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Rapportmall 
Designprojekt DMADCL 
 
Inledning: 
På hematologens dagvårdmottagning i Karlskrona är vi tre stycken sjuksköterskor, som har fått i 
uppdrag att vara kontaktsjuksköterska. Hela teamet består också av fem stycken hematologläkare 
och en läkarsekreterare som även är SVF kordinator. 
Vi sjuksköterskor utför olika behandlingar så som cytostatikabehandlingar, transfusioner, olika 
infusioner, venasectio, omläggningar och spolning av picc-line och poth-a-cather och har 
telefonrådgivning. Vid läkarbesöken utför vi olika oplanerade behandlingar i samband med 
besöket och assisterar vid benmärgspunktion. Vi ser till att patienter med perorala cytostatika 
behandlingar får sina ordinationer efter provtagning. Vi har ca 750 patienter på vår mottagning 
med et tjugotal olika hematologiska diagnoser.  
 
 
D 
Vad är problemet (Y) 
Avsaknad av Min Vårdplan 
Designprojekt DMADCL 
 
Möjligheten med den nya processen Y 
 
Problem som kommer att förbättras med den nya processen 

 Bättre/tydligare information. 

 Ökad delaktighet. 

 Ökad trygghet. 

 Ökad tillgänglighet. 
Områden som kommer att bli bättre är de problem som kommer att lösas i processen. 
Som är syftet och målet i processen 
. 
Vilka blir med engagerade i processen. 

 Sjuksköterskorna i hematologsektionen. 

 Läkare i hematologsektionen. 

 Dietist. 

 Kurator. 

 Sjukgymnast 

 Patienten  
 
 

Tidsplan: 

 Intervjuer med sex patienten, tre män och tre kvinnor i åldersspannet 25–81 år. Vecka 8-
15. Som redan fått sin diagnos och behandling men ingen vårdplan.  

 Fiskbensdiagram med teamet läkare och sjuksköterskor vecka 10. 
            Med frågeställningen ”Vad anser du bör finnas med i Min vårdplan” 

 Analysera all data vi fått in vecka 14–17. 

 Designa Min vårdplan vecka 18-20. 



 
 

 Utvärdering vecka 43-51  

 Färdig Min vårdplan vecka 41 (omarbetas och förbättras vid behov). 

 Redovisning januari 2017. 
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Y= Avsaknad av Min vårdplan 
Förbättrar patientbehovet som framkom genom intervjuer med öppna frågor till sex patienter, 
som lever med en hematologisk cancerdiagnos t ex Myelom och Lymfom med flera.  
Fiskbensdiagrammet med fyra läkare och tre sjuksköterskor på hematologisektionen. 
 
Vi har tagit del av de olika lagar och strategier 

 Ännu bättre cancervård SKL 31 januari 2013 slutrapport. 

 Sammanfattning av patientlagen SKL. 

 En nationell cancerstrategi för framtiden SOU 2009:11. 

 RCC. 
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Genom fiskbensdiagrammet, med frågeställning ” vad anser du ska finnas med i Min vårdplan” 
framkom tre punkter. 

 Kontaktuppgifter ex patientansvarig läkare/kontaktsjuksköterska. Även telefonnummer 
till kurator och dietist. 

 Behandlingsplan (undersökningar, prover mm). 

 Information om diagnos till patient och närstående. 
 
Citat från hematologteamet 
”Vilka förberedelser behöver göras innan behandlingen” 
”När börjar behandlingen” 
”Var skall behandlingen ges” 

 
Vid intervjuer med patienterna framkom. 

 Bra med skriftlig information. 

 Bättre tillgänglighet. 

 Önskemål om att bli kontaktad efter blodprovstagning. 
 
Citat från patienter 
”Det vore nog bra att vi fick det nedskrivet” 
”Svårt att komma i kontakt med er på eftermiddagen” 
”Kan inte komma på något som ska bli bättre, är nöjd som det är” 
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Vi gör en första design av Min vårdplan som prövas under hösten 2016. 
Därefter görs en utvärdering och korrigering. 
Teammöte (Läkare, sekreterare och sjuksköterkor) vecka 21 inför införandet av Min vårdplan. 



 
 

Min vårdplan kommer att lämnas ut till sex nydiagnostiserade hematologiska cancerpatienter, 
som ett pilottest i processen.  
Vi gör även en checklista för att informationen blir densamma vid samtalen kring Min vårdplan 
och för att säkerställa att patienten får samma information. 
Vi kommer att ta kontakt med de sex patienterna som fått Min vårdplan för att urvärdera och 
eventuellt korrigera designen på Min vårdplan. 
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Vårt problem var avsaknad av Min vårdplan. Under höstens gång har vi designat Min vårdplan. 
Som har delats ut till nydiagnostiserade hematologiska cancerpatienter vid diagnostillfället. 
I nuläget har 20 stycken patienter fått tagit del av Min vårdplan. Har intervjuat åtta stycken av 
dessa patienten om hur de upplever Min vårdplan. Vi har bara fått positiv respons genom att ha 
informationen nedskrivet och samlat i en mapp. Vi väljer att behålla vår nuvarande vårdplan och 
upplägg. Men kommer att fortsätta att utvärdera och eventuellt förändra, utifrån patienten, 
anhörigas och våra behov och önskemål. 
Min vårdplan ska vara ett levande dokument, som ska uppdateras under resans gång 
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Vi tycker att det har varit intressant och roligt att vi fått möjlighet att förbättra omhändertagandet 
för våra patienter och anhöriga. För att de skall känna sig trygga och vara mer delaktiga i vården. 
Kontaktsjuksköterskeutbildningen har medfört att vi kommit igång med uppdraget som 
kontaktsjuksköterska och ökat tillgänglighet med en ny telefontid på eftermiddagen för våra 
cancerpatienter. Dessa förändringar på hematologmottagningen som vi har genomfört, har gett 
oss ett mycket positivt gensvar, vilket känns mycket tillfredställande.  
 
Min vårdplan är ett dokument som vi upplever är till hjälp för patient och anhöriga. 
Det har varit betydelsefullt att vi involverat hela hematologteamet i processen för att få ta del av 
allas synpunkter. Även fått tagit del av patienters åsikter om vårt omhändertagande på 
hematologmottagningen. 
Under processens gång funderade vi mycket på hur vi skulle utforma Min vårdplan, samlat i en 
pärm, lösblad i en mapp, A4 eller A5. Vi valde att utforma Min vårdplan i A4 format och samlat i 
en mapp. Vi har fått till oss att vi valde ett bra format, det är en lättöverskådligt och tydlig med 
lagom mängd med information. Mappen är bra att kunna samla övrig information så som 
kallelser m.m. Denna mapp följer ofta med patienten vid olika besök och behandlingar. 
I samband med utbildningen har vi även tagit del av de olika strategier och lagar kring patientens 
ställning, intrigitet, självbestämmande och delaktighet. 
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