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Kirurgkliniken 
• Kontaktsjuksköterskan medverkar vid läkarbesöket när 

patienten får sin diagnos- informerar om digital MVP
• Dokumentation i cosmic ang samtycke- kod sätts av 

vårdadm
• Hälsoskattning sätts som aktuell modul som ett 

diskussionsunderlag gällande cancerrehabilitering
• Inskrivningsbesöket -Följer upp det patienten skrivit i 

hälsoskattning, frågor, ”viktigt för mej”. Patienten 
uppmuntras att använda denna kommunikationsväg.

• Använder inte planering eftersom ändring av tider i cosmic
inte uppdateras i MVP digitalt

Uppstart kirurgkliniken
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• Överlämning neoadjuvant behandling- kssk
på kirurgen fyller bara i neoadjuvant
behandling och skickar över till onkologen
– Ev frågor kommer till kssk på kirurgen 

fram till att onk har tagit över
– Patienter med antikroppsbehandling 

lämnas bara tillfälligt tillbaks till kirurgen 
inför inskrivningen- postop kirurgiska 
besvär behöver ha kontakt före tre dagar 
men behöver ha info kring ingreppet

Överföring från kirurgkliniken
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• Överförs i samband med mdk av koordinator
– Ev frågor kommer till kssk på kirurgen fram till att onk

har tagit över- patienten ser inte att det byts enhet 
förens den är accepterad av mottagaren

– Inte kommit till att hälsoskattningen läggs som aktuell 
ännu vid överlämning onkologen – så den kan inte följas 
upp

Överlämning adjuvant
behandling
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• Negativt: 
– Måste ha dator/smartphone/platta
– Olika rörelseprogram
– 3 dagars svarstid
– Flera patienter upplever att hälsoskattningsfrågor är irrelevanta
– Försvinner efter 2 år

• Positivt: 
– Patienten får skräddarsydd information
– Enkel väg in till kssk
– Skicka meddelanden alla tider på dygnet
– Svar inom 3 dagar- en del frågor skulle behöva få svar 

innan dess
– Kan skriva av sej oavsett tid på dygnet

Patientperspektiv
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Överlämning från kirurgen efter 
MDK

Behandlingsmottagningen
Bröstsjuksköterskemottagningen

Strålbehandlingen

Adjuvanta pat följs 5-10 år
Palliativa pat

Onkologiska kliniken
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Neo-
adjuvant



• Aktiverar moduler utifrån behandling
• Rehabilitering och egenvård vid symtom/biverkning
• Uppföljning
• Hantering av meddelande 

• Ej kommit igång med hälsoskattning och rehabiliteringsplan

Individuell vårdplan
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• Bra patientinformation som är kvalitetsgranskad.
• Pat har all info samlad
• Snabbare återkoppling till patienten eftersom man kan svara 

direkt.
• Ibland lite stressigt att ha meddelande som ligger, vänja sig vid 

att kommunicera med pat på olika sätt. 
• Har inte använt meddelande funktionen för att kontakta pat, 

endast för att svara.
• Journalföra kontakter i MVP?
• Vissa patienter använder chattfunktionen och skriver långa 

berättelser 
• Pat skickar symtom via 1177 som borde haft snabbare 

omhändertagande.

Erfarenheter personal
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• Stor variation av aktivitet i 1177
• Vad är min vårdplan?
• Bra kommunikationsväg med meddelandefunktionen, svar 

på enklare frågor via mina meddelande istället för att bli 
uppringd.

Erfarenheter patienter
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• Kliniken har hittills inte utvärderat implementeringen av min 
vårdplan.

• Vi har ännu inte utvärderat vad patienterna tycker om MVP 
1177.

• Framöver hoppas vi ta lärdom av alla funktionerna som 
finns i 1177.

Utvärdering
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Frågor?

Tack för oss!

Anna-Karin.Ax@regionostergotland.se 

Pernilla.Gunnarsson@regionostergotland.se
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