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Undersökningar & 
provtagningar

“Det står att provet är 
ofullständigt. Vad betyder det? 
Skapade en oro som jag inte 
kunde kontrollera”

“Dom hörde inte av sig. När 
man går i ett limbo och är orolig 
och rädd så är varje dag så 
himla lång”

Insikter

Patienten känner oro för både 
själva undersökningen och 
beskedet. Väntan på besked 
bygger upp oro. 

Behov

Att patienen får information om 
hur undersökningen går till, 
varför den görs, hur lång tid det 
tar, vem man ska träffa samt tid 
till besked.

Att patienten kan förmedla 
information inför sitt besök.

Av att få ställa, och få svar på 
frågor, före undersökningen 
och under.

Att veta vad som händer 
efteråt, t.ex. att prover 
analyseras och när och hur 
besked väntas.

Hitta in i vården

“Det är ju fantastiskt att man 
får gå på screening”

“Min mamma hade bröstcan-
cer, men tanken slog mig 
aldrig att jag skulle få det. De 
sa att det inte var den ärftliga 
typen.”

Insikter

Alla hittar inte in i vården på ett 
enkelt/rätt sätt. Exempelvis 
personer med utländsk 
bakgrund/nyanlända. 

Symptom kan misstolkas av 
primärvården. Som patient 
måste man stå på sig

Behov

Att man som patient vet vart 
man kan vända sig för att 
komma på mammografi - 
finns det alternativ till VC?

Tydlig information om när man 
behöver söka vård. 

Bättre kunskap om 
alarmsymptom - hos 
primärvården och i samhället i 
stort. 

Att patienter blir guidade till 
"rätt" information.

Att nå ut till alla grupper, t.ex. 
de med utländsk bakgrund 
och lägre åldrar.

Ökad kunskap om ärftlighet.

Koppla in primärvården i 
processen, t.ex. se till att alla 
har samma beslutsstöd och 
att primärvården  har en 
direktkontakt med sjukhusen.

Gäller hela resan

“Jag har begärt ut min journal, jag tycker allting 
om mig ska ligga i en box, nu kan man inte se allt 
på samma ställe.  Vi kan åka till månen, men vi kan 
inte samla information om en människa.”

“Jag har varit extremt mycket projektledare 
mellan olika instanser. Få ihop tider, pusha för 
förändringar av åtgärder etc.

Insikter

Både patient och vårdgivare har svårt att få 
tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. 

Vårdgivare måste aktivt leta upp relevant 
information för att få en helhetsbild. Oro att 
kanske ha missat något. “Patientdatalagen måste 
jag överträda varje dag. “

Många olika system används, dessa är ej 
sammankopplade vilket medför tidskrävande 
dubbeldokumentation och skapar osäkerhet.

Journaler är inte överskådliga, svårt att hitta och 
förstå vad som är relevant.

Patienter har inte information om och förstår inte 
vårdkedjan. Okunskap bygger upp oro.

Behov

Rätt information, på rätt sätt, vid rätt tillfälle.

Behov av kontinuitet i vem man träffar, att patient 
och vårdgivare följs åt i så stor utsträckning som 
möjligt.

Samordnad information från olika vårdgivare.

Info om alla patienter i vårdkedjan behövs för 
lärande.

Behov av info om forskning under hela resan 
genom vården (hitta lämpliga patienter till 
studier).

System som stöttar processen - det ska vara lätt 
att göra rätt. 

Besked & påbörja sin 
vårdplan

“Tänkte, nu dör jag, har man 
cancer så dör man.”

“Man ställer många frågor, 
men de kan inte alltid svara. 
Du vet inte vad som kommer 
hända eller hur det kommer 
bli, man är så sårbar som 
patient.”

“Min läkare ritade pedago-
giskt och beskrev. Bilder är 
lättare än tusen ord.”

Insikter

Många praktiska frågor ska 
hanteras samtidigt som man 
har många existensiella frågor 
och tankar. 

Många tider att passa. 

Stora och svåra beslut ska 
fattas.

Läkare ger ibland icke 
samordnad info.

Vårdplanen kommuniceras 
dåligt till patienten.

Behov

Att det finns en samordnad 
vårdplan om allt praktiskt, om 
vårdförloppet, om sjukdomen 
och om biverkningar.

Stöd för patienten att följa alla 
man ska träffa, var och när.

Muntlig och skriftlig info 
behövs, i text och bild. 

Beslutsstöd för patienten.

Samordnat resursplaner-
ingsstöd hos vården för 
kortare ledtider.

Stöd för livssituationen 
inkl. rehab

“Försäkringskassan hade 
frågor kring hur jag kunnat 
varit föräldraledig och 
sjukskriven samtidigt.”

Insikter

Många olika resurser finns 
tillgängliga för patienten. 

Information att få från många 
håll. 

Information att ge till många.

Behov

Behov av rehabvårdplan 
parallellt med övrig vårdplan. 

Behov av bättre samverkan 
och förenklad koppling mellan 
vårdgivare, försäkringskassan 
och patient. Alla parter 
behöver tillgång till relevant 
info. 

Behov av att informera andra 
stödinstanser (skola, kurator 
etc).

Behandlingar inför operation, 
genomgå operation

“De sa att de skulle ringa när de hade 
haft konferensen. Tre veckor gick,  jag 
ringde igen, en sköterska svarade och 
sa att jag hade fått tid för operation. 
Jag blev arg över att jag inte fått veta 
något.”

“Jag fick träffa olika läkare varje gång.”

“Man vet att här kommer det någon 
som knappt tittat på min journal.”

“Jag har alltid sagt att ni ska inte veta 
mer om mig än jag vet själv när jag går 
härifrån, så det är bara att berätta.”

Insikter

Information “faller mellan stolar”, t.ex. 
tid för operation. Patient känner sig 
överkörd.

Oro inför ingrepp; behandling, 
anestesi, operation.

Oro och okunskap om nästa steg i 
processen.

Patienten måste aktivt hålla sig 
informerad.

Behov

Ibland behövs väntetid till operation 
eller annan behandling av medicinska 
skäl, patienter behöver få information 
för att förstå detta. 

Information om patienten behöver 
vara tillgänglig för alla vårdgivare i hela 
vårdkedjan. Kvalitetssäkra, undvika 
dubbeldokumentation och möjliggöra 
lärande/förbättring.

Att som patient kunna lita på att rätt 
information har nått mig.

Vård i livets slutskede

Insikter

Flera stödinstanser med 
olika ansvarsområden är 
inkopplade och behöver 
samverka mer effektivt.

Viktigt att ha möjlighet och 
tid att skapa en värdig sista 
tid för patienten. Ta hänsyn 
till individens behov. Både 
kropp och själ.

Ta hänsyn till balans mellan 
familjens integritet och 
patientens behov.

Oro inför slutet, att inte få 
plats på avdelning om man 
önskar.

Behov

Möjlighet till bättre och 
smidigare samverkan 
mellan olika stödinstanser; 
biståndshandläggare, 
hemtjänst, ASIH, 
akutsjukvård.

Patient behöver stöd att 
prioritera sin sista tid i livet.

Att få plats för inläggning 
på förutbestämd avdelning 
om patienten vill.

Medicinsk behandling (cytostatika, endokrinbe-
handling) & strålbehandling

“Jag har läst på väldigt mycket, letat trovärdig information 
och haft frågor, jag vill vara säker inför alla beslut ”

“Jag har själv hört mig för hos läkemedelsföretag om 
biverkningarna. De svarar inte på någonting. Läkarna vet ju 
inte heller, kontaktsjuksköterskorna vet mest.” 

“De säger: Vi ringer dig när svaret har kommit. Så missar 
man samtalet med dolt nummer. Detta är otroligt 
frustrerande”

“Den lyssnande kontaktsjuksköterskan är jätteviktig. Det är 
de som tar hand om mig. ”

“Min man har varit med på varenda besök. Det är bra med 
två par öron.”

Insikter

Patienter söker information inför olika behandlingssteg, 
om vad behandling innebär och biverkningar.

Det kan vara svårt att ta till sig information i besökssitua-
tionen.

Begränsade kontaktvägar mellan patient och vårdgivare 
skapar frustration.

Behov

Att förstå innebörden av olika behandlingar och 
biverkningar.

Motivation till att fortsätta med förebyggande mediciner-
ing efter avslutad primärbehandling.

Behov av att enklare komma i kontakt med vården, att ta 
del av information och möjlighet att ställa frågor. 

Vårdgivare behöver veta om något hänt/händer patienten 
mellan besök som påverkar vårdsituationen ex. 
biverkningar, provtagningar och åtgärder hos annan 
vårdgivare.

Information om patientens behandling behöver nå ut även 
till andra vårdgivare (t.ex. IVA).  

Patienter behöver en väg in till vården utanför kontrollsitu-
ationen, och bättre kunskap om när man ska ta kontakt.

Kontakt med andra patienter i samma situaiton  kan vara 
värdefullt för att få stöd och råd.
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