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1.   Define  (Definiera)  
 
Vi saknar ett skriftligt material där patienten kan skriva ned sina egna behov och planeringen 
av vården vid onkologisk behandling.  
    
På Dagvårdsenheten Kungälvs sjukhus har vi inget bra system för patienten att få ett skriftligt 
dokument att ha med sig hem. Arbetar på en mottagning där de flesta patienterna genomgår 
onkologisk behandling där en planering av vården är mycket viktig. För att kunna få patienten 
delaktig i vården krävs det att patienten är insatt i sin egen vård och behandling.  
Genom att man har en dialog men patienten och skriver ned tillsammans en plan för hur 
vården skall bli framåt så ger det också en trygg patient. För våra patienter blir det ofta 
mycket tider att hålla reda på, det kan vara röntgen, provtagning och läkarbesök. Många av 
våra patienter har aldrig behövt hjälp från sjukvården tidigare och då kan det upplevas som 
väldigt mycket att plötsligt bli helt uppbokad med olika former av besök som handlar om 
sjukvård.  
 
Vi upplever att många av våra patienter inte tar till sig all information när det bara sker 
muntligt. Det är något man också vet att mycket av information som ges muntligt kommer 
patienten inte ihåg, man minns bara en liten del av samtalet. Det behövs ett hjälpmedel till 
patienten att kunna ha hemma som de kan titta i tillsammans med anhöriga och kanske 
diskutera kring. Det saknas ett hjälpmedel som patienten kan skriva ned sina problem eller 
behov som uppstår mellan behandlingar. Skrivs det ned direkt när problemet uppstår är det 
lättare att komma ihåg det till nästa möte med sjukvården.  
 
Syftet är att få en delaktig och väl insatt patient i sin egen vård och behandling. Att få en trygg 
patient och även dess anhöriga. Patient och anhörig ska tydligt veta till vem de kan vända sig 
till med frågor och funderingar.  
 
Målet med detta förbättringsarbete är att skapa en vårdplan som patienten skall ha som ett 
hjälpmede där kort skriftlig information om vård och behandling skall finnas. Där skall 
framgå vem som är kontaktsjuksköteraka och ansvarig läkare. Datum för vård och behandling 
framåt i tiden. Det skall också vara ett hjälpmedel för patienten att komma ihåg vilka behov 
som uppstår mellan behandlingarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  Measure  (Mäta  

Jag har valt att göra muntliga intervjuer med sju patienter där även närstående deltagit. 
Urvalet av patienter var om de genomgick botande behandling eller icke botande 
behandling. Urvalet var också patienter som varit hos oss en längre tid och patienter 
som varit hos oss en kortare tid. Jag började med att informera vad Min Vårdplan är 
och vad problemet är. Beskrev också vad den skall innehålla enligt riktlinjer från RCC 
och SKL. Intervjuerna ses som ett hjälpmedel för att få fram vad det verkligen är 
patienten vill ha för information. Frågor jag ställt var vilken information behövs, vilka 
viktiga telefon nummer som behövs och vilket format som verkar lämpigast för detta 
dokument. Intervjun blev oftast mer en diskussion eftersom jag känner alla patienter. 
De flesta tyckte det var ganska svårt att tala om vad det ska finnas för information men 
samtidigt var alla nöjda över att ett sådant material tas fram. De flesta uppgav att 
information som uppgavs i starten av behandlingen glömdes bort. Ett skriftligt 
dokument tyckte alla verkade bra. Jag valde att intervjua patienter eftersom det är ett 
material som patienten skall ha själv. Personal intervjuades därför inte.  

 
  

3.   Analyze  (Analysera)  

Jag har grupperat svaren som kommit fram i intervjuerna.  

Kontaktuppgifter som uppgavs som viktiga var telefonnummer till vår avdelning och 
vilket telefon nummer som skall ringas kväll och helg när vi inte har öppet. Ingen av 
de intervjuade visste vart de skulle vända sig kväll/helg när vi har stängt. De uppgav 
också telefon nummer till dietist, stomisjuksköterska, kurator och diabetessköterska 
som viktiga nummer.  

Information som bör vara med uppgav de flesta var information om mediciner, 
biverkningar, hur och när läkemedel skall tas och vilken effekt man förväntas få av 
läkemedel. Det som kom fram mer var information för närståendepenning. 
Sjukgymnastik eller hänvisning dit man kan vända sig. Kost information inklusive 
naturläkemedel . Planering framåt sågs också som viktig information att veta. 
Hänvisningssidor på nätet som rekommenderas önskas och att kunna skriva ned sina 
besvär till nästa möte. Två patienter och dess anhöriga uppgav att information om 
sjukdomen skall tydliggöras, att det framkommer om den är botbar eller icke botbar. 
Hur lång tid behandlingen är tänkt pågå.  

När jag frågade om formatet var A5 format önskvärt hos de flesta. Inte för stort och 
inte för litet tyckte de.  

Enligt den nationella cancerstrategin är det vissa uppgifter som skall vara med i Min 
vårdplan och det är en del av det som patienterna också uppgav som viktiga. Det är 
också så att det är patientens egna behov som styr vad de tycker skall finnas med till 
exempel om man har diabetes skall telefon nummer till diabetessjuksköterska finnas 
med. Det som kan finnas då är en ruta för eget valda telefon nummer att skriva ner. 
Alla patienter som intervjuades såg det som positivt med ett samlat dokument. Någon 
uttryckte att som det är nu får man mycket information vid olika tidpunkter och 



skriftlig information på många ställen så ett samlat material mycket önskvärt. Någon 
patient såg en oro över att komma ihåg att ta med dokumentet till varje besök. 
Namngiven kssk uppgavs inte som viktigt men i diskussionen framkom att patienterna 
vet klart vem av oss tre på avdelningen som är deras kssk och att vi känner väl till 
varandras patienter.  

 
             

4.   Design  (Designa)  
 
Jag designade materialet utifrån önskemål  som kommit fram. Har också följt krav och 
riktlinjer som SKL och RCC beskriver.  
Tillsammans med kollegor bestämmdes att prova materialet några månader för att sedan 
omarbetas efter behov.  
 
Min Vårdplan skickas som bilaga.  
   
 

 

5.   Control  (Överlämning  och  ständig  förbättring)  
 
Utvärdering av arbetet pågår. Materialet kommer att omarbetas endel. Det är sällan några 
patienter använder den regelbundet som tanken var utan det blir oftast vid första besöket. Vi 
kommer justera rubrikerna endel och göra större utrymme för anteckningar där vi som 
personal skriver.  Det är sällan någon patient skriver själv har vi märkt efter en första liten 
utvärdering.  

 

6.   Learn  (Lärande)    
 
Att arbeta med förbättringsarbete har varit lärorikt för mig. Att fråga patienten vad som är 
viktigt innehåll var en stor lärdom även om det stämmer ganska bra med ens egna 
uppfattning. Hela tiden tänka på vad som är problemet är också något som jag lärt mig under 
arbetet med förbättringsarbete. Har fått stöd från mina arbetskollegor i den mån jag önskat 
även om det varit lite svårt eftersom vi är få och tiden alltid knapp. Det hade varit mera 
önskvärt att göra detta arbete ihop på avdelningen.  
 


