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Min Vårdplan 

Define; 

”mitt y” Det åligger oss som kontaktsjuksköterskor att erbjuda alla 

cancerpatienter en vårdplan enligt nationell strategi Patienterna skall vara mer 

delaktiga och trygga. 

Syfte: Syftet är att designa och införa Min Vårdplan för patienter för att få en 

mer trygg och delaktig patient 

Measure; 

Idag får patienterna informationsmaterial om sin diagnos samt information om 

kontaktsjuksköterska genom ett visitkort och en informationspärm om 

diagnosen. Detta ges oftast av kontaksköterskan i samband med 

diagnosbeskedet. För att öka patientens delaktighet vill jag införa min vårdplan. 

För att ta reda på vad jag skall ha med i denna har jag frågat mina kollegor samt 

intervjuat några patienter. 

Vad behöver stå med rent juridiskt? 

I measurefasen så frågade jag mina kollegor genom ett släktskapsdiagram vad 

de tyckte skulle finnas med en vårdplan. Det var sjuksköterskor och 

undersköterskor. Alla arbetar inte med cancerpatienter så jag fick beskriva lite 

innan vad en vårdplan är. 

Jag fick följande grupper 

Tidsplanering- Vad händer härnäst? 

Kontaktinformation(mottagningen, akuta, rtg osv) 



Praktisk information ex resam 

Sjukdomsinformation ex biverkningar, undersökningar etc 

Jag intervjuade också 5 stycken patienter om vad de tyckte: 

-Har du saknat något i informationen kring din sjukdom? 

-Vad skulle du vilja ha för information i en vårdplan 

-Vad är viktigt för dig just nu? 

-Är det någon information som känts onödig? 

Det som framkom där var lite olika beroende lite på hur avancerad sjukdomen 

var. Två var patienter där man kunde ge kurativ behandling och de tre andra 

var patienter som haft sin sjukdom några år. Alla upplevde dock att de fått bra 

information kring sin sjukdom. 

 

Analyse; 

Svårt att definiera vad patienterna skulle vilja ha i en vårdplan men det som 

framkom var lite samma som när jag frågade kollegor, kontaktuppgifter till 

olika instanser. Det som ffa framkom av de som skulle kurativt behandlas var 

önskemål om när nästa insats/behandling skulle ske. Lite information om det 

var så att de skulle medicinskt behandlas. 

Jag använde också andra vårdplaner för att få ideér hur den skulle kunna se ut. 

 

Design; 

Utifrån dessa kriterier ovan har jag gjort ett första utkast till en vårdplan vilket 

innehåller kontakuppgifter till oss på mottagningen. Har även skrivit lite om 

patientens rättigheter. Det finns med en anatomisk bild som man kan använda 

att förklara för patienten. En tidslinje där man kan skriva in planerade 

undersökningar och annat. Ett avsnitt där patienten och kontaksjuksköterskan 

kan skriva vad de pratat om och vad som är viktigt just nu. 



Jag har hittills delat ut den till 5 stycken patienter och har tänkt utvärdera den 

efter att jag lämnat ut den till 10 stycken. 

 

Control; 

Har inte hunnit utvärdera denna än men har en plan att göra det efter 

ytterligare 5 patienter. Jag har skrivit ner vilka patienter som jag gett den till 

och tänkte utvärdera om de känner att de har haft användning av den och/eller 

saknat något. Det som jag själv reflekterat över är att det nog skall till en större 

del om cancerrehabilitering så det tänkte jag revidera till nästa version av Min 

Vårdplan. 

 

Learn; 

Det jag har lärt mig med detta förbättringsarbete är att det är viktigt att arbeta 

efter en modell. Detta för att man skall ha ett klart syfte eller problem som 

man kan arbeta med och viktigt att följa upp och utvädera. Det är också viktigt 

att få med sig kollegorna på sina projekt annars kommer man ingenstans. 

Eftersom jag arbetar i en liten verksamhet så har det på sätt och vis inte varit så 

svårt i detta projekt att få med alla men samtidigt svårt då vi är få som arbetar 

som kontaktsjuksköterskor. 

Jag har fått bra kunskaper i hur man gör ett förbättringsarbete och jag ser fram 

emot att använda kunskaperna till andra förbättringsarbeten på våran 

mottagning. 

Bifogar min vårdplan 

 

 

 

 


