
Designprojekt: Att designa och införa Min Vårdplan på 

urologmottagningen. 

Define 
 

Det åligger oss enligt nationell cancerstrategi att alla cancerpatienter ska erbjudas min vårdplan. 

Syfte: Tillsammans med medarbetare och patienter utforma och införa en lättanvänd vårdplan som 

passar vår verksamhet. 

Mål:  

- Alla cancerpatienter ska få Min Vårdplan vid sitt första besök och också träffa sin 

kontaktsjuksköterska.  

- Att patienterna ska vara delaktiga i vården och känna sig trygga. 

Medarbetarna ska känna att Min Vårdplan genererar ett mervärde för våra patienter och därmed 

känns viktig samt lätt att använda. Förhoppningsvis blir patienterna mer välinformerade och därmed 

blir Min Vårdplan tidssparande med tiden. 

Measure 

 

Tillsammans med mina kontaktsjuksköterskor gjordes ett släktskapsdiagram om vad Min Vårdplan 

ska innehålla. Vi diskuterade också om vi skulle ha en gemensam vårdplan för alla våra 

cancerpatienter, eller en per diagnos (prostatacancer, blåscancer och njurcancer). Majoriteten tyckte 

att vi skulle ha en per diagnos och att vi ska starta med njurcancer som är en mindre patientgrupp 

samt utvärdera den innan vi går vidare. 

Jag informerade läkargruppen som handlägger njurcancer, att de fick komma med synpunkter på vad 

Min Vårdplan ska innehålla, men även hur vi ska fylla i den tillsammans vid besök. 

Vår verksamhetschef har fattat beslut om att vi under 2016 ska införa Min Vårdplan på vår klinik. Till 

hjälp med detta arbete har jag vår verksamhetsutvecklare Annelie Khatami. 

Frida Smith och Gunnar Eckerdahl var på läkargruppens APT och pratade om Min Vårdplan och jag 

var också inbjuden. Vi kunde då tillsammans berätta om Min Vårdplan och hur långt mitt arbete har 

fortlöpt.  

Jag har även intervjuat patienter, efter att först skickat ut ett brev med beskrivning om mitt arbete 

och med frågor om vad de vill att Min Vårdplan ska innehålla. De flesta intervjuer har skett via 

telefon men ett fåtal vid besök. Sammanlagt har jag intervjuat 10 patienter, 6 män och 4 kvinnor. 

Hälften av patienterna går på behandling hos oss och har gjort det några år. Resterande har precis 

fått sin diagnos, varit på ett informativt samtal om diagnosen och sedan blivit kallad till ett 

preoperativt besök. 



Analyze 

 

Vad tyckte mina kollegor om Min Vårdplan; 

- Information om diagnos och planering/ tidsplan. 

- Kontaktuppgifter till kontaktsjuksköterkor, operationskoordinator, kurator mm 

- Info om rökning 

- Second opinion 

 

Vad tyckte patienterna om Min Vårdplan; 

- De flesta patienter vad nöjda med den informationen, som de hade fått.  Ju mer skriftlig 

information desto bättre, tyckte majorititeten.   

- En patient beskrev att den kan vara bra att ta fram när man känner sig redo.  

- Smygtitta lite, då och då, om man inte orkar att ta in all information på en gång. 

- Patienter som gått hos oss i flera år, tyckte att det viktigaste var telefonnumret till 

kontaktsjuksköterskan. Det innebär en stor trygghet och att det dessutom är samma 

kontaksjuksköterskor, som man får prata med varje gång, är väldigt positivt. 

- Några av de ”nya ”patienterna beskrev att de hade stort fokus på operationsdatum och 

kände oro inför kommande operation. Kunde inte fokusera på så mycket annat just nu. 

Jag har även gått igenom andra enheters vårdplaner och därigenom fått inspiration. Till exempel skall 

det inte vara för mycket information så att den inte blir läst utav den anledningen. 

Design 

 

Jag gjorde en testutskrift på Min Vårdplan precis innan sommaren, som mina kollegor fick tycka till 

om. Det var ingen idé att införa den då, men jag gjorde ändringar på det som jag fick synpunkter på.  

I början på september startade vi med att dela ut en testutgåva av Min Vårdplan. Tillsammans med 

den fick de även ett brev med frågor om dess innehåll. Det var 10 patienter (6 kvinnor och 4 män) 

som fick denna testutgåva och patienterna valdes inte ut utan de som kom på nybesök med 

misstanke om njurtumör erhöll Min Vårdplan. Ibland träffade jag dem och kunde utvärdera 

vårdplanen vid det preoperativa besöket, men de flesta pratade jag med på telefon efter 

operationen. Vissa patienter hade svårt att koncentrera sig på annat än vardagen efter operationen, 

så ibland fick jag ringa flera gånger. Jag märkte också att en del patienter ville berätta om tiden efter 

operationen, om bra och mindre bra saker som de hade upplevt. Normalt, ringer vi alltid till våra 

nyopererade patienter ca 1 vecka efter operation för att höra hur de mår. Det är sällan som de har 

synpunkter på vården men nu var det flera som hade det. Vet inte riktigt varför, men det kan ju vara 

att samtalet blev längre och att de kände att de hjälpte mig i mitt arbete. Eftersom de kände så, kan 

det vara lättare att framföra sin eventuella kritik. 

 Vad tyckte patienterna om testutgåvan av Min Vårdplan; 



- Under rubriken känslomässiga reaktioner fick vi lägga till, misstanke om cancer, innan stod 

det bara när du får besked om cancer. De flesta hos oss som opereras har en cancertumör 

men en del av de med små tumörer är benigna. Så naturligtvis är detta jätteviktigt. 

- En annan patient tyckte också att den rubriken skulle vara överst eftersom den är viktigast. 

Jag hade inte tänkt på det sättet. 

- De flesta patienter tyckte att det var bra att ha all information samlad. 

Under perioden då vi delade ut testutgåvan, informerade jag all personal på kliniken. 

- Jag började informera all personal på mottagningen om testen och om hur vi dokumenterar i 

journalen att patienten har fått Min Vårdplan. 

- Informerade på vårdavdelningens APT-möte om Min Vårdplan. Det händer att patienter 

kommer in akut med nyupptäckt njurcancer och då skall Min Vårdplan delas ut alternativt 

skall de ringa så att vi kan komma upp och hälsa på patienten samt lämna över vårdplanen.  

- Jag var även på läkarnas APT-möte och informerade dem. Meningen är ju att alla 

cancerpatienter på kliniken ska ha Min Vårdplan och att de tillsammans med 

kontaktsjuksköterskan delar ut och fyller den.  

 

Control 

 

I början på november kom den färdiga Min Vårdplan från tryckeriet och var då färdig att delas ut till 

patienterna. Kände mig riktigt stolt när jag såg den färdig!  

Sedan dess har vi använt den till alla med en nyupptäckt njurtumör. Mycket ansvar vilar på mig, 

genom att jag får påminna mina kollegor vad det gäller dokumentationen om Min Vårdplan i 

journalen. Vid alla nybesök kommer jag eller min kollega och hälsar på patienten. Vi fyller då i Min 

Vårdplan tillsammans med patienten och doktorn. 

Vad det gäller Min Vårdplan för prostata och blåscancerpatienter på Urologmottagningen, så ligger 

ansvaret hos respektive kontaktsjuksköterskor. Grunden ska vara den samma, men med andra foton, 

länkar, patientorganisationer mm.  

Vad det gäller Min Vårdplan för blåscancer, så ville kontaktsjuksköterskorna ha infört mer informativ 

fakta om rökning och blåscancer. 

Kontaktsjuksköterskorna för prostatacancer tog med sig Min Vårdplan vid ett regionalt möte med 

alla kontaktsjuksköterskor och diskuterade vad som ska finnas med och inte. Några ändringar gjordes 

och meningen är att alla i Västra Götaland nu skall använda Min Vårdplan. Denna kommer att tryckas 

inom kort. 

Min Vårdplan är i högsta grad ett levande dokument som säkert behöver justeras ibland. 

 

 



Learn 

 

Jag inser att man aldrig blir färdig, utan det finns hela tiden något att förbättra. Det kommer säkert 

fler synpunkter under hand och då behöver texten ändras eller läggas till.  

Vårdplanen är till för patienten och det är deras ansvar att den används, men vi kan ju naturligtvis 

fråga om de har den med sig vid besöken. Alla våra opererade patienter kommer på återbesök ca sex 

veckor efter operation och får då sitt PAD-besked. Tyvärr är inte vi som kontaktsjuksköterskor med 

då och kan se till att vårdplanen fylls i. Här måste vi aktivt prata med våra läkare så att de fyller i den. 

Det är ju då som de får den korrekta diagnosen och det är jätteviktigt att den finns skriftligt. Sedan 

kan det dröja ett år innan nästa besök och då kanske de inte kommer ihåg vårdplanen.  

När alla diagnoser har kommit igång med vårdplanen tror jag att dokumentationen blir bättre 

eftersom alla är mera vana vid det.  Då delar vi ut Min Vårdplan till alla våra cancerpatienter och det 

blir då lättare att komma ihåg. Dessutom kanske vi ska skriva i kallelsebrevet, glöm inte vårdplanen! 

Min lärdom av detta arbete är att patienterna befinner sig i en väldigt påfrestande tid innan och 

direkt efter operation. De har svårt att fokusera på annat än att bli friska. Jag har också märkt att 

flera patienter inte kommer ihåg vad de fick för information vid utskrivningen. Det framkom vid mina 

samtal om vårdplanen och att de önskar en skriftlig information vid utskrivning. Delvis finns denna 

information i den preoperativa skriftliga informationen, men den, vet de inte var den är.  

Mitt nästa projekt blir därför att skriva en enkel information till våra nyopererade 

njurcancerpatienter tillsammans med en sjuksköterska från vårdavdelningen. Den ska bland annat 

innehålla, vad får jag/ får jag inte göra, vad ska jag tänka på, hur länge stödstrumpor mm. 

Sammantaget, så har det varit mycket givande och framförallt har det varit mycket intressant att 

fråga vad patienten tycker och inte bara hur de mår. Jag känner också att jag har vuxit som person 

eftersom jag har varit ensam och varit tvungen att ta tag i alla delar själv. Skulle nog rekommendera 

att man inte är ensam, för jag har ibland saknat någon att diskutera med. 
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