
Utvärderingsrapport

En utvärdering av användbarhet och nytta av

• nationellt sammanställd patientinformation för Min vårdplan cancer 

• Min vårdplan cancer i e-tjänsten Stöd och behandling (SoB) på 1177.se

Våren 2019

2019-09-10



Innehållsförteckning

Innehåll

 Min vårdplan i SoB på 1177.se

 Införandestöd och utvärdering

 Resultat utvärdering

 Innehållsanalys

 Resultat behandlarintervjuer

 Resultat patientintervjuer

 Införandeprojektets erfarenheter

 Slutsatser och rekommendationer

 Slutsatser

 Rekommendationer

 Handlingsplan

 Förvaltning och roller

Bilagor

 Utvärderingsmetod

 Verksamheter som idag använder 

Min vårdplan i SoB

 Förbättringsförslag inkomna i 

utvärderingen

2019-09-10



Min vårdplan i Stöd och 
behandling (SoB)

På 1177.se

2019-09-10



Min vårdplan – Patientens plan

Min vårdplan är ett 

verktyg för att skapa 

delaktighet, trygghet 

och förståelse hos 

patienter och 

närstående. 

Min vårdplan ska 

fokusera på och utgå från 

patientens behov, 

tydliggöra mål och ska 

alltid skrivas tillsammans

med patienten.

Min vårdplan gör 

behandlingen 

sammanhållen, 

överblickbar och 

tydliggör vem 

som gör vad
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I enlighet med den nationella cancerstrategin från 2009 ska alla cancerpatienter ha 

en skriftlig, individuell vårdplan. 

Min vårdplan togs fram av Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan 

tillsammans med patienter och har funnits i cancervården sedan 2013.



Detta ska Min vårdplan innehålla

 Kontaktuppgifter till läkare, kontaktsjuksköterska och kurator samt andra viktiga personer.

 Tider för undersökningar och behandlingar samt en beskrivning av när olika åtgärder ska ske.

 Stöd, råd och åtgärder under behandling och rehabilitering.

 Svar på praktiska frågor och på vad patienten kan göra själv.

 Information om patientens rättigheter, till exempel rätten till ny medicinsk bedömning.

 Efter avslutad behandling: Tydlig information om hur den fortsatta uppföljningen ser ut, till 

exempel vem patienten ska vända sig till.

 Efter avslutad behandling: En sammanfattning av vården som beskriver vad patienten har 

varit med om och vad som är viktigt att tänka på.
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Min vårdplan – nu i e-tjänsten Stöd 
och behandling på 1177.se

Efter att ha testats i pilot 

2017 blev Min vårdplan på 

1177.se tillgänglig för 

införande i hela landet.

Under 2018 pågick ett nationellt 

samverkansprojekt mellan RCC Samverkan, 

SKL och Inera för att stötta verksamheterna i 

ett införande och utveckla e-tjänsten.
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Ett 20-tal verksamheter har under 2018 

och 2019 infört eller påbörjat ett 

införande. Intresset är fortsatt stort.

Min vårdplan görs tillgänglig för 

patienten inloggad på 1177.se i 

den befintliga e-tjänsten Stöd 

och behandling (SoB). 



Min vårdplan – i e-tjänsten Stöd 
och behandling (SoB)
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Skicka 

meddelanden
mellan patient och vårdenheten

Patienten kan fylla i

formulär och 

aktivitetsplaner

Vårdplanen kan 

överlämnas 
mellan verksamheter

Patient- och individanpassad 

information
infogad i en nationell rubrikstruktur

Patient och behandlare kan 

skapa en tidslinje

Möjligt att länka till 

andra e-tjänster 
på 1177.se



Varför e-tjänsten Stöd och 
behandling?
 Möjliggör nationella Min vårdplaner som kan överlämnas i hela Sverige 

oberoende journalsystem.

 Möjliggör Min vårdplaner som innehåller stora informationsmängder som 

kan förvaltas nationellt. 

 Möjliggör ökad delaktighet för patienten och ett nytt och säkert sätt att 

kommunicera.

 En lösning alla Sveriges regioner redan har åtkomst till och betalar för via 

befintliga avtal.

 Ett komplement till patientens övriga engagemang med vården samordnat 

på 1177.se.

 Patientkontrakt

 Andra e-tjänster

 Ett verktyg som idag ersätter många appar för t ex symtomskattning

2019-09-10



Förutsättningar med e-tjänsten

 E-tjänsten SoB…

 är inte ett journalsystem, utan ett stödsystem som kompletterar vårdgivarens 

journalsystem

 ska inte innehålla journalanteckningar, däremot kan information i en dialog i 

meddelanden behöva journalföras

 ska inte lagra personuppgifter utan gallras efter ett år (Ineras rekommendation)

 däremot kan patienten spara ner information som pdf-er

 har en versionshantering som gör att större förändringar inte slår igenom på de 

vårdplaner som har startats

 möjliggör överlämning mellan verksamheter om verksamheterna har exakt samma 

version aktiverad i sina verksamheter
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SoB– Roller och fokusområden 

Innehållsproducent

Ta fram, designa och förvalta innehåll

Innehålls-

leverantör 

och 

utgivare

Region

Kommun

Användande 

verksamheter

Upphandla, utveckla och använda program

Regionens 

Sob-förvaltning 

Bemanna lokala adminroller

Sob-team

Inera

Nationellt 

användar- och 

införandestöd

Stöd, utbildning, nätverk, inspiration

Nationell 

SoB-

förvaltning

Förvalta och supportera plattformen

Utveckling 

nationell 

plattform

Utveckla funktioner och gränssnitt

Del av Ineras tjänsteutbud

UMO Webbtidbok E-tjänster1177.se Journalen …

Bild från Inera
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Införandestöd och 
utvärdering 

På SKL
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Införandestöd av Min vårdplan i 
SoB under 2018-2019
1. Förankring och information om Min vårdplan på 1177.se i SoB

2. Stöd till regionala och lokala införandeprojekt och stöd i förändrade arbetssätt

 Work shops, nätverksmöten, rekommendationer, lathundar, checklistor och beslutsstöd

3. Sammanställa tillgänglig patientinformation inom 6 cancerdiagnosgrupper

 Bröst-, prostata-, penis-, tjock- och ändtarm-, huvud- och hals- och lungcancer

 Tillsammans med RCC i samverkans nationella arbetsgrupp med kontaktsjuksköterskor

4. Samordna och prioritera krav för utveckling av e-tjänsten SoB

 Tillsammans med Inera

5. Utvärdera upplevd nytta och användbarhet av Min vårdplan i SoB och nationellt 

sammanställd information
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Syftet med nationell 
patientinformation 

RCC Samverkan önskar öka 

kvaliteten på patientinformationen i 

cancervården. Nationellt 

sammanställd information utgör en 

viktig del.

Ett nationellt informationsinnehåll 

kan även underlätta för 

verksamheter att använda Min

vårdplan.

På uppdrag av RCC i samverkan 

utvärderas nytta och användbarhet 

av nationellt sammanställd 

patientinformation och Min vårdplan i 

SoB under våren 2019.
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Sammanställning av innehåll

 Först var uppdraget att identifiera vilka länkar på 1177.se som kunde utgöra innehållet i Min 

vårdplan, vilket ledde till följande slutsatser:

 För omfattande texter för att utgöra kärnan i Min vårdplan

 Många texter saknades eller var inte anpassade för patienter med cancer

 Patienten kan inte styras till valda delar i texter på 1177.se och därför kan inte Min vårdplan 

individanpassas eller innehållet passa in i den beslutade strukturen

 1177.se meddelade att de inte hade kapacitet att anpassa texter för Min vårdplan

Uppdraget blev då att inventera befintlig patientinformation i vårdplaner runt om i Sverige

 Informationen infogades i den av RCC i samverkans arbetsgrupp med kontaktsjuksköterskor 

beslutade strukturen

 Generell information användbar i samtliga vårdplaner oavsett diagnos lyftes ut i ett separat dokument 

och godkändes av arbetsgruppen

 Vårdprogramgrupperna för de sex diagnoserna fick i uppdrag att korrigera felaktigheter, varav tre 

återkom med synpunkter
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Tidslinje innehåll 

2019-09-10

Leverans 

Slutrapport

Inventering och 

sammanställning 

befintliga vårdplaner

Utvärdering

Inventering 

1177.se
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texter
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het startar

Nov: 

Nationella 

texter 
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Dec: 3:a v-
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Syfte med utvärderingen

Rekommendation och underlag för beslut 

avseende förvaltning av patientinformation för Min vårdplan cancer.

på hur ett fortsatt införandestöd för Min vårdplan i SoB ska vara organiserat, med hänsyn taget 

till Ineras rekommendationer.

Dokumentera rekommenderade arbetssätt som underlättar för verksamheter som ska 

införa Min vårdplan i SoB.

Dokumentera förslag på förbättringar.
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Tidplan utvärdering våren 2019

2019-09-10

Leverans 

Slutrapport

Analys innehåll vårdplaner

Förberedelser 

verksamheter

Intervju innehållsansvariga

Intervjuer behandlare

Intervjuer patienter

Analys och rapport
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Planering utvärdering
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Anmälningar deltagare

6/2 Förfrågan 

verksamhetschefer



Resultat utvärdering
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Innehållsanalys
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Analysunderlag Antal 

personer

Från antal 

verksamheter

Intervjuer med patienter 16 7

Intervjuer med behandlare, dvs kontaktsjuksköterskor 21 14

Intervjuer med innehållsansvariga 15 17

Analys av publicerade vårdplaner i SoB* - 17

Analys av tillgänglig information på 1177.se

Analysunderlag
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* 3 av 17 vårdplaner används av fler än en verksamhet



Analys nationellt sammanställda 
texter (1/2)

 De Min vårdplan som är publicerade i SoB innehåller i snitt 89 texter

 varav ca 1/4 av texterna är diagnosspecifika och 3/4 är generella texter

 Verksamheterna använder i snitt hälften av de nationellt sammanställda texterna 

 varav ca 1/3 av de generella texterna och ca 1/2 av de diagnosspecifika har redigerats

 I snitt har verksamheterna lagt till 14 egenskrivna texter 

 Sammanlagt har diagnosspecifik information sammanställts nationellt för 6 

diagnosgrupper

 Som tillsammans täcker in över 55 % av alla patienter som insjuknar i cancer varje år
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Analys nationellt sammanställda 
texter (2/2)

 Nationella projektet överlämnar ett reviderat generellt 

dokument, där flera av de regionala och lokala 

tilläggen/ändringarna är inkluderade

 Arbetet som kvarstår för att skapa nationella vårdplaner är 

att:

• färdigställa de sex påbörjade vårdplanerna 

• komplettera resterande diagnoser med ca 25 diagnosspecifika 

texter per diagnos
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Statistik från RCC hemsida

Efter att det generella dokumentet 

publicerades på RCCs hemsida 17 

jan 2019 har webbsidan haft 940 

unika besökare och dokumentet har 

laddats ner vid 327 unika tillfällen 

(juni 2019)



Analys tillgängligt innehåll på 
1177.se

 48 % av de generella texterna har en motsvarighet på 1177.se

 Om man ersatte motsvarande texter i det generella dokumentet skulle generell min vårdplan 

bestå av över 240 sidor totalt, jämfört med 95 sidor i nuvarande format

 Texterna på 1177.se är inte anpassade för Min vårdplan och de är för omfattande för att 

kunna utgöra ”kärnan” i Min vårdplan 

 15% av innehållet i det generella dokumentet skulle vara lämpliga att ersättas av befintliga 

texter på 1177.se 

 om innehållet läses in i Min vårdplan istället för att nytt fönster öppnas
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Intervjuer innehållsansvariga 

 15 av 17 vårdplaner består av ett befintligt eget material kompletterat med nationella texter

 1 vårdplan består endast av ett eget material, 1 endast av nationella texter

 Alla som har använt det nationella materialet tycker att det har varit bra att utgå ifrån
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”tydligt”, ”naturligt”, ”lättläst”, ”bra nivå”, ”enkelt”

”Det hade varit förödande att skriva alla texter från början, det hade tagit alldeles 

för lång tid och det hade inte blivit samma kvalitet”

”Det hade inte blivit något om det hade varit ett tomt skal, vi har inte tid att ta 

fram egna texter och det hade blivit hemmabyggen”



Intervjuer innehållsansvariga forts.

 Därför har de nationella texterna redigerats

 Ett sätt att skapa delaktighet och engagemang

 Behov av att anpassas efter regionala och lokala förutsättningar  relevant för patienten

 öppettider, sjukresor, lokala rutiner/förberedelser inför/efter operation, patienthotell, med mera

 Det diagnosspecifika materialet har varit mindre färdigt ”ett hopkok”, olika och ibland krångligt språk

 Arbetet har varit tidskrävande och involverat många;

 urval, omskrivning/uppdatering, förändrade arbetssätt och eventuell samordning

 Min vårdplan innehåller mer information, med bättre kvalitet, nu än tidigare

 mycket information, men inget kan tas bort 

 tvärtom vill man lägga till information

 Behov av att Min vårdplan i SoB gallras senare än Ineras rekommenderade 1 år 
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Intervjuer innehållsansvariga om  
förvaltning  
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Ansvariga för att uppdatera innehåll (om klart):

• Kontaktsjuksköterskor i verksamheterna

• Arbets- och projektgrupper med 

representanter från olika yrkesgrupper

• Omvårdnadsgrupp

• RCC

Ägare av innehåll:

• Kontaktsjuksköterskor i verksamheterna

• Verksamhetschef och medicinskt ansvarig

• Omvårdnadsgrupp

• RCC

Revideringsintervall (om klart):

• 2 ggr/år

• 1 ggr/år

• 1 ggr/vartannat år

Ändrar innehåll i SoB

• Projektledare/designer RCC

• Designer regional SoB-förvaltning



Exempel på lösningar för samverkan

Lung- och allergimottagningen i 

Kalmar: 

En vårdplan för utredning av lungsjukdom 

och en för behandling av lungcancer

Sjukvårdsregion Stockholm Gotland: 

Regionövergripande Min vårdplaner som anpassas per 

verksamhet eller process i SoB, t ex. 

• NKS och Visby lasarett: en gemensam Min vårdplan för 

huvud- och halscancer som kan överlämnas. 

• Sös: en vårdplan på Onkologen och en på Kirurgen för 

bröstcancerpatienter  verksamheterna överens om 

innehållet men inte om att använda meddelanden
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Sjukvårdsregion Väst: 

Regionövergripande Min vårdplan 

för bröstcancer som anpassats 

per verksamhet i SoB

Region Östergötland: 

Två verksamheter arbetar med en gemensam Min 

vårdplan för prostata och en för peniscancer som kan 

överlämnas mellan verksamheterna.



Uppsala Örebros lösning för 
sjukvårdregionsövergripande Min 
vårdplaner

 Sjukvårdsregion Uppsala Örebro har på RCC börjat ta fram regionövergripande Min 

vårdplaner i SoB som inte anpassas per verksamhet

 för att kunna förvaltas på ett ställe och överlämnas inom sjukvårdsregionen

 De diagnosspecifika Min vårdplanerna i SoB…

 innehåller ingen information om lokala rutiner, t ex vad som händer inför en specifik operation

 Verksamhetsspecifik information överlämnas istället på papper eller enligt kallelser via brev

 innehåller ett avsnitt per verksamhet i hela regionen med kontaktinformation till respektive 

verksamhet 

 Relevant avsnitt aktiveras manuellt av behandlarna
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Resultat behandlarintervjuer
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Analysunderlag Antal 

personer

Från antal 

verksamheter

Intervjuer med patienter 16 7

Intervjuer med behandlare, dvs kontaktsjuksköterskor 21 14

Intervjuer med innehållsansvariga 15 17

Analys av publicerade vårdplaner i SoB* - 17

Analys av tillgänglig information på 1177.se

Analysunderlag
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Erfarenheter behandlare (1/3)

 Verksamheterna arbetar på olika sätt i SoB

 Uppskattning att 20-30% av patienterna får Min vårdplan i SoB

 Man frågar inte alla (språk, diagnos, behandlande verksamhet, 

ålder, tillstånd)

 Många tackar nej

 Användarvänligt verktyg (betyg 7 av 10)

 Enkelt att starta och använda 

 Den digitala är mer logiskt uppbyggd än pärmen
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 I snitt 14 startade vårdplaner per deltagande verksamhet

 8 hade startat färre än 10 vårdplaner, 4 hade startat 11-20 och resterande två 47/59 

 Alla har erbjudit Min vårdplan innan – och i SoB i 2-11 månader

”Man vill ha något att bläddra i 

tillsammans med sina anhöriga”

”Många vill ha båda”

”superenkelt”, ”smidigt”, ”jättebra”, ”fungerar väl”

”enkelt att individanpassa”

”mycket klickande innan man lärt känna innehållet”



Erfarenheter behandlare (2/3)
 Alla verksamheter individanpassar vårdplanen när den 

startas och/eller allteftersom

 Aktiverar för patienten relevanta avsnitt/lägger in planering 

och kontakter/skickar meddelanden 

 Mycket, men lagom, viktigt och bra innehåll: 

 Viktigast: information om behandling, kontaktuppgifter, 

rehabilitering och egenvård och vad som händer i nästa steg

 Ingen ger förslag på information som kan tas bort (förutom 

en person som tycker att 2 avsnitt är överflödiga)

 Tvärtom ser man ett behov av att lägga till information

 Det har tagit tid att färdigställa innehållet

 Otydligt för patienten med kontaktuppgifter på flera ställen
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”Med pärmen fick alla allt” 

”Bra att kunna välja information beroende på 

var patienten är i sin process”

”Allt är viktigt”

”Bra och tydlig svenska”

”inget sjukhusspråk”

”välarbetad information”

”lättläst”



Erfarenheter behandlare (3/3)

 Alla (utom en som inte använt) tycker att 

meddelanden är bra

 Alla frågor passar inte att ta via 

meddelanden – och vissa passar bättre

 Många patienter ringer fortfarande

 Alla rekommenderar andra att börja 

använda Min vårdplan i SoB, utom en som 

vill ha mer erfarenhet först

 Ett nytt sätt att kommunicera med 

patienten

 Bra och viktig information

 Bra att kunna individanpassa
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”Bra”, ”Superbra”, ”Hur bra som helst”, ”Smidigt” ”Fantastiskt”

”Bara fördelar, ingen ökad arbetsbörda”,

”Jag kan svara när jag har tid” 

”Enklare för patienterna att kontakta oss” 

”Tror patienterna känner sig mindre i vägen”

”Mer integrerat, levande och individanpassat”

”proffsigt” ”smidigt” ”vaddå, det är 2019 nu”



Resultat patientintervjuer
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Analysunderlag Antal 

personer

Från antal 

verksamheter

Intervjuer med patienter 16 7

Intervjuer med behandlare, dvs kontaktsjuksköterskor 21 14

Intervjuer med innehållsansvariga 15 17

Analys av publicerade vårdplaner i SoB* - 17

Analys av tillgänglig information på 1177.se

Analysunderlag
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Erfarenheter patienter (1/3)

 69 % av patienterna uppskattar att de har varit inloggade fler än 10 gånger

 Det är enkelt att logga in på 1177.se

 Men svårt att hitta rätt, särskilt första gången

 Önskan om att det låg på första sidan

 Alla intervjuade har kunnat skicka/få meddelanden och alla har tyckt att det har varit bra
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”Smidigt att slippa passa telefontider”

”Ett meddelande ligger kvar tills man kan läsa det”

”Positivt att kunna läsa vad som händer när det är något och att kunna ställa frågor, 

det känns väldigt tryggt”

”Känns enklare att skriva, än att besvära någon att den ska svara i telefon”

”Ibland har det tagit tid att få svar” (sagt i en verksamhet där kssk arbetar ensam)



Erfarenheter patienter (2/3)

 Mycket, men lagom, bra och användbar information 

som är enkel, tydlig och strukturerad

 Några har läst allt och vill ha mer, andra inget och 

ytterligare några har gjort urval

 Helheten saknas dock fortfarande

 (Alla) tider ligger inte med

 Vissa lämnar fortfarande ut papper

 Patienten blandar ihop Min vårdplan och journalen 

på 1177.se

 Innehållet i journalen på 1177.se svårare att förstå och 

navigera i
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”När man befinner sig i den situation jag gör är allt för 

lite egentligen, man letar efter svar man inte får”

”Tryggt att ha det där så kan jag leta”

”Jag har skjutit ifrån mig lite, jag vill inte tänka på att jag 

har cancer”

”Mina barn hade en massa frågor men jag orkade 

varken läsa eller svara dem, så jag kopierade istället 

texter i Min vårdplan och skickade till dem via e-post”

”De använder ett vokabulär med koder som är 

svårt att förstå”

”Det är väldigt mycket anteckningar”
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Här hittar patienten Min Vårdplan 
inloggad på 1177.se

Här klickar patienten för att hitta Min 

vårdplan OM regionen har lagt SoB där. 

Annars hittas e-tjänsten genom att söka 

efter verksamhetens kontaktsida.

OBS! En annan 

typ av vårdplan



Erfarenheter patienter (3/3)

 Alla patienter rekommenderar andra att använda Min vårdplan i SoB på 1177.se

 Även om det är inte för alla
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”Enkelt sätt att få kontakt med kontaktsjuksköterskan på. Det har varit jättebra, jag är jättenöjd”

”Den har varit väldigt användbar, lättare att gå tillbaka och även mejlfunktionen har varit guld värd”

”Helt klart, det är vägen att gå framåt, ett smidigt verktyg att arbeta med, jättebra att få detta istället för alla papper”

”Absolut, det är framtiden. Bra att kunna ha den i sin telefon”

”Absolut, det är en fantastisk lösning”

”Ja, för mig har det varit ett bra komplement särskilt som jag undviker information. Jag har kunnat ta till mig 

information när jag behöver utan att behöva prata med någon”

”Absolut. Det finns ett behov av att information alltid ska finnas tillgänglig”

”Ja, absolut. Det är stöd för minnet när man kommer hem. Tack vare vårdplanen kan man få information innan 

läkarbesöket och förbereda sig inför mötet”



Införandeprojektet 
erfarenheter

Av att sammanställa patientinformation och att stötta införanden i Stöd och behandling
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Erfarenheter av att sammanställa 
befintliga texter till Min vårdplan

 De inventerade Min vårdplanerna innehåller mindre information än RCC har definierat att 

de ska innehålla. 

 Verksamheter ”lånar” texter av varandra som inte uppdateras överallt.

 Många inventerade texter består av 

 olika detaljnivå, språkbruk och kvalitet

 formellt medicinskt språk som snarare vänder sig till professionen än patienter.

 krångliga formuleringar och syftningsfel som gör dem svåra att förstå även om de inte innehåller 

svåra ord.

 Risken för att det blir fel ökar när befintliga texter görs om för att infogas i en ny struktur.

 Flera ändringar som gjorts av nationella texter är språkliga ändringar som inte har ändrat 

betydelsen av innehållet.
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Erfarenheter av att stötta införandet 
av Min vårdplan i Stöd och behandling

 Att börja arbeta med Min vårdplan i SoB leder till förändrade arbetssätt

 t. ex. bevaka och följa upp meddelanden och formulär, kan inte förbereda en vårdplan, Min vårdplan kan 

uppdateras med ny information vid t. ex ett byte av behandling

 Flera upplevda farhågor besannas inte och förväntningar på vad systemet ska tillhandahålla ändras

 Flera behandlare som har varit tveksamma och kritiska innan har blivit positivt inställda efter införandet

 Nya behov av förbättringsmöjligheter har uppstått, se bilaga förbättringsmöjligheter

 Vissa behov kan tillgodoses genom att arbeta på ”ett annat sätt”

 Att verksamheterna har behövt ta ett ansvar för att färdigställa vårdplanerna har fördröjt 

införandet

 Regionala Stöd och behandlingsförvaltningar har haft olika möjlighet att stötta införandena
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Sammanfattning (1/2)

 Användarna (patienter och behandlare) är väldigt nöjda med Min vårdplan i SoB

 Det är framförallt tillgång på information och möjligheten att kommunicera på ett nytt sätt som uppskattas

 Användarna (patienter och behandlare) är nöjda med innehållet

 Men det har tagit väldigt mycket tid att färdigställa

 Patienten saknar tydlig överblick inloggad på 1177.se och Min vårdplan i SoB är inte komplett 

utifrån ett patientperspektiv

 Förväntan på att alla tider liksom all information från alla verksamheter man är i kontakt med ska finnas 

med
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Sammanfattning (2/2)

 Det finns en efterfrågan på och användbarhet av nationellt sammanställt 

informationsinnehåll till Min vårdplan

 Med en enhetligt språk, uttryckssätt och struktur

 Men också behov av att göra regionala och lokala anpassningar

 Viss information finns redan på 1177.se och kan användas i Min vårdplan i SoB, många 

texter på 1177.se behöver dock… 

 anpassas för Min vårdplan och/eller per region

 presenteras sammanhängande för Min vårdplan

 kompletteras med information från andra källor som inte (ska) finnas på 1177.se
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Slutsatser och 
rekommendationer
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Slutsatser
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Slutsatser (1/2)

 Min vårdplan i SoB ökar delaktighet, trygghet och tillgänglighet för patienterna

 Patienter och personal verkar mest nöjda där man arbetar interaktivt

 Att införa Min vårdplan i SoB är också att införa och öka efterlevnaden av Min vårdplan

 ”Min vårdplan” är idag allt från en A4 med tider till en pärm med strukturerad information

 Det har skett en kvalitetsförbättring och lett nya samarbeten 

 Behov av riktlinjer, rutiner och samordnad utbildning i vad Min vårdplan i SoB är och med vilka 

arbetssätt den ska erbjudas – för att uppnå effektivitet och full potential i ett digitaliserat arbetssätt

 Att t ex individanpassa och uppdatera vårdplanen, arbeta med formulär och aktivitetsplaner och ha 

meddelandefunktionen aktiv för att uppnå ökad interaktion, delaktighet och trygghet.
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Slutsatser (2/2)

 Ansvaret för att ta fram informationen som ska finnas med i Min vårdplan enligt RCC kan inte 

ligga på personal som arbetar med att vårda patienterna

 Också ohållbart med ett införande i SoB med en vårdplan per verksamhet

 Det RCC definierar ska ingå i Min vårdplan tillgodoses av e-tjänsten Stöd och behandling 

tillsammans med andra e-tjänster och sidor på 1177.se

 T ex webbtidbok, journaltjänst, verksamhetens kontaktsida

 Men det finns ett behov av att helheten presenteras mer sammanhållet för patienten

 SoB har i nuvarande form begränsningar i möjligheten att skapa nationella vårdplaner med 

regional och lokal anpassning
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Helheten för patienten inloggad på 
1177.se
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Min vårdplan i SoB;

• Fördjupad information

• Tidslinje vårdförlopp

• Dialog med kssk

Kontaktuppgifter på 

verksamhetens 

kontaktsida

(Alla) tider i 

webbtidboken

Journalen, med 

information om t ex 

provsvar

Formulärhantering 

integrerad med 

journalen

Läkemedelstjänster 

och recept

Kallelsetjänst med 

information om 

kommande händelser

Finns ej idag

Patientöversikt



Rekommendation
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Rekommendation

1. En nationell förvaltning etableras som tar fram och förvaltar nationella Min vårdplaner

 Med enhetlig struktur, språk och innehåll

2. En nationell utgivare och sjukvårdsregionalt införandestöd av nationella Min vårdplaner i SoB

etableras

3. Inera utreder och utvecklar helheten för patienten inloggad på 1177.se och utvecklar SoB för 

att skapa bättre förutsättningar för nationella Min vårdplaner

 Översyn av relationen till patientkontrakt, patientöversikt och andra e-tjänster tillsammans med 

berörda parter
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Om det inte finns en nationellt, möjligtvis sjukvårdsregionövergripande, part som

• tar fram och förvaltar innehåll av Min vårdplan

• är utgivare och stöttar införanden av Min vårdplan i SoB

 rekommenderas att införandet av Min vårdplan i SoB avslutas



Varför nationell förvaltning av 
innehåll till Min vårdplan?

 Kan bidra till en ökad jämlikhet på information

 Ökad sannolikhet att patienten får information överhuvudtaget

 Ökad kvalitet på information

 Tillgång till vårdprogramgrupper och/eller andra nationella nätverk med tillgång till de senaste 

rönen

 Tillgång till språkgranskning

 Ökad möjlighet att utveckla material nationellt i form av filmer, bilder, formulär alt köpa in 

motsvarande 

 Resurssparande

 Istället för att respektive sjukvårdsregion, region eller verksamhet tar fram egen information

 En informerad patient som upplever vården tillgänglig är tryggare och har sannolikt färre frågor

 Kan bidra till införandet och efterlevnaden av patientkontrakt
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En eskalerande arbetsinsats och 
ojämn kvalitet
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Tänkbara nationella aktörer?

För att ta fram och förvalta 

texterna i nationella Min 

vårdplaner?

Övriga 

NPO

1177.se

RCC

Andra?

För att vara utgivare av nationella 

Min vårdplaner i SoB?

För att erbjuda ett införandestöd 

avseende arbetssätt i SoB?
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Risker med införandet i nuläget

Om inte…. Risker

nationellt eller 

sjukvårdsregionövergripande innehåll 

till Min vårdplan tas fram

• Ojämlik information till sämre kvalitet

• Utebliven patientinformation

• Mer resurskrävande

• Införandet i SoB avslutas

nationell eller sjukvårds-

regionövergripande utgivare av 

nationella Min vårdplaner i SoB

etableras

• Varje verksamhet bygger sina egna 

• Tungrodd förvaltning

• Införandet i SoB avslutas

nationellt eller sjukvårdsövergripande 

införandestöd i SoB etableras

• Avsaknad av stöd för förändrade arbetssätt

• Ojämlikt införande och olika arbetssätt

• Införandet av SoB tar inte fart/avslutas

Inera utvecklar inte helheten för 

patienten inloggad på 1177.se och 

SoB för möjliggöra nationella Min 

vårdplaner

• Allt innehåll måste förvaltas per vårdplan (40 st 

nationella?)

• Mindre användarvänligt
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Handlingsplan
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Handlingsplan

Ta fram ett uppdrag för att…

 …ta fram innehåll och etablera förvaltning av texter till Min vårdplan per övergripande 

diagnosgrupp och generella innehållet

 …etablera en nationell utgivarfunktion av nationella Min vårdplaner i e-tjänsten SoB

 …etablera ett sjukvårdsregionalt införandestöd och stöd för förändrade arbetssätt

 …tydliggöra roller och ansvar

 …på Inera utreda och utveckla helheten för invånaren/patienten inloggad på 1177.se och i e-

tjänsten SoB
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Önskvärd mest prioriterad 
utveckling av 1177.se och SoB

 Förbättrad helhet för invånaren/patienten inloggad på 1177.se:

 E-tjänster

 Patientöversikt

 Patientkontrakt

 Med mera

 Möjliggör att 

 verksamhetens kontaktuppgifter synliggörs för patienten på ett tydligt sätt med minimal handpåläggning från 

verksamheten

 texter kan förvaltas på ett ställe men användas i flera Min vårdplaner

 större ändringar slår igenom i redan startade Min vårdplaner

 patienten kan ta del av länkinformation från 1177.se i Min vårdplan utan att ett nytt fönster öppnas

 lokal information, t ex kallelseinformation, kan infogas i Min vårdplan/patientens helhet inloggad på 1177.se
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Förvaltning och roller
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Nationell förvaltning Min vårdplan

Nationella/sjukvårds-

regionala vårdprogram/-

processgrupper 

Diagnoser

Regioner & 

Verksamheter

Nationell samordnare 

generellt och 

diagnosspecifikt 

innehåll Min vårdplan
Nationella texter på 

1177.se

Dietist-

nätverk

Fysio-

terapi-

nätverk

Patient-

företrädare

Reg kssk

nätverk

Verksam-

heter

Textförfattare &

referensgrupper

Sjukvårdsregionalt 

fördelat ansvar för 

diagnosspecifikt 

innehåll Min vårdplan

Designernätverk, 

förvaltning e-

tjänster

Faktagranskare & 

godkännande av texter.

Vid behov textförfattare

Nationell utgivare och 

förvaltare (design) Min 

vårdplan SoB

Nationell nivå

Sjukvårdsregional nivå

Inera

Sjukvårdsregionalt 

införandestöd av Min 

vårdplan SoB

Språk-

granskning

Regim-

biblioteket

Beställare/ägare av 

Min vårdplan

Regional SoB

förvaltning

Regionala tillägg 

1177.se

= Texter Min vårdplan

= Utgivare och införandestöd 

SoB

Med 

flera…
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Resursbehov

2019-09-10

• Uppskattning: 1 samordnare per 

sjukvårdsregion kan projektleda 

framtagandet av 6-7 nationella vårdplaner 

på 1-2 år

• Resursbehov beroende av 

• införande- och produktionstakt

• ska ersättning utgå till författare och 

granskare?

• ska ersättning utgå till 

patientrepresentanter?

• Språkgranskning tillkommer

• Rättigheter för bilder, filmer och formulär 

tillkommer

Större resursåtgång i projektform initialt  Successivt övertagande av förvaltning

Nationell samordnare 

generellt och 

diagnosspecifikt 

innehåll Min vårdplan

Sjukvårdsregionalt 

fördelat ansvar för 

diagnosspecifikt 

innehåll Min vårdplan

Nationell utgivare och 

förvaltare (design) Min 

vårdplan i SoB

Sjukvårdsregionalt 

införandestöd av Min 

vårdplan i SoB

1-2 heltidstjänster nationellt

0,5-1 heltidstjänster per sjukvårdsregion



Nationella roller Min vårdplan
Nationell samordnare generellt och 

diagnosspecifikt innehåll Min vårdplan

 Säkrar budget för utveckling och förvaltning av nationella 

Min vårdplaner

 Fördelar uppdrag att producera och kvalitetssäkra innehåll 

till generell Min vårdplan 

 Fördelar uppdrag att producera och kvalitetssäkra innehåll 

till diagnosspecifik Min vårdplan per sjukvårdsregion 

 Upprättar nationella riktlinjer för innehåll, struktur och språk 

och anlitar språkgranskning

 Upprättar nationella avtal avseende upphovsrätt och 

användning av bilder, filmer och formulär

 Upprättar revideringsplan, förvaltar och samordnar 

förbättringsförslag

 Kommunicerar versionsförändringar

 Samordnar arbetet i nationellt nätverk samordnare

Förvaltare nationell utgivarenhet och utgivare/ 

designer av nationell Min vårdplan i SoB

 Förvaltar nationell utgivarenhet

 Bygger och förvaltar nationella vårdplaner i SoB

 Kommunicerar program- och versionsförändringar

 Samordnar tekniska förbättringsförslag

 Samordnar behov av regionala tillägg på 1177.se

 Förvaltar stöddokument, checklistor och 

utbildningsmaterial för införande och rutiner för 

arbetssätt 

 Stöttar sjukvårdsregionalt införandestöd

 Sammankallar till Nationellt införandenätverk för 

Min vårdplan i SoB
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Sjukvårdsregionala roller Min vårdplan 
och Min vårdplan i SoB

Sjukvårdsregionalt fördelat ansvar för 

diagnosspecifikt innehåll Min vårdplan

 Projektleder framtagandet av nationella  

diagnosspecifika Min vårdplaner enligt 

nationella riktlinjer

 Förvaltar diagnosspecifikt innehåll

 Följer nationell revideringsplan, förvaltar och 

tar emot och samordnar förbättringsförslag

 Kommunicerar versionsförändringar av 

diagnosspecifika Min vårdplaner

Sjukvårdsregionalt införandestöd Min 

vårdplan i SoB

 Stöttar införanden i sjukvårdsregionen 

 Kontakter och stöd till verksamheter i förändrade 

arbetssätt och rutiner

 Anpassar nationella stöddokument och ser till att 

användare får relevant utbildning, support (även 

löpande), manualer och nätverk

 Samordnar arbetet med regional SoB-/1177-

förvaltning

 Säkerställa att regionala tillägg görs på lämpliga 

1177.se-sidor

 Samordnar regionala behov av teknisk utveckling
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Vårdprogramgrupper eller andra 
befintliga grupperingar/nätverk

 Arbetar uppdragsbaserat

 Kvalitetssäkrar fakta tar ansvar för helheten i Min vårdplan

 Minus det regionala/lokala

 Skriver textinnehåll vid behov till befintlig struktur

 Följer nationella riktlinjer för Min vårdplan i samråd med regional samordnare/projektledare
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Utvärderingsmetod

Bilaga 1
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Undersökningsdesign

Målgrupp Hur När

Patienter Telefonintervjuer Apr-juni -19

Behandlare (kssk) Telefon-/skypeintervjuer Apr-juni -19

Innehållsansvariga Telefon-/skypeintervjuer Mar-april -19

Användande av nationellt

sammanställda texter

Analys publicerade 

vårdplaner i SoB

Jan-april -19

Tillgänglig information på 

1177.se

Jämförelse av innehåll på 

1177.se med Min vårdplan

Mars -18/juni-19

Med hänsyn tagen till dataskyddsförordningens krav på hantering av personuppgifter samt 

praktisk genomförbarhet har projektet valt att enbart genomföra telefonintervjuer.
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 Kontaktsjuksköterskor i de verksamheter som har tackat ja till att delta i utvärderingen

 Målsättning: 1-2 kontaktsjuksköterskor per verksamhet

Urval

2019-09-10

 De verksamheter som har börjat erbjuda Min vårdplan i SoB under 2018 tom mars 2019.

 Målsättning: flertalet verksamheter som erbjuder Min vårdplan i SoB.

 Patienter som har tackat ja till Min vårdplan i SoB i de verksamheter som har tackat ja till att 

delta i utvärderingen

 Målsättning: 3-5 anmälda patienter per verksamhet

Verksamheter

Behandlare

Patient

 Utvärderarna analyserar samtliga publicerade Min vårdplan på den nationella utgivarenheten i 

SoB tom mars 2019 och jämför med det nationellt framtagna materialet.

 Innehållsansvariga i verksamheter som börjat erbjuda Min vårdplan i SoB tom mars 2019.

 Målsättning: En innehållsansvarig per Min vårdplan i SoB som är med i utvärderingen

Innehålls-

ansvariga

Analys 

vårdplaner



Analysunderlag
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* 4 (24 %) av 17 vårdplaner används av fler än en verksamhet

Analysunderlag Antal 

personer

Från antal 

verksamheter

Intervjuer med patienter 16 7

Intervjuer med behandlare, dvs kontaktsjuksköterskor 21 14

Intervjuer med innehållsansvariga 15 17

Analys av publicerade vårdplaner i SoB* - 17

Analys av tillgänglig information på 1177.se



Metod & avgränsningar
 Semi-strukturerade telefonintervjuer

 Patienter intervjuas 1-2 månader efter att de fått Min vårdplan i SoB

 Kontaktsjuksköterskor intervjuas efter att ha arbetat med Min vårdplan i SoB i 1-2 månader

 Innehållsansvariga efter publicerad Min vårdplan i SoB

 Kvalitativ analysmetod

 Intervjuerna dokumenteras och sparas ner utan personuppgifter, men med referens till 

aktuell diagnos och sjukhus.
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Följande är avgränsat utvärderingen (dock dokumenteras alla synpunkter):

Teknisk funktionalitet i SoB

Nationellt och regionalt projektarbete

Upplevt nytta i relation till Min vårdplan i pappersform



Verksamheter som idag 
använder SoB för Min 

vårdplan
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Verksamheter som idag arbetar 
med Stöd och behandling (1/2)

2019-09-10

Diagnos och verksamheter Deltagande i utvärderingen

Innehåll Behandlare Patient

Prostatacancer

Onkologkliniken, Linköpings Universitetssjukhus X

Urologkliniken i Östergötland, Universitetssjukhuset i Linköping och 
Vrinnevisjukhuset i Norrköping

X X

Kirurg- och urologmottagningen på Blekingesjukhuset i Karlshamn X X

Peniscancer

Urologkliniken i Östergötland, Universitetssjukhuset i Linköping och 
Vrinnevisjukhuset i Norrköping

X

Onkologkliniken, Linköpings Universitetssjukhus X

Bröstcancer

Bröstmottagningen Skaraborgs sjukhus i Lidköping och Skövde X X X

Kirurgmottagningen Sahlgrenska Universitetssjukhuset X

Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping X X

Bröstcentrum Södersjukhuset i Stockholm (onkologen och kirurgen) X X X

Visby lasarett (onkologen och kirurgen) X

Bröstcentrum Nya Karolinska sjukhuset (onkologen och kirurgen)



Verksamheter som idag arbetar 
med Stöd och behandling (2/2)
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Diagnos och verksamheter Deltagande i utvärderingen

Innehåll Behandlare Patient

Huvud- och halscancer

Kirurg- och onkologkliniken, Universitetssjukhuset Örebro X X

Tema Cancer Huvud-hals Karolinska Universitetssjukhuset X X X

Visby lasarett X

Tjock- och ändtarmscancer

Kirurgmottagningen, Blekingesjukhuset i Karlshamn X X X

Kirurgmottagningen, Sunderby sjukhus i Luleå X X X

Region Sörmland X X

Lungcancer

Lung- och allergimottagningen, Länssjukhuset i Kalmar X X X

Hjärntumör

Tema Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset X X X

Blodcancer

Tema Cancer Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Malignt melanom

Hudmottagningen, Centralsjukhuset i Kristianstad X



Rekommendation arbetssätt med 
nationella Min vårdplaner nuläge

Kontaktuppgifter klipps manuellt in från ett befintligt dokument per verksamhet i välkomsttexten 

i Min vårdplan, inklusive länk till verksamhetens kontaktsida på 1177.se.

 Komplettera manuellt med namn på kontaktsjuksköterska och ev. läkare.

 Till dess att texter i Min vårdplan i SoB kan förvaltas på ett ställe:

 Texterna redigeras i respektive vårdplan.

 Till dess att större förändringar slår igenom på redan startade Min vårdplaner:

 Ny vårdplan får startas åt patienten om behov finns.

 Till dess att länkinnehåll från 1177.se läses in i Min vårdplan:

 Ett nytt fönster öppnas och patienten lämnar Min vårdplan då länkarna ska läsas.

 Till dess att lokal information kan infogas i Min vårdplan i SoB/på 1177.se: 

 Lokal information tillgängliggörs i papper/brevrutiner eller via meddelanden i SoB.
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Förbättringsförslag inkomna 
under utvärderingen

Bilaga 2 
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Förbättringsförslag behandlare (1/2)
 Kunna förbereda vårdplanen innan den syns för 

patienten

 Kunna bifoga kallelser

 Kunna markera ”viktigast just nu”

 Kontaktuppgifter aktiverat automatiskt

 Sammanslagning av steg  färre steg

 Möjliggöra för anhöriga att se informationen

 Inkludera videos

 Snyggare layout

 Att kunna backa utan att gå via översikten

 Stabilare teknisk lösning

 Fraslexikon

 Fler språk

 Planeringsverktyget

 Inte behöva sätta en fast tid på en fast dag 

 Vill se fler månader automatiskt

 Mer utrymme för fritext

 Integrera tider med journalen

 Formulär

 Kunna fylla i formulär som behandlare

 Kunna skriva ut formulärresultat

 Integrera formulärresultat med journalen

 Meddelanden

 Kunna kopiera och klippa in i journalen

 Kunna bifoga bilder

 Videosamtal
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Förbättringsförslag behandlare (2/2)

Övergripande luckor i materialet

 Diagnosinformation

 Onkologiska behandlingar 

(regimbiblioteket)

 Uppföljning och eftervård

 Utredningar

Specifikt saknad information

 Bentäthetsmätning

 Barn

 Koloskopiundersökningar innan, akuta och efter

 Hårdsmält mat vid trång tarm + annan kost som 

lämnas ut på papper

 Om provpåsar att testa, näringsdrycker

 Fysisk aktivitet

 Rehabilitering efter olika operationer

 Ortoser

 Sondmatning
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Förbättringsförslag patienter

Innehåll

 Utförligare info om diagnos

 Praktiska tips kring mathållning (tjock- och 

ändtarmscancer)

 Stomipåsar (tjock- och ändtarmscancer)

Övrigt

 Min vårdplan på förstasidan på 1177.se

 All relevant information i Min vårdplan, 

inkl. alla tider, tidslinje

 Få introduktion av Min vårdplan
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