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Införandet av elektronisk Min Vårdplan nu i gång!
Den första verksamheten, Tema Cancer på NKS, är igång och har börjat erbjuda en elektronisk Min
Vårdplan till sina huvud- och halscancerpatienter. Andra verksamheter är under uppstart och
ytterligare verksamheter överväger ett införande.

Min Vårdplan för huvud- och halscancer på Nya Karolinska Sjukhuset
Sedan vecka 21 erbjuder Tema Cancer på Nya Karolinska Sjukhuset sina huvud- och
halscancerpatienter en e-MVP. Antalet patienter som har tackat ja till den digitala versionen är dock
fortfarande begränsat.

Verksamheter under uppstart
Ytterligare verksamheter är under uppstart av ett införande av elektronisk Min Vårdplan. Följande
verksamheter är klara för ett införande:








Onkologen Linköping med prostatacancer
Urologen Linköping/Norrköping med prostata- och peniscancer
Onkologen Jönköping med bröstcancer
Medicinkliniken Kalmar med lungcancer
Kirurgen Sahlgrenska med bröstcancer
Kirurgen Blekingesjukhuset med tjock- och ändtarms- och prostatacancer
I Uppsala-Örebroregionen tar de regioner och landsting som ska införa e-MVP sig an hela
processerna för både tjock- och ändtarms- och huvud- och halscancer. De regioner och
landsting som är klara i regionen är Örebro, Gävleborg, Sörmland och Värmland.

Diskussioner pågår med ytterligare verksamheter.
Det skiljer sig åt mellan verksamheterna om vårdplanerna ska följa hela patientens cancerprocess
eller endast delar av den.

Nationella vårdplansmallar
Införandeprojektet har fått i uppdrag av RCC Samverkan att ta fram nationella vårdplansmallar
avseende sex diagnoser:







Lungcancer
Bröstcancer
Prostatacancer
Peniscancer
Huvud- och halscancer
Tjock- och ändtarmscancer

De nationella mallarna behöver därefter kompletteras med regional och lokal information beroende
på behov och önskemål.
Införandeprojektet kommer även att ta fram en sjunde generell vårdplansmall, som verksamheter
kan använda som grund för att ta fram vårdplaner även för andra diagnoser. Mallarna ska vara klara
den 1 september 2018.
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Övrigt stöd
Projektet stöttar löpande införandet i respektive verksamhet bland annat genom informations- och
stödmaterial som kan underlätta införandet och informationsspridning av Min Vårdplan. Exempel på
stödmaterial är checklista för införande och lathund för designers och kontaktsjuksköterskor i
hantering av Min Vårdplan. Projektet kommer också att möjliggöra för nätverkskapande och
erfarenhetsutbyte mellan deltagande verksamheter.

Utveckling av verktyget
Sedan 1 juni är det nu möjligt för kontaktsjuksköterskan att välja vilka sidor som ska visas för
patienten i Min Vårdplan och på så sätt individanpassa den. I oktober kommer man kunna överlämna
vårdplanen till andra vårdgivare och på sätt möjliggörs att vårdplanen kan följa patienten i
cancerprocessen.

Leveransplan
De nationella vårdplansmallarna avseende sex diagnoser och en generell mall är klara den
1 september.
Från och med oktober 2018 kommer det att vara möjligt att överlämna Min Vårdplan
mellan olika vårdgivare.
Mot slutet av året kommer införandet att utvärderas i de verksamheter som redan är
igång, både utifrån patientens och vårdens perspektiv.
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