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Över 280 patienter har nu fått Min vårdplan på 1177.se 
18 verksamheter inom sju diagnosområden har nu infört Min vårdplan i e-tjänsten Stöd och 
behandling på 1177.se och har tillsammans startat över 280 vårdplaner åt sina patienter. En 
utvärdering av innehållet och arbetssättet pågår under våren. 

Utvärdering och underlag för beslut 
RCC i Samverkan genomför under våren en utvärdering med syfte att samla in patienters och 
vårdpersonals synpunkter på nytta och användbarhet av Min vårdplan i e-tjänsten Stöd och 
behandling på 1177.se och den nationellt sammanställda patientinformationen. En 
utvärderingsrapport kommer att presenteras hösten 2019.  

Rapporten kommer ligga till grund för beslut om hur det fortsatta arbetet med Min vårdplan på 
1177.se ska organiseras nationellt. Det nationella införandeprojektet kommer att finnas kvar under 
hösten som stöd i beslutsprocessen, och som stöd till regionala projektledare för införande av Min 
vårdplan.  

Stöd för införande och förvaltning 
I väntan på beslut fortsätter de införanden som är påbörjade. Införande verksamheter behöver se till 
att det finns kapacitet för ta fram och förvalta innehåll och att den regionala förvaltning av e-tjänsten 
Stöd och behandling är delaktiga i arbetet, även på lång sikt. För stöd finns införandeguiden och 
designguiden på inera.se. 
https://invanartjanster.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/602898503/Information+fr+n+f+rvalt
ningen 

Andra e-tjänster och information på 1177.se 
Det finns flera e-tjänster på 1177.se som kan vara bra att erbjuda som komplement till Min vårdplan i 
Stöd och behandling, till exempel webbtidboken, läkemedels- och journaltjänst. Det kan också 
underlätta ett framtida införande att se till att de regionala 1177.se sidorna alltid hålls uppdaterade 
så dem går att länka till från Min vårdplan, till exempel enhetens kontaktsida eller regionala tillägg 
för sjukresor och högkostnadsskydd.   

Fler verksamheter är igång 
Följande verksamheter har infört eller förbereder för ett införande av Min vårdplan i e-tjänsten Stöd 
och behandling på 1177.se. Verksamheterna arbetar med följande diagnoser; prostatacancer, 
peniscancer, bröstcancer, huvud-och halscancer, tjock- och ändtarmscancer, lungcancer, malignt 
melanom, hjärntumörer, blodcancer. Andra diagnoser som det pågår ett arbete med att ta fram 
patientinformation till Min vårdplan är urinblåscancer och gynekologisk cancer. Verksamheterna i 
fetstil är redan igång: 

• Prostatacancer 
o Onkologkliniken, Linköpings Universitetssjukhus  
o Urologkliniken i Östergötland, Universitetssjukhuset i Linköping och 

Vrinnevisjukhuset i Norrköping 
o Kirurg- och urologmottagningen på Blekingesjukhuset i Karlshamn 

• Peniscancer 
o Urologkliniken i Östergötland, Universitetssjukhuset i Linköping och 

Vrinnevisjukhuset i Norrköping  
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o Onkologkliniken, Linköpings Universitetssjukhus   
• Bröstcancer 

o Kirurgmottagningen Skaraborgs sjukhus i Skövde  
o Bröstmottagningen Skaraborgs sjukhus i Lidköping  
o Kirurgmottagningen Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
o Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping  
o Bröstcentrum Södersjukhuset i Stockholm (onkologen och kirurgen) 
o Visby lasarett (onkologen och kirurgen) 
o Bröstcentrum Karolinska Universitetssjukhuset (onkologen och kirurgen) 

• Huvud- och halscancer 
o Kirurg- och onkologkliniken, Universitetssjukhuset Örebro 
o Tema Cancer Huvud-hals Karolinska Universitetssjukhuset 
o Visby lasarett 
o Öron-, näsa- och hals- och onkologkliniken, Skånes Universitetssjukhus 
o Region Gävleborg 
o Region Sörmland 
o Region Värmland 

• Tjock- och ändtarmscancer 
o Kirurgmottagningen, Blekingesjukhuset i Karlshamn 
o Kirurgmottagningen, Sunderby sjukhus i Luleå 
o Region Sörmland 
o Kirurg- och onkologkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro 
o Region Gävleborg 
o Region Värmland 

• Lungcancer 
o Lung- och allergimottagningen, Länssjukhuset i Kalmar  

• Hjärntumör 
o Tema Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset 
o Hjärntumörteamet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

• Blodcancer: 
o Tema Cancer Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset 

• Malignt melanom 
o Hudmottagningen, Centralsjukhuset i Kristianstad    

 

Vid frågor kontakta 
RCC Stockholm Gotland Charlotta Lönnqvist; charlotta.lonnqvist@sll.se  

RCC Norr Katja Vuollet Carlsson; katja.vuollet@vll.se  

RCC Sydöst Annica Tomasson; annica.tomasson@regionostergotland.se  

RCC Uppsala Örebro Malin Hedlundh; malin.hedlundh@rccuppsalaorebro.se  

RCC Väst Sofie Grinneback; sofie.grinneback@rccvast.se  

RCC Syd Christina Landegren; christina.landegren@skane.se 

mailto:christina.landegren@skane.se
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