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Koncept - plan för vård och behandling
Syfte


Att öka kvaliteten och patientsäkerheten i vården genom en gemensam,
följsam och tydlig vårddokumentation för verksamheter inom Region
Kronoberg.



Att etablera ett verktyg för personcentrerad vård.



Att etablera ett verktyg för patientkontrakt.



Att etablera ett verktyg för fast vårdkontakt.

Omfattning
Aktuella vårdavtal ska följa regionens riktlinjer samt uppdragsspecifikation
primärvård och regelbok hud samt all övrig regiondriven verksamhet.
Initiativ till plan för vård och behandling
Initiativet kan komma från patient och/eller närstående samt från vården om det
finns behov en sammanhållen plan för att skapa överblick och delaktighet för
patienten.

Konceptet i punktform
•

Omfattar samtliga planer (exkl. SIP).

•

Möjlighet att tillgängliggöra väsentlig information, skapa delaktighet och
engagera patienter, bland annat genom att planerna visas via 1177
Vårdguiden.

•

Möjlighet att skapa en överblick över pågående vård och behandling.

•

Möjlighet att arbeta processinriktat.

•

Möjlighet för olika professioner samt vårdenheter att se, dela och
dokumentera i samma miljö. Samtidigt.

•

Möjlighet att koppla samman kronologisk journalföring med
dokumentation i planer.

•

Ett flexibelt sätt att arbeta med planer som utgår från patientens och
verksamhetens behov.

Olika typer av planer inom konceptet
1. Standardiserade vårdförlopp/program/behandlingsstrategier
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Planen är i en form av checklista som säkerställer att samtliga nödvändiga
moment utförs i en viss given ordning. Ordningen motsvarar en strategi för
behandling för en given diagnos/symptom.
2. Överblick och delaktighet
Planen innehåller en översikt över pågående vård och behandling som innehåller
mål, fast vårdkontakt, handlingsplaner, egenvårdsplaner etc. I stora drag kan
denna variant användas för att, helt eller delvis, uppnå kriterier som finns inom
ramen för patientkontraktet.
3. Kombination av standardiserade
vårdförlopp/program/behandlingsstrategier och överblick och delaktighet
Planen innehåller både medicinsk information samt information om ex. mål,
överenskommelse, egenvård etc. I stora drag kan denna variant också användas
för att, helt eller delvis, uppnå kriterier som finns inom ramen för
patientkontraktet.

Konceptet i praktiken
1. Planer dokumenteras i vårdplansmodulen i vårdinformationssystemet
Cosmic av samtliga verksamheter.
2. Det är patientens och verksamhetens behov som avgör val av plan. Planen
blir på så vis en del av ett personcentrerat arbetssätt inom aktuell
verksamhet. Linjeorganisationen beställer planer av VIS (IT) utifrån
konceptet.
3. Region Kronoberg erbjuder en standardiserad plan för vård och
behandling i konceptet (Överblick och delaktighet), då patienten har
behov av eller önskar överblick över vård och behandling, ex. vid begäran
av fast vårdkontakt eller där vården tar eget initiativ till plan för vård och
behandling.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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