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Define 
I den nya patientlagen från 2015 tydliggörs patientens ställning och rättigheter i vården. Målet är en 

god hälsa och god vård till hela befolkningen. Lagen vill bidra till att främja patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Den vill främja en vård av god kvalitet, trygghet, tillgänglighet 

och goda kontakter. 

 

I regional medicinsk riktlinje benämnd Cancervårdsprocessen fastställd 2015 finns numera tydligare 

och utvidgade krav på fast vårdkontakt, uttalat krav på upprättande av skriftlig vårdplan ”Min 

vårdplan”, åtgärder för hälsofrämjande cancervård samt riktlinjer för upprättande av 

cancerrehabiliteringsplan som ska ingå i ”Min vårdplan”. 

 

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling enligt Nationellt vårdprogram för 

cancerrehabilitering 2014. Rehabiliteringsinsatserna ska ge patient och närstående stöd och 

förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt. Bedömning av rehabiliteringsbehov ska alltså 

göras och åtgärder sättas in oavsett var patienten får sin vård eller var i sjukdoms- och 

behandlingsförloppet patienten befinner sig.  Den ska utgå från patienten och närståendes egna 

resurser och vara till hjälp för att se vad patienten själv kan göra för att fysiskt, psykiskt, socialt och 

existentiellt vara rustad att gå igenom ett ofta långvarigt behandlingsförlopp. Det är viktigt att 

uppmärksamma och inkludera närstående, som viktig resurs för patienten men också som egna 

individer med egna behov av stöd.  

 

Min vårdplan är ett hjälpmedel för att ge patienten och vårdgivaren överblick över sjukdomen, 

behandlingen och rehabiliteringen. Behov kan ändra sig under sjukdomsförloppet och målen och 

åtgärderna ska följas upp regelbundet i dialog med patienten. Vårdplanen ska vara ett levande 

dokument som både vårdgivare och patient har tillgång till och använder. Patienten ska få sin 

individuella vårdplan med sig. Innehållet i vårdplanen ska framgå av journalen. 

 

Sammanfattningsvis är Min vårdplan till för att patienten ska kunna medverka och vara delaktig i 

vården i den mån patienten önskar. Vårdplanen syftar till att patienten ska känna sig trygg, 

välinformerad och ge möjlighet till inflytande i vad som är viktigt för den individen. Den ska kunna 

förmedla en förståelse till patienten vad som händer under utredning och behandling. Planen ska 

uppdateras när vård och behandling ändras på ett sätt som får betydelse.  Vårdplanen skrivs med 

och för patienten som äger dokumentet. 

 

Problemformulering: Hur kan vi utforma och tillämpa Min Vårdplan utifrån ett patientperspektiv 

med bästa möjliga värde? 

 

Syfte: Att genom Min Vårdplan som verktyg stärka patientens delaktighet och förståelse gällande 

sjukdom, behandling och dess påverkan. Samt att tillsammans med patient och närstående skapa 

förutsättningar för att kunna leva ett så bra liv som möjligt under behandling. 

 

Mål: att alla patienter (100%) med aktiv behandling på onkologenheten SÄS Borås ska få Min 

Vårdplan vid start av behandling och att den används och uppdateras vid behov. Att patienter såväl 

som medarbetare är nöjda med vårdplanens utformning och hur den används i vården. 

 

Mätning av mål: Att den upprättas mäts av mig genom journalgenomgång av alla nya patienter 

under november. Sjuksköterskor informeras om att dokumentera att Min Vårdplan är given under 

sökordet Planering öppenvård– Skriftlig information. Utvärdering med patienter, närstående och 

medarbetare om de är nöjda med vårdplanens utformning och hur den används i vården görs genom 

samtal under hösten 2016.  

 



Tidsplanen var att utforma Min Vårdplan under juni och gå igenom hur vi bäst använder den i vecka 

35 då alla var tillbaka efter semestern och det fanns förutsättningar för att bli en bra gemensam start 

och uppföljning. I början av september beräknades den vara igång. Utvärdering under november 

och december hur det fungerar ihop med patienter och personal. 

 

Measure 
Som utgångsläge hade vi endast en behandlingsplan, och endast på mottagningen, som inte hade 

med alla delar en vårdplan ska innehålla. Den behövde utvecklas gällande stöd, råd och åtgärder 

under behandling och rehabilitering, alltså en rehabiliteringsplan och ge svar på praktiska frågor om 

vad patienten kan göra själv. Den ska även ha med information om patientens rättigheter tex rätt till 

ny medicinsk bedömning samt information om hur uppföljningen ser ut vid avslutad behandling. 

 

För att skapa en användarvänlig Min vårdplan behövde patienter och närstående tillfrågas om vad 

som bör vara med och hur de vill använda den. Sjuksköterskor som ofta är de som upprättar den 

tillsammans med patienten – vad ser de för behov för att planen ska vara ett bra arbetsredskap? 

Läkare bör tillfrågas om vilka behov de anser behöver tillgodoses och hänsyn ska också tas till vilka 

regler, riktlinjer och lagar som finns att förhålla sig till. 

 

Under measurefasen har jag: 

Gått igenom med personal vad som ska vara med i Min vårdplan (RCC). 

Gett exempel från patientlagen. 

Talat om Cancerrehabiliteringsplan. 

Gjort släktskapsdiagram med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och dietist på dagvården och 

mottagningen. 

Talat med kurator, sjukgymnast, dietist och rehabiliteringskoordinatorer om att arbete pågår och 

önskan om deras syn på rehabiliteringsplan. 

Samlat på vårdplaner från andra enheter för att få exempel på utformning och användning. 

Samtal/intervjuer med patienter som är under onkologisk behandling. 

 

Intervjuerna som var med 10 patienter, i hälften av fallen tillsammans med närstående, genomfördes 

under 4 veckor, från 14 mars till 6 april. Av dessa var 5 män och 5 kvinnor, 5 från dagvård med 

intravenös administrering, 5 från mottagningen med per oral läkemedelsbehandling. De var i spridd 

ålder från 39 till 82 år (två födda från varje årtionde från -30 till -70-talet) med en blandning av 

diagnoser med cancer i njure, prostata, pancreas, bröst, colon/rektum och hjärntumör. De var under 

adjuvant eller palliativ behandling och två var utlandsfödda. Detta är en bra representation av de 

patienter som är under poliklinisk behandling hos oss. Samtalen varade mellan 30-70 minuter i 

samband med besök på mottagningen/dagvården. Samtliga tillfrågade valde att delta och 

informerades om att ingen annan kommer kunna utläsa några personliga svar. 

 

Samtalet hade öppna frågeställningar och berörde frågor såsom vad du skulle vilja ha med i en plan 

för din vård och hur kan planen användas? Vilken information behöver du? Vad är viktigt för dig 

och närstående i kommunikationen och kontakten med oss på mottagningen? Hur kan vi 

tillsammans med dig och närstående skapa förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt under 

behandling? Vad har du saknat, finns det något som varit otydligt? Välkommet var också övrigt som 

de ville framföra. 

 

Analyze 
Intervjuerna skrevs ner under tiden och analyserades sedan och kategorier framkom. 

Kortfattat sammanställt vad som uppskattades: 

Information -Tydlig, rak, ärlig, lätt att förstå. Vill inte ha för mycket information eller veta för 

mycket. Fått bra information och svar på frågor. Skriftlig information och upprepning. 

 



Bemötande - Vänlig, trevlig personal som ser mig som person. Personalen vet vad de gör, är tydliga 

och de bryr sig. Det ger trygghet. 

Delaktighet -Tas med i beslut. Vet tidsplanen och vad som gäller. Gott stöd i närstående. 

Tillgänglighet - God tillgänglighet, både med röstbrevlåda och telefonrådgivning. 

Får bra hjälp, de lyssnar och hjälper verkligen. Kontinuitet; uppskattar att träffa samma läkare och 

sjuksköterska. Miljön är trivsam, nyrenoverat, öppet avdramatiserar.   

Sjukdomens påverkan och vad som är viktigt för mig för att kunna leva ett bra liv 

Kunna fortsätta leva livet trots sjukdom och behandling, ta vara på livet, resa, ha fest. 

Oro vid utvärderingar och över framtid. Sjukdomen begränsar fysiskt, anpassningar görs tex efter 

ork. Fysisk aktivitet – att kunna vara ute, promenera, få känna mig stark. Social samvaro och 

intressen – är med familj, vänner, gå kurs. 

 

Intervjuer kortfattat sammanställt vad som efterfrågas: 

Delaktighet - Inte ta saker för givna, fråga patienten. Vill diskutera för och nackdelar med 

behandling. Stöd till barn och närstående. Mer kontinuitet. 

Vårda det friska - Mer info om att må väl under behandling, tex kost och motion. Vad kan jag själv 

göra för att må bra? Informationen måste kunna individanpassas. 

Information - Mer info om fertilitet/graviditet/sexualitet samt kost och motion. 

Tydlighet tex gällande beställningsvara på tabletter, förväntade biverkningar. 

Många aktörer i vården, vem har ansvar för vad? 

 
Sammanfattningsvis i intervjuerna rådde stor samstämmighet att nuvarande vård uppskattades och 

patienterna var entydiga i sina svar vad det var som gjorde det, det var lätt att komma fram till 

kategorier. När det gällde sådant som saknades och efterfrågades spretade det mer, kunde vara 

enstaka individer som nämnde något visst de saknat. I arbetet med Min vårdplan behöver den 

hälsofrämjande aspekten lyftas och patientens röst tydligare framhävas, vad som är viktigt för just 

den enskilde individen. Det förutsätter att vi samtalar, möts och kommer överens om en plan.   

Slutsatsen blir att fortsätta bedriva god vård, uppmuntra personalen till personcentrerad vård och 

komma ihåg/ ge patienten tid att ställa sina frågor och bli lyssnade till så att deras specifika behov 

framkommer. 

 

Släktskapsdiagram med personalen gjordes med frågeställningen: Vad är viktigt att beakta 

angående hur Min vårdplan ska utformas och användas?  

Sjuksköterskor på onkologmottagningen prioriterade ett bra tydligt dokument som vi verkligen 

använder i första hand och därefter vikten av kommunikation mellan läkare och 

kontaktsjuksköterskan. 

Sjuksköterskor, undersköterskor, dietist på dagvården prioriterade att fråga vad patienternas behov 

är, därefter att samla all information på ett ställe istället för som nu i ”spridda skurar”. 

Läkare prioriterade kortfattad konkret information och i andra hand fokus på tidsplan. 

 

Design 
Utifrån samtalen med patienter, närstående och personal blev planen att utforma Min vårdplan i 

form av en plastmapp i A4format.  Den är lätt att vika, ha med i väskan och ger goda möjligheter att 

individanpassa materialet, i innehåll och mängd data. Det blir lätt att ändra allt eftersom sjukdom, 

behandling och livssituation kan ändras och ökar chansen att hålla den uppdaterad. Chef vidtalades 

om kostnad för detta och accepterade. Kollegor tyckte plastmappen var en bra idé och gav sitt 

godkännande till att arbeta vidare med den. Det gjorde också att vi kunde använda redan befintligt 

material som fungerade bra och som alla är bekanta med och visade att det redan framtagna 

värdesattes. Mappen har plastfickor där material kan läggas till allt efter individuella behov, men 

ändå finnas samlat. 

 

Framsidan har en naturbild på en väg/stig genom en grönskande skog som symboliserar att 



vårdplanen ska berätta om och tydliggöra vägen/resan genom vården. Kontakt togs med fotograf på 

Fotomedia som ordnade fram foto med rättigheter att publiceras för detta ändamål och har varit 

behjälplig angående regler för detta. Texten på framsidan är diskret. 

 

Efter all datainsamling övervägdes vad som var viktigt att ha med i vårdplanen och innehållet 

skrevs. Materialet lästes av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, rehabkoordinatorer, kurator, 

sjukgymnast, dietist och vårdenhetschef som lämnade sina synpunkter. Några justeringar gjordes. 

V 34 trycktes den och därefter genomgång på APT och läkarmöte med information och diskussioner 

om hur den skulle användas. 

 

Undersköterskorna erbjöd sig att ansvara för att sätta ihop allt material i mapparna och har gjort ett 

fantastiskt arbete som underlättar mycket för alla när allt är väl förberett och strukturerat. De tillsåg 

även att det bereddes plats på läkarexpeditionerna och tydligt märktes upp med ”behandlingsplan” 

som läkarna ansvarar för att fylla i vid start och utvärdering av behandling. Rutin för införandet 

skrevs. Lapp sattes upp i teamrummet för att samla frågor och synpunkter som kommer upp. Efter 

tre veckors användning hade vi gemensam genomläsning på teammöte och ytterligare tillfälle till 

frågor och diskussioner.  

 

Control 
Tidsplanen höll och i september, vecka 37, startade vi upp på båda enheterna. I oktober hade vi ett 

personalmöte med samtal om hur vi upplevde Min vårdplan. Personalen är glada för att den är 

gjord, den verkar ha uppskattats av patienter och närstående som tycker att den har varit ett gott 

stöd. Känslan var att det är ett gediget material, men kanske lite mycket? Personalen tycker att den 

underlättar vid behandlingsstart då patient och närstående redan är pålästa och 

informationen/undervisningen går fram lättare. 

 

Under november gjordes genomgång av journaler med stickprov som visade att samtliga 

kontrollerade patienter som fått information om behandlingsstart fr.o.m. vecka 37 på 

onkologenheten hade fått Min vårdplan vilket också var dokumenterat. 100% är inte kontrollerade 

men jag nöjer med detta och kan konstatera utifrån stickprov, intervjuer och samtal på enheterna att 

rutinen verkar ha satt sig.   

 

Utvärderingen med patienter och närstående gjordes genom 12 intervjuer under december. 6 

kvinnor och 6 män med skiftande behandlingar, diagnoser och ålder berättade om sin upplevelse av 

Min vårdplan. I intervjuerna framkom stor samstämmighet kring att Min vårdplan varit av stort 

värde och har mycket användbar lättläst information i lagom mängd med ett klart och tydligt språk. 

Både muntlig och skriftlig information har värdesatts att kunna gå tillbaka till. Kontaktuppgifter är 

tydliga, känns tryggt att veta vart man ska vända sig. Den bidrar till trygghet också genom att ha all 

information samlat. Egna anteckningar har varit av värde att samla här också för att själv kunna 

följa förloppet, uppmärksamma förändringar och anpassa sitt liv för att underlätta. Många anhöriga 

har också läst och värdesatt materialet. Eget ansvar betonas och uppmuntras i vårdplanen vilket 

noterats av flera patienter och tolkats positivt. Patienterna uppfattar vårdplanen som inbjudande och 

de har kännt sig omhändertagna vilket de menar stämt överens med verkligheten. Den personliga 

informationen är viktig och patienterna värdesätter att de får svar på sina frågor, att alla är 

tillmötesgående och tar sig tid. Informationen i Min vårdplan känns igen när man kommer till 

enheten.  

 

Rehabiliteringsplanen verkar vara svår att veta hur den ska användas både för personal och 

patienter. Patienterna framhåller att de tar dag för dag, steg för steg i den fas de är i nu och ser inte 

så långt fram. Rehabilitering är ett ännu ovant begrepp inom cancervården och man tänker sig det 

aktuellt först efter behandling. Det ämnet behöver vi diskutera, tex vad vi personal lägger för 

innebörd i begreppet rehabilitering och hur vi kan samtala med patienter om att ha ett så gott liv 



som möjligt under behandling. Den 6 februari kommer jag presentera projektet inklusive patient- 

utvärderingen på arbetsplatsen då detta kommer lyftas.  

 

Diskussionen gällande behov av ändringar i vårdplanen behöver alltid hållas levande och jag 

ansvarar för att ta upp ämnet emellanåt om det inte sker spontant. Jag kommer också bevaka genom 

journalgenomgång i april/maj att alla patienter fortsatt får Min vårdplan vid information om 

behandlingsstart. Små justeringar kommer göras under våren, troligen i april. En rutin för 

uppföljning och överlämning efter avslutad behandling finns men jag kan se att vi behöver utveckla, 

tydliggöra och säkerställa den.  

 

Learn 
Planen var att starta på onkologmottagningen med de patienter som var under tumörhämmande 

peroral behandling för att starta i liten skala och sedan sprida den till dagvården. Men efter att ha 

meddelat att arbetet om Min vårdplan skulle påbörjas framkom att även dagvården ville vara med 

redan från start i diskussionerna. Jag kunde se att det var en fördel för att inte missa deras aspekter 

från början, att vi skulle kunna ha fördel av att ha liknande vårdplan då både patienter och personal 

ibland kan vara på båda ställena. Det gjorde också intresset och delaktigheten större från alla. 

 

Det har varit frustrerande att första delen av processen har tagit lång tid. I sjukvården är vi vana att 

något behöver åtgärdas och sedan gör vi. Här ska det analyseras och efterfrågas först, vilket förstås 

är bra. Det gör att överväganden görs, jag vet varför vi har valt att göra på ett visst sätt och kan 

förmedla det till de andra. Kundfokuseringen att tillfråga patienterna är också helt rätt, men känns 

ganska ovant faktiskt i början, men väldigt givande. Våra farhågor att det skulle bli för mycket 

information bekräftades inte av patienter och närstående. Det har uppskattats mycket av patienter 

och närstående, att få berätta och bli lyssnad till. Deras åsikter är ju av största vikt angående en 

vårdplan som helt är till för dem och ger även personalen stor motivation att utforma och använda 

den utifrån ett patientperspektiv.  

 

Att kommunicera mycket om projektet och låta alla vara med i samtal och tankar om det har 

bidragit mycket. Tips har kommit från olika yrkesgrupper, ansvarsområden och ämnen vilket varit 

lite oväntat och värdefullt. Släktskapsdiagrammen är en metod jag uppskattar mycket och som varit 

användbar, skapat delaktighet, samsyn och varit tydliggörande över vad som ska prioriteras. 

 

Att Min vårdplan har funnits en tid som koncept har underlättat införandet. Ingen har ifrågasatt att 

det ska göras eller att vi behöver ha den utan verkat glada att någon tar tag i det, vilket jag hade 

glädje av. Det var bara att koncentrera sig hur den ska göras och användas. En viss frustration kan 

dock märkas, vilken jag kan dela, att det inte finns en bra utformad att använda, när alla 

cancerpatienter ska få en. Istället ska alla uppfinna hjulet igen och arbeta fram en på sin enhet. Jag 

kunde inte se att någon bra fanns som vi kunde känna oss nöjda med och istället fick vi se det som 

en möjlighet att göra en så som vi ville ha den, som våra patienter får ett mervärde av, vilket ser ut 

att ha lyckats.    

 

I intervjuerna med patienterna framkom att känna sig trygg, delaktig och nå förståelse gällande 

sjukdom, behandling och dess påverkan handlar om så mycket mer än Min vårdplan. Bemötandet 

av personalen har stor påverkan, att bli sedd som person och lyssnad till och ha en god 

kommunikation är avgörande. Så för att uppnå syftet med vårdplanen ska också vikten av 

bemötandet förmedlas till personalen, tillsammans med en skriftlig vårdplan. 

 

 

 

 

Marie Dolk, kontaktsjuksköterskeutbildningen, januari 2017. 


