
Vad är viktigt för mig?

Stöd för användning av formuläret

2021-02-19 Min vårdplan



Vad är viktigt för mig?

2021-02-19 Min vårdplan

• Formuläret Vad är viktigt för mig finns med när Min vårdplan via 

1177 Vårdguiden startas. 

• Formuläret stöttar vårdverksamheterna i att ha ett 

personcentrerat arbetssätt och kan öka patientens delaktighet i 

upprättandet av Min Vårdplan. 

• Patienten besvarar frågan Vad är viktigt för mig? och är på så sätt 

mer delaktig och medskapare i sin vård. 

• Frågan är öppet formulerad för att patienten inte ska styras i sitt 

svar och ger en möjlighet att diskutera patientens svar. 

• Svaret dokumenteras alltid i journalen och bekräftas av 

personalen.

• Svaret används av vårdpersonalen för att utforma ett så bra stöd 

som möjligt för att patienten ska kunna fokusera på det hen 

tycker är viktigt. Svaren kan till exempel ge personalen 

information om hur de bäst ska bemöta patienten eller vilket stöd 

som behövs.



Så ser formuläret ut i Min vårdplan
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Erfarenheter från verksamheter
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- Använd 

formuläret utifrån 

era patienter och 

hur ni arbetar 

med Min 

vårdplan.

- Vi ställer frågan när vi träffar patienten 
inför start av behandling, och nu även 

vid start av utredning. Ibland formulerar 
vi om den, till exempel ”Vad är viktigt att 

vi vet om dig nu inför behandlingen”. 
Om patienten redan besvarat frågan 
lyfter vi svaret och ber vid behov om 

förtydligande. 

- Det viktiga är att ni ställer 

själva frågan. Om patienten 

besvarar formuläret i Min 

vårdplan är mindre viktigt. 



Exempel på dokumenterade svar
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Patientens önskemål      Har ett litet barn och väntar sitt andra nu i dagarna. 

Vill kunna vara nära sin familj.

Patientens önskemål      Att vi är införstådda med att han är en orolig person 

och kan stötta

Patientens önskemål      Han vill att vi ska vara medvetna om att han har 

ett hett temperament. Han blir lätt arg och kan rusa ut 

för att få vara ifred en stund. Han beskriver att det går 

ganska snabbt över.


