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Identify  (Identifiera)  
På  onkologimottagningen  SKAS  Lidköping  vårdas  patienter  med  kirurgiska  eller  
urologiska  cancersjukdomar.  Patienterna  får  vanligtvis  någon  form  av  onkologisk  
behandling  (cytostatika,  antikroppar,  endokrin,  bisfosfonater).  Årligen  ges  ungefär  
1500  behandlingar.  Behandling  ges  i  adjuvant  (ca  60  %)  eller  palliativt  (ca  40  %)  
syfte.  Adjuvant  behandling  ges  under  sex  månader.  Palliativ  behandling  varierar  
alltifrån  enstaka  månader  till  att  behandling  ges  under  flera  år,  med  många  
brytpunkter  under  resans  gång.  Under  den  tid  patienten  är  aktuell  på  
onkologimottagningen  har  patienten  en  kontaktsjuksköterska  på  mottagningen.  Att  
genomgå  onkologisk  behandling  innebär  att  patienten  behöver  få  mycket  information  
och  kunskap  om  den  planerade  behandlingen  och  om  sin  sjukdom.  
Kontaktsjuksköterskan  (kssk)  behöver  också  efterhöra  patientens  behov  och  resurser  
i  den  uppkomna  situationen,  för  att  tillsammans  med  patienten  kunna  utforma  vården  
på  ett  sätt  som  passar  patienten.  Detta  görs  till  stor  del  redan  idag,  men  skriftlig  
individuellt  utformad  information  till  patienten  saknas.  Patientbroschyrer  används  då  
det  gäller  information  om  sjukdom,  behandling  och  egenvård.  I  kssk  roll  ingår  att  
informera  om  kommande  steg  i  vården  och  att  säkerställa  patientens  delaktighet  och  
inflytande  i  sin  vård.  

Inför  att  välja  område  för  förbättringsarbetet  har  diskussion  förts  med  
verksamhetschef,  enhetschef  och  kollegor  på  onkologimottagningen  för  att  identifiera  
problem/behov  i  verksamheten.  Att  utforma  och  införa  Min  vårdplan  i  verksamheten  
anses  vara  ett  högt  prioriterat  och  angeläget  område  för  att  öka  patientsäkerheten,  
öka  patientens  möjlighet  att  vara  delaktig  i  sin  vård  och  för  att  uppnå  gällande  
kvalitetskrav  för  cancervården.  Då  Min  vårdplan  inte  används  i  nuläget  blir  projektet  
ett  designprojekt.  

Min  vårdplan  är  ett  samlat  dokument  som  uppdateras  kontinuerligt.  Namnet  Min  
vårdplan  tydliggör  att  vårdplanen  skrivs  för  och  med  patienten.  Min  vårdplan  ska  
innehålla;;  

§   Kontaktuppgifter  till  läkare,  kontaktsjuksköterska  och  kurator  samt  andra  
viktiga  personer  

§   Tider  för  undersökningar  och  behandlingar  samt  en  beskrivning  av  när  olika  
åtgärder  ska  ske  

§   Stöd,  råd  och  åtgärder  under  behandling  och  rehabilitering  
§   Svar  på  praktiska  frågor  och  på  vad  patienten  kan  göra  själv  
§   Information  om  patientens  rättigheter,  t.ex.  rätten  till  second  opinion  
§   Efter  avslutad  behandling;;  tydlig  information  om  hur  den  fortsatta  

uppföljningen  ser  ut,  t.ex.  vem  patienten  ska  vända  sig  till  
§   Efter  avslutad  behandling;;  En  sammanfattning  av  vården  som  beskriver  vad  

patienten  har  varit  med  om  och  vad  som  är  viktigt  att  tänka  på.    

  

(Regionala  cancercentrum  i  samverkan)  

  



	  
	  

Riskanalys  

Ur  patientperspektiv  finns  inga  risker  med  projektet  att  införa  Min  vårdplan.  Ur  
medarbetarperspektiv  finns  det  en  risk  att  det  kan  upplevas  som  en  extra  belastning  i  
arbetet  att  införa  vårdplanen.  Denna  risk  hanteras  genom  att  engagera  medarbetarna  
i  projektet,  inhämta  åsikter.  

  

Define  (Definiera)  
Problembeskrivning  

§   Vad  är  problemet?  

I  nuläget  får  patienterna  på  onkologimottagningen  inte  någon  Min  vårdplan  under  
vårdtiden,  vilket  innebär  att  vi  inte  uppfyller  kravet  på  att  patienter  med  cancer  ska  få  
Min  vårdplan.  Vi  vet  inte  hur  patienterna  tycker  att  vårdplanen  ska  utformas  och  
användas  för  att  de  ska  uppleva  att  den  leder  till  en  förbättring  av  vården  och  ökade  
möjligheter  att  vara  en  delaktig  partner  i  utformandet  av  vården.  

§   Vad  är  frågeställningen?  

Vad  tycker  patienterna  att  Min  vårdplan  skulle  kunna  förbättra  för  dem?  Hur  är  det  
nu?  Vad  är  viktigt  att  Min  vårdplan  innehåller?  Hur  ska  den  utformas?  Hur  kan  den  
användas?  När  vill  patienterna  ha  den?  Hur  ska  den  kommuniceras  till  andra  
vårdgivare,  t.ex.  palliativt  team  eller  kirurgmottagning?  

§   Varför  måste  detta  göras?  

Enligt  SOU  2009:11  och  i  de  patientcentrerade  kriterierna  som  ska  utmärka  ett  
regionalt  cancercentrum  (Socialdepartementet:  2011)  framgår  att  en  individuell  
skriftlig  vårdplan,  benämnd  Min  vårdplan,  ska  tas  fram  för  varje  patient  med  cancer.  
Sveriges  Kommuner  och  Landsting  anser  att  synen  på  patienter  måste  förändras  mot  
en  syn  och  praktik  där  de  är  medskapare  av  vården.  Även  i  Patientlagen  (2014:821)  
stärks  patientens  ställning  som  delaktig  medskapare.  

y  =  Vi  vet  inte  hur  patienterna  vill  att  Min  vårdplan  ska  utformas  och  vad  i  
vårdplanen  som  är  viktigt  för  att  de  ska  uppleva  en  förbättring  av  vården.  

  

Syfte  

Syftet  med  projektet  är  att  patienter,  med  inte  botbar  cancersjukdom,  ska  få  Min  
vårdplan  då  vården  på  onkologimottagningen  påbörjas  och  att  den  sedan  uppdateras  
kontinuerligt.  Syftet  är  också  att  ta  reda  på  vad  patienterna  tycker  är  viktigt  i  
utformandet  av  vårdplanen.  

Mål  

Att  100  %  av  de  patienter  som  kommer  till  onkologimottagningen  SKAS  Lidköping,  
med  en  inte  botbar  cancersjukdom,  får  Min  vårdplan.  Målet  ska  vara  uppnått  2015-
12-31.    



	  
	  

Avgränsningar  

Projektet  avgränsas  till  att  involvera  patienter  med  inte  botbar  cancer  som  behandlas  
på  onkologimottagningen.  Dessa  patienter  har  ofta  en  längre  vårdtid  där  vården  är  
koncentrerad  till  onkologimottagningen.  Diagnoserna  varierar  och  vi  är  därför  berörda  
av  ett  flertal  olika  diagnosprocesser  där  de  största  är  colorectal-  och  bröstcancer.  
Hänsyn  behöver  tas  till  hur  man  framöver  kommer  att  arbeta  med  Min  vårdplan  i  
respektive  process,  och  mest  aktuellt  blir  detta  då  det  gäller  patienter  med  adjuvant  
behandling.  Projektet  omfattar  inte  de  patienter  där  vi  endast  utför/administrerar  en  
behandling  på  uppdrag  av  en  annan  vårdgivare,  t.ex.  onkologen  SU,  som  då  har  
huvudansvaret  för  patientens  vård.  

  

Measure  (Mäta)  
Förväntningar  och  krav  på  innehåll  och  utformning  av  Min  vårdplan  för  
patienter  på  en  onkologmottagning  

För  att  försöka  förstå  vad  patienten  (kunden)  har  för  behov  och  förväntningar  då  det  
gäller  Min  vårdplan  har  jag  genomfört  en  gruppintervju,  fokusgrupp.  För  att  även  
efterhöra  medarbetarnas  synpunkter  genomfördes  brainstorming  och  
släktskapsdiagram.  

  

Patienternas  röster  

Jag  valde  att  genomföra  en  fokusgrupp  med  patienter  som  har  en  obotlig  
cancersjukdom  och  som  är  under  någon  form  av  behandling  på  mottagningen.  Det  
planerades  att  åtta  patienter  skulle  delta,  men  pga.  återbud  blev  det  sex  patienter  
som  deltog,  en  man  och  fem  kvinnor  i  ålder  42-78  år.  Diagnoserna  var  bröst-,  ovarial-  
och  colon  cancer.  Patienterna  har  kommit  olika  långt  i  sin  sjukdomsprocess.    

Under  intervjun  hade  jag  med  en  kollega,  med  erfarenhet  av  fokusgrupp  som  
forskningsmetod,  som  medhjälpare.  För  att  underlätta  analysen  spelades  intervjun  in.  
Den  intervjumall  som  användes  ses  som  bilaga  1.  

Medarbetarnas  röster  

För  att  inhämta  medarbetarnas  (sjuksköterskekollegorna)  erfarenheter  och  
synpunkter  ställdes  en  öppen  fråga  om  vad  som  karaktäriserar/är  en  bra  Min  
vårdplan  hos  oss,  utifrån  deras  synvinkel.  För  att  svara  på  frågan  samlades  vi  sedan  
för  att  göra  ett  släktskapsdiagram  enligt  metoden  i  Bergman  &  Klefsjö  (2012).    

Evidens  och  lagar  

Hänvisar  till  problembeskrivningen  under  rubriken  Define.  

     



	  
	  

Analyze  (Analysera)  
Patienternas  röster  
Jag  har  valt  att  redovisa  patienternas  röster  uppdelat  i  två  delar;;  det  som  rör  
innehållet  är  den  ena  och  utformning/användande  den  andra.  För  att  sortera  i  den  
stora  mängden  verbala  data  har  släktskapsdiagram  använts  för  att  hitta  huvudteman.    

  

Min  vårdplan  -  innehåll  

För  att  beröra  vad  som  är  viktigt  för  patienterna  då  det  gäller  innehållet  i  Min  
vårdplan,  ställdes  frågor  om  vad  som  är  viktigt  för  att  kunna  känna  trygghet  och  
delaktighet  i  vården.  

Information  om  kommande  steg  i  behandlingen  

Att  få  veta  i  förhand  vad  som  ska  hända  ett  tag  framöver,  då  det  gäller  
undersökningar  och  behandling,  lyftes  som  en  viktig  del  i  vårdplanen.  

”Det  skapar  mycket  trygghet  om  man  slipper  oroa  sig  över  vad  som  ska  hända  nu”    

Som  exempel  angavs  även  hur  svårt  det  kan  vara  att  få  en  kallelse  till  röntgen  för  en  
undersökning  man  inte  visste  att  den  skulle  göras,  eller  att  genomgå  en  
undersökning  utan  att  veta  hur  eller  när  man  sedan  ska  få  veta  resultatet.    

”Det  är  viktigt  att  inte  få  en  kallelse  man  inte  känner  till”  

Mina  egna  behov  av  information  

Gruppen  enades  om  att  det  är  mycket  individuellt  vilka  behov  man  har  då  det  gäller  
information,  och  att  det  kan  vara  en  viktig  del  att  gå  igenom  hur  patienten  normalt  
fungerar  då  det  gäller  att  förhålla  sig  till  kunskap.  Vill  jag  veta  mycket  detaljer?  Vill  jag  
bara  veta  lite  i  taget?  Finns  det  något  jag  inte  vill  veta?  Hur  brukar  jag  göra  för  att  
komma  ihåg  saker?  Vill  jag  ha  med  någon  närstående  vid  viktiga  samtal?  

”Jag  vill  ha  full  information  vad  det  än  är,  då  blir  jag  tryggare,  då  vet  jag  var  jag  står”  

”Jag  vill  ha  mindre  information  (i  taget)  men  ändå  vara  med,  fakta,  och  mata  in  det”  

”Barnen  får  vara  med,  jag  slutar  lyssna  efter  ett  tag,  hör  men  tar  inte  in”  

Alla  tyckte  att  det  är  viktigt  med  även  skriftlig  information.  En  del  skriver  själva,  eller  
med  hjälp  av  närstående,  ned  viktiga  saker  vid  besöken.  

”Det  finns  saker  som  faller  bort  fast  man  inte  märker  det”  

”Broschyrerna  är  bra  som  ett  underlag  när  man  pratar  med  barnen  och  att  kunna  
visa”  

Att  kunna  vara  med  att  påverka  vårdåtgärder  om  det  finns  likvärdiga  alternativ,  t.ex.  
provtagning  kapillärt/venöst,  få  ta  ett  extra  prov,  när  och  hur  röntgen  ska  göras.    

	   	  



	  
	  

Symtom  och  biverkningar  

Det  var  viktigt  att  känna  till  att  vissa  biverkningar  kan  uppkomma  och  hur  man  kan  
hantera  dem.  Genom  att  vara  förberedd  kan  man  känna  sig  tryggare  när  man  får  
besvär.  Någon  som  ville  veta  väldigt  mycket  eller  som  drabbats  av  mer  ovanliga  
biverkningar  tyckte  att  broschyrerna  om  behandlingarna  är  för  kortfattade.  Önskade  
hänvisning  till  mer  information.  Att  få  förklaring  till  vad  olika  symtom  beror  på  är  viktigt  
för  att  känna  sig  trygg.  

”Jag  blev  livrädd,  tänkte  nu  dör  jag,  när  jag  fick  veta  att  mina  blodvärden  var  dåliga  
efter  behandlingen”  

Att  få  veta  vad  ett  visst  tillstånd,  exempelvis  skelettmetastaser,  egentligen  innebär  
tyckte  några  var  väldigt  viktigt.  Vad  är  annorlunda  än  vanligt  då  det  gäller  skelettet?  
Vad  innebär  det  för  mig?  

Livet  för  övrigt  

Här  kom  olika  aspekter  av  cancerrehabilitering  upp.    

”Vad  kan  jag  göra  för  att  bli  starkare  fysiskt  och  psykiskt  för  att  orka  med  
behandlingen  bättre?  Det  är  ju  så  mycket  runt  om  i  livet.  Vad  är  viktigt  för  mig?”  

Det  kändes  viktigt  att  även  läkaren  har  med  detta  perspektiv.  Mer  vanligt  med  dessa  
samtal  med  kontaktsjuksköterskan.  Som  exempel  nämndes  fysisk  träning,  
kuratorskontakt  och  frågor  som  rör  barn.  Alla  önskade  en  möjlighet  att  kunna  delta  i  
patientgrupper  för  samtal/utbildning  utifrån  olika  behov.  Ger  känslan  av  att  inte  vara  
ensam  i  sin  situation.  

Vart  ska  jag  vända  mig?  

Att  veta  var  man  ska  vända  sig  med  sina  frågor  tyckte  alla  var  viktigt.  Att  ha  vården  
nära  var  betydelsefullt.  Alla  var  trygga  med  att  kunna  vända  sig  till  mottagningen  
under  kontorstid  och  var  väl  medvetna  om  hur  det  fungerar.  Det  var  mer  varierande  
med  beredskapen  för  var  man  kan  vända  sig  under  helger,  kvällar  och  nätter.    En  del  
hade  ännu  inte  hamnat  i  en  sådan  situation,  några  var  nöjda  med  den  kontakt  de  haft  
med  1177  (gällande  rutin  utanför  kontorstid)  och  besök  på  akutmottagningen.  En  
patient  hade  öppen  retur  och  upplevde  det  som  en  stor  trygghet.  Flera  uttryckte  att  
det  kunde  vara  jobbigt  att  behöva  ”dra  hela  sin  historia  flera  gånger”  då  man  byter  
vårdgivare.  På  frågan  om  man  tror  att  Min  vårdplan  kan  vara  en  hjälp  i  dessa  lägen  
svarade  gruppen  ja.    

  

Min  vårdplan  –  användning  och  utformning    

Användning  

Två  områden  framkom  som  speciellt  viktiga;;  dialogen  med  kontaktsjuksköterskan  
”det  här  är  min  tid  att  ventilera  lite  av  varje”,  ”hon  upprepar  informationen  och  till  slut  
fattar  jag”,  ”viktigt  med  tid  att  fråga”  och  betydelsen  av  att  det  som  skrivs  i  vårdplanen  
sedan  följs  upp  som  planerat  ”att  man  återkommer  till  den  hela  tiden  och  att  man  inte  
blir  lämnad  själv  med  den”.  För  vissa  patienter  som  vill  ha  mindre  information  åt  



	  
	  

gången  kan  den  behöva  uppdateras  ofta.  Genom  uppföljningen  får  vårdplanen  sitt  
värde  tyckte  flera  av  patienterna.  Timingen  var  också  viktig  för  patienterna,  kan  gärna  
börja  med  mindre  information  och  fylla  på  efter  hand,  svårt  att  se  helheten  direkt.    

”Tungt  att  få  en  stor  pärm  direkt,  tänkte  ska  detta  bli  mitt  jobb  nu?  Då  förstod  jag  hur  
mycket  kontakt  jag  skulle  ha  med  vården.  Kan  inse  nu  lite  senare  att  den  behövdes.”  

Patienterna  fick  titta  på  distresstermometern  (DT)  och  fick  sedan  frågan  om  vad  de  
tyckte  om  den,  om  den  kan  vara  ett  verktyg  för  att  fånga  sådant  som  kan  vara  viktigt  
att  få  med  i  vårdplanen.  Svaret  var  positivt.  Kan  ge  en  bekräftelse  på  att  det  finns  
många  områden  att  kunna  känna  oro  inför  och  förmedla  att  det  är  tillåtet  att  ta  upp  
olika  ämnen  i  samtalet.  Viktigt  att  den  följs  upp,  bedöms  på  nytt  när  livet  ändrar  sig,  
vid  brytpunkter.  

”Kan  vara  bra  om  man  inte  vet  riktigt  vad  man  känner  oro  för”  

”Ändras  ju  över  tid  när  livet  ändrar  sig”  

Utformning  

Patienterna  fick  titta  på  fyra  olika  varianter  av  Min  vårdplan,  hur  den  kan  se  ut.  
Gruppen  var  enade  i  att  den  mest  personliga  och  tilltalande  vårdplanen  var  en  i  
pappersformat  (A5)  som  innehåller  några  rubriker  att  skriva  under.  Innehållet  kan  
skrivas  för  hand  under  besöket.  Man  vill  gärna  ha  med  några  tomma  sidor  där  det  går  
att  skriva  ner  frågor  och  tankar  man  kommer  på  hemma.    På  frågan  om  det  är  en  risk  
att  vårdplanen  kommer  bort  eller  att  man  glömmer  den  hemma  svarade  patienterna;;    

”Om  den  har  ett  värde  och  betyder  något  har  man  med  den..”  

Den  vårdplan  som  var  skriven  i  den  befintliga  mallen  för  vårdplan  (inte  Min  vårdplan)  i  
melior,  upplevde  patienterna  som  oöverskådlig  och  för  mycket  text.    

Kompletterande  material,  som  broschyrer,  ville  man  gärna  ha  i  en  mjuk  mapp  istället  
för  i  en  pärm.  Lättare  att  hantera  och  att  packa  med.  

  

Medarbetarnas  röster  
Medarbetarnas  röster  redovisas  under  tre  huvudteman;;  Min  vårdplan  –  utformning,  
innehåll  och  användning.  

Min  vårdplan  –  utformning  

Kortfattad  och  överskådlig.  

Använda  ett  språk  så  att  patienten  upplever  den  lätt  att  förstå,  lättillgänglig.  

Format  som  gör  den  lätt  att  bära  med  sig  i  väska  eller  ficka.  

Min  vårdplan  –  innehåll  

Överskådlig  planering  av  behandlingen.  

Vart  man  ska  vända  sig  vid  akuta  behov.  



	  
	  

Fokusera  på  vad  patienten  själv  kan  göra.  

Motion-  och  livsstilsfrågor.  

Individuell  information.  

Min  vårdplan  –  användning  

Patient  och  personal  i  samarbete.  

Vara  lätt  att  uppdatera.  

Ska  kunna  fyllas  i  av  flera  personalkategorier.  

  

Medarbetarna  fick  se  de  exempel  på  Min  vårdplan  som  även  patienterna  fick  se  och  
föredrog  samma  modell  som  patienterna.  Motiveringen  var  att  den  uppfattades  som  
enklast  för  personalen  att  använda  och  mest  lättillgänglig  för  patienterna.  Faktorer  
som  ansågs  viktiga  för  att  lyckas  med  införandet  av  Min  vårdplan.  

  

Sammanfattande  analys  av  gemensamma  krav/kritiska  punkter  
Efter  att  ha  gjort  en  sammanställning  av  önskemålen/krav  gällande  Min  vårdplan  från  
patienter,  medarbetare  och  riktlinjer/lagar  har  följande  punkter  identifierats  som  
kritiska  för  hög  kvalitet;;  

§   Kontaktuppgifter  för  dygnets  alla  timmar  
§   Information  om  vilka  undersökningar  och  behandlingar  som  är  aktuella  och  

planerad  tidpunkt  för  dessa  
§   Kunskap  om  sjukdomssymtom  och  behandlingsbiverkningar  –  individuellt  

anpassad  efter  hur  ingående  information  patienten  önskar  
§   Råd  och  stöd  i  egenvård/livsstil  –  vad  kan  jag  göra  själv?  
§   Psykosociala  behov  och  resurser  
§   Patient  (och  ev.  närstående)  och  vårdpersonal  upprättar  Min  vårdplan  

tillsammans  i  dialog  
§   Noggrann  uppföljning/uppdatering  av  det  som  skrivs  i  Min  vårdplan.  Variation  i  

hur  ofta  uppdatering  behöver  ske.  
§   Överskådligt  och  lättillgängligt  format  

  

Design  (Designa)  
Dokumentet  Min  vårdplan  utformas  (bilaga  2).  

I  arbetet  har  också  ingått  att  definiera  vilka  broschyrer  som  ska  ingå  för  att  göra  Min  
Vårdplan  komplett,  dessa  är;;  

§   Onkologimottagningens  broschyr  med  b.la  kontaktuppgifter  till  kssk,  kurator  
och  läkare  

§   Cancerfondens  diagnosbroschyr  



	  
	  

§   Preparatspecifik  broschyr  
§   Om  cytostatikabehandling  ska  ges:  Till  dig  som  får  behandling  med  

cytostatika,  samt  information  om  utsöndringar  
§   Om  hemmavarande  barn:  Cancerfondens  Vad  säger  man  till  barnen?  

Övriga  broschyrer  efter  framkomna  behov.  Ibland  kan  det  vara  bäst  att  inte  lämna  allt  
material  på  en  gång  och  alla  delar  i  Min  Vårdplan  behöver  inte  fyllas  i  vid  första  
kontakten,  ”timing”.    

  

Processen  att  arbeta  med  Min  vårdplan  beskrivs  (bilaga  3).  

  

Min  Vårdplan  i  den  nuvarande  versionen  införs  i  verksamheten  under  vecka  35  2015.  
Utvärdering  kommer  att  ske  under  vecka  50-51  2015.  Pga.  förändrade  
organisatoriska  förutsättningar  under  hösten,  vilket  gjort  att  införandet  har  tagit  längre  
tid  än  planerat,  blir  detta  den  första  utvärderingen  som  görs  i  projektet.  Den  
ursprungliga  planen  var  att  under  hösten  ha  hunnit  med  några  PDSA-rundor  och  
därmed  gjort  vissa  förbättringar.  Utvärderingen  vecka  50-51  blir  nu  istället  första  
steget  i  att  förbättra  och  korrigera  arbetet.  Patienternas  synpunkter  har  jag  i  det  här  
läget  inhämtat  genom  samtal  med  sex  patienter  i  samband  med  deras  besök  för  
behandling.  Kollegornas  synpunkter  har  jag  inhämtat  genom  att  be  om  skriftligt  svar  
på  följande  frågor;;  Vad  har  varit  bra?  Vad  har  varit  mindre  bra?  Dina  förslag  på  
förbättringar.    

Målet  som  sattes  från  början,  att  100  %  av  de  aktuella  patienterna  ska  få  Min  
Vårdplan  2015-12-31,  är  inte  uppnått  och  är  inte  heller  ett  relevant  mål  med  hänsyn  
till  de  förändrade  omständigheterna.  Kanske  kan  det  vara  uppnått  om  6-12  månader.  

Patienternas  synpunkter  

De  patienter  som  tillfrågades  var  alla  patienter  som  fått  Min  Vårdplan  vid  sitt  
inledande  besök  på  mottagningen.  Alla  tyckte  att  formatet  var  bra  och  utformningen  
tydlig.  Då  det  gäller  innehållet  var  det  viktigaste  att  få  medicinska  fakta  om  sjukdom  
och  åtgärder  skriftligt  –  det  var  en  stor  trygghet,  och  bra  att  använda  vid  information  
till  anhöriga.  Mycket  att  hålla  ordning  på  i  början.  Vid  andra  områden,  som  
psykosociala  frågor,  var  samtalet  med  kssk  vid  besöken  på  mottagningen  mer  
betydelsefullt.  De  patienter  som  deltog  i  fokusgruppen  la  större  vikt  vid  frågor  om  
egenvård  och  livsstil.  Kanske  beroende  på  att  de  hade  en  längre  erfarenhet  av  att  
leva  med  sin  sjukdom.    

Kollegornas  synpunkter  

Alla  är  positiva  till  projektet  att  införa  Min  Vårdplan  och  lyfter  det  som  något  bra,  att  vi  
har  kommit  igång.  De  tycker  också  att  det  är  bra  att  den  utgår  från  patientens  behov  
och  att  den  är  enkelt  utformad.  Underlättar  för  patienten  att  följa  sin  resa  i  vården.  

Mindre  bra  har  varit  att  det  finns  för  lite  plats  för  patientens  egna  anteckningar  och  
uppföljning/uppdatering  av  det  som  tagits  upp  tidigare.  Saknar  punkterna  om  vilka  
som  får  ta  del  av  information  om  patienten,  och  om  att  patienten  har  fått  kännedom  



	  
	  

om  vårdens  skyldigheter.  En  del  patienter  har  inte  haft  behov  av  att  beröra  alla  
frågeställningar.  

Förslag  på  förbättringar  är  att  utformningen  kan  förenklas  ytterligare  till  endast  ett  
papper  med  aktuella  fakta  som  kompletteras  med  samtal  och  broschyrer.  Mer  
utrymme  för  egna  anteckningar/fri  text  och  möjlighet  att  uppdatera  vårdplanen.  
Inkludera  kontaktuppgifter  till  viktiga  personer  istället  för  att  ha  det  i  en  egen  
broschyr.  Alla  patienter,  inte  bara  palliativa,  behöver  få  Min  Vårdplan  när  de  är  på  
onkologimottagningen.  

  

Dessa  synpunkter  tar  jag  med  mig  i  det  fortsatta  arbetet  även  om  det  får  ske  utanför  
ramen  för  kursen  i  förbättringskunskap.    

  

Control  (Överlämning  och  ständig  förbättring)  
Uppgiften  om  att  patienten  fått  Min  Vårdplan  ska  ingå  i  kvalitetsregister  och  blir  då  
möjlig  att  utvärdera  i  större  skala.  För  att  följa  upp  arbetet  på  mottagningen  har  jag  
planerat  att  göra  en  journalgranskning  mot  slutet  av  våren  2016.  Frågan  kan  då  vara  
om  uppgiften  om  Min  Vårdplan  finns  dokumenterad  under  ’allmänna  uppgifter’  hos  
t.ex.  de  patienter  som  besöker  mottagningen  under  en  viss  vecka.  För  att  vidare  
kunna  utvärdera  innehållet  och  värdet  för  patienten  hoppas  jag  kunna  genomföra  en  
enkät,  efter  att  de  planerade  korrigeringarna  är  gjorda,  troligen  under  hösten  2016.    

  

Learn  (Lärande)  
Att  arbeta  med  projektet  med  stöd  av  DMADCL  modellen  har  varit  intressant  och  
lärorikt  på  många  sätt.  Det  som  har  varit  mest  inspirerande  är  datainsamlingen  
(fokusgrupp)  för  att  få  ta  del  av  patienternas  behov  då  det  gäller  Min  Vårdplan.  Det  
blev  då  väldigt  tydligt  att  det  viktigaste  ur  deras  perspektiv  inte  var  utformningen  av  
vårdplanen,  utan  hur  vi  arbetar  med  den  och  relationen  med  vårdaren,  att  bli  sedd  
som  person.  Detta  stämmer  väl  överens  med  Personcentrerad  vård,  där  en  del  är  att  
ta  fram  en  vårdplan  tillsammans  med  patienten  (Smith,  2014).  Att  fortsätta  att  
samverka  med  patienter  vid  utveckling  av  verksamheten  ser  jag  som  ett  mål  även  
framåt.  

  Det  jag  också  kan  reflektera  över  är  att  det  finns  vissa  svårigheter  i  att  utforma  en  
bra  vårdplan  i  en  verksamhet  som  är  bred  både  då  det  gäller  diagnoser  och  
sjukdomsstadier.  Efter  att  ha  kommit  så  här  långt  i  projektet  verkar  en  relativt  öppen  
vårdplan  med  mycket  utrymme  för  fri  text,  och  broschyrer  som  komplement,  vara  
mest  passande.  

  Efter  kursen  i  förbättringskunskap  har  jag  också  tagit  till  mig  hur  viktigt  det  är  att  ta  
reda  på,  och  presentera,  fakta/mäta  nuläge  för  att  få  en  bra  grund  och  motivation  att  
genomföra  förändringar.  Att  lägga  mycket  tid  på  att  involvera  och  inspirera  sina  



	  
	  

medarbetare  i  projekt  som  ska  genomföras  tror  jag,  nu  än  mer  än  tidigare,  är  
avgörande  för  hur  framgångsrikt  resultatet  kan  bli.    

Det  finns  också  stora  utmaningar  i  att  bedriva  projekt  i  en  organisation,  som  i  sig  
förändras  hela  tiden,  i  stort  och  smått.  Svårigheten  i  just  detta  projekt  har  främst  varit  
att  just  under  tiden  då  vi  skulle  börja  använda  vårdplanen,  pilottesta  och  justera  
(v.35-49  2015)  gjordes  en  tillfällig  förändring  i  organisationen  vilket  innebar  att  
mottagningen  samlokaliserades  med  en  annan  mottagning.  Förändringen  medförde  
att  personal  och  patienter  från  de  båda  mottagningarna  blandades.  Detta  har  fördröjt  
arbetet  enligt  ovan  och  i  sig  blivit  en  lärdom  –  arbetet  med  förbättring/utveckling  
behöver  ofta  anpassas  efter  vad  som  händer  i  organisationen  för  övrigt.  Jag  har  inte  
stött  på  något  motstånd  hos  kollegorna  (som  är  väl  insatta  i  varför  Min  Vårdplan  
införs)  i  att  genomföra  projektet,  men  utifrån  förutsättningarna  i  det  övriga  arbetet  har  
motivationen  att  använda  vårdplanen  varierat.    

Mitt  arbete  med  att  utveckla  Min  Vårdplan  kommer  att  fortsätta  efter  kursens  slut.  Jag  
hoppas  då  kunna  dela  mina  erfarenheter  även  med  kollegorna  på  
onkologimottagningen  SKASS.  Mitt  mål  är  att  vi  ska  kunna  ta  fram  en  produkt  som  
används  på  båda  mottagningarna,  eftersom  vi  vårdar  samma  patientkategorier  och  
numera  är  en  mottagning  med  verksamhet  på  två  orter  och  med  gemensam  ledning.    
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Bilaga  1  

  
Frågemall  fokusgrupp  (efter  en  introduktion  i  ämnet)  

Ø   Vad  anser  du  är  viktigast  för  dig  för  att;;  
§   Kunna  känna  trygghet  i  vården?  
§   Kunna  vara  delaktig  i  din  vård/planering  av  vården?  
  

Ø   Vilken  information/stöd  är  viktig  för  dig  för  att  kunna  känna  trygghet  
och  delaktighet?  

  

Ø   Hur   är   det   nu?  Har  Du   fått   information/stöd   inom  dessa  områden?  På   vilket  
sätt?  
  
  

Ø   Hur   tycker   du   att   vårdplanen   kan   användas,   av   dig   själv,   närstående,  
vårdpersonal?  
  
  

Ø   Hur  kan  den  användas  över  tid?  
  
  

Ø   Tror  du  att  Min  vårdplan  kan  förbättra  Din  möjlighet  att  hantera  information  och  
känna  delaktighet  i  din  vård?    

  

Ø   Om  du  tittar  på  Distresstermometern,  kan  den  vara  en  hjälp  att  samtala  om  det  
som  känns  viktigast  för  dig/vad  som  ska  finnas  med  i  vårdplanen?  

  

Ø   Andra  tankar  kring  Min  vårdplan?  
  
  

Ø   Hur  skulle  Du  vilja  att  en  vårdplan  ska  utformas  för  att  passa  dina  behov  av  
information/stöd?  Olika  exempel  på  Min  Vårdplan  visas.  
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Patient	  som	  är	  på	  
inledande	  besök	  eller	  i	  

annan	  brytpunkt	  

Kssk	  påbörjar	  Min	  
Vårdplan	  i	  

samarbete	  med	  
patienten	  

Lämna	  tillhörande	  
broschyrer	  

Bestäm	  uppföljning	  

Gör	  
besöksanteckning	  i	  

journalen	  

Skriv	  in	  i	  ”allmänna	  
uppgifter”	  att	  Min	  

Vårdplan	  har	  
påbörjats,	  datum	  

Utvärdera	  

Komplettera	  

Revidera	  

Aktiv	  överlämning	  
till	  annan	  

vårdkontakt	  


