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Onkologisk dagvård
Onkologisk dagvårdsavdelningen
har ansvar för den medicinska
intravenösa onkologiska behandling
som ges i öppenvård.
Till Onkologisk dagvård kommer patienter med
bröst-, tarm- och prostatacancer för behandling.
Avdelningen arbetar i nära samarbete med onkologer,
med Bröstcentrum och Kirurgmottagningen samt
sjukhusets övriga professioner som är involverade i
cancerpatienters vård och omvårdnad. På Onkologisk
dagvårdsavdelning arbetar 10 sjuksköterskor, alla
med lång erfarenhet av cancervård och flertalet med
specialistutbildning i onkologi.

Medicinsk verksamhet
Till Onkologisk dagvårdsavdelning kommer patienter för
att få medicinsk onkologisk behandling där cytostatika
och olika antikroppsbehandlingar står för huvudparten
av de behandlingar som ges. Till detta tillkommer
skelettstärkande medicinering, blodtransfusioner
och en omfattande telefonrådgivning till patienter
och närstående som är aktuella för onkologisk
behandling. Till avdelningen kommer även patienter
med akuta besvär relaterade till cancersjukdomen
eller givna behandlingar men som inte är i behov av
akutmottagningens resurser.
Patienter som kommer till Onkologisk dagvården
har alltid varit på nybesök hos onkolog på antingen
Bröstcentrum, Kirurg-mottagningen (tarm) eller PCC
och kommer till dagvården efter beslut på MDK om
behandling.
På Onkologiska dagvårdsavdelning behandlas patienter
med:
• Bröstcancer
• Koloncancer
• Rektalcancer
• Prostatacancer
Onkologisk dagvårdsavdelning har totalt 21 platser, 13
sängar och 8 behandlingsstolar, och tar emot upp till 50
patienter/ dag.

PICC-line
PICC-linemottagningen tillhör organisatoriskt
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Onkologisk dagvård. På PICC-linemottagningen arbetar
totalt 6 sjuksköterskor, varav 4 har sin anställning på
Onkologisk dagvård, alla med specialkunskap i att lägga
PICC-line.
PICC-linemottagningen ansvarar sjukhusövergripande
för patienter som behöver en PICC-line. PICClinemottagningen har under 2021 utökat från två till tre
fasta dagar för inläggning av PICC-line/vecka, tisdag,
torsdag och fredag, med 6 bokningsbara tider/dag.
Därutöver läggs PICC-line in vid behov. För polikliniska
patienter läggs PICC-line in på PICC-linemottagningen
på kirurgmottagningen, för inneliggande patienter
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kommer PICC-lineteamet till avdelningen och lägger
PICC-line. Totalt lades 753 PICC-line under 2021 varav
hälften var patienter i öppenvård och resterande
inneliggande patienter, en ökning med ca 15 % jämfört
med 2020.
Behovet av PICC-line ökar framför allt för inneliggande
patienter. PICC-lineverksamheten utökas vid
behov, målet är att alla patienter som behöver en
PICC-line ska få detta utan fördröjning av start av
cytostatikabehandling och inneliggande patienter ska
erhålla PICC-line inom något/några dygn.

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Onkologisk dagvård deltar i klinikens kvalitetsoch patientsäkerhetsarbete genom leanarbete,
avvikelsehantering och tvärprofessionella
förbättringsmöten och har ett nära samarbete
med samtliga personalkategorier. Avvikelser
inom avdelningen hanteras av linjechef med
stöd av kvalitetscontrollern och återkopplas på
arbetsplatsträffar och förbättringsmöten.
Att arbeta med cytostatika och cytotoxiska läkemedel
kräver kunskap och ett gediget säkerhetstänk för att
inte utsätta patient, sig själv eller övriga medarbetare för
risk.
Onkologisk dagvårdsdelningen:
• Har veckovisa förbättringsmöten där aktuella
frågor och problem finns på agendan. Avvikelser
diskuteras och följs upp på dessa möten samt på
APT.

Radiumhemmet
Karolinska Solna

Unilabs

• Deltar i klinikens kvalitets- och
patientsäkerhetsfrågor i de områden som berör
dagvården.
• Deltar i onkologsektionens gemensamma
möten och utbildningar och ordnar även egna
utbildningstillfällen.
Alla sjuksköterskor har genomgått cytostatikautbildning.
Nyanställd sjuksköterska arbetar under handledning
fram till genomgången utbildning.
Avdelningen har check in på morgonen då dagens och
morgondagens arbete/patienter gås igenom och samlas
även i slutet av arbetsdagen.
Alla cytotoxiska behandlingar ordineras elektroniskt i
Cytodos och har en upprättat kurregimbeskrivning med
doser, beredningar och infusionstider. Här finns även
angivet vilka blodprover som ska kontrolleras innan
start av behandling och vilka gränsvärden för dessa
blodprover som gäller. Regimer uppdateras i enlighet
med Nationella vårdprogram och terapisynopsis.

Förbättringsarbeten/projekt
Utbildningsfilmer
Avdelningen har varit med i utformandet och utförande
av flertal filmer riktade till patienter och vårdgivare, till
exempel film om hur det är att få cytostatikabehandling
eller lägga om PICC-line.
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PNR

Resultat

Sjuksköterska från dagvården deltar i PNR-grupp
(patient- och närståenderådgivare) tillsammans med
representanter från Bröstcentrum.

Sjukhusövergripande resultat och resultat i
patientflöde presenteras separat i andra delar av
kvalitetsredovisningen.

Cytodos

Nationella kvalitetsregister

Uppgradering av Cytodos har skett under året vilket
lett till förbättringar av systemet. Under året kommer
läkemedel ordinerade i Cytodos kunna överföras
elektroniskt till INCA, ett arbete som sker i samarbete
med RCC, IT-avdelningen och övriga sjukhus i
Stockholm. Ytterligare en uppdatering av Cytodos
planeras under våren.

Avdelningen bidrar till SVF-flödet genom att avsluta
SVF för patienter där start av behandling är cytostatika.
Onkologisk dagvård rapporterar inte självständigt till
något register.

PICC-line
En utökning av PICC-lineverksamheten har skett under
våren för att motsvara behovet på sjukhuset.

Omställningar till följd av Covid-19
Avdelningens arbete har till stora delar fortgått som
innan Covid-19. En minskning av patientantalet sågs
under våren, framför allt till följd av att färre patienter
genomgick screening men även till följd av att en
del patienter kunde gå över på tablettbehandling.
Under hösten har tillströmningen av patienter ökat
och i december hade avdelningen fler besök än året
innan. De patienter som sattes över på alternativa
tablettbehandlingar är nu i stor utsträckning åter med
intravenös behandling på dagvården.
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