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1. Define (Definiera) 
 
Problembeskrivning  
I dagsläget finns det lite skriftlig nformation  till patienter med hjärntumör på Hallands 
sjukhus Halmstad och den information som finns innehåller mest kontaktuppgifter. Då både 
patienter och medlemmar i kontaktteamet för hjärntumörspatienter i Halmstad anser att 
skriftlig information är viktigt förbättringsområde behövs en insats för att stärka det område. 

 
Syfte 
Projektets syfte är att skapa ett skriftligt informationsunderlag som vårdpersonalen kan utgå 
ifrån samt att patienterna får tillgång till mer skriftlig information om deras diagnos och 
sjukdomsförlopp. 

 
Mål 
Under 2018 ska alla nydiagnostiserade patienter med primära maligna hjärntumörer på 
Hallands sjukhus Halmstad bli erbjudna skriftlig information innehållande diagnos, ansvarig 
läkare samt tidplan för behandlingar och liknande. 
 
Projektorganisation och intressenter 
En kontaktsköterska utses till projektledare med en projektgrupp bestående av de övriga 
medlemmarna i kontaktteamet i Halmstad. Avdelningschefen på berörd enhet informeras och 
ställer sig bakom projektet. Patienter och anhöriga kommer att tas involveras under vid flera 
tillfällen men de patienter och anhöriga som är med beror på vilka som orkar vid de olika 
tillfällena. All information som kommer in angående ska lämnas skriftligt eller muntligt till 
projektledaren.  
 
Projektet avgränsas till att endast gälla kontaktteamet för hjärntumörspatienter i Halmstad. 
Önskemål finns om att projektets resultat ska vara applicerbart på kontaktteamet för 
hjärntumörspatienter i Varberg men då förusättningar på de båda sjukhusen är såpåss olika så 
begränsas projektet till Halmstads sjukhus. Projektet kommer att innebära ett ökat samarbete 
mellan avdelning 52 (stroke och neurologiavdelning) samt neurologimottagningen i 
Halmstad. 
 
Tidsplan 
April 2017 - Ett första utkast för hur informationsunderlaget ska se ut ska vara gjort och 
kunna lämnas ut till patienter samt medlemmarna i kontaktteamet för utvärdering. 
 
Juni 2017 - Informationsunderlaget ska vara klart och kunna lämnas ut till patienter under 
sommaren för att kunna utvärderas till hösten.  
 
September 2017 - Utvärdera och eventuellt fastställa informationsunderlaget. 
 
Projektkostnader/nytta 
Förhoppningen är att patienterna ska uppleva att de fått mer och bättre information kring sin 
diagnos och sjukdomsförlopp. Medarbetarena ska kunna känna sig säkra på att de vet vilken 
information som är given och att man vet att alla utgår ifrån samma information. Projektet 
kommer att utvecklas under befintliga arbets- och utbildningsdagar. Underhålls- och 
driftskostnader som kommer att dyka upp längs med vägen är kostnaden för att trycka upp 
informationsunderlaget.  



2. Measure (Mäta) 
Det framkommer under intrvjuer med patienter samt genomgång av befintligt skriftligt 
material att det inte finns någon skriftlig information som lämnas ut angående diagnosnamn 
eller en ungefärlig tidsplan för behandlingar. 
 
Vid detta moment framkom en del oro och risker från vårdpersonalen. Man diskuterade risken 
kring att man ger patienter för mycket information som kan komma att ändras eller är svår att 
förstå och att detta är något som är viktigt att ta hänsyn till under utformandet. 

3. Analyze (Analysera) 
Rotorsak till varför patienter med hjäntumör i Halmstad inte får mer skriftlig information 
kring sin diagnos och planerade behandlingar beror främst på att inget sådant material finns 
utarbetat. Då både patienter och vårdpersonal upplever ett behov av ökad skriftlig information 
bör därför projektet gå ut på att ta fram ett informationsunderlag som godkänns av både 
patienter och vårdpersonal. Som tidigare nämnt finns det inget standadiserat 
informationunderlag som lämnas ut till patienter där det framgår diagnos eller tidsplan i 
nuläget. Om projektet lyckas ska patienterna uppleva behovet av skriftlig information är mer 
uppfyllt än tidigare. Beslut tas om att skapa en Min vårdplan för hjärntumörspatienter.     

4. Design (Designa) 
Medlemmarna i kontaktteamet får lämna input på vad som ska ingå i vårdplanen och därefter 
påbörjas arbetet av att engagera patienterna. Initialt skickas enkäter ut till patienterna men får 
endast svar på 2 av 16 utskickade enkäter. Ringer upp patienterna och många upplever att de i 
orkar fylla i enkäten och många har svårt att ta sig så de kan posta tillbaka svaren. Därefter 
görs ett försök att insamla synpunkter och information av patienterna via telefonintervjuer där 
enkäten är utgångspunkt men endast 1 av 10 genomförs då patienterna eller anhöriga inte 
orkar eller hinner svara på enkäten. Här stannar projektet av något då väldigt få synpunkter 
från patienter kommit in. Under mars månad är det dock väldigt många inneliggande 
hjärntumörspatienter på avdelning 52 varpå insamlandet av information via bedsideintervjuer 
påbörjas. Utöver denna ovanstående informationsinsamling så påtittas även de vårdplaner 
som finns på RCC:s hemsida.  
 
I slutet av mars 2017 står ett första utkast till en Min vårdplan klar och testperiod inleds. 
Materialet är vid denna tidpunkt 6-8 sidor i A5 format och innehåller allt som patienter och 
medlemmarna i kontaktteamet ansågs skulle vara med. Nuvarande innehåll är 
kontaktuppgifter till teamen i Halmstad och Lund, namn på ansvarig läkare samt 
kontaktsköterska, tidsplan och planering,  att tänka på under kortisonbehandling (samt annan 
farmakologisk behandling), en förenklad disstress termometer, egenvård/cancerrehabilitering 
och var patienterna kan söka på egen hand om sin diagnos.  
 
 Ett oväntat hinder är att under perioden mars-maj 2017 insjuknar inga nya patienter med 
primära maligna hjärntumörer på Halmstad sjukhus. Ett beslut tas då att återigen använda sig 
av inneliggande patienter som redan fått sin diagnos. Det första som patienterna reagerar på är 
att det är alldeles för mycket information på en gång samt att Lund lämnar ut all sin 
information i en pärm i A4 format. Patienterna får då markera det som de själva hade velat 
veta i samband med att man fick sin vårdplan och input samlas från 6 patienter som markerar 
i princip samma områden. Under sommaren 2017 ligger projektet på is och återupptas i 
september 2017. I september görs korrigeringar efter patienternas önskemål och skickas till en 
kommunikatör på Hallads sjukhus. Min Vårdplan består nu av två A4-sidor. 



5. Control (Överlämning och ständig förbättring) 
Under hösten används Min Vårdplan av kontaktteamet i Halmstad vid PAD-besked och 
utvärderas av personal samt patienter. Patienterna kommer att få utvärdera vårdplanen via 
telefon vid uppföljande samtal efter PAD-besked. Sammanställning och utvärdering planeras 
till mars 2017. 

 

6. Learn (Lärande)  
 
Under projektets gång har det varit en del oväntade problem och projektet har stått still. Det är 
väldigt frustrerade när ett projekt står still men upptäckte under projektets gång att det var då 
man lärde sig som mest för att man var tvungen att tänka till för att svara på frågan, varför står 
det still? Här har input från kurskamrater och kollegor varit ovärderligt.  Det som jag skulle 
vilja skicka med till andra är att prata om sitt projekt med andra även om det inte går så bra 
just då. Någon som inte är mitt upp i projektet ser troligtvis en väldigt enkel lösning på ens 
problem. En av de stora lärdomarna på ett personligt plan är att ett projekt är ett projekt just 
för att det tar tid att nå målet. Här har jag fått lugna ner mig själv och inte få panik över att allt 
inte rör sig så fort som man själv hade önskat. 
 
Att involvera patienter har varit väldigt roligt och lärorikt men också lite prövande. Då 
patienter med hjärntumörer inte alltid är kognitivt intakta har jag fått bli väldigt kreativ 
stundtals för att få in patienternas åsikter men det har varit värt det. 
 
Sammanfattningsvis har det varit ett väldigt lärorikt år där jag känner att jag har växt på ett 
personligt plan. Skulle gärna vara med och göra ett nytt projekt men nästa gång prova att göra 
ett förbättringsprojekt istället för ett designprojekt. 

 
 

 


