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Företrädare: x = närvarande 

Namn RCC Närvarande 

Jerker Pernrud Sydöst x 

Ulla-Karin Svensson  Sydöst x 

Anita Wanngren Sthlm - 

Christina Wallentin Sthlm x 

Alexandra Andersson  Norr - 

Leif Näckholm Norr x 

Christina Hansson Väst x 

Sten Carlsson Väst x 

Bo Erixon Mellan x 

Ulla Allard Mellan x 

Nicholas Lamb Syd x 

Leif Andersson  Syd x 

Siri Kautsky Sthlm x 

 

Ärende/aktivitet Anteckning 

15:00 – 15:45 
Katja Voullet 
Ordförande nationell arbetsgrupp 
kontaktsjuksköterska och Min vårdplan 
Claire Micaux  
Nationell samordnare Min vårdplan 
Min vårdplan - utvärdering 
 

Arbetet med att ta fram en digital Min vårdplan har nu resulterat i 13 
diagnosspecifika publicerade Min vårdplan. Fler är på gång och målet 
är att alla diagnoser ska ha en Min vårdplan. Ca 13000 Min vårdplan är 
startade. 

Utvärdering 
Under början av 2023 ska en större utvärdering av Min vårdplan 
göras. Syftet är att ta reda på mer om Min vårdplan dvs hur tjänsten 
används och hur efterfrågad den är. Det kommer att vara intervjuer 
och workshops samt enkäter för att ta reda på mer om Min vårdplan. 
En fördjupad analys ska göras av Min vårdplan för bröst-, prostata- 
och tjock-och ändtarmscancer. Resultatet kommer att återkopplas till 
RCC samverkan med flera. 
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Generella/diagnosövergripande texter Min vårdplan 
Under hösten och början av 2023 pågår arbetet med att revidera 
övergripande texter i Min vårdplan. Samtliga PNR får möjlighet att 
läsa materialet i sin helhet för att lämna synpunkter under 
februari/mars. Fokus är på tilltalet i texterna.  
Bildspel bifogas 

Maria Sörby 
Projektledare IPÖ 
Arvid Widenlou-Nordgren 
Nationell samordnare kvalitetsregister 
Johan Ahlgren 
Verksamhetschef RCC Mellansverige 
 
Individuell patientöversikt  

• Status IPÖ – vad händer när det gäller 
implementering och förvaltning framåt 

• IPÖ är ett mkt bra instrument för 
patienten att vara delaktig i sin vård och 
behandling  

• Varför IPÖ med PROM och PREM 
inte är implementerat 

• Se möjligheter med register – en 
utvärdering av vården 

 
 
 
 

Bildspel bifogas 
 
Presentation av bakgrund till utveckling IPÖ där det nu är åtta 
diagnoser är implementerade samt nuläge. IPÖ stödjer mötet mellan 
patient och vårdgivare, ökad delaktighet. Numera även möjligt att nå 
IPÖ via 1177. Ca 68500 startade IPÖ 
Arbetsgrupp inom RCC med fokus på samverkan, driftsättning och 
fortsatt förvaltning mm. 
Utmaningar är att det finns olika journalsystem och andra system 
inom vården, svårt att integrera data mellan olika system och svårt att 
implementera nya innovationer och system. 
Se IPÖ som ett komplement till journal.  
Från NatPNR 
En möjlighet för patienten att följa sin data/utveckling, dialog med 
vården. Både patient och vårdgivare ser samma vy. Patientnytta.  
Patientföreträdare får fortsätta att trycka på införandet och 
utvecklingen av IPÖ. Sprida information i patientföreningar och 
nätverk. Patienterna är en kraft i det fortsatta arbetet. 
 
Nat PNR ser fram emot fortsatt information om IPÖ.  

 
Vägen framåt remiss Remissen ska vara RCC tillhanda senast den 15 november. 
Möte 2023 
18 januari kl. 15:00 – 17:00 
Förberedande möte inför RCC samverkan med 
fokus på Överenskommelse 2023 (publiceras 
vid årsskiftet)   
 
31 januari kl. 09:00 – 10:00 
Möte med RCC samverkan 
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