
 

 

 

  

Checklista för införande 

av Min vårdplan via 

1177 Vårdguiden 
 

I e-tjänsten Stöd och behandling, Februari2021 

v.2 



Stöd inför införande av Min Vårdplan den 19 februari 2021 

Detta är en checklista för regioner och verksamheter som ska införa Min vårdplan via 

1177 Vårdguiden. Dokumentet syftar till att underlätta införandet.  

Checklistan är ett levande dokument som kommer att uppdateras efterhand, medan 

införandet pågår. 
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Versionshantering 

Datum Beskrivning av förändring 

2020-08-27 Version 1 

2021-01-29 

Version 2 

5. Tillägg med exempel från 

verksamheter. 

12. Tillagt digitala kallelser och 

Meddelanden via 1177 Vårdguiden 

16. Borttaget publicera på 

utbildningsenhet. 
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CHECKLISTA 

Steg Att göra Ansvarig Klart 

1 Utse regional projektledare   

2 Skriv en plan för införande Regional projektledare  

3 Säkerställ stöd från regional SoB-förvaltning Regional projektledare  

4 Utse ansvariga i införande verksamheter Regional projektledare  

5 Säkerställ (förvaltning av) regionala tillägg på 1177.se  Regional projektledare  

6 Förankra med IT-förvaltningen i verksamheten Lokal projektledare 

och SoB-förvaltning  

 

7 Informera all personal om vad som är på gång Lokal projektledare  

8 Utför behovsanalys och fatta beslut om arbetssätt i 

införande verksamhet 

Regional och lokal 

projektledare 

 

9 Gör en riskanalys Regional och lokal 

projektledare 

 

10 Uppdatera nationellt utbildningsmaterial, rutinbeskrivningar 

och lathundar för verksamheten baserat på lokala beslut om 

arbetssätt samt riskanalys 

Regional /lokal 

projektledare 

 

11 Anslut verksamheten till e-tjänsten SoB Vårdgivaradmin   

12 Anslut verksamheten till eventuella andra e-tjänster på 1177 

Vårdguiden 

Verksamhetschefen, 

1177-ansvarig i 

verksamheten 

 

13 Uppdatera verksamhetens kontaktsida på 1177 vårdguiden 1177.se förvaltningen  

14 Uppdatera kallelser så att all lokal information finns med Lokal projektledare  

15 Säkerställ tekniska förutsättningar för införande 

verksamheten 

Lokal projektledare  

16 Publicera aktuell Min vårdplan och tilldela verksamhetens 

personal de roller de ska ha på regionens utbildningsenhet 

Vårdgivaradmin   

17 Utbilda verksamheten och testa Regional och lokal 

projektledare, SoB-

förvaltning 

 

18 Ta fram Min vårdplan i pärmar Lokal projektledare  

19 Tilldela behörighetsadministratör i verksamheten och 

aktivera aktuell nationell Min vårdplan i verksamhetens SoB 

Vårdgivaradmin   

20 Tilldela verksamhetens personal de roller de ska ha i 

”skarpa” SoB 

Behörighets-

administratör  
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1. UTSE EN REGIONAL PROJEKTLEDARE 

Utse en regional projektledare som håller ihop införandet av Min vårdplan i regionen och som 

samordnar arbetet mellan den regionala SoB-förvaltningen, den regionala 1177.se-förvaltningen 

och de införande verksamheterna. Projektledaren stöttar införandet och ser till att 

verksamheterna utbildas. 

2. SKRIV PLAN FÖR INFÖRANDET 

Regional projektledare tar fram en projektplan som innehåller: 

 Tidplan  

 Ansvar och roller 

 Utbildningsplan 

 Förvaltningsplan 

3. SÄKERSTÄLL STÖD FRÅN REGIONAL SOB-FÖRVALTNING 

Säkerställ att den regionala SoB-förvaltningen har de resurser som krävs för att stötta ett 

införande av Min vårdplan i SoB i regionen; 

 Vårdgivaradmin som kan aktivera respektive verksamhet i Stöd och behandling samt 

aktivera Min vårdplan åt verksamheterna. 

 Vara behjälplig i planering, utbildning och support av Min vårdplan i SoB tillsammans 

med projektledaren. 

 Vara behjälplig i kommunikation med lokal IT-förvaltning. 

4. UTSE ANSVAR OCH ROLLER I INFÖRANDET I VERKSAMHETEN 

Regional projektledare ansvarar för att följande roller utses i de införande verksamheterna: 

 Lokal projektledare  

o Kontaktperson till regional projektledare. 

o Samordnar processen för beslut och förankring av nya arbetssätt i verksamheten. 

o Planerar utbildning av verksamheten. 

o Är superuser av Min vårdplan på 1177 Vårdguiden. 

 Ansvarig(a) för förvaltning av rutiner, lathundar och uppdatering av verksamhetens 

kontaktsida och etablera förvaltningsrutiner.  

 Behörighetsadministratör(er) i Stöd och behandling 

Vidare behöver ledarskapet subventionera införandet med beslut och genom att frigöra tid för 

införandeaktiviteter och utbildning av medarbetare. 

5. SÄKERSTÄLL (FÖRVALTARE AV) REGIONALA TILLÄGG PÅ 1177.SE 

Regional projektledare kontrollerar att det finns regionala tillägg till följande 1177.se-sidor:  

 Om du inte är nöjd med vården 
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o Beskriv hur man kommer i kontakt med patientnämnden i er region. 

 Patientavgifter och högkostnadsskydd 

o Beskriv maxbelopp för högkostnadsskydd för sjukresor och läkemedel i er region. 

o Beskriv vad dygnsavgiften för slutenvård är i er region och om det finns ett 

högkostnadsskydd för den.  

 Patienthotell 

o Beskriv vilka patienthotell som finns i er region och förutsättningar för dem.  

 Praktiskt stöd vid cancer 

o Beskriv vad som gäller för peruk-, lösögonfransersättning och medicinsk tatuering 

i er region. 

 Råd och stöd vid cancer 

o Beskriv regionala stöd- och patientorganisationer 

 Sjukresor  

o Skriv vilka avgifter samt telefonnummer som gäller i er region. 

 Planerad vård hemma 

o Beskriv hur sjukvården i hemmet är organiserad i er region. 

 Vad är cancerrehabilitering? 

o Beskriv vilka möjligheter det finns till rehabiliteringsvistelse efter behandling av 

cancer i er region. 

 Videosamtal med vården 

o Beskriv vilka möjligheter till videomöten med vården som finns i er region. 

 Vårdgaranti 

o Beskriv regionala förutsättningar för vårdgaranti. 

Saknas några regionala tillägg behöver den regionala projektledaren kontakta den regionala 

1177.se-förvaltningen och informera om på vilket sätt regionala tillägg är tänkta att komplettera 

nationell Min vårdplan och efterhöra möjligheten att ta fram tilläggen. I vissa regioner har 1177-

förvaltningen varit delaktiga i planeringen av införandet och på så vis varit ett bra stöd.   

6. FÖRANKRA MED VERKSAMHETENS IT-FÖRVALTNING 

Lokal projektledare och regional SoB-förvaltning ansvarar för att förbereda IT/e-

tjänsteförvaltning på att Stöd och Behandling ska ingå i vårdgivarens IT-portfölj och informera 

om vad det kommer att innebära för dem.  

7. INFORMERA ALL PERSONAL OM VAD SOM ÄR PÅ GÅNG 

Lokal projektledare ansvarar för att informera alla medarbetare om vad som är på gång.  

8. UTFÖR BEHOVSANALYS INFÖRANDE VERKSAMHETER 

Regional och lokal projektledare samlar representanter från verksamheten. Gå igenom 

dokumentet Stöd för arbetssätt och fatta beslut om vilka arbetssätt som ska gälla i verksamheten. 

Hur arbetar vi idag med Min vårdplan och hur ska vi arbeta i framtiden? 
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9. GÖR EN RISKANALYS 

Regional och lokal projektledare gör tillsammans med representanter från verksamheten en 

riskanalys, med åtgärder, av arbetet med Stöd och behandling och Min vårdplan utifrån de 

förändrade arbetssätten.  

10. UPPDATERA NATIONELLT UTBILDNINGSMATERIAL, RUTINDOKUMENT OCH 

LATHUNDAR FÖR VERKSAMHETEN BASERAT PÅ LOKALA BESLUT OM 

ARBETSSÄTT  

Regional projektledare med hjälp av lokal projektledare ser till att nationellt utbildningsmaterial, 

rutindokument och lathundar anpassas baserat på lokala beslut om arbetssätt samt riskanalysen.   

11. ANSLUT VERKSAMHETEN TILL E-TJÄNSTEN SOB 

Verksamhetschefen beslutar om att ansluta till e-tjänsten Stöd och behandling och meddelar 

regionala Stöd och behandlingsförvaltningen som aktiverar verksamheten i Stöd och behandling. 

För att kunna göra detta behöver Stöd och behandlingsförvaltningen enhetens HSAID. 

Se till att samtliga SoB-användare har medarbetaruppdrag på enheten, så att de kan få 

behörigheter och anslutas till SoB på enheten. 

12. ANSLUT VERKSAMHETEN TILL EVENTUELLA ANDRA E-TJÄNSTER PÅ 1177 

VÅRDGUIDEN 

Det är rekommenderat är att ansluta till följande e-tjänster på 1177 Vårdguiden för att patientens 

helhetsbild via 1177 Vårdguiden ska bli så komplett som möjligt:  

 Digitala kallelser 

o för att patienten ska kunna få sina kallelser som meddelanden i sin inkorg på 

startsidan på 1177 Vårdguiden. 

 Webbtidboken  

o för att patienten förutom att kunna se sina bokade tider inloggad på 1177 

Vårdguiden i tjänsten Bokade tider, även ska kunna avboka, omboka och om 

verksamheten så tillåter – själv boka tider som passar patienten.  

 Journalen  

o för att patienten ska kunna ta del av t ex provsvar, journalanteckningar och 

rehabiliteringsplan. 

 Läkemedelstjänsterna 

o för att patienterna ska kunna se sina recept, hur många uttag som är kvar och hur 

länge de är giltiga.  

o för att patienten ska kunna be en mottagning förnya ett recept.  

o för att patienten ska kunna se hur långt som är kvar till frikort genom 

högkostnadsskyddet för läkemedel.  

 Meddelanden via 1177 Vårdguiden 
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o för att vårdpersonal och patienter ska kunna skicka meddelanden med bifogade 

pdf-filer och bilder (i av vården initierade ärendetyper). 

Kontakta regionens 1177.se förvaltning för anslutning. Observera att fler lokala projektledare kan 

behövas vid anslutning till ytterligare tjänster. 

13. UPPDATERA VERKSAMHETENS KONTAKTKORT PÅ 1177 VÅRDGUIDEN  

Lokal projektledare ser över enhetens kontaktsida och ber vid behov den regionala 1177.se-

förvaltningen uppdatera informationen på sidan.   

14. UPPDATERA KALLELSER SÅ ATT ALL LOKAL INFORMATION FINNS MED 

Lokal projektledare ser över informationen i verksamhetens kallelser så att nödvändig lokal 

information finns i dessa. Till exempel: 

 Förberedelser inför operation/cytostatikabehandling.  

 Vad man behöver ha med sig inför en behandling? 

15. SÄKERSTÄLL TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INFÖRANDE 

VERKSAMHETEN 

Lokal projektledare ser till att tekniska förutsättningar så som datorer, rum och Wi-fi finns 

tillgängligt för att möjliggöra det nya arbetssättet.  

OBS! Det kan vara svårt att få SITHS-korten att fungera i skrivplattor beroende på certifikat och 

det kan därför vara svårt för personal att logga in i Stöd och behandling.   

16. PUBLICERA AKTUELL MIN VÅRDPLAN OCH TILLDELA VERKSAMHETENS 

PERSONAL DE ROLLER DE SKA HA I PÅ REGIONENS UTBILDNINGSENHET 

Regionens Vårdgivaradmin i Stöd och behandling eller regional projektledare tilldelar personalen 

de roller de ska ha, enligt beslut under punkt 8, på regionens utbildningsenhet för att personalen 

ska kunna testa och utbildas där. 

17. UTBILDA VERKSAMHETEN OCH TESTA 

Regionens Stöd och behandlings-förvaltning tillsammans med regional och lokal projektledare 

utbildar verksamheten i Stöd och behandling och Min vårdplan.  

Nationellt utbildningsmaterial finns att anpassa. 

18. TA FRAM MIN VÅRDPLAN I PÄRMAR 

Lokal projektledare kompletterar Min vårdplan för utskrift med verksamhetens kontaktuppgifter.  
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Informationen skrivs ut/skickas till tryck och innehållet som alla patienter ska få sorteras in i 

pärmar med en flik per övergripande rubrik. Den information som ska individanpassas finns 

tillgänglig för att sorteras in i pärmen vid behov.  

19. TILLDELA BEHÖRIGHETSADMINISTRATÖR FÖR SOB I VERKSAMHETEN OCH 

AKTIVERA AKTUELL NATIONELL MIN VÅRDPLAN PÅ VERKSAMHETEN 

Regionens vårdgivaradministratör för Stöd och behandling tilldelar av verksamhetschefen utsedd 

person/ personer i verksamheten rollen som behörighetsadministratör i Stöd och behandling. 

Vårdgivaradministratören aktiverar även aktuell nationell Min vårdplan åt verksamheten i Stöd 

och behandling. 

20. TILLDELA VERKSAMHETENS PERSONAL DE ROLLER DE SKA HA I 

”SKARPA” SOB 

Behörighetsadministratören i verksamheten tilldelar personalen i verksamheten de roller de ska 

ha, enligt beslut i punkt 8, i Stöd och behandling. 

21. REKOMMENDERADE LÄNKAR 

Införandeguiden    

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIG/overview 

 

Manualer  

https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/stod-och-behandling/#section-772 

 

Bruksanvisning 

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/3062407/Bruksanvisning+St+d+och+be

handling 

 

Lathundar och checklistor 

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/3062403/Checklistor+och+lathundar 
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