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1) Vårdavdelningarnas
utvecklingsplan

2) Information

3) Kompetens
försörjning

4) Kunskap i alla led

5) Cancervårdens högsta 
ledning i regionen

6) Mätning och
 uppföljning

7) Information för den
 enskilde medarbetaren
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1 ) Vårdavdelningarnas utvecklingsplan ( 14 påståenden)

• samarbete i utvecklingsarbetet ske
både inom kliniken och tillsammans
med andra kliniker.

• det ske en satsning på en stabil
personalgrupp och kontinuitet.

• den innehålla konkreta förslag på
åtgärder.

• någon form av uppföljning ske i
verksamheten så att vi säkerställer
att vi gör det vi ska.

• alla personalkategorier involveras i
arbetet.

• tid kunna avsättas för alla de
medarbetare som skall driva
igenom förändringarna.

• det finnas inspriation i form av goda
exempel.

• personer med specialkunskap
delge sin kunskap till kollegor.

• planen vara föremål för uppföljning
och eventuell revision.

• det vid behov kopplas
förbättringsarbete till de prioriterade
områdena.

• det finnas ett tydligt fokus på få
saker/år för att åstadkomma
förbättringar.

• fortbildningar hållas.

• ökat samarbete ske mellan olika
yrkeskategorier med bättre
team-möjlighet och samordning
kring patienter med omfattande
problem.

• den innehålla tydliga, realistiska
mål.



2017-10-26 RCC Väst| Concept mapping

2 ) Information ( 19 påståenden)

• detta implenteras hos alla nivåer på min
arbetsplats

• jag veta vad det är, det kan hända att jag hört
talas om innehållet men inte sätter det i
samband med benämningen utvecklingsplan.

• huvuddragen i denna finnas på sjukhusets
externa och interna hemsida.

• alla medarbetare som ska arbeta i
verksamheten veta om den

• andra professioner känna till den.
• jag och mina närmsta kollegor känna till den

och fördjupa oss i innehållet.
• den bli mer lättöverskådlig i en kortversion.
• vår palliativa enhet få kännedom om

utvecklingsplanen.
• den vara lätt tillgänglig.
• någon ansvarig komma till vår enhet och

presentera planen.
• alla medarbetare inom kommun och landsting

känna till den.

• vi får mer förståelse kring att planen inte är ett
fritt valt arbete utan något som är ålagt oss att
arbeta efter

• jag få veta den långsiktliga strategin.

• jag som enskild medarbetare informeras om
den.

• jag, när ett mål eller handlingsplan beslutas, få
kommunikationsmaterial om varför.

• medarbetarna känna till målen.

• det finnas spridning av information bland alla
som arbetar med detta ute i verksamheten, inte
bara för dem som jobbar för RCC.

• verksamhetsledningen och min närmsta chef
gå ut med att vi skall arbeta efter den och hur vi
skall arbeta efter den.

• det ske löpande diskussioner som knyter an till
utvecklingsplanen på verksamhets och
enhetsnivå.
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3 ) Kompetensförsörjning ( 6 påståenden)

• vi mer administrativ personal för
övertag av många adm uppgifter
som
specialist-/kontaktsjuksköterskor
har i dag.

• vi strategier för att göra den
onkologiska vården till en attraktiv
specialistinriktning.

• fokus sättas på bristkategorier:
rekrytering och utbildning.

• det finnas kompetensmässiga
förutsättningar för att lyckas.

• fysiska resurser öka, t.ex.
strålbehandlingskapacitet,
operationsutrymmen och
sängplatser.

• det finnas mer personal som kan
utföra det arbeta som behöver
göras; läkare, sköterskor,
medicinska sekreterare, dietister,
arbetsterapeuter, patologer m.m.
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4 ) Kunskap i alla led ( 10 påståenden)

• den bli välkänd i
linjeorganisationen.

• mina chefer informera om att
planen finns.

• den vara känd inom alla
professioner inom verksamheten
för att förenkla implementering.

• chefer på avdelningsnivå få
obligatorisk utbildning för det räcker
inte att beslut tagits i
ledningsgrupper.

• andra berörda förvaltningar och
verksamheter informeras om
innehållet.

• nås ut till enheterna i regionen.

• sjukhusledningen och
klinikledningen ta initiativ för att
informera och diskutera planen, t ex
vid APT eller utvecklingsdagar.

• RCC regelbundet informera om
pågående förbättringsarbeten och
mål, som kan väcka ideér hos
andra medarbetare.

• mina chefer vara väl insatta och
engagerade i ämnet för att inspirera
medarbetarna.

• verksamhetsledningen och min
närmsta chef känna till den.
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5 ) Cancervårdens högsta ledning i regionen ( 19 påståenden)

• avstämning gentemot nationella vårdprogram
ske.

• det finnas en implementeringsplan där samtliga
lokala beslutsfattare är involverade med fokus
på inte bara de ekonomiska målen.

• cheferna vara insatta i vad som behöver göras
och stötta sina anställda.

• den vara resurssatt och kopplad till tydliga mål
som följs upp av chefer i linjen.

• visionen och målen behöver vara kända i hela
organisationen så att vi vet att vi strävar mot
samma mål.

• ledningen regelbundet återkoppla om vad som
görs inom olika delar av utvecklingsplanen, vad
som fungerat bättre/sämre hittills.

• man väl fungerande informationssystem genom
hela vårdkedjan.

• vi projektledare med tydlig förankring i
linjestrukturen.

• ledning och chefläkarfunktion ge information
och uppdrag för utveckling av cancervården.

• det förtydligas vad som gäller enbart gäller
VGR och vad som gäller hela Västra
Sjukvårdsregionen.

• konsensus kring begreppbetydelse uppnås.

• direktiv komma uppifrån samt mer tyngd åt
RCC rekommendationer.

• våra chefer i kommun och landsting vara aktiva.

• den vara tydligt förankrad i regionledningen och
avstämd med övriga mål.

• verksamhetschefer veta om och vilja
implemetera den i linjen.

• planen förklara hur ansvarsfördelningen för
olika delar ser ut.

• fokus läggas på att hjälpa verksamheten att
uppnå målen istället för att bara mäta och
diskutera.

• den tydligt prioriteras av de folkvalda och
beställarna.

• en grundläggande nivåstrukturering göras där
det klart framgår vad som förväntas av olika
enheter.
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6 ) Mätning och uppföljning ( 12 påståenden)

• mätbara kvalitetsindikatorer kunna
definieras baserat på planen.

• kvalitetregister lyftas fram mer.
• den fokusera på de allvarliga brister

vi behöver förändra.
• samordning mellan alla delar av

sjukvården ske.
• patienter och närstående göras mer

delaktiga i planen.
• den sättas i relation till

standardiserade vårdförlopp, då
standardiserade vårdförlopp är
överordnade det som är beslutat
regionalt.

• alla olika professioner arbeta mot
samma mål.

• planen vara ekonomiskt förankrad.

• de regionala processägarna få de
resurser som behövs för att bevaka
sina områden på regional nivå.

• det framgå vad som förväntas
genomföras med skall och bör krav.

• vi mer feedback ifrån specialister till
primärvården med info om vad
händer med patienter under
vårdprocessen.

• det finnas tillgång till
sjukhusjournaler på nätet så man
inte gör dubbelarbete.
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7 ) Information för den enskilde medarbetaren ( 20 påståenden)

• den vara tillräckligt enkel och anpassningsbar
för mitt verksamhetsområde.

• det dagliga arbetet grundas på
utvecklingsplanen.

• verksamheten få möjlighet att sätta oss in i hur
vi kan använda den i vårt arbete.

• jag få särskild kunskap om de delar i planen
som påverkar just mitt arbetsområde.

• alla som arbetar ständigt bli påminda om vad vi
ska jobba mot för mål.

• alla i min arbetsgrupp vara väl insatta i
utvecklingsplanen och få tydliga instruktioner
om hur vi på vår enhet skall jobba vidare på
detta.

• medarbetarna betydligt mer information om hur
den skall omsättas i konkreta åtgärder i
verksamheten.

• innehållet brytas ner och tolkas så att det bli
tydligt vad det innebär för just mitt arbete.

• människor i vårdens vardag snarare få
förutsättningar att tillämpa innehållet än att
känna till den.

• den konkretiseras så att det blir tydligt vad just
jag kan bidra med för att förverkliga planen.

• en genomgång av den göras på arbetsplatsen.

• jag hålla mig uppdaterad om innehållet i planen
och arbeta utifrån denna.

• det sättas krav på mig att arbeta utifrån den.

• det vara tydligt vad som behöver förändras i
min verksamhet.

• jag känna mig delaktig.

• vår enhet tillsammans översätta eventuella mål
i utvecklingsplanen till konkreta arbetsuppgifter
att ta itu med.

• vi på enheterna gå igenom den med jämna
mellanrum.

• jag tid att ta del av den och göra eventuella
åtgärder.

• planen diskuteras med medarbetare innan den
antas för bättre förankring.

• den implementeras i den direkta vården på
avdelningsnivå.
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Go Zone Viktigt Genomförbart
Vårdavdelningarnas utvecklingsplan
(14) någon form av uppföljning ske i verksamheten så att
vi säkerställer att vi gör det vi ska.

4.32 3.55

(86) den innehålla tydliga, realistiska mål. 4.26 3.61
Information
(28) alla medarbetare som ska arbeta i verksamheten ve-
ta om den

4.34 3.42

(49) den vara lätt tillgänglig. 4.47 4.00
(89) det finnas spridning av information bland alla som
arbetar med detta ute i verksamheten, inte bara för dem
som jobbar för RCC.

4.34 4.03

(95) verksamhetsledningen och min närmsta chef gå ut
med att vi skall arbeta efter den och hur vi skall arbeta
efter den.

4.53 3.66

Kunskap i alla led
(4) den bli välkänd i linjeorganisationen. 4.50 3.46
(20) mina chefer informera om att planen finns. 4.24 3.89
(96) verksamhetsledningen och min närmsta chef känna
till den.

4.61 4.13

Cancervårdens högsta ledning i regionen
(5) avstämning gentemot nationella vårdprogram ske. 4.42 3.79
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No-go zone Viktigt Genomförbart
Vårdavdelningarnas utvecklingsplan
(6) det ske en satsning på en stabil personalgrupp och
kontinuitet.

3.58 2.47

Information
(30) andra professioner känna till den. 3.61 2.82
(57) alla medarbetare inom kommun och landsting känna
till den.

2.95 1.92

Cancervårdens högsta ledning i regionen
(41) vi projektledare med tydlig förankring i linjestruktu-
ren.

3.41 2.81

(60) konsensus kring begreppbetydelse uppnås. 3.11 2.58
Mätning och uppföljning
(81) vi mer feedback ifrån specialister till primärvården
med info om vad händer med patienter under vårdpro-
cessen.

3.65 2.51

Information för den enskilde medarbetaren
(16) det dagliga arbetet grundas på utvecklingsplanen. 3.63 2.76
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