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Att få besked om att man drabbats av en kronisk
sjukdom kan vara chockartat och vi upplever idag
att vissa av våra nydebuterade IBD patienter har
svårt i akutskedet att ta in information. Enligt
evidensbaserad erfarenhet påverkas
sjukdomsförloppet positivt om patienten går i tidig
remission. Sannolikheten ökar om patienten har
kunskap om sin sjukdom och förstår vikten av att
följa rekommenderad behandling.
Idag erbjuds de nydebuterade IBD patienterna ett
muntligt informationssamtal med IBD sjuksköterska
efter läkarbesöket.

Syfte/Mål

Öka IBD patientens kunskap om sin sjukdom,
delaktighet i vården, följsamhet till behandling och
därigenom ge ökad trygghet

Metod

Vi skapade en skriftlig Vårdplan som baserades
på nuvarande informationsmetod, men med en
tydligare individuell behandlingsplan med tydliga
mål.
Nydebuterade IBD patienter som kom till IBD
sjuksköterska för informationssamtal
tillfrågades om de ville deltaga i studien, efter
samtycke. Vi randomiserade patienterna
till varannan Vårdplan och varannan
kontrollgrupp.
Inklusiontiden var från och med 1 april 2016, till
30 november 2017
För att utvärdera Vårdplanen upprättade vi en
enkät. Vi skickade samtidigt med PREM för att få
med en validerad skattningsskala. Tre- till sex
månader efter inklusion uppmanades patienten
att fylla i enkäterna.

Resultat

Data insamlades från 26 patienter av 30
tillfrågade, 4 avböjde deltagande.
I både Vårdplan- och i kontrollgrupp kunde man
generellt se en tydlig nöjdhet med vården.
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Skillnaden var att Vårdplans gruppen patienter
tyckte sig ha en tydligare behandlingsplan. De
kände sig mer delaktiga och var bättre insatta
i sina behandlingsmål.

Diskussion

Urvalet var nydebuterade patienter och de var
inte medvetna om vilken metod vi tidigare
använt. Den slutsats som man kunde dra från
resultatet var att en skriftlig vårdplan,
medförde att patienterna kände sig mer
delaktiga och vara bättre insatta i sin
behandlingsplan.
Vi planerar att implementera Vårdplanen i
ordinarie verksamheten och att dokumentet
skall vara levande och följa patienten i sin
vård hos oss. Vi har även utvecklat en
dokumentationsmall, för att i journalen ge en
tydlig överblick av patients behandlingsmål.
Möjligen kan en kvalitativ metod ge en bättre
utvärdering av en skriftlig vårdplan

