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UTVÄRDERING AV GENOMSLAGET AV DEN REGIONALA 
CANCERPLANEN I VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN MED 
CONCEPT MAPPING 

På uppdrag av Regionalt cancercentrum västs (RCC Väst) verksamhetschef Thomas Björk-
Eriksson har en studie med syfte att utvärdera kännedomen om och användadet av den regionala 
utvecklingsplanen från 2015 ”En ännu bättre cancervård” genomförts.  

Syftet med den nu genomförda studien var att svara på om regionala utvecklingsplanen i 
cancervård var känd och om den används samt vad som skulle behövas för att den skulle bli ett 
naturligt verktyg och en del i vardagen för medarbetare inom cancervården. 

Planen utarbetades av medarbetare på RCC Väst i samråd med en regional projektgrupp och de 
regionala processägarna för cancersjukvården. Den beslutades våren 2015 av Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen och Hälso- och sjukvårdsutskottet i Region 
Halland. Innehåll i planen är en genomgång av cancervårdens utveckling i regionen samt 
formulerade mål för definierade strategiska utvecklingsområden. Arbetssätt och verktyg finns 
definierade. Dokumentet är allmänt hållet i den bemärkelsen att det skall kunna appliceras på alla 
cancerdiagnoser.   

I arbetet med framtagande och implementering av den regionala utvecklingsplanen saknas en 
utvärdering av hur dokumentet har påverkat/påverkar de verksamheter den riktar sig till vad 
gäller strategiska utvecklingsområden, arbetssätt och verktyg samt uppföljning. För att få en 
tydligare bild av både möjligheter och hinder vad gäller implementering behöver de intressenter 
som berörs tillfrågas om detta. Med metoden ”Concept mapping” tillkommer, förutom en 
utvärdering, även ett aktivt deltagande där förbättringsmöjligheter definieras, konkretiseras och 
realiseras i verksamheten med stöd av forskarteamet. Till skillnad från sedvanlig 
enkätundersökning växer frågeställningar och potentiella lösningar fram under projektets gång 
och det är intressenterna själva som definierar och värderar dessa. Detta gör att metoden är både 
en studie och ett förbättringsarbete på samma gång.  

Hypotesen är att man som enskild medarbetare inte arbetar med regionala cancerplanen på ett 
medvetet eller strukturerat sätt och förbättringsdelen i studien syftar till att bidra med förslag för 
hur planen ska bli mer känd, få bättre genomslag och upplevas som ett stöd i det dagliga arbetet i 
cancervården. Det kan också bli klarlagt vem som ansvarar för att de olika förslagen genomförs i 
praktiken.  

Etik 
Etikprövningsnämnden fann vid ansökan att studien inte omfattades av etikprövningslagen och 
därför inte behövde genomgå etikprövning.  

Metod 
Concept mapping är en mixed-methods metod med deltagarmedverkan som använder 
brainstorming och sortering av data i olika steg (kvalitativ metod), följt av multidimensionell 
scaling och hieratisk klusteranalys (kvantitativ metod). Resultatet av en Concept mapping studie 
ger en strukturerad, datadriven, visuell representation av idéer och tankar från en grupp deltagare.  

Concept mapping genomfördes i en 4-stegs standardiserad process bestående av: 
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1: generering av idéer, 2: sortering av idéer, 3: analys av data och slutligen 4: reflektion av 
framtagna begreppskartor samt värdering av idéer utifrån genomförbarhet och betydelse. De 
intressenter som har varit inbjudna (studiegruppen) är forskare, verksamhetsutvecklare, regionala 
processägare (läkare), verksamhetschef RCC Väst samt representanter för de olika 
verksamheterna som bedriver cancervård. Hit räknas linjechefer, lokala processledare, 
ordföranden i omvårdnadsgrupper, kontaktsjuksköterskor, RCC-personal, läkare i primärvården 
samt rehabiliteringspersonal (dietister, fysioterapeuter och kuratorer). Deltagarna har ingått i sju 
grupper om 12–24 personer formade utifrån verksamhet och funktion.  

Datainsamling och resultat 
I steg 1, generering av idéer, tillfrågades totalt 335 personer om deltagande via länk till en enkät.  
Se tabell 1 för uppdelning av grupper och svarsfrekvens. Då svarsfrekvensen var låg i de 
planerade grupperna lokala processledare, primärvård samt kontrollgrupp (personer som arbetar i 
cancervården, men inte är med i något RCC nätverk eller i chefsposition) blev detta i stället en 
sammanslagen grupp benämnd kontrollgrupp. 

Deltagarna fick först svara på två frågor:  

 

 

 

Därefter ombads deltagarna att komplettera påståendet:  ”För att den regionala 
utvecklingsplanen i cancervård ska vara användbar och en naturlig del i mitt arbete 
behöver...” till 2–5 fullständiga meningar. Detta resulterade i 387 förslag.  

Forskargruppen gallrade dessa till 100 förslag utifrån principen att förslaget skulle svara på frågan, 
vara unikt och endast ett förslag per mening. Då metoden syftar till att få fram unika förslag, 
snarare än frekvens av hur många gånger ett förslag kom fram, redovisas inte fördelningen av 
förslag i denna rapport.  
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Tabell 1. Grupper, tillfrågade och deltog i steg 1 – idégenerering 

 

I steg 2, sortering av idéer, tillfrågades deltagare från de sju grupperna om att sortera de 100 
förslagen individuellt. 16 deltagare accepterade och deltog, det vill säga minst två personer från de 
två grupperna och i två grupper deltog tre personer. En ny länk skickades ut till deltagarna där de 
fick sortera förslagen i grupper de ansåg höra ihop och därefter namnge grupperna. Resultatet av 
sorteringen översattes i steg 3 med hjälp av dataanalys till en Concept map, en så kallad 
konceptkarta, där avståendet mellan påståenden som ofta tycks höra ihop är litet och avståendet 
mellan påståenden som sällan tycks höra ihop är stort. Med hjälp av konceptkartan gick det att 
identifiera sju genomgående teman bland påståendena, så kallade kluster. 

Grupp Tillfrågade  Deltog 

Förvaltnings och 
sjukhusledning 

27 16 (59%) 

Verksamhetschefer, sektions- 
och enhetschefer inom 
cancervården 

33 12 (36%) 

RCC personal 61 24 (39%) 

Regionala processägare 34 16 (47%) 

Rehab 40 13 (33%) 

Ordförande ssk-nätverk och 
kssk 

35 14 (40%) 

Kontrollgrupp 105 18 (17%) 

Total 335 115 (34%) 
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Slutligen, i steg 4, inbjöds samtliga deltagare från steg 1–3 samt ytterligare intressenter att delta i 
en dialogdag kring resultatet. Här deltog 39 personer uppdelat på sex yrkeskategorier (chefer, 
RCC-personal, läkare, sjuksköterskor, rehab-personal samt övrigt). På förmiddagen presenterades 
resultatet av studien via konceptkartan. Därefter ombads deltagarna att, var och en individuellt, 
värdera de 100 förslagen i de sju klustren/grupperna utifrån viktighet och genomförbarhet. 
Värderingen gjordes på en skala 1–5 där 5 var mycket viktigt avseende frågan om viktighet 
respektive lätt att genomföra avseende frågan om genomförbarhet. Dessa resultat översattes 
omedelbart till en go- no go-zon-bild, vilket ledde till att en top-10 lista över vilka förslag som var 
bäst att börja arbeta med kunde presenteras redan vid lunch samma dag. På eftermiddagen blev 
deltagarna placerade i tvärprofessionella grupper där dessa förslag diskuterades och 
presenterades.  

Förutom top-10 listan kunde även så kallade ladder-graphs visas, där deltagarna kunde se hur de 
olika yrkesgrupperna hade värderat förslagen och direkt diskutera detta. Värt att notera är att här 
blir det ett medelvärde av de olika deltagarnas värdering som visas på gruppnivå.  

Nedan redovisas go- no go-zon-bild, top-10 listan samt ett urval av ladder-graphs. Samtliga bilder 
finns att tillgå på www.cancercentrum.se/vast och kan användas fritt (med hjälp av denna 
rapport) av den det berör i utvecklingsarbeten i cancervården.  
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Top-10 lista utifrån värdering av viktighet och genomförbarhet av samtliga deltagare 
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Samtliga deltagares värdering av de sju områdena/klustren i konceptkartan. 
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Sjuksköterskors värdering av de 7 områden/kluster i konceptkartan. 
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Jämförelse chefer och RCC personal på värdering av genomförbarhet för de 7 områden/kluster i 
konceptkartan. 

Sammanfattning av diskussionerna 
Värt att notera var att klustret ”Kompetensförsörjning” värderades högst på viktighet, men 
betydligt lägre på genomförbarhet, vilket gjorde att det inte hamnade i go-zon eller på top-10 
listan. Detta ansåg deltagarna behöver lyftas till högre instans, vilket också kommer att göras via 
denna rapport och i en presentation för Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Ett exempel på hur detta 
uttrycktes var: Även om inte punkten kompetensförsörjning är med ”i topp” så är grunden i arbetet med ” de 
topp 10” att vi har en bra kompetensförsörjning. Ytterligare kommentar: Workshifting pågår på avdelningen 
utan att man har en plan, detta är inte bra utan löser bara akuta problem. 

Det framkom också önskemål/tankar kring att planen ska vara ett mer levande dokument som 
uppdateras årligen, då så mycket hinner ändras att en tryckt version fort blir inaktuell. Dessutom 
behövs nya områden, till exempel bättre vård av utlandsfödda, föras in. 

Nedan följer de punkter som fördes fram under respektive kluster/område där top-10 förslagen 
hamnade. Hittills (2017-11-20) har ingen ytterligare analys gjorts, se Fortsatt arbete efter 
dialogdagen, sidan 14. 

Vårdavdelningarnas utvecklingsplan  

• Sätt realistiska men ambitiösa mål. 

• Viktigt med utvecklingsmöjligheter på enheten, att tiden blir avsatt, öronmärkt, och inte 
få ta ut ledigt den tiden.  
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• Exempel: JK har en halvdag/vecka som kallas EAT då man kan se över sina 
ansvarsområden.  

• Exempel: På bröstcentrum försöker man arbeta med sina arbetsområden när 
läkarna inte är i tjänst.  

• Enhetschefens ansvar att ge förutsättning men individens att ta ansvar för att genomföra. 

• Chefens uppgift att tillsammans med medarbetarna bestämma vad som ska följas upp, 
vad är viktigast och mest relevant för verksamheten? 

• Genom SVF når vi flera mål – vi behöver veta vad som blir ”över” och behöver arbetas 
mot. 

• Båda hänger ihop, SVF, tider, hur organisera? Finns tydlig kravspecifikation som man ska 
hitta former för att lösa.  

• Använda feed-back från patienter i utvecklingsarbetet, snabb feedback ger motivation  

• Hur ta in patienterna i cancervårdens utvecklingsarbete? 

• Teambildning är bra i sådana här frågor, ibland spetskunskap och ibland generella frågor. 
Chefen behöver peka ut riktningen och vara tydlig med vilka mål man har. Då kan 
spetskompetens användas på rätt sätt. 

• Planen behöver konkretiseras för att vara användarvänlig. 

• Den som har ansvar för området har även ansvar för uppföljning. Ta fram resultat och 
presentera. 

• Verksamheterna har andra planer som de följer upp, gör på samma sätt med 
utvecklingsplanen så arbetssättet känns igen.  

• Man måste följa upp mål för att kunna utvärdera. Bra att använda kvalitetsregister där det 
går! Bra med ”kalla siffror” för att kunna utvärdera. 

• Skapa ett forum till exempel en arbetsgrupp med medarbetare och chef som behöver se 
över vilka områden som berör enheten. Vi arbetar ofta efter planen utan att veta om det, 
bra om man då kan se hur planen efterlevs i olika nivåer. Detta kan gås igenom på till 
exempel APT. 

• Man behöver ha en avsatt tid för förbättringsarbete, t ex ta fram mål som man tar fram 
strategier att uppnå och sedan reflektera över.  

• Läkarsekreterare glöms bort ibland? Kan de bli delaktiga, kan de vara med i en 
arbetsgrupp. 

• Arbeta med planen i projektform, lyfta fram exempel med hur man arbetat med ett 
område tidigare, visa mål och sedan utvärdering.   

• Inventera redan existerande grupper och använda allas kompetens i arbetet, till exempel 
specialistsjuksköterskor.  

• Regionala medicinska riktlinjer viktiga, vem gör vad i vår region. Vissa saker lätta att 
mäta, till exempel multidisciplinär konferens.  

• Använd planen som en checkbok för att se vad som redan är gjort.  

• Planen ska ”sitta i väggarna” och det ska kunna efterlevas av nyanställda.  

• Möten där man diskuterar hur man jobbar behövs, annat än APT.  

• Planen är en värdegrund, men behöver anpassas till den aktuella verksamheten.  

• Tvärprofessionella grupper för att utarbeta mätetal och mål. 

• Planen ska vara klar och tydlig vid brytpunkterna (mellan olika 
vårdinrättningar/vårdenheter)  

• Svårt med mätetal, att hitta lämpliga mätmetoder. Regiongemensamma mätetal, för 
utvärdering av regionens arbete. 
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• Regionalt cancercentrum väst kan lära oss att arbeta med konkreta mätetal och 
metoder för uppföljning av planen. 

Information 

• Vem tar emot information som skickas i linjen? Hur säkerställs att informationen kommit 
fram till rätt mottagare? 

• Visa planen redan vid anställning så att den blir känd direkt. 

• Regionalt cancercentrum väst kan visa och påminna om planen vid möten. 

• Återkoppling i linjen åt båda håll. Chefer måste ha kunskap om vad som sker, måste 
återkoppla efter möten och så vidare. Detta kan spridas på APT och klinikdagar. 

• Förenklad, mindre spretig version av planen behövs. 

• Kortversion med PP-presentation borde finnas som kan användas på den egna kliniken 
som information. 

• Alla på mötet idag har ansvar att föra ut info om planen.  

• Regionalt cancercentrum västs hemsida anses svår, kanske planen ska finnas på enheterna 
också?  

• Regionalt cancercentrum väst informera mer om sin verksamhet och vilken 
kunskapsbank som finns ute i regionen för alla verksamheter (som är berörda) – turné 

• Önskar kortversion av den!  för att lätt kunna presentera på till exempel APT. En 
sammanfattning. 

• Planen är för omfattande svår att presentera. 

• Önskas presentationsmaterial av planen med en sammanfattning. 

• Bra att kunna presentera på samma sätt oavsett verksamhet då bra med kortversion. 

Kunskap i alla led 

• Förankring på ledningsnivå viktigt! 

• Viktigt med återkoppling i linjen åt båda håll. 

• Viktigt att cheferna har kunskap, idag saknar en del chefer vårdbakgrund.  

• Viktigt att linjen får information om vilka projekt och utvecklingsområden som finns på 
enheterna. 

• Planen kan eventuellt leda till bättre samarbete mellan olika discipliner. Planen ger en 
samlad bild över patientens vårdprocess. 

Cancervårdens högsta ledning i regionen 

• Viktigt att nationella vårdprogram går hand i hand med den regionala planen.  

• Ansvaret ligger på Regionalt cancercentrum väst. 

• Viktigt med harmoni mellan nationella vårdprogram och verklighet. Regionala medicinska 
riktlinjer viktigt. 

• Avstämning med nationella vårdprogram och planen i tvärprofessionella grupper och 
forum. 

Fortsatt arbete efter dialogdagen 

• Studien kommer att beskrivas i två vetenskapliga artiklar, en med fokus på resultat och en 
på process. Analys och bearbetning sker i samverkan med forskare från University of 
Cincinnati, med vilka RCC Väst har ett väl etablerat samarbete. I samband med detta 
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kommer även metoden Concept mapping att utvärderas för att ta ställning till fler 
potentiella användningsområden.  

• Utvecklingsledare på Regionalt cancercentrum väst kommer att få tillgång till resultatet 
för att kunna visa och arbeta med det i processgrupper. 

• Resultatet kommer att presenteras för samtliga regionala processägare i december 2017. 

• Resultatet kommer att presenteras för Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och Hälso- och 
sjukvårdsdirektören. 

 

 

 

 

 

 



REGIONALT CANCERCENTRUM VÄST 

 

16 

 

Utvärdering av genomslaget av den 

regionala cancerplanen i västra 

sjukvårdsregionen med Concept Mapping 

 

Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland.  
Vi arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård genom samverkan och lärande.  

www.rccvast.se 
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