
Minnesanteckningar PNR

2021-01-26

1(4)

RCC Norrs patient- och närståenderåd

Minnesanteckningar
Plats
Datum/tid

Video via Zoom
2021-01-26 kl.16.00 – 19.00

Närvarande
Alexandra Andersson, Nätverket för gyn-cancer
Leif Näckholm, Prostatacancerföreningen
Charlotte Bygdemo-Toytziaridis, ILCO
Fredrik Östman, Melanomföreningen
Marie Svensson, konstaksjuksköterska, del av möte
Katja Vuollet Carlsson, RCC Norr
Anna-Lena Sunesson, RCC Norr, deltog på punkt 6 och 7
Anna S Jonasson; RCC Norr, deltog på punkt 7
Sara Huggert Ranta, RCC Norr

Ej närvarande
Kjerstin Helgstrand, Bröstcancerföreningen
Margareta Sundsten, Gynsam
Anita Björk, Mun- och halscancerföreningen
Owe Persson, Mun- och halscancerföreningen
Ewa Jonsson, Blodcancerföreningen
Alfons Forsman, Prostatacancerföreningen

Katja Vuollet Carlsson Alexandra Andersson

Sekreterare Ordförande
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1. Ordföranden öppnar mötet
Alexandra Andersson öppnar mötet och hälsar deltagare i PNR välkommen.

2. Godkännande av dagordning
Övriga frågor, se punkt 15.

3. Presentation av mötesdeltagare
Deltagarna får presenteras sig och ge en kort lägesrapport om ”Hur är det just nu?”

4. Styrdokumentet
Styrdokumentet behöver kompletteras med en arbetsbeskrivning för ordförande och vice ordförande,
detta får Alexandra Andersson och Leif Näckholm i uppdrag att göra.

PNR godkänner styrdokumentet och beslutar att styrdokumentet ska revideras vid behov. Vid mötet 16
mars finns ett underlag framtaget gällande arbetsbeskrivning för ordförande och vice ordförande.
Länk till styrdokumentet: cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--
och-narstaendeforetradare/patientradet-rcc-norr/

5. Val av vice ordförande
Leif Näckholm är nominerad till vice ordförande. PNR väljer Leif Näckholm till vice ordförande för PNR
norr. Leif Näckholm tackar PNR för förtroendet.

6. Överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och regioner 2021
Anna-Lena Sunesson informerar om överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och
regioner 2021. Presentation bifogas. Länk till Överenskommelsen 2021 mellan staten och Sveriges
kommuner och regioner: cancercentrum.se/globalassets/om-
rcc/samverkan/overenskommelse_effektiv_cancervard_2021.pdf

Frågor från PNR gällande överenskommelsen:
När ska tarmcancerscreening komma igång?
RCC ska stödja införandet och tillgängliggöra användandet av det generiska kallelsesystemet för tjock-
och ändtarmscancer. Det pågår arbete i regionerna för att komma igång med arbetet.

Finns det någon satsning på övergång mellan barn och vuxen vården?
Övergången mellan barn och vuxen vården är ett fokusområde i den nationella handlingsplanen för
barncancer. Utveckling av barncancerområdet i norra sjukvårdsregionen sker utifrån den nationella
handlingsplanen. Mer information om satsningen och länk till nationella handlingsplanen:
cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/barn-och-unga/

Hur ser det fortsatta arbetet ut med SVF?
Fortsatt arbete behövs för att nå målen som är satta gällande utredningar och väntetider i SVF. Statistiskt
gällande ledtider ser ungefär lika ut i hela landet. Vissa diagnoser har större utmaningar att hålla ledtider,
ex lungcancer. Region Norrbotten har utmaningar i registrering av ledtiderna, vilket resulterar i dålig
statistik för regionen.

Under Corona pandemin har cancerområdet varit ett prioriterat område, men det har varit och är
fortfarande ett ansträngt läge i vården i sjukvårdsregionen. PNR utrycker en oro om och hur
cancervården kan komma att påverkas när vård som fått stå tillbaka under Corona pandemin ska
återupptas och när vården återgår till ett normalläge. PNR lyfter vikten av att patient- och
närståenderepresentanter bevakar detta mycket noga och följer utvecklingen.

Ett nationellt arbete kommer att genomföras med utgångspunkt att se hur cancervården påverkats av
Corona pandemin.

Information om ledtider och SVF statistik: cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/svf-
statistik/
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PNR:s prioriterade områden i årets överenskommelse
Inför terminens möte mellan Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan och RCC i Samverkan den 4
februari ska överenskommelse för 2021 lyftas. Till mötet ska varje PNR prioritera vilka delar man anser är
viktigast i överenskommelsen. Alexandra Andersson representerar PNR norr vid mötet med RCC i
Samverkan.

PNR norr anser att dessa områden är viktigast utifrån ett patient- och närståendeperspektiv
Prevention, tidig upptäckt och screening
Forskning
Palliativ vård
Hur Corona pandemin påverkat cancervården

7. Förslag på rekryteringsprocess av nya företrädare presenteras
Anna Jonasson och Katja Vuollet Carlsson har tagit fram ett förslag till information inför rekrytering av
företrädare till PNR norr. Anna ger information där förslaget är att skapa en kampanjsida på webben
under PNR norr, länk till sidan www.cancercentrum.se/norr/patient-och-
narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/patientradet-rcc-norr/valkommen-
som-patient--och-narstaendeforetradare/

Webbsidan är förberedd för spridridning via sociala medier. Den ska även spridas inom de nätverk som
PNR norr kommer överens om.

PNR beslutar att:
Ta bort att man nomineras och ersättas med anmäl ditt intresse.
Att formuläret kompletteras med ålder och vilken erfarenhet har du av cancer.

Anna har gjort ovanstående ändringar. Vid PNR mötet 16 mars ska kampanjsidan godkännas och PNR
ska vid det mötet även besluta om hur rekryteringsprocessen ska gå till. Anna Jonasson deltar vid mötet.

8. Min vårdplan och införandet av Min vårdplan på 1177 vårdguiden
Katja Vuollet Carlsson ger en statusrapport av införandet av Min vårdplan via 1177 vårdguiden i
sjukvårdsregionen. Bifogat finns Power Point bilder.

PNR tycker det är bra med nationella Mina vårdplaner via 1177 vårdguiden. Det har varit en lång process
att införa Min vårdplan i vården. Införandet kan underlättas när det finns utsedd person som är ansvarig
för införandet i varje region och att det är ett nationellt införande. Det är viktigt att både patienten och
vården ser ett värd av att införa Min vårdplan. De personer som inte har dator, e-legitimation eller inte vill
ha Min vårdplan i digitalform får den i pappersform. Katja Vuollet Carlsson får i uppdrag att boka en
visning av Min vårdplan via 1177 vårdguiden vid ett PNR möte under vårterminen.

IPÖ implementeras samtidigt för ett antal diagnoser och det pågår ett arbete med att ta fram
kommunikationsmaterial för hur dessa två stöd, Min vårdplan och IPÖ kompletterar varandra.

9. Rapport från möten
NAP – Mötesanteckningarna från 2020-12-09 bifogas.

10. Palliativ utbildningsdag – samarrangemang mellan PNR norr och den palliativa vårdprocessen
Den palliativa utbildningsdagen kommer att ges webbaserat via Zoom. Zoom ger en enkel möjlighet till
gruppdiskussioner under utbildningensdagen. Preliminärt är planen att utbildningen ges under två dagar,
13 och 14 oktober, med samma innehåll och man väljer vilken dag man vill delta. Mer information
kommer under våren.

11. Verksamhetsplanen och Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsplanen:
PNR bestämmer att utse områdesansvariga för de områden som finns i verksamhetsplanen genom man
får göra intresseanmälan till mötet 16 mars. Att vara områdesansvarig innebär att man håller sig
uppdaterad inom området, rapportera till PNR vad som hänt inom området och lämnar en kort
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sammanfattning för området inför att verksamhetsberättelse skrivs 2021. Länk till verksamhetsplanen:
cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/norr/patient-och-
narstaenderadet/verksamhetsplan-pnr-2020_2021.pdf

Verksamhetsberättelsen:
Katja får i uppdrag att skriva ett utkast som kommuniceras med Alexandra Andersson och Leif
Näckholm. Verksamhetsberättelsen bifogas till mötet 16 mars för godkännande.

12. Teman för PNR-möten
Det är tidigare beslutat att PNR-möten kan utgå från ett tema. Vilka teman som PNR ska fokusera på
2021? Punkten utgår till mötet 16 mars.

13. Frågor till styrgruppen från PNR
Från föregående PNR möte:
Hur går införandet av Individuell patientöversikt (IPÖ) i norra sjukvårdsregionen?

14. Nationella vårdprogram på remissrunda
Vid föregående PNR möte bestämdes att nedanstående personer skulle svara på vårdprogram som är ute
på remissrunda, med förlängt svarsdatum till 15 februari p.g.a Covid-19. Nästa remissrunda påbörjas 15
februari och vårdprogrammen fördelas på PNR mötet 16 mars.

Tjock- och ändtarmscancer: Charlotte
Prostatacancer: Alfons och Leif
Endometriecancer (livmoderkropp): Alexandra
Aggressiva B-cellslymfom: Ewa
Cervixcancerprevention: Alexandra
Neuroendokrina buktumörer: Owe

15. Övriga frågor
Nominering av Årets kontaktsjuksköterska i norra sjukvårdsregionen kan nu görs, sista nomineringsdag är
1 april 2021. PNR uppmanas att sprida informationen i respektive patientförening. Mer information och
nomineringsformulär: cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/arets-
kontaktsjukskoterska/?fbclid=IwAR3bKkM97BJMmhqEMvwx22TZLCl1cCCp4mdmI1VR1LUEr-
uo45PaRafH7L8

Bifogat finns ”Vad är viktig för mig” en rapport som är framtagen i samarbete mellan fler
patientföreningar. Rapporten lyfter vikten av att samverka med patienter vid vårdmöten och i utveckling
av vården.

16. Kommande möten och inbjudningar under 2021
Webbaserade Regionala RCC dagar 22–23/4. Alla som vill delta är välkommen att anmäla sig. Arvode
utgår endast för den 22/4. Information och anmälan på RCC Norrs hemsida:
https://cancercentrum.se/norr/om-oss/kalender/2021/april/sjukvardsregional-cancerdag/

Webbaserad Nationell RCC dag, 2021-05-18, mer information kommer inom kort.

Webbaserad Palliativ utbildningsdag: 13–14/10 (OBS Preliminära datum)

PNR-möten under 2021 via Zoom:
16/3 kl. 17.30-19
27/5 kl. 16-19
21/9 kl. 16-19
30/11 kl. 16-19

17. Mötet avslutas



Överenskommelse om cancervården 2021 

mellan staten och SKR

2021-01-26 Anna-Lena Sunesson



Övergripande ramar

600 miljoner kronor för statlig satsning på cancerområdet 2021–2023

”RCC och RCC i samverkan en förutsättning för det nationella arbetet”

Regeringen bedömer att arbetet med att utveckla regionala cancercentrum 

(RCC) är den strategiskt och långsiktigt viktigaste insatsen inom ramen för 

cancerstrategin och att RCC kommer att ha en nyckelroll även i framtidens 

cancervård”

”RCC samarbetar på nationell nivå genom RCC i samverkan som består av 

cheferna för RCC samt den nationella cancersamordnaren på Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR).”

”Som sammanhållande och stödjande part för gruppen RCC i samverkan har 

SKR en central roll i det nationella arbetet. Medel till RCC och RCC i samverkan 

kan därför beslutas inom ramen för överenskommelsen mellan staten och SKR 

så länge SKR är stödjande och sammanhållande part för RCC i samverkan”.



Ramar statlig satsning cancer 2021–2023

• Statliga satsningen 600 miljoner:

– 500 miljoner kronor inom överenskommelsen

– 75 miljoner kronor via förordningen till RCC (12,5 milj per RCC)

– 25 miljoner för insatser på cancerområdet genom andra 
satsningar, överenskommelser och myndighetsuppdrag.

• Myndighetsuppdrag:

• TLV: uppdrag att följa upp cancerläkemedel och andra 
läkemedel i klinisk vardag.

• Socialstyrelsen: djupgående dataanalyser av cancerområdet 
samt ett uppdrag att stödja en standardiserad dokumentation 
kring cancerpatienter.

• Strålsäkerhetsmyndigheten: uppdrag att genomföra insatser för 
ett förstärkt förebyggande arbete mot hudcancer.

• Implementering av den nationella life science-strategin, 
precisionsmedicin och datadelning är prioriterade områden 
(partnerskap staten och regionerna)



Ekonomiska ramar inom överenskommelsen

• 370 miljoner kronor till regionerna för SVF-arbete 

• 16 miljoner kronor till RCC för SVF-arbete 

• 9 miljoner kronor till SKR (RCC i samverkan) för SVF-arbete

• 80 miljoner till  RCC för barncancerområdet

• 9 miljoner kronor till RCC för ”övriga insatser” varav 3 

miljoner kronor i första hand bör gå till rehabilitering

• 16 miljoner kronor till SKR (RCC i samverkan) för övriga 

insatser

ÖK kvinnors hälsa (beslutas i slutet av januari) 

• Bäckenrehabilitering 5 miljoner kronor

• Screening 8 miljoner kronor

• Ev ytterligare medel för screening



Insatser 2021

• Många redan påbörjade insatser från 2020 och tidigare

• Några helt nya insatser

• Insatser inom:

– Prevention och tidig upptäckt

– Screening

– SVF-arbete

– Barncancerområdet

– Rehabilitering och palliation

– Min vårdplan

– Kunskapsstyrning

– Kompetensförsörjning och forskning



Prevention och tidig upptäckt

• RCC i samverkan ska arbeta i enlighet med RCC:s handlings-

plan med att förebygga cancer. Även hälsofrämjande åtgärder vid 

cancersjukdom och behandling ska ingå, så som införandet av 

standardiserad hälsoskattning i samband med cancersjukdom. 

• RCC i samverkan ska fortsatt stödja regionerna i deras arbete 

med organiserad prostatacancertestning genom att underlätta 

utbyte av erfarenheter, ansvara för framtagandet av nationellt 

informationsmaterial och underlätta för en jämlik uppföljning kring 

PSA-provtagning. 

• NY: RCC i samverkan ska stödja hälso- och sjukvården i att öka 

kunskapen om symptom och fynd som kan innebära förhöjd 

cancerrisk. Syftet är bl.a. att nå personer som inte sökt vård under 

covid-19-pandemin.



Screening

RCC i samverkan ska stödja återstart av regionernas screening-

verksamhet och stödja regionernas införande av tjock- och 

ändtarmscancerscreening. 

För att kunna främja en ökad kapacitet inom området behöver RCC i 

samverkan underlätta för nya arbetssätt i regionerna inom 

screening, t.ex. självprovtagning av HPV, eller bilddiagnostik med 

hjälp av artificiell intelligens samt arbeta för ökad nationell sam-

ordning och erfarenhetsutbyte mellan de befintliga screening-

programmen för bröst-, livmoderhals- och tjock- och ändtarmscancer. 

Nationell samordning ska ske i samverkan med Socialstyrelsen. 

För att stärka den jämlika tillgången till screening ska RCC i 

samverkan tillgängliggöra användandet av generiska kallelse-

system för tjock- och ändtarmscancer, samt se över möjligheterna att 

utveckla generiska system även för andra diagnoser. Även 

nationell uppföljning av screeningverksamheten behöver 

förstärkas. 



Fortsatt arbete med SVF

• Regionerna ska fortsatt arbeta för att nå inklusion- och 

ledtidsmålen för SVF

• Regionerna ska redovisa enligt framtagen mall hur 

väntetidsläget ser ut i respektive region, samt hur inklusions-

och ledtidsmål uppfylls

• RCC ska vara nationellt och sjukvårdsregionalt stödjande, 

stimulerande och samordnande i arbetet

• RCC ska stärka kvalitetsutvärdering av de standardiserade 

vårdförloppen

• RCC ska stödja regionernas arbete med att nå ut och 

synliggöra information och kommunikation kring 

satsningen



Barncancerområdet

• RCC i samverkans nationella arbetsgrupp för barncancerområdet ska 

fortsatt arbeta i enlighet med den handlingsplan som togs fram 

och rapporterades under 2020. En redovisning om hur arbetet 

fortskrider ska ske i september. 

• RCC i samverkan ska stödja och bidra till att utveckla kunskaps- och 

erfarenhetsutbytet om långtidsuppföljning som bedrivs vid 

seneffektsmottagningar i samtliga samverkansregioner. 

• RCC ska stödja det regionala arbetet med att stärka och förbättra 

kvaliteten inom barncancerområdet. Insatser som är aktuella rör 

områden som psykosocialt stöd, uppföljning av barn med förvärvad 

hjärnskada och samordning mellan barn- och vuxenvård. 

• RCC ska stödja och följa den regionala implementeringen av det 

Nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter 

barncancer.



Rehabilitering och palliativ vård - nationellt

• RCC i samverkan ska stödja implementeringen av indikatorer 

för rehabilitering i kvalitetsregistren och verka för att 

uppföljning inom rehabiliteringsområdet förbättras. 

• NY: RCC i samverkan ska ta fram utbildningar för strukturerat 

arbetssätt vid bedömning av cancerrehabiliteringsbehov.

• NY: RCC i samverkan ska genomföra utbildningsinsatser för 

att stödja implementeringen av vårdprogrammet för palliativ 

vård.



Rehabilitering och palliativ vård –

sjukvårdsregionalt

• RCC ska stödja implementeringen av det nationella vård-

programmet för rehabilitering med målet att alla cancerpatienter 

får sitt rehabiliteringsbehov regelbundet bedömt. 

• RCC ska stödja en likvärdig rehabilitering och palliativ vård genom 

att öka utnyttjandet av digitala verktyg i både utbildning och 

erbjudande av vård. 

• RCC ska stödja implementering av det uppdaterade 

vårdprogrammet för palliativ vård

• RCC ska stödja implementering av vårdprogrammet palliativ 

vård för barn.



Min vårdplan cancer

• RCC i samverkan ansvarar för nationell samordning och 

utveckling av Min vårdplan på 1177, som utgör en del av 

patientkontrakt cancer. I detta arbete ingår fortsatt nationell 

samordning och utveckling av min vårdplan cancer, t.ex. 

genom att förvalta den fördjupade patientinformationen och 

att utveckla integration med andra stöd i vårdmötet så som 

patientöversikter.

• RCC ska stödja införandet av Min vårdplan så att den 

tillgängliggörs till regionens cancerpatienter.



Nationellt: Kunskapsstyrning – RCC i 

samverkan ska

• NY: analysera i vilken utsträckning cancervården påverkats till 

följd av covid-19 på nationell nivå och hur detta påverkar 

förutsättningarna för jämlik, tillgänglig och effektiv cancervård

• NY: underlätta automatöverföring av data kring läkemedels-

användning från ordinationssystem till registret för cancerläkemedel. 

• årligen, löpande och vid behov, uppdatera och revidera befintliga 

vårdprogram på cancerområdet. 

• fortsätta arbetet med närmre koppling mellan nationella vård-

program och nationella kvalitetsregister.



Nationellt: Kunskapsstyrning – RCC i 

samverkan ska

• bidra till ökad följsamhet till läkemedelsregistreringen genom att 

stödja de kliniker som på ett fullvärdigt sätt deltar i inrapporteringen.

• fortsätta stödja arbetet med nationella regimbiblioteket och 

underlätta för regionerna att koppla regimerna till sina 

vårdadministrativa system. 

• NY: analysera och beskriva vilka utmaningar och konsekvenser 

framstegen inom precisionsmedicin har inneburit och kommer att 

innebära för hälso- och sjukvården och hur detta till exempel kommer 

påverka behandling av cancerpatienter och om det kommer påverka 

kostnaderna för cancervården



Kunskapsstyrning – sjukvårdsregionalt 

• RCC ska erbjuda regionerna stöd i uppföljningen av 

cancervården med hjälp av kvalitetsregister men även 

andra nationella eller regionala datakällor inklusive patient-

rapporterade mått. 

• RCC ska stödja och underlätta regionernas arbete med 

rapporteringen till läkemedelsregistret. 

• RCC ska stödja implementeringen av nya och reviderade 

vårdprogram, utöver de som nämns ovan avseende 

rehabilitering och palliativ vård.



Kompetensförsörjning och forskning – RCC i 

samverkan ska

• NY: kartlägga hur deltagandet av cancerpatienter i kliniska 

studier har påverkats av covidpandemin och föreslå åtgärder för 

att öka deltagandet. 

• NY: utveckla möjligheter att genomföra registerbaserade 

randomiserade studier (R-RCT) för att påskynda återhämtningen 

inom klinisk cancerforskning efter pandemin. 

• bidra till ökat arbete med innovation inom cancerområdet genom 

samarbeten med befintliga intressenter och initiativ inom cancer-

forskningen så som Nollvision cancer



Kompetensförsörjning och forskning – RCC i 

samverkan ska

• stödja och initiera nationellt samordnade utbildningsinsatser 

efter behov, t.ex. endoskopiutbildning, cytostatikahantering och 

strålbehandling.

• stödja och medverka i utbildningar för chefer och medarbetare 

i cancervården för att sprida kunskap kring den svenska cancer-

strategin och implementeringen av denna på nationell, regional och 

lokal nivå. 

Sjukvårdsregionalt: RCC ska stödja projekt och utveckling som 

kan underlätta kompetensförsörjningen t.ex. uppgiftsväxling, nya 

arbetssätt och digitala lösningar som AI.





Nationella Min vårdplan

PNR-möte

Katja Vuollet Carlsson

2021-01-26

2021-02-12



Beslut RCC i samverkan

Beslut är taget att RCC ska:

• Etablera nationell förvaltning av patientinformation till Min vårdplan

• Vara utgivare av nationella Min vårdplaner på 1177 vårdguiden

• Etablera införandestöd för verksamhetsutveckling och förändrade
arbetssätt för nationell Min vårdplan

2021-02-12



Min vårdplan ska innehålla

2021-02-12

• Kontaktuppgifter till läkare, kontaktsjuksköterska och kurator samt till andra viktiga
stödfunktioner

• Tider för undersökningar och behandlingar

• Råd och beskrivningar av åtgärder under utredning, behandling och rehabilitering

• Information om sjukdomen

• Patientens rehabiliteringsplan

• Tydliggörande av vad patienten kan göra själv

• Information om praktiska frågor och patientens rättigheter

Efter avslutad behandling:

• Tydlig information om den fortsatta uppföljningen

• Information om vad som är viktigt för patienten att tänka på

• En sammanfattning av vården som beskriver vad patienten har varit med om

 Min vårdplan ska alltid utgå
från patientens behov och

individanpassas



Nationella Min vårdplaner

• Nationell Min vårdplan
– Bröstcancer och Peniscancer lanserade

• Övriga lanseras eftersom
– Tjock- och ändtarmscancer mars

– Prostatacancer april

– Äggstockscancer mars/april

– Huvud- och halscancer vt. 2021

– Urinblåsecancer vt. 2021

– Tumörer i hjärna och ryggmärg vt 2021

– Barncancer hösten 2021

– Myelom (uppstart januari)

• Pågår arbete för uppstart av fler diagnoser för nationella
patientinformation under vården

2021-02-12



Helheten för patienten inloggad på 1177.se

2020-02-05

Inloggad på 1177.se

Kontaktuppgifter
och annan

information på
verksamhetens

kontaktsida

(Alla) tider i
Bokade tider

Journalen, med
information om t ex
rehabiliteringsplan,
behandlingsplan

och provsvar

Formulärhantering
integrerad med

journalen

Läkemedelstjänster
och recept

Kallelsetjänst med
(lokal) information om
kommande händelser

Patientöversikt

Min vårdplan i SoB
• Fördjupad

information
• Tidslinje vårdförlopp
• Dialog med kssk

Utveckling
pågår

Nationella och Regionala
artiklar på 1177.se



Införandestöd Min vårdplan via 1177 vårdguiden

Huvudansvariga för införandet av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden

Region Västerbotten: Helena Strömqvist

Region Jämtland Härjedalen: Lina Fredriksson

Region Norrbotten: Carina Eriksson

Region Västernorrland: Anneli Haglund
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Nationell patientinformation till Min vårdplan

2021-02-12

Etablera nationell förvaltning av patientinformation till Min vårdplan har inneburit:

• Nationella arbetsgrupper har uppdrag att ta fram patientinformation för
diagnosgruppen

• Eftersträvar representation från varje sjukvårdsregion och
patient/närståenderepresentation

• Kan ofta finnas ett grundmaterial som arbetsgruppen utgått ifrån

• Går på remiss till vårdprogramgruppen för diagnosen, sjukvårdsregionala
processledare, de sjukvårdsregioner som inte finns representerade i nationella
arbetsgruppen och patientföreningar nationellt

• Administrativt stöd från RCC

• Följer strukturen i Min vårdplan via 1177 vårdguiden

• Samma information till patienten oavsett verktyg

• Regional/lokal information: ex. kontakt kort och regionala artiklar på 1177, kallelser.



Nationella vårdprogram på remissrunda
15 februari

• Hypofystumörer

• Hudlymfom
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Årets Kontaktsjuksköterska

Möjlighet att nominera till Årets kontaktsjuksköterska i norra
sjukvårdsregionen, senast den 1 april.

Utmärkelsen delas ut vid en digital nationell RCC-dag den 18 maj 2021.

Den nominerade ska vara kliniskt verksam och ha ett uppdrag som utgår från den
nationella uppdragsbeskrivningen för kontaktsjuksköterskor. Personen ska ha utmärkt
sig i sitt arbete med att stärka patientens ställning samt med att utveckla funktionen
och uppdraget

Länk till formulär för nominering: https://cancercentrum.se/norr/om-
oss/formular/formular-arets-kontaktsjukskoterska/

2021-02-12

Nominera till Årets kontaktsjuksköterska i norr

.




	PNR möte 20210126.pdf
	Nationella Min vårdplan�
	Beslut RCC i samverkan
	Min vårdplan ska innehålla
	Nationella Min vårdplaner
	Helheten för patienten inloggad på 1177.se
	Införandestöd Min vårdplan via 1177 vårdguiden
	Nationell patientinformation till Min vårdplan
	Nationella vårdprogram på remissrunda �15 februari
	Årets Kontaktsjuksköterska �
	Slide Number  10


