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SAMMANFATTNING 

Syfte: Undersöka huruvida patienterna känner att den individuella vårdplanen de har fått har varit 

till nytta och vilka upplevelser de har kring den. Metod: En deskriptiv kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer genomfördes höstterminen 2013 vid Uppsala Universitet i samråd med 

Regionallt Cancercentrum. Informanterna i studien var patienter med bröstcancer och 

kolorektalcancer vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Gävle sjukhus som använt den 

individuella vårdplanen. Resultat: Samtliga patienter kände att den individuella vårdplanen var 

positiv och till hjälp, men flera önskade mer och djupare information.  Av de sex patienter som 

intervjuades var samtliga nöjda med sin kontaktsjuksköterska. En patient förstod inte alls syftet med 

vårdplanen hon fått.  Patienterna i stort var nöjda med sin möjlighet att påverka tider och 

behandlingar och sjukvårdspersonalen kunde anpassa sig efter patientens önskemål. Själva 

vårdplanen såg patienterna främst som ett schema som de kunde blicka tillbaks till.  Flera patienter 

vad missnöjda med att deras anhöriga inte fick mer hjälp i form av stöd och samtal. Slutsats: Det 

sammantagna resultatet visar individuell vårdplan var positiv för patienterna men att det behövs en 

bättre implantering. Resultatet visar också att kontaktsjuksköterskor är en uppskattad profession. 

Projektet med vårdplanen hade inte kommit tillräckligt långt för att denna intervjustudie skulle 

generera tillräckligt utvecklande svar.   

 

 

Nyckelord: Cancer, information, behov, individuell vårdplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

Aim: Examine whether patients feel that the individual care plan they have received had an 

beneficial effect and what experiences they have around it. Method: A descriptive qualitative study 

using semi-structured interviews were conducted the fall of 2013 at the University of Uppsala in 

consultation with Regionalt Cancercentrum. The informants in the study were patients with breast- 

and colorectalcancer, who all had an individual care plan. The study were conducted at Akademiska 

University Hospital and at Gävle Hospital. Results: All of the patients felt that the individual care 

plan was beneficial and helpful, but many wanted more and deeper information. Of the six patients 

interviewed were all satisfied with their contact nurse. One patient did not understand the purpose 

of the care plan she had. Patients in general were satisfied with their ability to influence the times 

and treatments and the medical personnel were able to adapt to the patient's wishes. The patients 

saw the care plan primarily as a schedule that they could look back to. Many patients were 

dissatisfied with that their relatives did not get more help in the form of support and calls. 

Conclusion: The combined results show an individual care plan was beneficial to patients, but that 

it needed a better implementation.  The result also shows that the contact nurses are an appreciated 

profession. The project with the care plan had not gone far enough for this interview study to be 

able to generate enough elaborated responses. 

 

Key words: Cancer, information, needs, Individual careplan 
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Inledningen 

 

Totalt ställs omkring 55 000 cancerdiagnoser varje år i Sverige, bröstcancer och tjock- och 

ändtarmscancer hör till de vanligaste cancerformerna, då man räknar idag med att minst var tredje 

person i Sverige kommer att få en cancerdiagnos under sin livstid. (Cancerfonden, 2010). Varje år 

insjuknar cirka 6000 personer i kolorektalcancer och orsakerna till sjukdomen är inte helt kända 

(Vardguiden, 2011). Bröstcancer drabbar framför allt kvinnor kring åldern 60 år, färre än fem 

procent är yngre än 40 år. Varje dag insjuknar mellan 15-20 kvinnor i bröstcancer, vilket gör den till 

den vanligaste dödsorsaken hos medelålders kvinnor i Sverige (Bergman, Hont, Johansson, 2013; 

Cancerfonden, 2010). År 2011 fick 8382 kvinnor diagnosen bröstcancer medan antalet 

diagnostiserade fall hos männen var 45. Totalt sett till alla cancerdiagnoser är bröstcancer den näst 

vanligaste formen av cancer och år 2011 diagnostiserades 14,6 procent, vilket motsvarar 8427 

personer. (Bergman, Hont, Johansson, 2013).  

Tjocktarmscancer, koloncancer, är den tredje vanligaste cancersjukdomen hos både män och 

kvinnor. 4183 tjocktarmsdiagnoser ställdes sammanlagt i Sverige 2011, detta motsvarar 7,3 procent 

av den totala befolkningen. 2102 diagnoser ställs hos kvinnor och 2081 hos män. Cirka 65 procent 

av dem som insjuknar är över 65 år.(Bergman, Hont, Johansson, 2013) 

 

Att få beskedet om cancersjukdom kan upplevas som mycket svårt. Reaktioner som oro, 

nedstämdhet och overklighetskänslor är inte helt ovanliga i dessa sammanhang. Erfarenheten visar 

att behovet av rak och tydlig information alltid är stort när det gäller svåra sjukdomar (Bergman, 

Hont, Johansson, 2013; Strang. 2004). Inom vården erbjuds en hel del stöd som de drabbade kan 

använda sig av i kampen mot cancer (Cancerfonden, 2010). Ett sätt att försöka skapa stöd och 

trygghet åt patienter var genom införandet av en individuell vårdplan, Min vårdplan.  

 

Den relativa överlevnaden i sjukdomen tio år efter diagnosen är dock avsevärt bättre i dag än för 40 

år sedan, drygt 80 procent. Prognosen för cancerpatienter i Sverige har utvecklats i positiv riktning 

sedan början på 1970-talet. Den relativa 5-årsöverlevnaden skattades då till 35 procent för män och 

48 procent för kvinnor. I dag är motsvarande siffror drygt 70 procent för båda könen. (Bergman, 

Hont, Johansson, 2013). 
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BAKGRUND 

Individuella vårdplaner  

Den individuella vårdplanen, Min Vårdplan är till för att patienterna ska vara mer delaktiga i vården 

i den omfattning de själva önskar. Vårdplanen ska bidra till att patienten känner sig trygg och 

välinformerad, att de känner inflytande över det som är viktigt och att de förstår vad som händer 

under utredning och behandling. När vård och behandling ändras på ett sätt som har betydelse för 

patienten ska vårdplanen uppdateras. I vårdplanen ska det finnas kontaktuppgifter till läkare, 

kontaktsjuksköterska och kurator. Tider för undersökningar och behandlingar samt beskrivning av 

tidsförloppet när olika åtgärder ska ske är också något som ska finnas nedskrivet i vårdplanen. Det 

är också viktigt att vårdplanen innehåller svar på praktiska frågor och vad man som patient kan göra 

själv för att exempelvis uppnå de behov man har. En sammanfattning av patientens vård ska finnas 

som patienten sedan får med sig efter avslutad kontakt. Sammanfattningen ska innehålla uppgifter 

om vad patienten varit med om, vad som är viktigt att tänka på och vart denna vänder sig vid 

eventuella frågor (Sveriges Kommuner och Landsting, 2012). 

 

Vid artikelsökningar angående det valda ämnet individuell vårdplan (IVP) hittades en 

översiktsartikel om hur IVP påverkar cancervården (Gysels, Richardso och Higginson, 2006). I 

artikeln framkom att en IVP har ingen till måttlig effekt i vården av cancersjuka men att det i alla 

fall inte har en negativ påverkan. Däremot visade författarna i artikeln att det krävdes att personalen 

hanterade IVP på rätt sätt, det vill säga att se den som ett sätt att kommunicera med patienten och 

inte i första hand med andra professioner. Det finns ingen tydlig evidens för vilken effekt IVP har på 

de närstående.  

Ett motsatt resultat till detta kom Komura och medarbetare fram till när de undersökte effekten av 

IVP hos äldre cancerpatienter från två regioner i Japan (2011) . Resultatet visade att det var ett bra 

verktyg att förbättra kommunikationen för patienten, inte bara mellan personal och patient, utan 

även till anhöriga och till andra patienter. Det gav även patienterna en bättre förståelse för 

undersökningar och behandlingar samt som ett hjälpmedel att kommunicera med andra patienter. 

Ett flertal patienter uppgav det som ett bra verktyg för att bestämma om den palliativa vården och 

vad som ska hända efter döden. 

 

Brown (2010) använde sig utav ett snabbfrågeformulär som stärkte patientens förmåga att ställa 

fråga. De fann att snabbfrågeformuläret var ett bra verktyg för att ta reda på patientens 

informationsbehov och ett hjälpmedel till att ge informationen. Skillnaden i att ge endast verbal 
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information gentemot verbal och skriftlig information undersöktes av Johnson (2008). Resultatet 

var att den kombinerade skriftliga och verbala informationen var överlägsen för att få patienterna 

nöjda gentemot enbart verbal information.  

 

För att säkerställa att patient och dess närstående ska kunna vara delaktig och få individuellt 

anpassad information och möjlighet att välja behandlingsalternativ behövs ett informationssystem 

genom hela vårdkedjan, man har därför som mål att alla cancerpatienter ska erbjudas en IVP 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2012). Den individuella vårdplanen syftar till att skapa 

begriplighet och transparens i de komplexa vårdprocesser som sker idag och göra det lättare att 

tillgodose patienten och dess närståendes behov av möjligheter och självbestämmande. Som en del 

av arbetet har det nu blivit hög tid att tillfråga patienter om vad de har för tankar och upplevelser 

gällande den individuella vårdplanen.  

 

De granskade artiklarna ger en inblick för att IVP i grunden är ett bra verktyg att använda sig av 

inom vården av svårt sjuka patienter. I vissa fall har effekten av en IVP varit liten men det finns inga 

bevis för att en IVP skulle vara negativ, att en patient skulle få sämre vård eller må dåligt av att vara 

delaktiga i sin vård när denna själv bestämmer graden av information. En IVP går dessutom in i 

Sveriges nationella cancerstrategi, där cancervården ska effektiviseras med ett tydligt 

patientperspektiv där både patient och närstående ska bli mer delaktiga i vårdprocessen Detta för att 

en del aktiv och välinformerad patient känner sig tryggare och den får en bättre livskvalité. (SOU 

2009:11). 

 

Min Vårdplan 

Min Vårdplan är ett projekt som regionallt cancercentrum har arbetat fram. Uppdraget har sin 

bakgrund i att patienter har efterfrågat en tydlig kontaktväg genom vårdtiden. Målet med Min 

Vårdplan är även att stödja de närstående. Min vårdplan består av en individuell vårdplan för 

patienterna, men även att varje patient ska ha en egen kontaktsjuksköterska. Projektledarna för 

framtagandet av Min Vårdplan åkte på två studieresor till sjukhus i England och USA för samla in 

erfarenheter och lärdomar. Vad de fann var att patienterna kände sig mindre övergivna efter avslutad 

behandling då en sammanfattning av cancerbehandlingen och ett förslag om att delta i uppföljande 

verksamhet erbjöds med hjälp av en individuell vårdplan, Min vårdplan. Denna sammanfattning 

uppfattades av patienterna som en karta över patienternas behandlingsperiod och skrevs i samråd 

med patienten. Syftet med sammanfattningen över patienternas behandlingsperiod var att klargöra 
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vad som gjorts och varför samt var patienten bör vara uppmärksam på (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2012). 

 

Kontaktsjuksköterska, cancervården 

För cancerpatienter på en vårdande klinik är en fast kontaktperson en viktig kvalitetsfaktor för att 

stärka tryggheten för patienten. Detta genom att skapa en relation mellan patient och vårdgivare. 

Definitionen av en kontaktsjuksköterska är att denna ska vara tydligt presenterad för patienten, 

kunna hänvisa till annan kontakt när denna inte är tillgänglig och informerar om kommande steg i 

behandling. Denna ska förmedla kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov, ge stöd 

till patienten samt närstående vid krisreaktion, säkerställa patientens delaktighet och inflytande i sin 

vård (Cancercentrum, 2012). 

 

Problemformulering 

 

Kolorektalcancer och bröstcancer är två vanliga cancertyper i dagens samhälle och kan medföra 

stora konsekvenser för den drabbade individen. Hälso- och sjukvården genomgår ständiga 

förändringar och det är därför av stor vikt att hela tiden arbeta med att utveckla och förbättra vården 

för att patienten trots sjukdom ska kunna uppleva en god livskvalitet. För att möjliggöra detta krävs 

att som sjuksköterska inneha kunskap och förståelse för hur dessa patientgrupper upplever sin 

delaktighet i vårdprocessen då de fått sitt cancerbesked.  Författarna till detta arbete finner det 

intressant att arbeta med detta område för att det ger en möjlighet att komma nära de patienter som 

är drabbade av en svår sjukdom och som trots detta delar med sig av sina tankar och erfarenheter.  I 

och med detta har en individuell vårdplan, Min Vårdplan, tagits fram för att stärka 

kommunikationen mellan patienter, personal och i viss mån också anhöriga. 

 

Syfte 

 

Undersöka huruvida patienterna känner att den individuella vårdplanen de fått varit till nytta och 

vilka upplevelser de har kring den. 

 

Frågeställning 

 

1. Upplever patienterna att den individuella vårdplanen hjälpt dem till att förstå och kontrollera sin 

utrednings- och behandlingstidsplan samt anser de att de har blivit mer delaktiga i sin vårdprocess? 
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2. Anser patienterna att deras anhöriga har blivit mer delaktiga i vårdprocessen?  

3. Hur upplever patienterna bemötandet från sin kontaktperson? 

METOD 

Design  

 

Semistrukturerad kvalitativ studie. Designen valdes för att få en helhetsbild av vad patienterna 

tycker och tänker om den individuella vårdplanen (Olsson, & Sörensen, 2001). 

 

Urval 

 

De patienter vid Uppsala Akademiska sjukhus och Gävle sjukhus som fått IVP var de som 

tillfrågades angående deltagande i studien. De aktuella patienterna hade antingen diagnosen 

kolorektalcancer eller bröstcancer vilka var de enda patientgrupperna som hade börjat med IVP. 

Inklusionskriterierna var att de ska vara minst 18 år, kunna kommunicera i svenska i både tal och 

skrift och de ska ha haft IVP minst två månader. 

 

Datainsamling  

 

Semistrukturerad intervju där flertalet av frågor var öppna (Bilaga 1). Utifrån studiens tre 

frågeställningar hade tio intervjufrågor utformats. Frågorna som respondenterna besvarade var 

bland annat om de har förstått informationen i vårdplanen, hur delaktiga de varit/känt sig och 

möjlighet att påverka tider för undersökningar. Intervjufrågor som togs upp var bemötandet från 

deras kontaktsjuksköterskor och hur dessa kontaktsjuksköterskor hade följt upp IVP. Även frågor 

om hur patienterna upplevde att anhöriga var involverade tas upp. Intervjuerna utfördes över telefon 

med patienter tillhörande Gävle sjukhus och Uppsala Akademiska sjukhus under tidig höst 2013. 

 

Tillvägagångssätt 

 

Första kontakten tog Regionallt Cancercentrum (RCC) i Uppsala, där de lämnade in ett möjligt 

ämne av C-uppsats till Uppsala Universitet. När ämnet valts och accepterats av monitorerana till 

detta arbete togs kontakt med RCC. På RCC fördes en diskussion om hur arbetet skulle läggas upp 
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för att på bästa sätt få fram det resultat de ville ha. RCC skickade ett förslag till en intervjuguide 

innehållande frågor som berörde patienters upplevelse av IVP:n, patienters relation med 

kontaktsjuksköterskan och vilket stöd anhöriga fick ut av Min Vårdplan. 

RCC gav ut kontaktinformation till monitorerarna om vilka kontaktsjuksköterskor som arbetade 

med Min vårdplan, dessa arbetade på onkologiska avdelningar på Gävle Sjukhus och Uppsala 

Akademiska sjukhus.  

Kontakt via mail initierades med avdelningscheferna på respektive avdelning om tillåtelse att få 

genomföra undersökningen på respektive avdelning. Ett brev med skriftlig tillåtelse och information 

om arbetet skickades till avdelningarna (Bilaga 2 & 3). Det skriftliga tillståndet (bilaga 3) för att 

genomföra detta projekt inhämtades från verksamhetscheferna från de två avdelningarna. Efter detta 

tillfrågades och informerades patienter muntligt och skriftligt (Bilaga 2) av sin kontaktsjuksköterska 

om studien och medverkan i en intervju kring deras individuella vårdplan, varefter de fick fylla i en 

blankett angående etiska överväganden och godkännande att delta i studien. Kontaktsjuksköterskan 

samlade in samtyckesblanketterna med kontaktuppgifter från de patienterna som skriftligen 

samtyckte till att delta i intervjustudien. Monitorerana fick dessa skickade till sig och ringde 

därefter upp de patienter som valt att tacka ja. En pilotstudie gjordes innan intervjuerna utfördes för 

att kontrollera att intervjufrågorna var begripliga för informanterna. Vid första telefonsamtalet med 

patienterna presenterade monitorerana projektet, vad projektet gick ut på och informanternas 

rättigheter att avbryta medverkan i studien utan att det påverkar vården på något sätt. Utöver 

informationen tillfrågades patienter ifall de kunde bli intervjuade direkt eller om de hellre ville 

avtalada en tid då monitorerna kunde ringa upp och intervjua patienterna. Patienterna tillfrågades 

även om de kunde träffa monitorerarna för en personlig intervju. Båda monitorerana närvarade vid 

samtliga intervjuer. Monitorerna utförde intervjuerna över telefon och spelade in med hjälp av 

datorn. Ljudfilerna fördes över till USB-minne och denna förvarades sedan inlåst. Intervjuerna 

varade mellan åtta och en halv minut till 15 minuter och till dess att utförliga svar hade uppnåtts.  

 

 

Bearbetning och analys  

 

Det inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant av monitorerna och sedan gjordes dataanalysen 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundman (2008). Sedan togs 

meningsbärande enheter fram och dessa kondenserades för att sedan utformas till koder, 
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subkategorier och kategorierer. Syftet med kategoriseringen är att skapa en förståelse över det 

transkriberade intervjumaterialet (Bilaga 4). Intervjumaterialet tolkades under flera steg. Först lästes 

transkriberingen igenom och meningsbärande enheter lyftes fram ur materialet för att skapa en 

helhetsbild. En meningsbärande enhet utgörs av en åsikt med tillhörande text så att sammanhanget 

följer med. Dessa meningsbärande enheter samlades i ett dokument där de sorterades och 

kondenserades för att skapa överblick. Kondenseringen innebär att texten kortas ned så att endast 

det centrala och väsentliga i stycket finns kvar. Därefter kodades de kondenserade enheterna och 

samlades i kategorier efter Graneheim och Lundman (2008). En kod sätter etikett på meningens 

innehåll och lägger på det absolut viktigaste i meningen. Kategorierer och subkategorier utgörs av 

flera koder med gemensamt innehåll. Arbetet resulterade i fem kategorier och 11 subkategorier 

(tabell 2). 

Tabell 1. Exempel på tolkningsprocessen.  

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Subkategori Kategori 

Framförallt har min 

bröstsjuksköterska som 

är duktig på det där med 

information skriftligt och 

muntligt information, så 

det tycker jag har varit 

bra. (PAT 3) 

Min bröstsjuksköterska 

är duktig på det där 

med informationen. 

Duktig 

kontaktsjuksköterska.  

God kontakt med 

Kontaktsjuksköterskan 

Kontaktsjuksköterska 
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RESULTAT 

 

Totalt tillfrågades nio patienter att delta i intervjuerna, åtta kvinnor och en man. Av dessa hade två 

kolorektalcancer och var från Gävle, sju hade bröstcancer och kom från Uppsala. Två tackade nej 

och en hade för svag svenska och uppfyllde därmed inte inklusionskriterierna. Totalt intervjuades 

sex patienter. De som deltog i intervjuerna var alla kvinnor i åldrarna 44 till 80 år.  

 

Patienters upplevelse av individuella vårdplanen sammanfattas i en övergripande tabell (tabell 2).  

Kategorierna i tabellen speglar de frågor som ställdes under intervjuerna. Följande kategorier 

utformades: information, kontaktsjuksköterska, valmöjlighet, kontaktmöjlighet, anhörig och nöjd.  

Dessa kategorierer beskriver hur viktigt det var med både skriftlig och muntlig information samt 

den påverkan kontaktsjuksköterskan hade för patienterna. De koder som beskrivs i tabellen 

sammanfattar patienternas åsikter i korta drag de framförde under intervjuerna. 
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Koder, subkategorier och kategorier        Tabell 2. 

Kod Subkategori Kategori 

Jag förstår. 

Kunskap ger trygghet 

IVP bra fram till operationen.  

Den ger mig ett schema.  

God information  

Pratar om framtiden. 

Bra planering tack vare IVP 

Tror inte mer skriftlig information 

hade hjälpt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bra information 

 

Jag uppdaterar inte IVP själv.  

Dålig information om biverkningarna. 

  

Skriftlig information behövs. 

 

 

 

 

Dålig information 

 

Jag fick fylla i vårdplanen 

Frågor kommer undan för undan.  

De har inte utvärderat IVP. 

Djupare information 

 

 

 

Mer information 

 

 

 

Information 

Duktig kontaktsjuksköterska.  

God kontakt med 

kontaktsjuksköterskan 

Bra kontaktsjuksköterska 

Fantastisk kontaktsjuksköterska 

Fantastisk personal. 

Litar helt på min kontaktsjuksköterska 

Hon kan så mycket  

Väldigt bra 

Kontaktsjuksköterskan har varit bra.  

Trygg med kontaktsjuksköterskan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God kontakt med 

kontaktsjuksköterska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen kontaktsjuksköterska Dålig kontakt med 

kontaktsjuksköterska 

 

Kontaktsjuksköterska 

Kan påverka 

Bra valmöjlighet 

Bra valmöjlighet 

Kan påverka 

Bra valmöjligheter 

 

 

 

 

Möjlighet att påverka  

 

 

 

 

 

Jag anpassar mig.  

Bokar inte om detta. 

 

Priorterar sjukvården.  

 

Kan inte påverka. Ej möjlighet att påverka Valmöjlighet 

Bra telefonkontakt.  

Bra telefonkontakt.  

God telefonkontakt 

Alltid uppringd 

 

 

 

Bra kontaktmöjlighet 

 

 

 

Kontaktmöjligheter 

Min man är rädd. 

Anhörig litar på sjukvården.  

Min make räcker.  

Min make är rädd 

Maken är med i förloppet.  

Behövts mer stöd för anhörig 

 

 

 

 

 

Anhörigstöd.  

 

Jag informerar anhörig 

Dåligt stöd för anhöriga.  

God anhörigkontakt.  

Mina anhöriga har funnits med mig. 

 

 

 

 

Klarar sig själv. 

 

 

 

 

Anhöriga 
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Information 

Bra information 

De flesta av patienterna kände att de hade fått bra information som de förstod och om det inte var 

någonting de uppfattade hade de möjlighet att fråga personalen och därmed reda ut alla frågetecken.  

 

Att få information skapar trygghet för patienterna genom att de hade en inblick i kommande 

undersökningar, en bra översikt över tidsplanen för behandlingar och informerade över risker och 

möjligheter med behandlingen. Det uppskattades av patienterna att få en god information, även om 

de uttryckte olika sätt de kunde få tillgång till informationen på.  Det framkom däremot tydligt att 

de flesta patienterna klart och tydligt förstod den information de fått tilldelat utan problem. 

 

 ”Ja, framför allt så tycker jag har haft koll då, hela tiden har jag fått information om vad som 

skulle hända framöver”  

(PAT 3) 

 

”jag har fått väldigt fin information och jag tror ju inte jag har behövt eller jag tror inte jag har 

blivit nå klokare om jag har fått nå mer information i pappersform heller” 

(PAT 2) 

 

Samtliga deltagare hade kommenterat att IVP:n hade hjälpt dem genom att fungera som ett schema. 

Den hade även bidragit till struktur för patienterna då de har kunnat veta när nästa 

undersökning/behandling kommer att ske. En av intervjudeltagarna nämnde att hon kunde gå 

tillbaka till vårdplanen för att se behandlingshistoriken. En annan åsikt var att det gav trygghet att 

inte behöva gå hemma och ständigt vänta på att sjukhuset skulle ringa med en tid, utan att det stod i 

vårdplanen när nästa tid var. Det var en trygghet i att veta vad som kan gå fel i behandlingarna och 

sjukdomen, att veta värsta scenariot genom att läsa de broschyrer som tilldelats i IVP.  

 

”Tidschema har den gett mig, jag har ju ett tidsschema, inbokningar för både det ena och det 

andra. Det är klart det har jag ju att gå tillbaka till.”  

(PAT 5) 

 

”Dom informerar väl om vad som kommer att hända på nästa tillfälle vi ses.”  

(PAT 2) 
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”trygghet att man fick information i alla fall, vad som, om det skulle, det värsta scenariot” 

(PAT 3) 

 

Dålig information 

Det framkom att en av patienterna ansåg att informationen angående biverkningar saknades i den 

IVP. Patienten hade gärna sett mer biverkningsinformation i IVP:n, speciellt de biverkningar som 

kan uppstå efter två veckor och längre tid. En annan patient påpekade hur svårt det är att veta vilka 

frågor man bör ställa när informationen inte är tillräcklig. Det framkom i en av intervjuerna att en 

patient inte hade förstått det syfte med den IVP hon tilldelats. Patienten uttryckte ovetskap om hon 

fått den och vad den i så fall innebar. 

 

”vilka frågor ställer man när man står inför en operation?  Jag har väldigt svårt att ställa frågor 

som jag inte vet någonting om.” 

 (PAT 5) 

 

”Ja om jag säger såhär, information så har jag nog tyckt att det har varit dålig information det här 

med strålskador och att dom kan komma så långt efteråt.” 

 (PAT 6) 

 

Mer information 

En av patienterna uttryckte en önskan om att få mer skriftlig fakta om sjukdomen och 

behandlingarna, medan en annan patient tydligt påpekade att mer fakta i pappersform bara hade 

gjort henne förvirrad. 

 

”Jag vill ha lite djupare fakta. Mer att läsa.”  

(PAT 5) 

 

” …lite djupare information helt enkelt.” (PAT 5) 

 

Kontaktsjuksköterskan 

 

God kontakt med kontaktsjuksköterska 

På denna fråga svarade samtliga deltagare att de var väldigt nöjda med bemötandet från sin 
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kontaktsjuksköterska. Genom sin kontaktsjuksköterska kände de sig tryggare och kände att de fått 

bra information. En av patienterna kommenterade även att hennes kontaktsjuksköterska hade en 

bred medicinsk bakgrund och kunde då besvara frågor som var relaterade till andra sjukdomar som 

patienten led av. En åsikt som patienterna förde fram var att hon litade på 100 % på sin 

kontaktsjuksköterska. 

Enbart tre av de sex patienterna fick sin vårdplan uppdaterad av sin kontaktsjuksköterska. Av dessa 

tre så fick endast en den uppdaterad kontinuerligt genom hela sin vårdtid och de andra fick det i 

början av sin behandling.  

 

”visste precis vad hon pratade om, hon kunde många andra delar av, just det där med cancern och 

saker som jag råkat ut för bland annat fick jag förmaksflimmer” 

(PAT 3) 

 

”Den har varit fantastisk” 

(PAT 2 ) 

 

”Åhh hon var helt, jag tycker så mycket om henne, hon var väldigt rak pratar väldigt tydligt och 

man förstod liksom. Jag tyckte mycket om henne, jag litade på 100% på henne” 

(PAT 3) 

 

Dålig kontakt med kontaktsjuksköterska 

Ingen uttryckte ett dåligt bemötande från sin kontaktsjuksköterska. Däremot framkom det att en av 

patienterna inte fått regelbunden uppföljning av sin kontaktsjuksköterska. Senare när patienten bytte 

avdelning förlorades kontakten med kontaktsjuksköterskan helt. Flera patienter fick inte sin IVP 

uppdaterad regelbundet.  

 

”Nej hon fyllde i dom första grejerna som jag skulle gå igenom och sen fick jag vårdplanen och sen 

har jag fyllt i själv. Tider och datum” 

(PAT 5) 

 

Valmöjlighet 

Möjlighet att påverka 

Det rådde blandade meningar hos patienter gällende möjligheten att påverka utredningar och 
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behandlingar.  Det framkom hos vissa patienter att de hade en god möjlighet att påverka tider och 

datum för behandlingar. Det var även en patient som ansåg att hon hade stor möjlighet att påverka 

typen av behandling.  

 

”det tycker jag har gått bra, att påverka datum och tider” 

 (PAT 2) 

 

”kom hem å så, så ringde jag upp till doktorn och då ändrade jag mig att jag skulle behandlas på 

ett annat sätt med en annan slags operation”  

(PAT 3) 

 

Prioriterar sjukvården och ej möjlighet att påverka 

I motsatt till detta fanns det åsikter om att patienter inte ville ändra tider. De ansåg att sjukdomen 

och behandlingen var det som kom i första hand och att de skulle anpassa sig efter den. En patient 

ansåg att det inte fanns möjlighet att påverka tider för behandling. Det var en patient som uttryckte 

att hon inte använde sig av IVP:n utan bara tog emot den vård som erbjöds och reflekterade inte mer 

över det. Hon ansåg dock att hon kunde få informationen om hon bara velat, men valde att 

distansera sig. 

 

 ”jag är ju sjukskriven så jag har kunnat rätta mig efter dom, jag har ju bara det här eller vad man 

ska säga” 

(PAT 1) 

 

”jag kan ju inte påverka någonting. Jag kan bara ställa frågor” 

(PAT 5)  

 

”…har ju inte läst den ordentligt, utan jag bara hänger med på det dom säger och tar emot den 

vård jag får och det har ju funkat för mig.” 

(PAT 1) 

Kontaktmöjligheter 

Bra kontaktmöjligheter 

Patienterna såg IVP: n framförallt som ett sätt för dem att få tillgång till information och kunna ha 

möjlighet att kontakta personalen på sjukhuset vid eventuella frågor. De uttryckte glädje över att 
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aldrig behöva ringa mer än en gång för att få svar på frågor. Var det så att de inte kunde få svar på 

en gång, det vill säga att kontaktsjuksköterskorna var upptagna med annat, blev de alltid uppringda 

strax därefter.  

 

”…vad som har gällt i förväg och då känner man en viss trygghet”  

(PAT 3) 

 

”Jag har ju fått telefonnummer till alla som jag ska vara i kontakt med”  

(PAT 2) 

Anhöriga 

Anhörigstöd 

Flera av de anhöriga hade svårt att ta in information över sjukdomsbeskedet. Vissa hade svårt att 

acceptera att deras närstående var sjuka, men flera uppgav även att de kände stor tillit till 

sjukvården och sjukvårdspersonalen. Patienterna uttryckte att själva vårdplanen i sig inte hjälpt de 

anhöriga så mycket, utan det var genom att IVP:n hjälpte patienten och därmed indirekt hjälpte de 

anhöriga. Flera av patienterna upplevde att deras anhöriga stöttade dem genom vårdtiden. 

 

”ja dom är naturligtvis mycket involverade, både familj och vänner” 

(PAT 4) 

 

”Det tog en stund innan polletten trilla ner men sen är han väl medveten om mina behandlingar” 

(PAT 2 ) 

 

Klarar sig själv 

Flera av informanterna nämnde att deras anhöriga endast var med till läkaren ett fåtal gånger, men 

att de sedan fick gå på behandlingarna själva.  

 

”han litar ju på det jag säger, han tycker ju, han har inställningen att jag är i trygga händer.” 

(PAT 1) 

 

”Min man är mera osäker, han har inte velat följa med in, han har inte, han tar informationen från 

mig där har jag, jag tror att han är väldigt rädd.” 

 (PAT 1) 
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”Det är endast min man som har varit med en gång hitintills annars har jag väl inte varit i så stort 

behov anhörigas involvering såhär långt i behandlingen.” 

(PAT 2) 

 

Diskussion 

 

Resultatsammanfattning 

 

I resultatet framkom det att samtliga patienter uppskattade kontaktsjuksköterskornas roll vad gällde 

bemötande och information. Med hjälp av kontaktsjuksköterskorna kände patienterna en större 

trygghet. De faktorer som skapade denna trygghet var att det alltid var en och samma 

kontaktsjuksköterska och det var lätt att ställa frågor vad gällde sjukdomen och behandlingen som 

patienten genomgick. Det bemötande och professionella förhållningssätt som vårdpersonalen hade 

gentemot patienterna bidrog till att patienterna upplevde trygghet vilket skapade en förutsättning för 

delaktighet och diskussioner. Resultatet visar även att några av patienterna vill ha mer djupgående 

information om sjukdomen och behandlingen, främst skriftlig information.  

 

Resultatdiskussion 

 

Information 

 

Flera patienter sa att de ville ha mer information i pappersform, detta för att de gärna ville ha 

tillgång till information senare. Patienterna upplevde det svårt att ta till sig den muntliga 

informationen under den omvälvande tiden under behandlingen. Studier visar att skriftlig 

information som komplement till den muntliga är vida överlägsen och patienterna minns mycket 

bättre än enbart muntlig information. (Johnson, A. & Sandford, J. 2005). En välinformerad patient 

känner sig mer säker och trygg vad gäller eventuella komplikationer och biverkningar. Dessa har 

därmed inte samma behov av att uppsöka hälso-och sjukvården i samma utsträckning utan har den 

kunskap som krävs för att göra en bedömning i hemmet.  (Henderson, A., & Zernike, W. 2001) 

Det är oerhört viktigt att patienterna vet vart de kan ringa för att få kontakt med sjukvården oavsett 

tid på dygnet. Det ska finnas tydligt angivet var man kan kontakta sjukvården vid eventuella 

funderingar som kan uppstå i hemmet, även under semestertider. (Kinnane, N. 2011) 
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Valmöjlighet 

 

Flertalet av patienterna kände att de hade stor möjlighet att påverka vården, både i form av den vård 

de fått och de tider de blir tilldelade. Detta resultat anses vara positivt då en delaktig patient känner 

sig tryggare och mer nöjd med den vård som ges. Patienter hade olika syn på hur delaktiga de själva 

ville vara i vården. Vissa vill vara delaktiga och ha något att säga till om genom hela vården medan 

andra förlitar sig till fullo till den vård som erbjuds. De flesta hamnar någonstans mitt emellan och 

förlitar sig på vårdpersonalens expertis, men vill känna att de har möjligheten att säga ifrån eller 

framföra sin åsikt till viss del (Socialstyrelsen 2012). 

 

IVP som hjälp i vårdprocessen  

 

Patienterna nämner framförallt att de använder IVP som ett schema, vilket ger dem kontroll över 

tillvaron att alltid veta när nästa behandling sker och aldrig behöva gå hemma och oroligt vänta på 

att sjukvården ska ringa med en tid. Detta skapar en stor trygghet för patienten och ger dem en 

möjlighet att leva ett mer normalt liv där de inte ständigt behöver anpassa sig efter sjukvården 

(Strang, 2004). Att de dessutom kunde lita på att kontaktsjuksköterskorna alltid ringde upp när de 

hade frågor var till stor hjälp för patienterna.  

 

Anhöriga, delaktiga i vårdprocessen 

 

Vårdplanen i sig bidrog inte till att anhöriga blev mer delaktiga i vården, däremot den ökade 

tryggheten hos patienterna ledde i sin tur till att de anhöriga blev lugnare då de visste att patienten 

var tillfreds med vården. En sak som upptäcktes var att en stor del av det trygghetsnät och hjälp som 

finns för anhöriga försvann under sommaren då stora delar av personalen var på semester, vilket 

orsakade en hel del obehag då hjälpen dröjde. Att de anhöriga inte blev hjälpta av IVP är i sig inte 

konstigt då IVP:n inte är gjord för dem men om en patient är lugn och trygg kommer även de 

anhöriga att påverkas av detta. (Winqvist, M. 2011)   

 

Bemötandet från kontaktsjuksköterskan 

 

Vikten av att ha en fast sjuksköterska visade sig vara mycket positivt för patienterna, eftersom de 

kunde knyta an till en person istället för att ständigt ha olika sjuksköterskor. Känslan av att ha en 

person de kunde lita på är värdefullt för en patient, speciellt i den utsatta position patienterna 
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befinner sig i (Scrymgeour, Forrest & Marshall. 2013; Sveriges Kommuner och Landsting, 2012). 

Att kontaktsjuksköterskan kände patienten och var insatt i dess sjukdomsförlopp och hur den har 

utvecklats och vilka problem som var aktuella för just dem. Detta skapar en relation som gör det 

möjligt för djupare diskussioner angående biverkningar och hur man bäst löser de problem som 

uppkommer.  

 

 

Utvärdering och Uppföljning 

 

Vad gällde uppdatering och uppföljning av IVP:n genomfördes det väldigt sporadiskt. I de flesta fall 

var det patienten själv som fick skriva i vårdplanen och uppdatera den. Detta kan bero på tidsbrist 

samt att många av patienterna hade bytt avdelning och inte längre hade tillgång till sin 

kontaktsjuksköterska. Av de som hade tillgång till sin kontaktsjuksköterska var det få som hade fått 

sin vårdplan uppdaterad och utvärderad och detta ses som en brist i implementeringen av IVP i det 

dagliga arbetet på avdelningarna. 

 

Metoddiskussion 

 

En kvalitativ studie var lämplig då syftet var att beskriva patienters tankar och värderingar angående 

IVP. Kvalitativ metod syftar till att få fram informanters synpunkter angående ett fenomen genom 

att beskriva det i koder och kategorier. Forskaren kan med hjälp av en helhetssyn få en djupare 

inblick i det specifika området (Starrin, B. & Svensson, P.G. 1996; Graneheim, U. & Lundman, B. 

2008). 

 

Totalt tillfrågades nio patienter, sju med bröstcancer och två med kolorektalcancer. Sex patienter 

intervjuades, fyra med bröstcancer och två med kolorektalcancer. Trots att det är så få patienter är 

det spridning mellan de två diagnoserna. Av dessa nio var åtta kvinnor och en man. Mannen tackade 

nej till att delta i studien och tillföll därmed bortfallet.  

Att endast ha kvinnliga deltagare kan ses som en svaghet i studien då en man skulle kunna ha en 

annan synvinkel än kvinnor. Det skulle även öppna för en genusdiskussion, om det är någon 

skillnad i hur män och kvinnor bemöter IVP:n. Då det var sju av de nio som tillfrågades som hade 

diagnosen bröstcancer var det inte mycket monitorerarna kunde göra för att påverka 

könfördelningen i studien. Spridningen avseende ålder hos patienterna var god, mellan 44 till 80 år 

gamla och de flesta som insjuknar i bröstcancer respektive kolorektalcancer är i denna ålder. Detta 
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är positivt då en person i 40-års åldern är mitt i arbetslivet och har en annorlunda livsstil än en 

pensionär på 80 år. En kvinna på 80 år kan ha en väldigt annorlunda livssituation och anhörigstöd 

än yngre personer (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Målet att intervjua fem till åtta patienter 

uppnåddes men det blev telefonintervjuer istället för personliga intervjuer som först var tänkt. Detta 

för att patienterna genomgick tunga cancerbehandlingar och var därmed extremt trötta och 

patienterna valde därför att bli intervjuade över telefon. Då goda resultat uppnåddes genom 

telefonintervjuer hade detta ingen negativ påverkan på resultatet, eftersom frågeställningarna kunde 

besvaras väl. Monitorerarna hade som mål att få till minst en personlig intervju genom att träffa 

patienten i samband med sjukhusbesök. Den intervju som bokades in var inte möjlig att genomföra 

då patienten föll utanför inklusionskriterierna genom att inte behärska svenska i tal och skrift.  

 

Vid de två sista intervjuerna upplevde monitorerarna att svaren som informanterna gav började 

likna varandra. En mättnad kunde anas i den begränsade population som fanns att tillgå. Med tanke 

på den begränsade populationen är monitorerarna nöjda med den mättnad som uppnåtts. En full 

mättnad var inte trolig att uppnås då populationen ansågs vara för liten, men då populationen var 

begränsad var det inte möjligt att få tillgång till fler patienter. På grund av patienternas begränsade 

erfarenhet av IVP var svaren begränsade. Det är inte antalet intervjuer som är avgörande för 

mättnaden i studien, utan innehållet i dessa (Thoren-Jönsson, A.L. 2008) 

 

Ett stort problem som fanns när studien genomfördes var att införandet av IVP inte kommit särskilt 

långt. Målet var att flera avdelningar på Akademiska sjukhuset och Gävle sjukhus skulle kommit 

igång med IVP innan sommaren 2013. Detta hade inte blivit av och enbart en avdelning på vartdera 

sjukhuset hade kommit igång med projektet under hösten 2013. Därför ledde det till svårigheter 

med att få tag på informanter. Genom att patienterna från Akademiska sjukhuset hade bytt 

avdelning från kirurgisk avdelning till onkologisk hade de mist kontakten med sin 

kontaktsjuksköterska och deras IVP blev inte uppdaterad eller utvärderad längre. Detta påverkade 

givetvis resultatet då vissa av patienterna inte var särskilt insatta i IVP:n och behövde få en 

beskrivning av denna av monitorerarna innan de kunde besvara frågorna som ställdes. Då en fråga 

handlade om uppdatering och utvärdering av IVP:n blev denna fråga väldigt negativt påverkad av 

att kontaktsjuksköterskan var frånvarande i informanternas vård. Flera av de andra frågorna som 

handlar om kontaktsjuksköterskan och dennes bemötande hade kunnat ge mer detaljerade och 

utförligare svar om patienterna hade haft en pågående kontakt med kontaktsjuksköterskan. I flera av 

fallen hade det gått mer tre månader sedan patienterna hade senaste kontakten med sin 

kontaktsjuksköterska. Detta sammantaget gjorde att resultatet blev negativt påverkad.  
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Etiska överväganden 

 

För att genomföra studien erhölls muntligt tillstånd av RCC och även skriftligt tillstånd från 

respektive enhetschef på akademiska sjukhuset, kirurgiska kliniken samt kirurgen på Gävle sjukhus. 

De tillfrågade patienterna blev väl informerade om att de när som helst kunde dra sig ur studien 

samt att all data kommer att behandlas konfidentiellt av monitorerarna. (Codex, 2013 & 

Personuppgiftslagen SFS 1998:204). Då studien fokuserar på IVP:n mer än själva vården som givits 

har patienterna själva möjligheten att avgöra hur djupt de vill gå in på sina diagnoser och 

sjukdomsförlopp vilket i detta fall inte tillfrågades under intervjuerna. Att prata om IVP:n är ett 

neutralt samtalsämne som inte bör ha emotionell anknytning.  

Slutsats 

 

Intervjuerna pekar på att IVP ger god information till patienterna, även om djupare information 

efterfrågas, samt att IVP är ett bra verktyg för att veta när nästkommande behandling kommer ske. 

Kontaktsjuksköterska är en väldigt uppskattad profession som hjälper patienterna i stor 

utsträckning. Det var stor skillnad på den information patienterna hade tagit emot om IVP:n av 

kontaktsjuksköterskan. Vissa patienter hade inte blivit introducerade till korrekt användning av IVP 

vilket gjorde att svaren blev påverkade av detta. Denna studie borde ha väntat ett halvår för att 

arbetet med IVP skulle implementerats i större utsträckning på avdelningarna och bättre svar hade 

kunnat uppnås. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Information skriftlig och muntlig till respondenterna: Syfte, Helt konfidentiellt, vilket innebär att 

svaren inte kommer kunna sammankopplas med en identitet. Deltagarna har rätt att avvika när som 

helst. Beräknad tidsåtgång cirka 30 minuter. Plats, samtalsrum i anslutning till den vårdande 

avdelningen. Bakgrundsfakta. 

Kön: 

Ålder: 

Diagnos: 

 

 

 

1.Hur väl har du förstått informationen som delas ut? 

2. Hur ser du på din delaktighet och möjlighet att påverka datum etc för utredning och 

behandlingar?  

3. Hur har IVP:n hjälpt dig i din vårdprocess? 

4. Upplever du att IVP har hjälpt dig förstå/ha kontroll över din utrednings- och 

behandlingstidsplan? 

– Vet du exempelvis när nästa undersökning/behandling ska ske etc? 

5. Har du fått tydliga instruktioner vart du kan ringa för att ställa frågor, byta tider etc? 

6. Hur upplever du att dina anhöriga är involverade i vårdprocessen?  

7. Hur upplever du bemötandet från din kontaktsjuksköterska?  

8. Har kontaktsjuksköterskan hjälpt dig med IVP: n. Har kontaktsjuksköterska uppdaterat IVP ofta, 

har IVP utvärderats och följts upp? 

-På vilket sett har kontaktsjuksköterskan hjälp dig med IVP:n? 

- Om nej, varför tror du det inte har blivit så? 

9 Är det något du saknar i IVP? 

– Om ja, vad saknas och vad bör läggas till? 

10. Är det något du vill tillägga? 
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Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap 

 

 

 

Patientinformation och samtyckeblankett 

Vi är två stycken sjuksköterskestudenter som läser sista terminen på sjuksköterskeprogrammet. Vi 

kommer under hösten att skriva en C-uppsats som handlar om den individuella vårdplanen, Min 

vårdplan, som du blivit tilldelade. Vi kommer att fråga dig om tankar kring vårdplanen, upplevelser 

och samarbetet mellan kontaktsjuksköterskan och dig som patient. Vår förhoppning är att intervjun 

ska belysa Din upplevelse av den individuella vårdplanen. 

 

Vi planerar att genomföra 5-8 intervjuer där patienter med kolorektalcancer och 

bröstcancerpatienter deltar. Intervjun beräknas ta omkring 20 - 30 minuter och kommer att spelas in 

för transkriberingen. Inspelningen kommer att raderas när arbetet är klart. Allt insamlat material 

kommer att behandlas strikt konfidentiellt, vilket innebär att alla insamlade uppgifter kommer att 

förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Publicering av resultat kommer att ske så att inga 

personer som deltar i undersökningen kan identifieras. Efter godkänd examination kommer 

intervjumaterial samt utskrifter att förstöras. Ditt deltagande i studien är frivilligt och Du kan när 

som helst avbryta deltagandet utan att det påverkar din vård i övrigt. 

Du som väljer att delta får lämna kontaktinformation till din kontaktsjuksköterska, så ringer vi som 

ska intervjua dig upp för att ge information om tid och plats för intervjun. Kontaktuppgifterna 

kommer att raderas efter intervjun. 

Har Du några frågor om studien är Du välkommen att höra av Dig till: 

 

Rebecka Katzman: Rebecka.katzman@gmail.com 

Simon Thunberg: Simon.thunberg@live.se 

Handledare: Kerstin Lugnet: Kerstin.lugnet@pubcare.uu.se 

mailto:Rebecka.katzman@gmail.com
mailto:Simon.thunberg@live.se
mailto:Kerstin.lugnet@pubcare.uu.se
mailto:Kerstin.lugnet@pubcare.uu.se
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Samtyckesblankett. 

 

Jag samtycker att delta i denna intervjustudie. 

 

JA       NEJ 

 

 

Om ni samtycker var vänlig lämna kontaktuppgifter.  

 

Namn: 

 

Telefonnummer:  

 

Mailadress:  

 


