar. 
 
”När man kommer dit så ordnar de med resa mellan hotellet och sjukhuset. Och så ordnande de med 
parkering och hans bil. Det var inga problem. Det var smärtfritt, man behövde inte tänka på det 
också” (patient). 
 
Behov av stöd gällde inte bara patienter, utan även närstående. Flertalet samtal till kontakt-
sjuksköterskor kom från närstående som ville ha hjälp, samtalsstöd och kompletterande in-
formation. Kontaktsjuksköterskeresurser fick under studien utökas och behovet av en tillgäng-
lig kurator uppdagades. Samtliga patienter uppgav att det största stödet kom från familjen, 
varför närståendenärvaro önskades. Speciellt påtagligt blev detta vid cancerbesked, då beske-
det ofta medförde en blockering. Att som patient ensam ansvara för att kunna återberätta ett 
cancerbesked för närstående visade sig svårt. Bearbetningsfasen underlättades av att ha varit 
flera vid beskedet.  
 
”Jag tror att när man får beskedet cancer, så slår det ju till en blockering. Så då är det ju jättebra att 
ha nå’n med sig och det är ju, rent mänskligt så kan det ju vara svårt att ta in information, därför är 
det så bra att ha med en anhörig” (patient). 
 
”Det har ju varit väldigt mycket anhörigkontakt också. Jag har ju haft väldigt många anhöriga som 
ringt och vill komma och prata utan sina anhöriga. Det är ju mycket sådant också, det är ju inte bara 
patienterna att ta hand om” (medarbetare om skillnader efter interventionen). 
 
”Närstående var ju välkomna att delta, men jag tycker att det fattas en bit för dom anhöriga och det är 
det här stödet. Vem tog hand om G [frun] hemma, hennes tankar och oro. Det erbjöds inte med auto-
matik, vilket jag tycker är synd. Jag tycker att det är en viktig bit, sen skulle mina anhöriga stötta mig, 
men det var ingen som stöttade dom” (patient om stöd till anhöriga). 
 
”Vi har ingen kurator. Det är för oss jättebesvärligt. Både för patienterna och oss. Vi har ingenstans 
som vi kan vända oss till och får hjälp” (medarbetare). 
 
”Jag har en enastående fru och hon har ju också haft bröstcancer då hon visste ju mycket var det var 
frågan om, så hon har stöttat mig jättemycket” (patient). 
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Att ha en trygg och smidig resa genom vården med ett minimum av avbrott mellan olika 
vårdhändelser uttrycktes som ett önskemål från patient och närstående samt som ett mål bland 
medarbetare. 
 
”Trygga patienter, en smidig resa genom vården och rätt nyttjade resurser. Det är det vi jobbar mot 
och det infaller ju i det här. Vår roll är ju upptagen i det” (medarbetare om kontaktsjuksköterskefunkt-
ionen och uppsatta mål). 

Prevention, smärtfrihet och livsinställning 
Det preventiva arbetet med rökavvänjning liksom att efterfråga smärtlindring, psykiskt må-
ende, nutritions- och koordinationsstöd, kontaktsjuksköterskorna utförde reducerade behovet 
av kontakt kvällar och helger, vilket i sin tur minskade belastningen för avdelningspersonal 
samt oro och besvär för patienter. Patienter och närstående var inte alltid medvetna om beho-
vet av detta arbete.  
 
Att arbeta preventivt med kända riskfaktorer och komplikationer till behandling och sjukdom 
ansågs dock öka livskvaliteten och minska behovet av akuta åtgärder. Nutritions- och smärt-
lindringsstöd var avgörande framförallt för strålbehandlade patienter för att tillgodogöra sig 
behandling och rehabilitering. Därutöver ansåg patienter att professionen hade ett stort ansvar 
i att förmedla en positiv livssyn, för att hantera alla med- och motgångar i cancerprocessen. 
 
”Jag kan tänka så här att det är mycket förebyggande arbete för dom för att förhindra inläggningar 
och sådana saker. Att man tidigare har koll på vikt och nutrition och sådana saker, just för att mota 
Olle i grind. Det ska inte behöva hända så mycket, för de har en annan kontakt som kan och vet myck-
et” (medarbetare om vikten av att jobba förebyggande). 
 
”Ja det är väl kanske att man skulle behöva lite mer tid för uppföljning. Ringa upp kanske när de har 
varit på sjukhus B och höra hur det har gått” (medarbetare om förbättringsmöjligheter). 
 
”Det enda som betyder någonting det är att inte ha ont. Du får inte ha ont. För läkningsprocessen ska 
vara hela tiden, du ska inte ha ont” (patient om behovet att inte ha ont). 
 
”Jag är inte rädd för att dö, jag är rädd för att ha ont” (patient). 

Rutiner och samarbete 
En förutsättning för att kunna ge god vård till patienter var att den fasta vårdkontakten visste 
vad som förväntades av den. Att skyddsnät, rutiner och förutbestämda informationskanaler 
fanns tillgängliga. Ett utökat samarbete mellan stödprocesser förbättrade vård och informat-
ionsöverföring. 
 
”Och sedan att göra det skriftligt. Att ha det dokumenterat, att oavsett om man byter personer så ska 
det inte behöva haverera för att det är någon som sköter sin uppgift jättebra. Utan man ska kunna ta 
vid. Tydliga rutiner. Då blir det ju bättre vård för patienten” (medarbetare). 
 
”Sen har vi ju mer kontakt med sjukhus B också. Dom  [kontaktsjuksköterskorna] ringer ju på måndag 
förmiddag i regel och rapporterar över patienter som varit där. Det börjar ju liksom på att bli lite mer 
nätverk. Så att man vet vilka patienter som är på väg”	  (medarbetare).	  

Patientskuggning  
Analys av patientskuggningsprotokollen resulterade i fem grupper utifrån de förutbestämda 
kategorierna - känslor, händelser, behov (tillfredsställda respektive ej tillfredsställda) och för-
bättringsmöjligheter (figur 19). Både tillfredsställelse och nervositet kunde urskiljas bland 
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patienter. Ett observandum var att ingen hade med sig närstående. Ett stort behov av informat-
ion och noggrann kontroll och undersökning förelåg. Fokus låg på patientens mående och 
möjlighet till lindring av biverkningar samt anpassningar till det nya livet efter behandling. 
Reflektioner gjordes gällande kontinuitet och upplevda konsekvenser av bristande kontinuitet. 
Förbättringsförslagen identifierades av observatör. Förslagen tillvaratogs av projektgruppen 
för vidare förbättringsarbete. Idéerna ansågs värdefulla, då de kom från oberoende aktör.  
 

 Figur 19. Sammanfattning av patientskuggningsprotokoll under uppföljande mottagningsbesök.  

Kano modell med patientbehov 
Utifrån resultat och reflektion kring intervju I-IV samt observationer, identifierades cancerpa-
tienters behov. Efter intervju IV tillfrågades fokusgrupp IV att tillsammans med forskningsle-
daren kategorisera behov utifrån dess påverkan på patienternas nöjdhet och plotta in dem i 
Kano-modellens graf (bilaga 7). De uttalade behoven, där grad av uppfyllelse står i direkt 
proportion till patientnöjdheten visade sig i hög grad bestå av stöd i olika former samt inform-
ation och tillgänglighet. Nödvändiga behov utgjorde sammanfattningsvis av saker som inver-
kar på en smidig vårdkedja och god vård. Attraktiva behov, det vill säga outtalade behov som 
inte saknas hos patienten om de inte finns, men om de tillmötesgås uppstår tillfredsställelse, 
utgjordes av olika former av punktstöd, samt utvidgat synsätt på tillgänglighet och informat-
ion. De enda obetydliga behoven var tillgänglighet dygnet runt, vilket inte ansågs ge något 
extra, så länge tillgängligheten på vardagar var tillfredsställande. 

Diskussion 
Resultatdiskussion 
Förbättringsarbetet syftade till att förbättra omhändertagandet av ÖNH-klinikens cancerpati-
enter genom att öka vårdkvaliteten och skapa förutsättningar för en fast vårdkontakt. Målet 
med studien var att öka kunskapen och förståelsen om patientens behov under cancerproces-
sen. Förbättringsarbetet och studien pågick parallellt, varför kunskap aktivt kunde överföras 
mellan arbete och forskning. 
 
Implementeringen av en behovsanpassad kontaktsjuksköterska medför nytta för målgruppen - 
cancerpatienter. Genom införandet av kontaktsjuksköterskan fann patienter ökat stöd och till-
gänglighet. Även närstående upplevde stöd av kontaktsjuksköterskan genom att rollen erbjöd 
en trygg kommunikationskanal. Därtill gagnades verksamheten av införandet, då information 
säkrades mellan vårdgivare. 
 
Sjuksköterskor i mikrosystemet och patient/närstående hade en likvärdig syn på behov, från-
sett synen på dygnet-runt-tillgänglighet, där personalen överskattade behovet. De främsta be-
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hoven att tillfredsställa var fast vårdkontakt, tillgänglighet, koordination, stöd, information 
och bemötande. Preventivt arbete uttrycktes olika mellan medarbetare och patient/närstående, 
men syftet var detsamma, att må så bra som möjligt och att tolerera behandlingen. Medarbe-
tare fick genom återkoppling och reflektion en ökad medvetenhet om hur ett enskilt agerande 
påverkar cancerprocessen i sig och patienten i synnerhet. 
 
Kunskapen har medfört utökad tillgänglighet, dock inte kvälls- och helgtid, då detta inte efter-
frågades av patientgruppen. Samarbetet med stödprocesser har förbättrats i syfte att säkra 
vårdkvalitet och öka möjligheten till preventivt arbete. Patienter och närstående delade bilden 
av behov med medarbetare vad det gäller önskemål om trygghet och smidighet genom vård-
kedjan, beskrivet även av Loftus och Weston (16). En fast vårdkontakt väger tungt. Namnet 
på denna ska tydligt framgå för patienter, närstående och övrig personal. Behovet av en fast 
vårdkontakt styrks av tidigare forskning (10,	  14–16). Önskemål fanns om att ha både en fast 
läkar- och sjuksköterskekontakt. En fast läkarkontakt har av tidsskäl inte inkluderats i förbätt-
ringsarbetet. I syfte att säkra vårdkedjan och sätta patienten i centrum bör en sådan roll utfor-
mas i framtida förbättringsinsatser. Den studerade kliniken har prioriterat kontinuitet i största 
möjliga utsträckning, vilket uppskattats av patienter liksom medarbetare.  
 
Implementeringen av kontaktsjuksköterskefunktionen utgick från behovet av en fast vårdkon-
takt. Kontaktsjuksköterskans nära samarbete med patient och närstående bidrog till att nya 
behov identifierades. Kunskapsökningen gjorde att arbetsrollen förändrades och uppdraget 
utökades för att höja kvaliteten, speglat i det balanserade måttet, sjuksköterskeresurser. En 
omfördelning av resurser innebar att medicinska sekreterare kunde frigöras för administrering 
av kvalitetsregister. Man såg även att patientsamtalen till kliniken omfördelades, vilket till 
viss del kunde kompensera kontaktsjuksköterskans och dietistens ökade resurser. Antalet tu-
mörpatienter ökade under studietiden jämfört med tidigare år, vilket är en kompletterande 
förklaring till att resursåtgången blev större än förväntat. Om detta är en trend eller en slump 
är för tidigt att säga. Tidigare studie uppmärksammar fenomenet med ökade resurser (16). De 
Leeuw et al. menar dock på att en resurskrävande kontaktsjuksköterskeorganisation är för-
svarbar och kostnadseffektiv, då det ger en ökad hälsorelaterad livskvalitet för patienter (53). 
Studien och förbättringsarbetet antyder att en resursökning är motiverad gentemot patienters 
och närståendes upplevelse och behov av vård, samt att man med rätt satsning kan förebygga 
och styra vård till önskad instans. Ett annat tänkbart balanserat mått är undanträngningseffek-
ter i andra vårdprocesser. Vid projektavslut fanns inga sådana indikationer, men vid fortsatt 
arbete måste dessa mått inkluderas. 
 
En fast vårdkontakt ska vara välinformerad och tillgänglig för uppföljning och frågor. Den 
fasta vårdkontakten ska säkra att information uppdateras och når rätt instanser samt att vård-
planen följs. Som patient inom studieklinikens upptagningsområde framkom att särskild hän-
syn måste tas till vårdkedjans lokala förutsättningar där en stor del av behandling och vård ges 
av andra enheter. Vårdkedjan involverar multipla aktörer och ställer stora krav på enskilda 
sammanhållande funktioner i vårdkedjan. Hjälp med koordination, logistik och standardiserad 
rapportering har därför ansetts viktigt för att underlätta för patienter och deras säkerhet. Som 
led i att tillmötesgå behov och minska ledtider understryker både Hälso- och sjukvårdslagen 
och Regionala Cancercentra vikten av en välfungerande koordinatorfunktion (5, 13). En över-
gripande koordinerande roll har även påverkat klinikens rutin för dokumentation och uppfölj-
ning av ledtider. Den nya rutinen i kombination med utbildning och information medförde att 
patienter fångades upp och registrerades i större utsträckning jämfört med tidigare. Trots att 
målet inte nåddes, uppmärksammades klinikens förbättring nationellt. Bristande registrering 
anses bero på en eftersläpning mellan diagnos och registrering, varför samtliga data inte hann 
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registeraras innan avslut för mätperioden. Eftersläpningen i sin tur resulteras av konkurre-
rande administrativa uppgifter hos läkare samt inväntande av information från multidiscipli-
när teamkonferens. Ytterligare en bidragande orsak är att lärandet fortgår bland kontaktsjuk-
sköterskor, sekreterare och läkare. En osäkerhet kring registreringar kvarstår, trots lokala ut-
bildningsinsatser. Insatserna anses ändå framgångsrika, då kvaliteten på registreringarna blivit 
bättre. Utbildning i kombination med praktisk träning och återkoppling måste återkomma med 
regelbundna intervall på grund av personalomsättning och repetitionsbehov (58). En månad 
(februari) faller ut och uppvisar endast en 50-procentig registrerings andel. Styrkan bakom 
värdet är dock svagt, då underlaget endast byggde på två patienter. För att bedöma trend bör 
man studera mönstret över en längre tidsperiod. 
 
Kontaktsjuksköterskans roll ansågs uppskattad och viktig under hela vårdkedjan. Behovet av 
tillgänglighet och stöd kunde variera beroende på individ och var i processen patienten befann 
sig. Liksom Larsson respektive Wagner et al. visat var behovet av kontakt störst runt behand-
lingstillfället och i samband med diagnos (14, 18). Kontaktsjuksköterskan var många gånger 
patientens enda säkra väg in i vården. Tillgänglighet medförde som tidigare känt, en känsla av 
säkerhet och trygghet för både patient och närstående (18, 20, 22). För att identifiera och han-
tera problem som uppstår såg kontaktsjuksköterskorna ett behov av uppföljning per telefon 
och personlig kontakt i ett avskilt samtalsrum mellan läkarbesök. Kontakten minskade oro vid 
väntan på undersökning eller behandling. Med rätt stöd upplevs väntetiden mindre besvärande 
(18). 
 
Studien visade behov av psykosocialt stöd till både patienter och närstående. Många samtal 
kom från oroliga närstående som önskade kompletterande information eller samtalsstöd. Pati-
enter efterfrågade både hjälp med hantering av oro och möjlighet till ekonomiskt stöd. En 
brist sågs i att det på studiekliniken inte fanns en etablerad kanal för kuratorsstöd. Stöd till 
närstående har tidigare studerats hos närstående till laryngektomerade. Man fann då ett utbrett 
behov av psykosocialt stöd hos närstående (30). Slutsatsen borde vara tillämpbar på samtliga 
huvud- och halscancerdiagnoser. Resurser för att möta och hantera patienter och närstående i 
kris är en nödvändighet, varför kuratorssamarbete inleddes och utbildningsinsatser gjordes 
(16). En nedskriven rutin kunde av tidsskäl inte inkluderas i förbättringsarbetet. Framöver bör 
en rutin utarbetas i samråd med kurator, kontaktsjuksköterskor och patienter/närstående, vil-
ken bör inkludera information om funktionen till alla patienter, möjliga kontaktvägar och till-
gänglighet. 
 
Projektgruppen hyste inför projektet oro för bristande nutritionsstöd, då viktnedgång är en 
känd komplikation till cancersjukdom och behandling (34). Patienter uttryckte upplevelsen av 
biverkningar efter strålning/kirurgi med en obeskrivlig smärta och sorg över nödvändigheten 
till kostanpassning, vilket påverkade vardagen och socialt umgänge. Hjälpmedel och den för-
ändrade livssituationen minskar livskvalitet, varför stöd behövs (27–29). Den införda nutrit-
ionsrutinen medför att kliniken regelmässigt registrerar och reflekterar över viktutveckling på 
ett nytt sätt. Trots ofullständigt underlag till processmåttet - vikt, får förändringen anses fram-
gångsrik. Viktförluster och riskpatienter har uppmärksammats, vilket gjort att dietist involve-
rats i ett tidigare skede. Jämfört med tidigare har antalet registrerade dietistkontakter ökat. 
Dessutom har patienter som tidigare riskerat att hamna mellan stolar nu fångats upp. Målet på 
maximal viktnedgång på åtta procent ansågs inför projektstart rimligt, då studier visat procen-
tuella viktnedgångar på 7,5 – 17,4 % (32, 33). Att målet nåddes med god marginal gör att 
framtida förbättringsarbete bör sikta mot ett ännu bättre mål, samt se till att spridningen mel-
lan individer minskar. Svårigheten med kontinuerlig mätning och registrering av vikt bedöms 
bero på att mätningarna är avhängiga av multipla aktörer längs vårdkedjan. Den mänskliga 
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faktorn har därmed stor inverkan på resultatet. Bristande dokumentation, skattad istället för 
vägd vikt och bortglömd viktregistrering utgör samtliga exempel på detta. Förbättringsmöjlig-
heter med återkommande utbildning, information och återkoppling kvarstår för att kvalitets-
säkra framtida resultat. 
 
Huvud- och halscancer har flertalet kända riskfaktorer. Studieklinikens upptagningsområde 
gör att hänsyn måste tas till socialt utanförskap respektive kulturella och språkliga olikheter. 
För att minska risken för återfall och öka möjligheten att tolerera behandling krävs aktivt fö-
rebyggande arbete tillsammans med patienten (16). Rökavvänjning, minskad alkoholkonsumt-
ion och regelbunden kontakt med tandvården är viktiga stödprocesser, där kontaktsjukskö-
terskan kan uppmärksamma riskpatienter och förmedla nödvändiga kontakter. För möjlighet 
till delaktighet krävs individanpassad information. Patienter och närstående efterfrågade både 
skriftlig och muntlig information före, under och efter behandling från läkare såväl som från 
kontaktsjuksköterska, vilket även Wagner et al. studerat (14). Noggrann information underlät-
tar delaktighet och ökar följsamhet till behandling och rekommendationer, vilket i sin tur kan 
påverka sjukdomsprognos (22, 48, 77). Patientinformation som utformats under studietiden 
mottogs positivt. Andra uppskattade inslag var möten med patienter som lever med cancer-
sjukdom. Denna kontakt underlättade emotionell bearbetning samt förberedde patienten för 
livet efter behandling. Samarbete med patientföreningar är en tillgång som bör nyttjas. Repre-
sentanter kan ge en bild av vårdförlopp och uppföljning ur ett patientperspektiv samt erbjuda 
ett nätverk. Att ge stöd och bistå patienten med redskap för bibehållen positiv livssyn är en 
viktig aspekt där professionen i samarbete med patientföreningar bär ett ansvar. 
 
Kano-modellen bidrog med att illustrera hur man inom hälso- och sjukvård kan involvera pa-
tienter i ett tidigt skede av förbättringsarbete. Patientinvolvering stärker patientfokus, vilket 
går i linje med dagens riktlinjer (11). Genom att hela mikrosystemets perspektiv tillåts komma 
fram kan dolda behov synliggöras. Patienter bidrar inte bara med egna erfarenheter utan kan 
även delge perspektiv och förbättringsförslag på vården generellt. En erfarenhet som även 
Gustavsson understryker (79). 
 
Tidigare har analysarbetet skett av profession och godkänts av patienter (79). Den här studien 
bidrar med kunskapen att patienter och närstående med framgång kan involveras även i detta 
skede. Modellen tydliggör och graderar de behov som uppstår hos patienter och närstående 
under cancerprocessen. Den styrker även resultatet från studiens övriga analyser och slutsat-
ser. Värdering av olika behov kunde skilja något mellan individer, närstående och profession 
beroende av erfarenhet, men synsätt och bedömning var förvånansvärt likvärdig. Önskan om 
eget ansvar, patientinvolvering och hur mycket information man önskar är exempel på där 
åsikter varierar, men samtliga ansåg att patientnöjdheten avspeglas i hur väl ens egna behov 
tillmötesgås. Genom det professionella perspektivet kunde behov som var omedvetna för pa-
tienter synliggöras, såsom säkra rutiner och samarbeten samt medföljande resurser. Vad gäller 
attraktiva behov identifierades dessa först efter diskussion. Här återfinns behov som patienten 
är medveten om, men där de inte känner till hur behovet kan tillmötesgås. Hjälpmedel, pre-
vention och nutritionsstöd är därför tillgängliga stöd som professionen måste lyfta. Intresset 
för ny teknik och informationssökning var anmärkningsvärt lågt, vilket kan bero på att pati-
entklientelet utgjordes av en äldre befolkning med ovana för teknik. Ytterligare ett oväntat 
resultat var att dygnet-runt-tillgänglighet inte ansågs nödvändig av patienter och närstående. 
Professionen ansåg innan studien att detta var ett eftersträvansvärt mål. 
 
Sammanfattningsvis varierar behov efter individ, personlighet och erfarenhet, men gemen-
samma beröringspunkter är frekventa och alla har en förmåga och intresse av att bidra med sin 
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erfarenhet. Ett välfungerande samarbete mellan patienter, närstående och profession bidrar 
med nya perspektiv. Kano-modellen kan därför utgöra en modell för hälso- och sjukvårdsor-
ganisationer att involvera patienter i förbättringar av vård- och processflöden (79). 

Förbättringsarbete 
Studien och förbättringsarbetet utgörs av reflektioner och återkoppling kring upplevelser och 
erfarenheter. Som tidigare bevisats och som detta förbättringsarbete bekräftar kan lärcykler 
användas för att identifiera behov, skapa förbättringsidéer och lyfta framgångsfaktorer (41, 
42). En tydlig projektledare med ett administrativt ansvar bidrar till arbetsro och trygghet. 
Projektledaren kan vägleda bland förändringsteorier och projektorganisation, medan en ar-
betsgrupp kan stå för professionell kunskap (40). En tvärprofessionell arbetsgrupp skapar dy-
namik, hållbara lösningsförslag och stöd. Viktiga aktörer ska vid framgångsrikt innovations-
arbete involveras redan vid implementeringens utformning (58). Ytterligare en förutsättning 
är en dynamisk intervention, vilket möjliggör anpassning till patient- och verksamhetsbehov. 
Att planera och bygga upp förbättringsarbete på grupp- istället för individnivå minskar risken 
för individuellt beroende och skörhet i systemet. Utrymme för utökat samarbete ger en bättre 
plattform för samverkan i mikrosystemet. Medarbetares engagemang medför att idéer och 
arbete kan flyttas ut i organisationen och tillvaratas där kunskapen om det dagliga arbetet 
finns. Nedskrivna rutiner och dokumentation underlättar kommunikation och tydliggör upp-
draget för projektgrupp, ledning och medarbetare. Gemensamma mål ger styrka, drivkraft och 
trygghet (59). Ledningens stöd är viktigt, liksom att resultat efterfrågas. Engagemang kommer 
då omgivning och individ ser att insatsen gör skillnad. Att finna tid i vardagen för förbätt-
ringsinsatser är en väsentlig faktor för att nå framgångsrika resultat. Batalden och Berwick 
anser att dessa satsningar ska vara en del av det vardagliga arbetet för att uppnå en framgångs-
rik förändringsmiljö (38, 39). Klinikens förutsättningar med tre geografiskt spridda enheter 
förutsätter att information- och kommunikationskanaler är kända, tydliga och välfungerande 
för alla. Av kommunikationsverktygen fungerar e-mail bra för informationsspridning, medan 
arbete med förändringsarbete bäst gör sig i form av personliga möten. Videomöten kan kom-
pensera avstånd till viss del, medan telefonmöten inte resulterar i samma tillfredsställelse.  
 
En bidragande orsak till att målgruppen (cancerpatienter) nåddes framgångsrikt var att tid 
lades på verksamhetskännedom, processkartläggning, omvärldsanalys och patientmedverkan. 
Resultatet från förbättringsarbetets mätningar bygger på ett litet underlag, varför det inte går 
att dra signifikanta slutsatser. En liten variation ger vid få patienter ett stort utslag. Förbätt-
ringsarbetet ger dock en indikation om framgång och inspiration till fortsatt arbete. En tröghet 
och ett motstånd finns fortfarande i organisationen vid rutinen för vikt och kvalitetsregister. 
Rutinerna är beroende av multipla aktörers individuella insats. En förbättring kräver att varje 
medarbetare blir medveten om vinsten kvalitetsmåtten genererar för den enstaka patienten 
samt fortsatt utbildning, träning och återkoppling (58). 
 
Hotet mot den fortsatta implementeringsfasen är att projektledaren lämnar kliniken och att ny 
organisation med kontaktsjuksköterskor i samråd med verksamhetssamordnare ska driva sats-
ningen vidare. Styrkan med implementeringen är att den är testad under liknande former på 
andra kliniker, samt att den utgör en del av en nationell satsning för förbättrad cancervård, där 
kliniken förbundit sig att aktivt arbeta med frågan samt att kontaktsjuksköterskorna ska delta i 
en högskoleutbildning för kontaktsjuksköterskor under hösten 2015. Kunskapsbildning och 
kunskapsspridning stöds även av En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) 
(8). 
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Metoddiskussion 
Studien har tagits fram och utvärderats i samråd med mikrosystemet – patienter, närstående 
och medarbetare. Samtliga med god kunskap om studiemiljön och de lokala förutsättningarna. 
För säkerställande av reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (trovärdighet) har fokusgrupper-
nas intervjufrågor formulerats i samarbete med forskningshandledare med erfarenhet av inter-
vjubaserad kvalitativ forskning. För att minska påverkan på informanter hölls intervjuer av 
extern aktör utan koppling till forskningskliniken. Den kvalitativa innehållsanalysen skedde 
med öppen ansats. Textmaterialet granskades kritiskt vid upprepade tillfällen. Informanterna 
och respondenterna handplockades för att spegla forskningsobjekten och mikrosystemet och 
därmed skapa god representativitet. Även patientförening involverades. Fokusgruppsinter-
vjuer upprepades vid skilda tidpunkter. Valet av fokusgrupp vid intervju föll väl ut, då det 
genererade livliga diskussioner och en nyanserad bild av studiefrågan. Flera olika observat-
ioner i kombination med kvantitativa och kvalitativa metoder användes för att skapa en så 
sann bild av verkligheten som möjligt. En noggrann beskrivning av forskningsmiljön och den 
lokala kontexten gjordes för att möjliggöra transferering och öka validiteten. Kvalitativ inne-
hållsanalys och Kano-modell är båda testade och utvärderade för hälso- och sjukvårdsmiljöer, 
vilket stärker reliabilitet och validitet (76, 77). Valet av fallstudie i kombination med aktions-
forskning gjordes då studien syftade till att skapa ett ökat lärande av cancerprocessen för både 
forskaren och studiedeltagare, samtidigt som densamma skulle förändras (71–73). Att vara en 
aktiv aktör i processen som ska förändras bidrog och gav kunskap åt både förbättringsarbetet 
och studien. Samtidigt medförde det svårigheter med att förhålla sig öppen för idéer och inte 
ta saker för givna. Återkommande gemensamma reflektioner var ett stöd för lärandet. Studie-
frågan besvarades därmed med hjälp av att hela mikrosystemets erfarenhet och kunskap togs 
till vara genom reflektion och observation, vilket ytterligare stärker reliabilitet och validitet. 
Metoden är generaliserbar då den tidigare har testats vid förbättringsarbete inom hälso- och 
sjukvård (64, 73). Studieresultatet anses vara representativt för kliniker med liknande förut-
sättningar. Det vill säga vid generalisering måste hänsyn tas till kontexten och den population 
man önskar applicera studiens resultat på. Kvalitativ forsknings främsta uppgift är att fånga 
och studera miljöer och mänskliga upplevelser, inte att skapa generaliserbar fakta (70). För att 
minska risken för subjektiva bedömningar och felaktiga slutsatser har hänsyn tagits till forsk-
ningsledarens förförståelse och individuella påverkan samt studiedeltagarnas och verksamhet-
ens påverkan genom reflektion och kritisk granskning. En begränsning i studien är storleken 
på fokusgrupp III. Antalet begränsades på grund av sjukdom och ett aktivt val att kunskapen 
skulle inhämtas från respondenterna. Sammanfattningsvis stärks resultatet av att tillväga-
gångssättet under studien noggrant har beskrivits, vilket är en viktig del vid kvalitativa fall-
studier (70). Ett utökat antal intervjuer och en kompletterande enkät som mäter patientnöjdhet 
skulle ytterligare stärka validiteten. 
 
Valda förbättringsmetoder applicerades och användes av projektgruppen med framgång. Inle-
dande SWOT om projektet säkerställde ett gott teamarbete. Metoderna processkartläggning, 
brainstorming och SWOT om cancervården underlättade förståelsen för vårdprocessen och 
arbetet med initieringsfasen (62). Det omvända fiskbensdiagrammet och PDSA-hjul var an-
vändbara i planeringsfasen och säkrade att förbättringsidéer infördes och utvärderades regel-
mässigt. Datainsamlingen till förbättringsarbetets mätningar utgjordes av retrospektiv journal-
granskning. Mätfel med påverkan på både reliabilitet och validitet kan därför förekomma. 
Data från två olika register samt slutsatser från aktuell forskning har dock används för att sä-
kerställa reliabilitet och validitet. Involveringen av patienter i utvecklingen av kontaktsjukskö-
terskeverksamheten innebar att patienten fick ett behovsanpassat omhändertagande och en 
tydligare roll som aktiv deltagare i sin egen vårdprocess. RE-AIM i kombination med av-
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stämning gentemot Socialstyrelsens definition av implementering kunde på ett standardiserat 
sätt validera att interventionen var implementerad (53, 55). 
 
Kano-modellen fungerade väl för gradering och synliggörande av behov. Modellen bidrog till 
reflektion och diskussion. Den är tydlig och lätt att introducera i en ny kontext. Svårigheten 
ligger i att skapa en förståelse för dolda behov. Det är därför viktigt att hela mikrosystemet 
deltar i analysarbetet. Den kan med fördel användas tillsammans med patienter och närstå-
ende. Modellen möjliggör för hälso- och sjukvård att på ett nytt sätt ta till vara på hela mikro-
systemets perspektiv vid förbättringsarbete. Den professionella kunskapen behövs som kom-
plement för att lyfta fram omedvetna behov. 

Implikationer för praktik 
Arbetet med nedskrivna rutiner som säkerställer en smidig och säker vårdprocess för patien-
ten är ett framgångsrikt förhållningssätt som måste fortgå. Nedskrivna rutiner ger trygghet för 
verksamheten i stort och arbetstagaren i synnerhet. En tydlig rutin minskar risken för att ar-
betsuppgifter glöms bort vid personalomsättning och omorganisation. Vårdgivare bör regel-
mässigt reflektera kring vårdutförandet och hur det uppfattas av kunden – det vill säga patien-
ten, för en kontinuerlig utveckling (41, 42). Lärandet i organisationen måste fördjupas och 
spridas parallellt med det dagliga arbetet. Hela mikrosystemet inklusive patient och närstå-
ende kan framgångsrikt involveras och användas som en resurs vid förändringsarbete (86). Att 
skapa arbetsro i form av tid och stöd för utövarna är en förutsättning för ett lyckat resultat. 
Vikten av god planering och framförhållning, liksom fungerande informations- och kommu-
nikationskanaler bör understrykas.  
 
Kontaktsjuksköterskan är en nyckelperson i cancerprocessen. Kontaktsjuksköterskornas en-
gagemang för uppgiften är avgörande. Engagemanget bör kompletteras med kompetenshö-
jande utbildning (16). Kontaktsjuksköterskerollen kan fortsätta utvecklas i takt med att behov 
och kunskap förändras. Tillgängligheten behöver utvidgas till att inkludera samtalsrum, e-
mail och sms. Den nya tekniken gör att behovet av uppföljning och kontaktvägar kommer att 
förändras. Tekniken gör det också möjligt att erbjuda information på fler sätt, såsom informat-
ionsfilmer, chatforum, Twitter, bloggar och mobilapplikationer (87). En digital plattform där 
information samlas kan utgöra ett framtida förbättringsarbete. 
 
Ledtider är aktuellt inom nationell cancersjukvård (23). Detta då tid återspeglar kvalitet, jäm-
lik vård och prognos. Tillförlitlig data i ledtidregister möjliggör kontinuerlig återkoppling till 
verksamheter, varför det är viktigt att register uppdateras. Resultat kan ge nya infallsvinklar 
till förbättringsåtgärder.  
 
Processkartläggning utgör en viktig grund för att förstå den egna verksamheten (62). Den tyd-
liga kopplingen till stödprocesser understryker vikten av att utvidga samarbeten över klinik-
gränser. Involvering av kliniker för radiologi, primärvård och patologi krävs för att korta led-
tider och standardisera vårdförlopp (23). Att ta hjälp och inspiration av goda exempel är ett 
enkelt och effektivt sätt för att initiera ett sådant arbete (43). I professionella nätverk kan erfa-
renheter utbytas och tips och råd ges. Lokala anpassningar är dock en nödvändighet, varför 
god verksamhetskännedom förutsätts.  
 
För att ytterligare tillmötesgå patientens behov av utredning, information, stöd och prevention 
bör framtida förbättringar inkludera en specialanpassad mottagning för misstänkta cancerfall. 
Idén går väl i linje med regeringens pågående ledtidssatsning för standardiserade vårdförlopp 
(23). Målet bör vara en tids- och resursanpassad mottagning där läkare och kontaktsjukskö-
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terska arbetar i team. Efter behov kan nödvändiga stödprocesser såsom patolog, radiolog, die-
tist, rökavvänjare och samtalskontakt kopplas in. Dessutom bör implementering av en skriftlig 
individuell vårdplan för att tydliggöra patientens behov och dess nästkommande steg i vård-
kedjan ske (88). Genom standardisering önskas en reducering av icke-värdeskapande tid, det 
vill säga väntetid. I dagens sjukvårdsdebatt vore slutligen hypotesen: en ökad satsning på pre-
ventivt arbete medför att vårdplatser tillgängliggörs, intressant att pröva. Därutöver styrks en 
preventiv satsning av En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) (8). 

Implikationer för forskning 
Studien har bidragit till ny och bekräftat tidigare kunskap om behov under cancerprocessen, 
vilket medfört att nya arbetssätt utarbetats och implementerats i förbättringsarbetet. Involve-
ring av patienter, närstående och medarbetare säkrar att behov som framkommit är representa-
tiva. Implementering av en behovsanpassad kontaktsjuksköterska utefter lokala förutsättning-
ar för med sig en ökad kompetens hos medarbetare och tillfredsställelse av behov hos patien-
ter och närstående. För att säkerställa om funktionen även ökar livskvaliteten och patientnöjd-
heten behöver studieresultatet kompletteras med enkät eller fördjupade intervjuer som efter-
frågar dessa mått. Intervjuerna bör vara inriktade på att validera de identifierade behoven samt 
undersöka hur bra vi tillmötesgår dem. Studieresultatet kan även utgöra en grund för kom-
mande verksamhetsutveckling av kroniskt sjuka patienter. 
 
Det finns endast ett fåtal studier som använt sig av Kano-modellen i hälso- och sjukvårds-
miljö. Studien kan bekräfta att modellen är användbar för att säkra patientperspektiv och kan 
därmed bidra till utveckling av hur modellen kan användas i framtiden. Kano-modellen kan 
med forskning utvecklas ytterligare i syfte att finna fler användningsområden.  

Slutsatser 
Studien undersöker mikrosystemets syn på behov hos cancerpatienter under vårdprocessen 
och om införandet av en kontaktsjuksköterska påverkar synen på behov. Därutöver har för-
bättringsarbetet syftat till att förbättra omhändertagandet av cancerpatienter genom att öka 
vårdkvaliteten och skapa förutsättningar för en fast vårdkontakt.   
 
Behovet av en fast, namngiven och tillgänglig vårdkontakt är stort. På studiekliniken fick den 
fasta vårdkontakten utgöras av en behovsanpassad kontaktsjuksköterska med kunskap och 
erfarenhet av omvårdnad. Kontaktsjuksköterskan skapar trygghet. Funktionen bidrar med att 
identifiera och åtgärda behov tidigare jämfört med före interventionen. Behov av stöd och 
information kan uppstå under hela vårdprocessen, varför beredskap för individuella anpass-
ningar måste finnas. Närstående är en viktig del av mikrosystemet och kan framgångsrikt 
nyttjas som resurs, men måste då även beredas utrymme och stöd för egna behov.  
 
Genom en förbättringsinsats är en kontaktsjuksköterskefunktion implementerad. Nya rutiner 
är utarbetade efter behov och följs framgångsrikt. En skriftlig behovsanpassad arbetsbeskriv-
ning bidrar till nöjdare patienter, en bättre arbetsmiljö för kontaktsjuksköterskor och trygghet 
för övrig personal. Mätningar och reflektion kring vikt samt införandet av standardiserad regi-
strering i kvalitetsregister ökar kvaliteten på omhändertagandet av cancerpatienter och gör det 
möjligt att kontinuerligt följa utvecklingen av vården. Framgångsfaktorer för införandet är tid 
för reflektion, välfungerande samarbeten och kommunikationsvägar inom hela mikrosyste-
met, liksom stöd och arbetsro. Kano-modellen är ett bra komplement för att synliggöra hela 
mikrosystemets perspektiv på behov. Modellen kan vara ett stöd för patientinvolvering vid 
förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Figur 1: SWOT analys av projektet inför projektstart, utfört av projektgrupp 

Figur 2: Värdekompassanalys 
 

  

   Posit iva  faktorer   Negativa  faktorer  

  
  
  
Interna  
faktorer  

Styrkor	  
§ Patientfokus	  
§ Stöd	  från	  ledningsgrupp	  
§ Lagar,	  förordningar	  
§ Nationella	  rekommendationer	  
§ Användning	  av	  etablerade	  kanaler	  
§ Inbyggt	  kontinuerligt	  lärande	  
§ Frivillighet	  

Svagheter	  
• Projektledaren	  arbetar	  på	  distans	  under	  hösten	  

2014	  
§ Ansvarsöverföring:	  läkare-‐ssk	  
§ Tvärprofessionell	  förändringsovilja	  
§ Rädsla	  för	  merarbete	  
§ Projektet	  kommer	  initialt	  att	  ta	  resurser	  ur	  en	  

redan	  pressad	  organisation	  

  
Externa  
faktorer  

Möjligheter	  
• Ändrade	  attityder	  till	  förändringsarbete	  
§ Kompetenshöjning	  
§ Förbättrad	  vårdkvalitet	  
§ Minskat	  resursslöseri	  

Hot	  
§ Att	  inte	  få	  med	  nyckelpersoner	  
§ För	  lite	  material	  
§ Att	  information	  inte	  når	  fram	  
	  

Funktionellt hälsostatus 
• Sjukskrivning 
• Rehabiliteringsplan 
• Depression/oro/ångest 
• Livskvalitet 

Patienttillfredsställelse 
• Välinformerad patient 
• Delaktighet 
• Tillgänglighet 
• Upplevd vårdkvalitet 
• Tillfredsställda behov 
 

Kostnader 
• Sköterskeresurser 
• Utökad telefontid 
• Onödiga/uteblivna besök 
• Inläggning 
• Utbildning i kommunikation 

Kliniskt hälsostatus 
• Morbiditet efter behandling/under 
utredning 
  -psykosocialt stöd 
  -nutrition 
  -suicid 
• Mortalitet 
• Vårdplan/kontaktsjuksköterska till 
alla 
• Ledtider 
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Bilaga 2 

 Figur 1: Intressentanalys 

Figur 2: SWOT-analys: läkare. Omhändertagandet av cancerpatienter 
 

 
   

   Posit iva  faktorer   Negativa  faktorer  

  
  
Interna     
faktorer  

Styrkor	  
• Patientgrupp	  som	  prioriteras	  
• Korta	  beslutsvägar	  
• Relativt	  god	  kontinuitet	  

Svagheter	  
• Korta	  besök	  
• Svårt	  att	  ge	  information	  på	  ett	  strukturerat	  sätt	  
• Bristande	  tillgänglighet	  på	  patologen	  
• Sköterskeresurser	  nyttjas	  inte	  
• Svårt	  att	  få	  till	  snabba	  återbesök	  

  
  
Externa     
faktorer  

Möjligheter	  
• Skriftlig	  information	  
• Bättre	  tillgänglighet	  på	  röntgen	  och	  patologen	  
• 30-‐minuters	  tider	  istället	  för	  20	  
• Implementering	  av	  kontaktsjuksköterska	  
• Tumöransvarig	  läkare	  för	  kontinuerlig	  översyn	  av	  rutiner	  
• Tumörteam	  

Hot	  
• Att	  vi	  får	  ännu	  färre	  bokningsbara	  tider	  om	  besöksti-‐

derna	  blir	  längre	  
• Administrativt	  krångel	  
• För	  få	  rum	  
• Personalbrist?	  
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Bilaga 3 

Figur 1: SWOT-analys: mottagningspersonal. Omhändertagandet av cancerpati-
enter 

Figur 2: Fiskbensanalys – förbättrat omhändertagande av tumörpatienter 
 
 

 

   Posit iva  faktorer   Negativa  faktorer  

  
  
Interna  
fak-‐
torer  

Styrkor  
• Snabb	  handläggning	  
• Bra	  kontakt	  med	  Örebro	  
• Avsatta	  tider	  på	  röntgen	  	  
• Materialhanteringen	  till	  trach-‐patienterna	  fungerar	  

bra!	  
• Bra	  omhändertagande	  av	  patienter	  som	  är	  med	  i	  

Artscanstudien.	  Samma	  läkare	  och	  besök	  var	  tredje	  
månad 

Svagheter  
• Att	  vi	  inte	  har	  tillgång	  till	  kurator	  
• Att	  man	  ger	  cancerbesked	  en	  fredag	  
• Att	  man	  har	  för	  korta	  besökstider	  (20	  min)	  	  
• Patienterna	  vet	  ej	  vart	  eller	  till	  vem	  de	  kan	  vända	  sig	  om	  

de	  har	  frågor	  och	  funderingar.	  Vi	  har	  inget	  att	  erbjuda	  
• Tider	  för	  punktioner	  har	  blivit	  sämre	  
• Kontinuiteten	  bland	  läkarna 

  
  
Exter-‐
na     
fak-‐
torer  

Möjligheter	  
• Kontinuitet	  vid	  besök	  
• Tillgänglig	  kurator	  
• Att	  bygga	  upp	  ett	  bra	  team	  med	  spetskompetens	  
• Längre	  besökstider	  
• Bättre	  samarbete	  med	  avdelningen	  
• Att	  patienterna	  bör	  ha	  en	  anhörig	  med	  sig	  då	  de	  får	  

besked	  
• En	  telefon	  som	  är	  öppen	  endast	  för	  dessa	  patienter  

Hot	  
• Flödesstyrd	  mottagning	  gör	  att	  patienterna	  kan	  hamna	  

mellan	  ”stolar”	  
• Läkar-‐/personaltäthet	  
• Patologens	  långa	  handläggningstider	  
• Kostnad	  

Ett behovs- 
anpassat 

omhändertagande  
av tumörpatienter 

Kvalitetsregister 

Nutrition Tillgänglighet 

Behov av utbildning 

Behov av rutin 
för uppföljning 

Behov av rutin för 
registrering 

Uppföljnings-
rutin 

Ökat samarbete med 
dietist 

Tillgång till 
samtalsrum 

En kssk/
sjukhus 

Lösningsfokuserat fiskbensdiagram (reverse 
fishbone diagram) 

Viktkontroll  
regelbundet 

Översyn av ledtider 

Anpassning till 
regeringens krav på 

kortade ledtider 

Utökat samarbete med 
avdelningen 

Ny dokumentationsmall 

En telefon/
kssk 

Behov av utbildning 
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Bilaga 4 

Figur 1: PICK-chart 

 

Figur 2: Deltagarinformation till fokusgruppsintervju 
På ÖNH-kliniken Sörmland utreder och vårdas patienter med cancersjukdomar inom huvud- 
halscancerområdet. Kliniken önskar i enlighet med Regeringens satsning En nationell cancer-
strategi för framtiden (SOU 2009:11), förbättra omhändertagandet av patienter med cancer. 
För att resultatet ska bli så bra som möjligt önskar vi involvering av personer med erfarenhet 
av dessa sjukdomar. Vi ämnar ta reda på vilka behov som är viktiga att vi som vårdgivare 
tillgodoser. Detta vill vi göra genom en gruppintervju med patienter och närstående som är 
villiga att dela med sig av sina erfarenheter. Intervjun kommer att ta cirka 60-90 minuter i 
anspråk. Resan till och från intervjun bekostas av kliniken. Det som framkommer under inter-
vjun får inte spridas vidare av deltagare, det vill säga tystnadsplikt råder utanför intervjusitu-
ationen. Inga mobiltelefoner får vara påslagna. Vi ber er att respektera varandras åsikter. In-
tervjun kommer att ligga till grund för klinikens fortsatta arbete med förbättring av cancervår-
den. Informationen kommer även att nyttjas till en studie där man undersöker patientbehov 
under cancerprocessen. Informationen kommer att hanteras konfidentiellt, en viss åsikt ska 
inte kunna härledas till en specifik individ. Studiedeltagare får efter önskemål ta del av och 
godkänna studieresultatet efter sammanställning. Deltagandet är frivilligt. 

Figur 3: Protokoll – Patientskuggning 
1. Hur skulle du beskriva din upplevelse av dagens besök om du var patient eller närstående? 
2. Hur fungerade flödet på mottagningen? Kom patient/närstående/personal i tid? Gjordes 

rätt saker? Var patient/närstående/personal förberedda? 
3. Vilka problem eller tillfredsställda behov gav patient/närstående/personal uttryck för? 
4. Vilka förbättringsområden ser du vad gäller att tillfredsställa behov hos pati-

ent/närstående? 
 

Telefon/rum+
Ny.+samarbete+med+die5st+
Ru5nbeskrivning+Kssk+
Studiebesök+
Utbildning+i+registerhantering+
Ru5n+för+registerhantering+
Skri?lig+pa5en5nforma5on+
Utbildning+på+kliniken+–+
Föreläsning+cancervård!+
Inför+Kssk+
+

Liten+effekt+ Stor+effekt+

Liten+insats+
Stor+insats+

Gör+Möjlig+

Avfärda+ Överväg+

100%+tjänst+som+Kssk+
Individuell+vårdplan+i+journal+
PAL+
Nya+projekt+inom+ramen+för+
Na5onella+cancerstrategin+
Knölmo.agning+
Tumörrond+

Mobilapp+som+
kommunika5onsverktyg+
Pa5entbibliotek+på+
mo.agningen+
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Bilaga 5 

Intervju I. Frågor fokusgrupp (patient, närstående, patientförening): 
Tema 1: Utredning 
Beskriv era erfarenheter av hur utredningen på kliniken upplevdes? 
- hur var koordineringen av aktiviteter? 
- hur upplevdes väntetiden? 
- hur var stödet? 
- hur var informationen? 
- hur var tillgängligheten? 
- vilka problem eller bekymmer har du/ni upplevt under perioden? 
- vad har man för behov under perioden? 
 
Tema 2: Diagnos 
Beskriv era erfarenheter av hur diagnosbeskedet gick till och tiden runt detta? 
- på vilket sett gavs informationen?  
- på vilket sett fick du/ni stöd efter diagnos? 
- vad var bra respektive dåligt? 
- hur skulle du vilja att det var? 
 
Tema 3: Uppföljning 
Beskriv era erfarenheter av hur uppföljningen efter behandlingen har varit? 
- vad har varit bra och vad har varit dåligt? 
- stötte du på problem eller bekymmer under perioden? 
- hur har tillgängligheten varit? 
- hur och på vilket sett har du/ni tillgodogjort er information? 
- Vilka behov har man under denna period som patient/närstående? 
 
Tema 4: Förbättring 
- hur ser ni på kontaktsjuksköterskefunktionen? 
- hur skulle ni vilja att en sådan funktion utformades? 
 
Om tid finns, fördjupning 
Vad är god tillgänglighet? 
Hur ser ni på information? Hur ska den ges, följas upp? 
Vad skulle kunna bli bättre? 

Intervju II. Frågor fokusgrupp (projektgrupp): 
Tema 1: Problematiken med patientgruppen och processen 
- Vilka mål har ni kring vården för patienter som har fått diagnosen cancer? 
- Vilka utmaningar/svårigheter ser ni när det gäller omhändertagandet i cancervården och att 
nå målen? 
- Var blir det fördröjningar eller andra brister i processen och vad beror de på? 
 
Tema 2: Tidigare erfarenheter - intervention 
- Vad gör ni idag för att hantera de hinder som finns för att nå målen för patienter med can-
cer? 
- Hur genomfördes ovanstående åtgärder (metod, projekt) och hur följdess resultatet upp? 
 
Tema 4: Resultat 



 

47 
 

- Genomfördes förändringarna som planerat? 
- Vad anser ni fungerar bättre eller sämre idag? Resultat? 
- Vad blev bättre för patienterna? för personal? 
 
Tema 4: Förbättringsinsats 
- Vad behöver man göra framöver för att förbättra cancervården? 
- Vilken roll anser ni att kontaktsjuksköterskan bör ha runt vården av en cancerpatient? 
- Vad har patienterna/närstående för behov? (utredningsfas, diagnosfas, uppföljningsfas) 
- Vad har personalen för behov i cancerprocessen? 
- Vad skulle underlätta respektive hindra vårt fortsatta arbete med att ge en god cancervård?  

Intervju III. Frågor fokusgrupp (kontaktsjuksköterskor): 
Tema 1 - behov 
Vad är behov för patienten för er? 
Vilka behov har ni påträffat hos patienter och anhöriga under er tid som kssk? 
Har ni under ert arbete påträffat behov hos patienter/anhöriga som ni inte tidigare trodde 
fanns? 
Vilka utmaningar/svårigheter ser ni när det gäller att tillmötesgå behov och ge ett gott omhän-
dertagande? 
Vad har blivit bättre för patienter och anhöriga under projektet med kssk? 
Vad har blivit bättre för personalen under projektet med kssk? Vilka behov har man som per-
sonal under cancerprocessen? 
Har något blivit sämre för patienter/personal/anhöriga? 
Vad har vi idag för mål för våra cancerpatienter? 
Vad kan vi göra ytterligare för att tillmötesgå patienter och anhörigas behov? 
Har dagens diskussioner här väckt några reflektioner om behovs hos er? 
 
Tema 2 - förbättringsarbete 
Vad tycker ni om vårt arbetssätt med telefonmöten, mail, studiebesök mm? Framgångsfak-
torer, hinder? 
Ge exempel på något som gått bra respektive dåligt? 
Genomfördes projektarbetet som planerat? 
Hur skulle man kunna arbeta med framtida förbättringsarbeten på kliniken? 
 

Intervju IV. Frågor fokusgrupp (patient, närstående): 
Tema 1: Utredning 
Beskriv era erfarenheter av hur utredningen hos oss upplevdes 

- vad har varit bra? 
- vad har varit dåligt? 

- hur var koordineringen av aktiviteter? 
- hur upplevdes väntetiden? 
- hur var stödet? 
- hur var informationen? 
- hur var tillgängligheten? 
- vad har man generellt för behov under perioden? 
 
Tema 2: Diagnos 
Beskriv era erfarenheter av hur diagnosbeskedet gick till och tiden runt detta? 
- på vilket sett gavs informationen?  
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- på vilket sett fick du/ni stöd efter diagnos? 
- vad var bra? 
- vad var dåligt? 
- hur skulle du vilja att det var? 
 
Tema 3: Uppföljning 
Beskriv era erfarenheter av hur uppföljningen efter behandlingen har varit? 

- vad har varit bra? 
-  vad har varit dåligt? 

- hur har tillgängligheten varit? 
- hur och på vilket sett har du/ni tillgodogjort er information? 
- Vilka behov har man under denna period som patient/närstående? 
 
Tema 4: Förbättring 
- hur ser ni på kontaktsjuksköterskefunktionen? 
- hur skulle ni vilja att en sådan funktion utformades? 
 
Genomgång av Kano modell 
 
Post-it lappar med nedskrivna behov. Gemensam placering av behovslappar i koordinatsy-
stem. 
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Bilaga 6 

Uppdragsbeskrivning Kontaktsjuksköterska, Huvud- halscancer, ÖNH-kliniken 
Sörmland 
Bakgrund 
Alla patienter har rätt till en fast vårdkontakt. Enligt Nationella Cancerstrategin ska alla can-
cerpatienter erbjudas kontaktsjuksköterska. En fast kontaktperson på den vårdande kliniken är 
en viktig kvalitetsfaktor för cancervården. 
 
Syfte 
Att skapa en behovsanpassad arbetsrutin som ska kvalitetssäkra patientens väg genom vård-
kedjan. Patienter och närstående ska känna sig trygga, delaktiga och väl omhändertagna.  
 
En kontaktsjuksköterska på ÖNH-kliniken Sörmland ska... 
… vara en tydligt namngiven person för patienten 
… vara tillgänglig per telefon/sms/e-mail enligt överenskommelse mellan kontaktsjukskö-
terska och patient 
… informera om kommande steg i vårdprocessen 
… förmedla kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov 
… ge psykosocialt stöd till patient och närstående 
… förebygga och åtgärda biverkningar (smärta, viktnedgång, nutritionssvårigheter, oro) 
… bistå med praktiskt stöd runt cancervården (bokning av resor/hotell mm) 
… tillse att patienten känner sig delaktig och välinformerad  
… ansvara för aktiva överlämningar till nyckelpersoner i patientens vårdkedja 
… aktivt bevaka ledtider. Kontaktsjuksköterskan ska fungera som samordnare för att säker-
ställa att patienten inte utsetts för onödig väntan 
… dokumentera i omvårdnadsanteckning 
… om möjligt delta vid diagnosbesked hos läkare 
… i möjligaste mån boka återbesök 
 
Kliniken ansvarar för att … 
… kontaktsjuksköterska utses 
… en tydlig skriftlig uppdragsbeskrivning föreligger 
… tid finns för uppdraget 
… kontaktsjuksköterskan får adekvat utbildning för uppdraget  
 
Tips på patientinformation 
Min Vårdplan – utredning 
Min guide till säker vård 
Den ofrivillige resenären – en bok om din cancerresa 
 
Stöd i handläggning 
Checklista 1 och 2 
Nybesök Kontaktsjuksköterska 
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Bilaga 7 

Kano modell med patientbehov 
 

Behov efter analys av intervju I-III samt observationer och reflektioner, utplacerat i Kano modell utan 
inbördes rangordning 
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