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Införande av rutin för min vårdplan på 

hematologmotagningen och onkologmottagningen. 

 

Define: 

Den nationella cancerstrategin (2009) styrker att alla patienter med en cancerdiagnos skall vara 

välinformerad och aktiv i sin egen behandling och att behandlingen ska ges utifrån en tydlig och 

välfungerande individuell skriftligt vårdplan. Vi har båda arbetat många år inom cancervården 

och då upplevt att patienter mer och mer efterfrågar delaktigt i sin vård, mer information men 

framförallt ökad tillgänglighet och en tydlig kontaktperson. Detta har också styrks från 

patientföreningar.                                                                                                                          

Min vårdplan skrivs tillsammans med patienten, den skall utgå från hens behov och önskan samt 

innehålla uppgifter om vidare planering, behandling och kontaktuppgifter. Patienten äger själv 

sin vårdplan och använder den i utsträckning som hen önskar. Som kontaktsjuksköterska är vi 

ålagda att öka patientens delaktighet i dennes vård och genom att använda en skriftligt 

individuell vårdplan kan vi medverka till detta. Samtalen blir på en mer jämställd nivå och 

personen bakom sjukdomen tillåts att träda fram. 

 

Measure: 

Verksamheterna inom hematologisk- och kolorektal cancer införde våren 2015 en vårdplan men 

det fanns ingen rutin för hur/när man skulle använda sig av den. Detta innebar att min vårdplan 

inte användes på respektive enheter. Genom media, utredningen av ”En nationell cancerstrategi” 

och ökat internet användning har allmänhetens krav på information och inflytande i vården ökat.  

På många kliniker som remitterar patienter till oss har man redan infört min vårdplan. Vi har allt 

oftare märkt att patienter har börjat efterfråga skriftligt underlag för behandlingsuppläget.  

Problemformulering: Det finns en vårdplan på respektive enhet men ingen rutin för hur vi skall 

använda den på hematologen och onkologmottagningen SU/Östra. 

X = Det saknas en rutin för användande av min vårdplan på hematolog- och onkolog- 
mottagningen SU/Östra. 

Y = Lågt användande av min vårdplan på hematolog- och onkolog- mottagningen SU/Östra 

 
Grovtidsplan:  

1. Vecka 1-6: problem identifiering och släktskapsdiagram i teamet. På 

hematologmottagningen deltog 3 sjuksköterskor, 1 undersköterska och 5 läkare. På 

onkologmottagningen deltog 6 sjuksköterskor och 3 läkare. 

2. Vecka 8: träff och handledning med kursledare. Genomgång och feedback på define. 

Information om nästa steg som blir measure. 

3. Vecka 8-11: analyze av släktskapsdiagram och förslag till rutin i detalj genom ett 

fördjupat släktsskapsdiagram.  

4. Vecka 11: träff och handledning med kursledare. Fördjupning av measure, define och 

analyze. 



 
 

5. Vecka 13: Hematologen SU/Östra lämnar information om uppstart av min vårdplan via 

mail och APT till hela personalgruppen. Onkologen SU/Östra lämmar information till 

hela personalgruppen under en planeringseftermiddag d 27/5. 

6. Vecka 12: Hematologen börjar att testa sin rutin. 

7. Vecka 15: Hematologmottagningen informerar kurator, tandkliniken, dietist om att vi har 

börjat att använda min vårdplan och att dom också kan använda den om så pat. önskar. 

Information ges via mail och personliga möten. 

8. Vecka 19: Hematologmottagningen informerar hematologavdelningen SU/Östra om att vi 

har börjat att använda min vårdplan på ett sjuksköterska möte. 

9. Vecka 22: Onkologen börjar att testa sin rutin. 

10. Veka 24: Onkologmottagningen informerar kurator, tandkliniken, dietist om att vi har 

börjad att använda min vårdplan och att dom också kan använda den om så pat. önskar. 

Information ges via mail och personliga möten. 

11. Vecka 37: 1:e mätning. Redovisning via mail till respektive team. Mätning från vecka 13 

till vecka 37 hur många pat. som fått respektive inte fått min vårdplan.  

12. Vecka 38: Formulerar frågeformulär till patienter och sjuksköterskor. 

13. Vecka 43-46: Frågeformulär lämnas ut till alla berörda sjuksköterskor och patienter. 

14. Vecka 43: rutinen infört till 100 %. 

15. Vecka 46: slutliga mätningen över hur många pat. som har fått min vårdplan. Slutlig 

summering av enkätundersökning till de berörda sjuksköterskorna. 

16. Vecka 48-52: Summering av resultat och skriva färdigt en presentation. 

Riskanalys: Det kan finnas problem med implementering i form av brist på engagemang/vilja i 

teamet att införa min vårdplan. Sjuksköterskorna har under hela höst-2015 och vårterminen-2016 

varit underbemannade på framförallt på onkologmottagningen men även på 

hematologmottagningen.  Problem kan även uppstå om rutinen blir för otydligt. Genom att 

engagerar alla i gruppen t.ex. vid redovisning av projektets gång kan vi som projektledare 

motivera, entusiasmera och engagera medarbetar till en positiv attityd och därigenom öka viljan 

att efterleva rutinen. Designen av rutinen gör det även lättare att arbeta rent praktiskt. 

Införande av standardiserat vårdförlopp kan ev. påverka projektet då det är tidskrävande och 

skall införas samtidigt. 

Avgränsningar: Projektet skall omfatta införande av en rutin för hur vi använder min vårdplan. 

Det skall inte ingå hur pat. tycker om min vårdplan endast om den fungerar eller inte. 

Patientnöjdhet ingår inte i mätningen, Vi skall inte mäta hur pat. tycker om min vårdplan men 

det blir kanske ett framtida projekt. Verksamheter som berörs är hematolog- och 

onkologmottagningen SU/Östra 

 

Analyze: 

Trender som vi såg vid släksskapsdiagrammet: 

 

Onkologmottagningen:  

Olika rutin för adjuvant och palliativ behandling behövs.                                                        



 
 

Adjuvant: vårdplanen planeras för behandlingstiden som är 6 månader. Läkaren dikterar vad som 

skall stå i MVP. Kontaktsjuksköterskan (KSSK) ansvarar för att uppdatering sker vid ändringar. 

Patienten får MVP vid första behandlingstillfället. Vid avslut och återremittering till 

kirurgkliniken sker en skriftlig sammanfattning av vårdtiden som patienten får med sig. 

Palliativ: Uppdatering eller ny vårdplan vid varje 3 mdr kontroll. Läkaren dikterar vad som skall 

stå i MVP. KSSK ansvarar för att uppdatering sker vid ändringar. Patienten får MVP vid första 

behandlingstillfället.  

 

Hematologmottagningen:  

Gemensam rutin för alla diagnoser. Den sjuksköterskan som ger första behandlingen och som är 

med på teambesöket tar vårdplanssamtalet. Vid samband med teambesöket informerar KSSK 

patient och närstående om min vårdplan. Tydlig definition av vem som gör vad i teamet. 

Dokumentation i Melior under patient bakgrund. Plan för uppföljning av min vårdplan. Avslut 

och resumé av min vårdplan.  Kontinuerlig revidering och påfyllning av min vårdplan 

 

Improve 

 

Utifrån bekräftade trender i släktsdiagrammen utarbetade vi följande rutiner. Eftersom det är två 

olika mottagningar har vi utarbetat en rutin för hematologmottagningen och en för 

onkologmottagningen. Hematologen började att testa sin rutin i vecka 12 och onkologen i vecka 

22. Vecka 41-42: Delades frågeformulär ut avseende nytta av rutinen för sjuksköterskor samt 

synpunkter från patienter angående om min vårdplan fungerar på ett bra sätt (bilaga 1 och 2). 

Vecka 43 skall rutinerna vara införda till 100 %. 

Onkologen har ett årligt möte där det görs en genomgång av alla rutiner. Detta är nu planerad till 

första kvartalet 2017 då kommer också denna rutin att tas upp. Hematologmottagningen avser att 

införa likande kontroll en gång om året med start första kvartalet 2017. Uppdatering och 

genomgång med synpunkter på förbättringsförslag med övrig personal har under hösten skett 

kontinuerligt genom mail, APT och personliga möten. Frågeformuläret till sjuksköterskor 

avseende nytta med rutinen ökar delaktigheten och engagemanget hos berörda sjuksköterskor.  

 

 

 

Control 

 

Vi har designad en rutin för respektive enheter. Se rutinen nedanför. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

teambesök 

KSSK ger en kort presentation av MVP till 
patient/närstående innan teambesöket 
eller direkt efter. Vid tolk behov bokats 
dubbeltid.  (patient, KSSK och närstående) 

 

 Under team besöket informerar läkaren om 

diagnos samt behandling. Behandlings upplägg 

och fortsatt planering noteras i MVP.                        

(KSSK, läkare, patient, närstående) 

 

Väljer patienten att ha MVP eller inte?                     

(KSSK, patient) 

 

 
Fördjupad information om MVP ges efter 
teamsamtalet. Kontakt uppgifter samt KSSKs 
namn skrivs in. Första behovs inventering utifrån 
patient och närståendes behov görs, åtgärder 
påbörjas. 
(patient, KSSK och närstående) 

 

 

Dokumentation sker i Melior under 
patientbakgrund – tillägg – fast vårdkontakt, 
KSSK namn, telenr, datum samt att MVP är 
utlämnad.                                                                 
(KSSK) 

 

 

 

Uppföljning av MVP sker vid varje behandlings 
tillfälle.                         
(Patient, KSSK, närstående) 

 

Vid uppföljande team besök/avslutad behandling 
görs en behandlings resumé som noteras i MVP. I 
meilor noteras att patienten avslutat sin behandling 
under patientbakgrund – tillägg – fast vård kontakt.                                                 
(Patient, närstående, läkare och KSSK) 
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Vid adjuvant beh. informerar läkaren om 

diagnos, behandling, behandlings upplägg och 

fortsatt planering. KSSK medverkar inte vid 

läkarbesöket Läkaren dikterar vårdplan:……                                           

(Patient, närstående, läkare) 

 

Vid pall. team-/uppföljande besök 
uppdateras befintlig MVP alt. ny 
upprättas.                                                 
(Patient, närstående, läkare och KSSK) 

teambesök 

Patienten kommer på sitt första 
remissbesök.                                                              
(patient, närstående) 

 

 

 

Vid pall. beh. informerar läkaren om diagnos, 

behandling, behandlings upplägg och fortsatt 

Planering. KSSK medverkar vid läkarbesöket 

och fortsätter vb samtalet efter läkarbesöket. 

Läkaren dikterar vårdplan:……                    

(Patient, närstående, läkare, KSSK) 

      

                                   

 

           (KSSK, patient) 

 

 

MVP upprättas, behandlings upplägg och 
fortsatt planering noteras i MVP. Första behovs 
inventering utifrån patient och närståendes 
behov görs, åtgärder påbörjas. Pat. får MVP vid 
1:a beh. tillfället. 
(patient, KSSK och närstående) 

                  

 

 

 

Dokumentation sker i Melior under 
patientbakgrund – tillägg – fast vårdkontakt 
KSSK namn, telenr, datum samt att MVP är 
utlämnad.                                                                 
(KSSK) 

 

 

 

Uppföljning av MVP sker kontinuerligt under 
behandlings tiden.                                                            
(Patient, KSSK, närstående) 

Vid sista adjuvanta behandlings tillfället får 
pat. en uppdaterad version som hen tar 
med sig till läk. besöket. Pat får innan läk. 
besöket fundera över sina rehabiliterings 
behov. Pat remitteras tillbaka till kir. mott. 
SU/ÖS.   (Patient, närstående, läkare och KSSK) 
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Vi har implementerad rutinen och därefter gjort mätning i vecka 37 och 46 av hur många 

patienter som har fått min vårdplan. Hematologmottagningen har från vecka 22 till vecka 37 

delat ut 31 vårdplaner och från vecka 37 till 46 har totalt 38 patienter fått min vårdplan. Alla som 

har startat behandling på hematologmottagningen har fått min vårdplan så där anser vi att rutinen 

är infört till 100 % och det är dokumenterad i Melior.  

Onkologmottagningen har från vecka 22 till vecka 37 startad 40 nya patienter, av dessa är det 

dokumenterad på 4 patienter att vårdplanen var utlämnad. Från vecka 37 till vecka 46 har det 

startat ytterlig 26 nya patienter och av dessa är det också endast 4 stycken som det är 

dokumenterad på.    

 

Frågeformulär lämnas ut till alla berörda sjuksköterskor vecka 43 till vecka 46. Utav svaren ser 

vi att rutinen upplevs som ett stöd men att den ändå inte följs helt till 100 %. Resultatet visas i 

bilaga 1. Här är några uttalande: 

 

 Svårt att ge information innan läkare/team besöket. 

 Ger stöd i samtalet om sjukdomen, spridning med mera. 

 Ger samma utgångsläge/bild av läget. 

 Det ger mig en bra struktur och man vet när man skall dela ut den och när man 

skall avsluta den. 

 Arbets/diskussion underlag i teamet till att förbättra rutinen.  

 Att man ej kommer ihåg rutinen exakt. 

 Glömmer att använda. 

 

Resumé görs inte rutinmässigt när behandling avslutas och där anges följande bl.a. hinder:  

 För tidigt att utvärdera. 

 Har inte avslutat någon ännu. Har en intention att patienten skall få en 

sammanfattning av vårdtiden vid avslutet. 

 Det är inte bestämt på enheten vem som skall göra en resumé. 

 Då vi har många olika diagnoser och vi har inte ett tydligt stopp datum för 

behandling så rinner avslutet ut i sanden. 

Ett Frågeformulär lämnades också ut till patienter på respektive enheter. Av 19 patienter har 11 

svarat. Bilaga 2.  

Alla sjuksköterskor skulle lämna ut 2 st. men det tillkom en extra på hematologmottagningen 

som gärna ville vara med. Största delen, av patienterna, tyckte att det var bäst att få den vid det 

första behandlingstillfället efter läkarbesöket. Patienten formuläret största avsikt var att ta reda 

på åsikter om nyttan av min vårdplan och inte rutinen.  

 

 

 

 

 



 
 

Learn 

Rutinen är infört till 100 % på respektive mottagningar i den bemärkelse att alla patienter som 

startar cytostatika behandling får min vårdplan. Rutinen att dokumentera i Melior, att patienten 

har fått min vårdplan samt kontaktsjuksköterskans nämn, telefonnummer och datum fungerar 

endast på hematologmottagningen. På onkologmottagningen fungerar det endast delvis men när 

vi frågar sjuksköterskorna anger de att de gör och lämnar ut en vårdplan men det dokumenteras 

inte i Melior. På båda enheter har inte uppdatering/resumé blivit en naturlig del av arbetsrutinen 

ännu. Det som skiljer mottagningarna åt är att hematologen är en mindre mottagning med färre 

sjuksköterskor än den betydlig större onkologmottagning. Det verkar vara lättare att införa ett 

nytt arbets tänk när färre personer är inblandade. 

Inom onkologen har ett projekt startat med att införa vårdplan öppenvård i Melior som ett 

arbetsredskap på onkologen.  Då blir det tydligare att man verkligen skall dokumentera. Det blir 

också lättare att mäta följsamheten hos sjuksköterskor. I detta ingår det också att utarbeta en mall 

med frågor till dom olika sökorden för att få så bra underlag som möjligt. I denna grupp ingår 

Anette Jepsen.  

Hematologmottagningen arbetar för att lägga till, en befintlig, ”vårdplan öppenvården” som del 

av rutinen i Melior. Likaså börjar hematologmottagningen att tittar över andra problemområden 

där kan skapa en rutin runt. 

I detta arbete har vi lärt oss att, för att få en rutin som verkligen fungerar och används, är det 

viktigt att man ofta diskuterar rutinen med alla i arbetsgruppen. Alla måste vara delaktiga och få 

komma till tals även de som är negativt inställda och de som vanligtvis är lite mer tystlåtna. Alla 

kommer inte att gilla idén men det är då bättre att lyssna på dom som är positiva och hoppas att 

de andra så småningom driver med i flödet. Man får gå på djupet och verkligen identifiera 

problemet, hitta guldäggen för att tillsammans hitta lösningar. Det skall vara ett levande 

dokument där man tillåter att det ändrats och förbättras över tid så att det blir ett levande 

arbetsredskap. Det måste finnas en/flera engerade personer som driver projektet framåt och även 

söker upp feedback, den kommer inte alltid av sig själv. Vi inser det tar lång tid att skapa en rutin 

som verkligen används som en naturlig del av arbetssättet. För att få projektet att överleva över 

tid måste det finns ett bestämt datum varje år där man reviderar och uppdatera detta och liknade 

projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BILAGA 1 

SVAR FRÅN FRÅGEFORMULÄR TILL SJUKSKÖTERSKOR PÅ HEMATOLOG- OCH ONKOLOGMOTTAGNINGEN. 

 

9 st. sjuksköterskor har svarat på enkäten. 

 

1.  Lämnar du ut min vårdplan till patienter 

 Aldrig __1_            Ibland _4__     Alltid __4_ 

 

2. Gör du en genomgång av min vårdplan ihop med patienten 

   Aldrig _1__            Ibland _5__       Alltid _3__ 

 

 

3.  Känner du stöd av rutinen i att använda min vårdplan? Graderar från 1 till 10.                                 

1 är ingen hjälp alls och 10 är mycket god hjälp. 

 

1             2             3               4              5              6             7              8             9             10 

 

 

Om du har svarat 1 till 5: Vilka hinder finns det för att följa rutinen? 

 

 

 

1-5;   5 st dessa svar hänger ihop med de som svarat alternativ ibland eller aldrig. 

 

Svar från de som tyckt alternativ 1 – 5; 

 

Att man ej kommer ihåg rutinen exakt. 

 

Finns det en ned skriven rutin ? 

 

 Ingen förklaring. 

 

Glömmer att använda. 

 

Kommer inte ihåg rutinen.  

 

 

 



 
 

Om du har svarat 6 till 10: Hur har rutinen hjälpt dig? 

 

4 st. har svarat dom har mycket god hjälp av rutinen. 

 

Rutinen är till god hjälp men ibland har man brist på tid på grund av många patienter 

samt att man vill sitta i ett enskilt rum med patienten och det finns inte alltid. 

 

Svårt att ge information innan läkare/team besöket. 

 

Bra med en mall som ser till att man får med det som skall utföras. 

 

Ger stöd i samtalet om sjukdomen, spridning med mera. 

 

Ger samma utgångsläge/bild av läget. 

 

Det ger mig en bra struktur och man vet när man skall dela ut den och när man skall 

avsluta den. 

 

Man blir påmind om att man skall dela ut den. 

 

Arbets/diskutions underlag i teamet till att förbättra rutinen. 

 

Strukturera upp jobbet. 

 

 

4. Följer du upp min vårdplan under behandlingstiden? 

   Aldrig _2__       Ibland __4_       Alltid __3_ 

 

5. Vid avslut av min vårdplan gör du en resumé av vårdtiden 

   Aldrig _6__            Ibland _3__       Alltid ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Om aldrig eller ibland vilka hinder anser du finns för att göra en resumé 

 

Har inte kommit dit ännu. För tidigt att utvärdera. 

 

Har inte varit aktuellt ännu. 

Har inte avslutat någon ännu. Har en intention att patienten skall få en sammanfattning 

av vårdtiden vid avslutet. 

Det är inte bestämt på enheten vem som skall göra en resumé. 

Då vi har många olika diagnoser och vi har inte ett tydligt stopp datum för behandling så 

rinner avslutet ut i sanden. 

 

 

6. Har du några förbättringsförslag av rutinen. 

             Genomgång ibland i arbetsgruppen. 

             Att rutinen skall ge en tydligare bild av när avslut skall ske vid de olika diagnoserna. 

             Lägga upp öppenvårdsplan av patienterna i Melior 

Olika behov av när man skall avsluta KSSK kontakten för patienter då vissa diagnoser  

behöver en KSSK under hela sjukdoms förloppet medans andra som går att bota                 

kan KSSK kontakten avslutas. 

Vi är ålagda att dränka patienter i papper och information känner ibland att det är för   

mycket. 

                                                      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BILAGA 2 

 

Frågeformulär och svar från patienter som har fått Min vårdplan. 
 
 
 

Du har fått min vårdplan utlämnad 

1. När under din vårdtid tycker du det är bäst att få den? 

 

a. Vid läkarbesöket; 2 st. 

 

b. Vid det första behandlingstillfället efter läkarbesöket; 8 st. 

 

c. Annat 1, vid början av senaste behandling. 

 

 

 

 

2. Tycker du att du har haft nytta av den varför/varför inte? 

 

- Fick den på onkologen , kirurgen sa att inget kunde göras. Allt var ”kört”, lev det du 

har kvar av livet så bra du kan. Vårdplanen visade att en viss chans fanns det var mer 

positivt. 

- Skönt att veta vad som kommer att ske vidare. 

- Ingen nytta av den, fick all information på avdelningen. 

- Nyttig information om immunförsvar, fysisk aktivitet m.m. 

- Ger information. 

- Nytta av den, har fått information av min sjukdom och hur den kommer behandlas 

de första månaderna. 

- Bra med tydlig information rörande sjukdom och behandling i form av en vårdplan. 

- Mycket information, allt vad man behöver veta står i den. 

- Bra information, som ett uppslagsverk. 

- En klar av vad jag kommer att gå igenom. 

- Har ej använd den. 

 

 

 

 

 



 
 

3. Du fick en kort presentation med avsikten av min vårdplan. Sammanfatta din tolkning 

kort i ett par meningar: 

 

- Kommer inte ihåg vad som sades. 

- Bra att veta att det finns personal som återkommer vid behandlingen. 

- Att jag skall notera saker jag vill prata om. ( jag har tagit upp mina funderingar utan 

att skriva). 

- Kan vara bra att skriva ned saker för minnets skull. 

- Information om vad MDS är. 

- Information i form av vårdplan som skall fyllas i (aktivt) så att man har bättre 

kontroll/översikt om sin sjukdom, behandlingar, biverkningar, etc. 

- Bra upplysning om det man inte vet något om. 

- Den är min och jag använder den som jag vill. Här finns telefonnummer till min 

sjuksköterska, här kan jag skriva med min behandling. 

- En klar bild av vad jag kommer att gå igenom. 

- Kan användas vid behov. 

 

 

4. Har du haft någon nytta av att ha behandlingsplaneringen nedskriven i min vårdplan?  

 

Beskriv gärna hur: 

 

- Var positivt jämfört med vad kirurgen sade. Gav hopp.” Viktigt”. 

- Som tidigare beskrivet är jag mycket nöjd med både vårdplan och bemötande av 

personalen. Får den information som jag önskar. 

- Vi har inte skrivit så mycket för behandlings schemat har inte ändrats så mycket. 

Kommunikationen har skett muntligt. 

- Hjälp att förklara för nära och kära. 

- Det har varit lättare att planera min övriga tid när jag vet när mina behandlingar är 

planerade. 

- Precis fått min behandling och dess gång i form av vårdplan och har inte en åsikt 

ännu, men det verkar vara en bra strategi som underlättar för patient och anhöriga. 

- Jag har använd den som en uppslagsbok.  

- Använder den som kom ihåg. 

- Lätt att hitta om man har glömt något. 

- Har fått samma behandling som tidigare. 

 

 

 

 


