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På gång med Min vårdplan  
RCC har våren 2020 startat upp nationella arbetsgrupper som ska ta fram patientinformation till 

nationella versioner av Min vårdplan. Arbetsgrupperna tappade fart i och med covid-19-pandemin, 

men är nu igång och arbetar igen. De första arbetsgrupperna beräknas ha en Min vårdplan redo för 

publicering under senhösten 2020.  

Utveckling och förvaltning av diagnosspecifik patientinformation  
Arbetsgrupper är uppstartade för diagnoserna prostata-, tjock- och ändtarm-, penis-, bröst-, 

gynekologisk-, huvud- och hals- och urinblåse- och barncancer samt tumörer i centrala nervsystemet.  

Målet är att de nationella arbetsgrupperna ska bestå av en representant per sjukvårdsregion och en 

till två patientföreträdare, stöttade av en sjukvårdsregional handläggare eller nationell samordnare. 

När arbetsgrupperna har färdigställt nationell patientinformation till Min vårdplan för respektive 

diagnos går den på remiss till patientorganisationer, nationella vårdprogramgruppen för diagnosen 

och till de sjukvårdsregioner som inte har haft möjlighet att delta med en representant i en 

arbetsgrupp. 

Om du vill delta i en nationell arbetsgrupp för patientinformation till Min vårdplan, eller vill starta 

upp en ny arbetsgrupp, kontakta ditt regionala cancercentrum (RCC) enligt listan längst ned i detta 

dokument.  

Preliminär publiceringsplan 
Informationen i Min vårdplan kommer att publiceras för digital användning via Stöd och 

behandlingsplattformen på 1177 vårdguiden och för utskrift på papper via cancercentrum.se.  

Under senhösten 2020 beräknas Min vårdplan för patienter med bröst-, prostata- och peniscancer 

publiceras. Min vårdplan för tumörer i centrala nervsystemet, tjock- och ändtarms- och 

äggstockscancer beräknas publiceras runt årsskiftet 2020/-21 och Min vårdplan för huvud- och hals- 

och urinblåsecancer under våren 2021. Under hösten 2021 beräknas Min vårdplan för barncancer 

vara klar för publicering. 

Ovanstående publiceringsplan är preliminär och kan komma att förändras. 

Införande nationell Min vårdplan 
Regioner som vill införa Min vårdplan rekommenderas kontakta sitt RCC, se lista nedan. För 

införande av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden finns ett nationellt stöd- och utbildningsmaterial att 

ta del av, som bland annat beskriver aktiviteter och beslut som rekommenderas i ett införande.  

Till exempel kan regionerna redan nu förbereda regional anpassning av de nationella versionerna av 

Min vårdplan genom att ta fram regionala tillägg till vissa specifika 1177.se-sidor som länkas till från 

Min vårdplan. Genom att ansluta till ytterligare e-tjänster på 1177 Vårdguiden förbättras helheten 

för patienter som är inloggade på 1177 Vårdguiden. På det viset minskar också administrationen för 

verksamheterna genom att information uppdateras automatiskt i e-tjänsterna. 

Läs mer om Min vårdplan via 1177 Vårdguiden och se filmer från användare på 

https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/ 
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Vid frågor kontakta 
Har du frågor eller vill du delta i en arbetsgrupp kontakta.: 

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

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

RCC Syd Astrid Isoz; astrid.isoz@skane.se 

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

RCC Uppsala Örebro Fotini Koutakis Wolin; fotini.elena.koutakis.wolin@rccuppsalaorebro.se 

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