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Versionshantering 

Datum Beskrivning av förändring 

2020-08-21 Version 1 

2020-11-17 

Version 2 
Min vårdplan i pappersformat på papper: 

• Omskriva rekommendationer 
Roller i Stöd och behandling: 

• omformulering angående ansvarig 
behandlare 

Starta Min vårdplan  

• Omformulering i rekommendationerna 
Välkomststext till invånaren 

• Ändrad Välkomsttext efter uppdatering 

• Omformulerade rekommendationer samt 
Att göra och besluta 

Kontakter 

• Omformulerade rekommendationer 
Planering 

• Förtydligande i rekommendationerna att 
inte ska fylla i exakta tider 

Avsluta och gallra  

• Omformulerad efter nya beslutade 
aviseringar om gallring 

2021-02-19 

Generellt: Borttagen information som även 
förekommer i Lathund för behandlare. 
Förtydligande av vilka beslut som behöver 
fattas av verksamheten inför införandet för 
Min vårdplan via 177 Vårdguiden och i 
pappersformat. 
Ändrad rubrikstruktur för att följa Lathund för 
behandlare 
 
Regional och lokal information i Min vårdplan 
→Förmedla regional och lokal information 

• Tillägg om digital kallelsetjänst 

• Kontaktuppgifter: Tillägg om att lägga till 
en länk till verksamhetens kontaktkort på 
startsidan för patienten inloggad på 1177 
Vårdgudien 

 
Formulär 

• Bytt namn på Distresstermometern till 
Hantering av ångest 

• Förtydligande kring formuläret Vad är 
viktigt för mig? 

Nytt: Länk till inloggningssidan 
Nytt: När, av vem och vart ska Min vårdplan 
erbjudas 
Nytt: Sprida information om en ny version 

2022-05-31 Tagit bort “Vårdguiden” då 1177 byter namn 

2022-08-10 Version 3: Anpassat instruktionerna till 
barncancervården med tillägg under följande 
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rubriker: Rehabiliteringsplan, Uppföljning, 
Formulär för skattning av mående 
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OM DETTA DOKUMENT 

Detta dokument riktar sig till de verksamheter som ska börja erbjuda nationell Min vårdplan via 

1177 och i pappersformat. Dokumentet är ett stöd i att etablera nya och effektiva arbetssätt i 

hanteringen av Min vårdplan. Använd detta dokument tillsammans med Lathund för behandlare 

(MVP vuxen eller MVP barn).  

Beslutade arbetssätt dokumenteras i följande dokument: 

• Lathund för behandlare 

• Checklista hantering av Min vårdplan 

• Andra rutindokument och rollbeskrivningar 

Detta dokument kommer att uppdateras i samband med att nya versioner av Min vårdplan via 

1177 lanseras. 

ROLLER I STÖD OCH BEHANDLING  

• Besluta vem eller vilka personer som ska vara behörighetsadministratör i Stöd och behandling 

och kunna tilldela behörigheter i verksamheten. 

• Besluta vilka personer som ska ha behörigheten behandlare och om alla behandlare även ska 

ha behörigheten invånar- och dataadministratör.  

• Om fler yrkeskategorier än kontaktsjuksköterskan har behörighet till Stöd och behandling, 

besluta vem som ansvarar för att göra vad i Min vårdplan och hur detta tydliggörs för 

patienterna. 

Rekommenderat arbetssätt: 

• Fler än en bör ha rollen behörighetsadministratör. 

• Alla som ska starta och uppdatera Min vårdplan via 1177 bör ha rollerna behandlare och 

invånaradministratör. På så sätt kan alla i teamet byta ansvarig behandlare och ta emot 

överlämnade vårdplaner.  

• Alla behandlare bör även ha rollen dataadministratör för att kunna gallra, det vill säga helt 

radera, Min vårdplan i etjänsten i samband med att den avslutas 

LÄNK TILL INLOGGNINGSSIDAN 

Besluta om verksamheten ska ha en genväg med länken till inloggningssidan för Min vårdplan via 

1177. Dokumentera beslutet i Lathund för behandlare. 

Man kan till exempel lägga en genväg till inloggningssidan på alla datorers skrivbord eller skapa 

en genväg på intranätet.  
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SKAPA KATEGORIER FÖR ATT SORTERA MIN VÅRDPLAN 

Besluta om verksamheten ska använda kategorier för att särskilja vissa typer av startade Min 

vårdplan. Dokumentera rutin i Lathund för behandlare. 

NÄR, AV VEM OCH VAR SKA MIN VÅRDPLAN ERBJUDAS 

Besluta när patienten ska erbjudas och få Min vårdplan, vem som ska göra det och var. 

Dokumentera rutin i Lathund för behandlare och eventuella rutindokument. 

Patientbroschyr Min vårdplan 

Besluta om Patientbroschyr Min vårdplan ska skrivas ut på skrivare eller skickas för tryck. Besluta 

rutin för att broschyren alltid finns tillgänglig.  

Information för individanpassning 

Besluta vilka behandlare som arbetar med att uppdatera Min vårdplan som aktiverar vilken 

information och när. Uppdatera Checklista hantering av Min vårdplan. 

Exempel på situationer där det behöver vara tydligt vem som gör vad: 

• Om det finns med träningsprogram för rehabilitering i Min vårdplan, men fysioterapeuterna 

inte har behörighet att arbeta i Min vårdplan, kom överens med fysioterapeuten när relevant 

information ska aktiveras.  

• Om patienten till exempel ska få strålbehandling i en verksamhet som Min vårdplan inte ska 

överlämnas till, kom överens med personalen i strålverksamheten vilken information som ska 

aktiveras och när.  

• Om patientens Min vårdplan ska överlämnas till en annan verksamhet för fortsatt behandling, 

ska viss information om den kommande behandlingen aktiveras redan av den överlämnande 

verksamheten eller inte? 

Min vårdplan i pappersformat 

Besluta rutiner och arbetssätt för hur Min vårdplan ska erbjudas patienter i pappersformat.   

Rekommenderat arbetssätt i pappersformat: 

• Förbered pärmar med den information alla patienter ska få. 

• Förbered en uppmärkt tidskriftssamlare per information som ska användas för 

individanpassning.  

• Komplettera de förberedda pärmarna med den information patienten är i behov av och 

önskar innan och i mötet med patienten.  
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MEDDELANDEN  

Besluta vilka rutiner verksamheten ska ha för att skicka, ta emot och besvara meddelanden och 

sidkommentarer. Besluta vilken typ av information som ska skickas i Min vårdplan och vilka som 

ska skickas via personalverktyget i 1177. Dokumentera rutin i Lathund för behandlare. 

Rekommenderat arbetssätt via 1177: 

• Besvara alltid patienten i samma tjänst som hen har skickat ett meddelande via. 

• Använd sidkommentarer i Min vårdplan för att kunna delge information kopplade till 

särskilda steg. 

• Skicka meddelanden via personalverktyget i 1177 för att kunna bifoga PDF-dokument eller 

bilder.  

o Etablera en rutin för när en patient ska kunna bifoga PDF-dokument eller bilder via 

1177 (är ej möjligt i Min vårdplan). 

• Etablera en rutin som säkerställer att patienten får svar på sina meddelanden inom 3 

arbetsdagar, vilket utlovas i fältet Välkomsttext till invånare.  

• En person i verksamheten loggar dagligen in i Stöd och behandling för att kontrollera 

inkomna meddelanden.  

o Ta gärna efter den rutin ni har för meddelanden via 1177 för att säkerställa att ni 

besvarar meddelanden inom utlovat antal dagar.  

o Etablera en rutin för att markera lästa men obesvarade meddelanden som olästa. 

VÄLKOMSTTEXT TILL INVÅNAREN 

Besluta om ni behöver redigera Välkomsttext till invånaren och dokumentera ändring i 

Lathunden.  

FÖRMEDLA REGIONAL OCH LOKAL INFORMATION I MIN VÅRDPLAN  

Besluta hur regional och lokal information ska tillföras Min vårdplan. Dokumentera rutin i 

Lathund för behandlare och i en rutinbeskrivning. 

Bokade tider 

Patienten kan få information om sina bokade tider på följande sätt: 

• Via Bokade tider på 1177 under förutsättning mottagningen syns för patienten på startsidan 

inloggad på 1177.se. Mottagningen kan synliggöras på följande sätt: 

o Genom att integrera verksamhetens vårdinformationssystem med e-tjänsten Digitala 

kallelser och välja att verksamhetens kontaktkort ska synas på patientens startsida 

inloggad på 1177 när en kallelse skickas. 

o Genom att godkänna varje patient för kommunikation i personalverktyget 1177. 

o Genom att patienten själv lägger till mottagningen. 

• Via sina kallelser, vilka även kan skickas via Digitala kallelser på 1177. 
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• I verktyget Planering i Min vårdplan via 1177. 

• I mall för Bokade tider i Min vårdplan i pappersformat. 

Rekommenderat arbetssätt via 1177:  

• I första hand: Integrera verksamhetens vårdinformationssystem med e-tjänsten Digitala 

kallelser. 

• I andra hand: Godkänn patienten för kommunikation via personalverktyget i 1177.  

• Anslut till Webbtidboken så att patienten själv kan boka, avboka och omboka tider via 117.se.  

• Använd inte verktyget Planering för att lägga in bokade tider då det är svårt att hålla dem 

uppdaterade.  

Rekommenderat arbetssätt i Min vårdplan i pappersformat: 

• Patienten får sina bokade tider via sina kallelser.  

• Använd eventuellt mallen för Bokade tider för att ge patienten den eller de första inbokade 

tiderna i samband med att patienten får sin Min vårdplan.  

Kontaktuppgifter 

Besluta på vilket sätt patienten får tillgång till relevanta kontaktuppgifter i Min vårdplan. 

Verksamhetens kontaktkort kan synas automatiskt på startsidan för patienten inloggad via 1177 

om verksamheten har gjort den inställningen i samband med en integration mot vissa av 1177:s e-

tjänster, t ex Digitala kallelser.  

Det finns följande sätt att manuellt meddela kontaktuppgifterna:  

• Genom att godkänna patienten för kommunikation via personalverktyget i 1177. Då syns en 

länk till mottagningens kontaktkort på patientens startsida inloggad på 1177. 

• Genom att lägga till en länk i Välkomsttext till invånaren i patientens Min vårdplan till 

verksamhetens kontaktkort på 1177, eller annan webbsida med kontaktuppgifter. 

• Genom att lägga till kontaktinformation i verktyget Kontakter i Min vårdplan via 1177. 

• Genom att göra tillägg i mallen för kontaktuppgifter i Min vårdplan i pappersformat.  

Rekommenderat arbetssätt via 1177 (om integration inte gjorts så att en länk till kontaktkortet 

syns automatiskt på patientens startsida under Mottagningar): 

• Skapa en länk till verksamhetens kontaktkort på 1177 eller till annan webbsida med 

kontaktuppgifter i fältet Välkomsttext till invånaren. 

eller 

• Godkänn patienten för kommunikation via personalverktyget i 1177 i samband med att Min 

vårdplan startas. 

• Om man vill förmedla kontaktuppgifter till patienten som inte finns på kontaktkortet eller 

som man inte vill förmedla på kontaktkortet  

o skapa en kontakttuppgift i verktyget Kontakter. En kontaktuppgift finns kvar i Min 

vårdplan även om ansvarig behandlare ändras eller om vårdplanen överlämnas till 
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annan verksamhet. Skriv därför alltid in kontaktsjuksköterskans namn som en ny 

kontakt.  

o Skriv eller kopiera in kontaktuppgifter i Välkomsttext till invånaren, kan till exempel 

förvaras i ett word-dokument.  

• Informera patienten om att hen kan lägga in kontaktuppgifter i verktyget Kontakter om hen 

vill. 

Rekommenderat arbetssätt i pappersformat: 

Uppdatera mall för kontaktuppgifter med relevanta kontaktuppgifter och tillgängliggör för att 

infoga i Min vårdplan i pappersformat.  

Kallelser 

Se över informationen i  kallelserna så att patienten får all information som behövs inför ett 

besök. Anslut med fördel till Digitala kallelser via 1177 så att patienten som har en Min vårdplan 

via 1177 får all information samlad på 1177. 

Planering 

Besluta om patienten ska få en översikt över sitt vårdförlopp genom verktyget Planering, genom 

att lägga till ungefärlig start för olika händelser.  

Rekommenderat arbetssätt via 1177: 

• Använd inte verktyget Planering för att lägga in fasta tider då dessa är svåra att hålla 

uppdaterade. 

Om möjligt och det behövs, använd Planering för att skapa en översikt över vårdförloppet.  

Sammanfattning av min vård  

Besluta vem som skriver en sammanfattning till patienten, var den skrivs och när. OBS! För 

barncancer finns en standardtext i Min vårdplan om uppföljning, vänligen bortse från 

nedanstående information. 

Rekommenderat arbetssätt via 1177: 

• Patienten får en sammanfattning när hen ska få fortsatt vård i en annan verksamhet eller när 

en behandling är avslutad. 

Alternativ 1: Om journalmallen som innehåller patientens sammanfattning är synlig för patienten 

på 1177:  

o Skriv sammanfattningen i patientens journal och synliggör därefter steget 

Sammanfattning i Min vårdplan. Skriv en sidkommentar till steget om att patienten 

kan läsa sammanfattningen i journalen på 1177.  

• Alternativ 2: Om journalmallen som innehåller patientens sammanfattning inte är synlig för 

patienten på 1177:  
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o Synliggör steget Sammanfattning i Min vårdplan och skriv sammanfattningen som en 

sidkommentar till det steget. 

Rekommenderat arbetssätt i pappersformat: 

Använd mall för sammanfattning.  

Rehabiliteringsplan 

Besluta vem som skriver patientens rehabiliteringsplan, när och hur den ska tillgängliggöras för 

patienten.  

Rekommenderat arbetssätt via 1177: 

• Se till att journalmallen som innehåller patientens rehabiliteringsplan är synlig för patienten i 

e-tjänsten Journalen.  

• Patientens sjuksköterska skriver rehabiliteringsplanen i patientens journal tillsammans med 

patienten i samband med att patienten har besvarat en enkät om sitt mående (OBS, dessa 

enkäter används f.n. ej i barncancervården). 

• Synliggör steget Rehabiliteringsplan i Min vårdplan.  

• Om journalmallen som innehåller patientens rehabiliteringsplan inte är synlig för patienten på 

1177:  

o Synliggör steget Rehabiliteringsplan i Min vårdplan.  

o Kopiera in rehabiliteringsplanen som en sidkommentar till det steget. 

Rekommenderat arbetssätt i pappersformat: 

• Använd mall för rehabiliteringsplan.  

Uppföljning 

I Min vårdplan ska patienten få information om sin uppföljning. I Min vårdplan finns färdig 

information om uppföljning. I steget eller mallen för Min uppföljning kan behandlaren med egna 

ord beskriva patientens uppföljning. OBS! För barncancer finns en standardtext i Min vårdplan 

om uppföljning, vänligen bortse från nedanstående information.  

Rekommenderat arbetssätt via 1177: 

Aktivera modulen Uppföljning och nästa steg samt relevanta steg (för uppföljning av barncancer 

finns en standardtext).  

• Om patientens planerade uppföljning följer den färdiga informationen aktiveras relevant steg. 

• Om patientens planerade uppföljning avviker från den färdiga informationen i Min vårdplan  

och journalmallen som innehåller patientens uppföljning är synlig för patienten på 1177:  

o Skriv uppföljningen i patientens journal och synliggör steget Min uppföljning i 

Min vårdplan. Skriv en sidkommentar om att patienten kan läsa om 

uppföljningen i journalen på 1177. 
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och journalmallen som innehåller patientens uppföljning inte är synlig för patienten på 1177: 

o Synliggör steget Min uppföljning i Min vårdplan och skriv uppföljningen som 

en sidkommentar i steget. 

Rekommenderat arbetssätt i pappersformat: 

• Om patientens planerade uppföljning följer den färdiga informationen aktiveras relevant steg. 

• Om patientens planerade uppföljning avviker från den färdiga informationen i Min vårdplan, 

använd mallen för uppföljning.  

Övrig information 

Om det finns ytterligare information som inte kan tillhandahållas genom ovanstående arbetssätt, 

eller via regionala tillägg till nationella 1177.se-sidor, besluta på vilket sätt den informationen ska 

förmedlas.  

Det finns följande sätt att förmedla övrig information i Min vårdplan: 

Via 1177  

• Via meddelanden och sidkommentarer i Min vårdplan (här går det dock inte att skicka 

klickbara länkar). 

• Via bifogade pdf-dokument och bilder i meddelanden via personalverktyget 1177, så kallad 

omvänd ärendehantering. (ej via meddelanden i Min vårdplan) 

• Via fältet Välkomsttext till invånaren (här kan man skapa klickbara länkar). 

I pappersformat: 

• Via mallar i pappersformat. 

Rekommenderat arbetssätt via 1177:  

• Längre tillägg med information, till exempel information om en studie patienten ska delta i, 

förmedlas med fördel som en bifogad fil till meddelanden via personalverktyget i 1177. 

• Kortare tillägg skrivs med fördel som en sidkommentar till ett lämpligt informationsavsnitt, 

till exempel kan information om vart patienten vänder sig för att få en bröstprotes skrivas 

som en kommentar till avsnittet BH och bröstprotes. 

Rekommenderat arbetsätt i pappersformat: 

• Använd mallar i pappersformat och infoga information, t ex information om en studie. 

FORMULÄR FÖR SKATTNING AV MÅENDE 

Besluta rutiner för hur formulär i Min vårdplan eventuellt ska användas i verksamheten. 

Dokumentera rutin i Lathund för behandlare och eventuella rutindokument. OBS! Formulär för 

skattning av mående i Min vårdplan används f.n inte för barn under 18 år, verksamheter inom 

barncancervården ombeds vänligen bortse från nedanstående information. 
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Rekommenderat arbetssätt via 1177 (om verksamheten inte använder andra tjänster för formulär, 

t ex INCA/IPÖ, Webbformulär):  

• Använd enkäten Hälsoskattning för cancerrehabilitering eller Hantering av ångest i Min 

vårdplan som underlag för att ta fram eller uppdatera en rehabiliteringsplan tillsammans med 

patienten. Hälsoskattningen används inte för barn under 18 år. 

• Påminn gärna patienten vid besök eller via meddelanden i Min vårdplan för att öka 

svarsfrekvensen. 

• Låt modulen med enkäten vara aktiv hela tiden så att patienten själv kan styra när och hur 

många gånger hen besvarar det.  

• Följ alltid upp ifyllda formulär. Koppla gärna uppföljningen till specifika rutinbesök. 

• Dokumentera svar på formulär i journalen.  

Rekommenderat arbetsätt i pappersformat (om verksamheten inte använder andra tjänster för 

formulär, t ex INCA/IPÖ, Webbformulär): 

• Använd enkäten Hälsoskattning för cancerrehabilitering eller Hantering av ångest i Min 

vårdplan som underlag för att ta fram eller uppdatera en rehabiliteringsplan tillsammans med 

patienten. Dessa enkäter används inte för barn under 18 år. 

• Påminn gärna patienten vid besök eller via meddelanden i Min vårdplan för att öka 

svarsfrekvensen. 

• Följ alltid upp ifyllda formulär. Koppla gärna uppföljningen till specifika rutinbesök. 

• Dokumentera svar på formulär i journalen. 

AKTIVITETSPLANER 

Besluta om och hur verksamheten ska arbeta med aktivitetsplaner. Dokumentera rutin i Lathund 

för behandlare. 

ÖVERLÄMNA MIN VÅRDPLAN  

Besluta om verksamheten löpande ska överlämna Min vårdplan till andra verksamheter eller 

vårdgivare. Dokumentera rutin i Lathund för behandlare. 

• Besluta när vårdplanen ska överlämnas. 

• Besluta hur överlämningen av Min vårdplan synkas med den aktiva överlämningen av 

patienten till en annan verksamhet. 

• Besluta om när patienten ska tillfrågas om hen godkänner överlämningen av Min vårdplan. 

OBS! Muntligt godkännande räcker.  

• Besluta var patientens svar dokumenteras i journalen. 

• Besluta hur kontaktuppgifter i Min vårdplan ska hanteras vid en överlämning, vilka uppgifter 

ska finnas kvar, vilka ska tas bort och vilka ska läggas till.  

• Utse ansvarig för att ta emot överlämnade vårdplaner. 
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Rekommenderat arbetssätt via 1177  

• Om ni vet med er när en Min vårdplan startas att den sannolikt ska överlämnas till en annan 

verksamhet, fråga patienten redan då patienten får Min vårdplan via 1177 om hen godkänner 

att den överlämnas. 

• Dokumentera svaret i journalen under beslutat sökord.  

AVSLUTA OCH GALLRA MIN VÅRDPLAN 

Besluta när Min vårdplan ska avslutas och gallras. Dokumentera rutin i Lathund för behandlare. 

Rekommenderat arbetssätt: 

• Min vårdplan avslutas och gallras av den ansvariga behandlaren i nära anslutning till att 

patientens uppföljning har påbörjats, dock inom två år från att den har startats.  

• Min vårdplan avslutas och gallras samtidigt. 

• Om vårdplanen avslutas innan patienten automatiskt aviseras via 1177 om att den ska 

avslutas efter två år, informera patienten om att Min vårdplan snart ska avslutas och uppmana 

hen att spara ner information hen vill spara som PDF:er. 

• Vid behov får patienten en ny Min vårdplan. 

BYTA ANSVARIG BEHANDLARE I MIN VÅRDPLAN  

Besluta en rutin för byte av ansvarig behandlare när behandlare slutar eller är borta en längre tid. 

Dokumentera rutin i Lathund för behandlare.  

HANTERA SYNPUNKTER PÅ INNEHÅLLET I MIN VÅRDPLAN 

Utse ansvarig för att samla in och vidarebefordra synpunkter på innehållet i Min vårdplan i er 

verksamhet. Dokumentera rutin i Lathund för behandlare. 

SPRIDA INFORMATION OM EN NY VERSION 

Etablera och dokumentera en rutin för hur information om nya versioner av Min vårdplan når 

alla behandlare och att de har möjlighet att titta på det nya innehållet.  

Eftersom en vårdplan endast kan överlämnas mellan verksamheter som har samma version av 

Min vårdplan aktiverad, säkerställ en rutin för att alltid ha den senaste versionen aktiverad i er 

verksamhet – och att ni inte inaktiverar en version som patienter fortfarande kan ha pågående i 

en annan verksamhet (och som kan komma att överlämnas till er verksamhet). Dokumentera 

rutin i Lathund för behandlare och eventuella rutindokument. 
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FÖRVALTA RUTINBESKRIVNINGAR, LATHUNDAR OCH KONTAKTSIDA 

Utse ansvarig för att förvalta rutinbeskrivningar, lathundar och tillägg i pappersformat, samt 

verksamhetens kontaktuppgifter på 1177 eller annan webbsida. Dokumentera i rutindokument. 

LOGGUPPFÖLJNING 

Stöd- och behandlingsplattformen omfattas av loggkrav. Varje region bör ha generella 

loggrutiner. Det är vårdgivaren som ansvarar för rutinerna för logguppföljning, och 

verksamhetschefen är ytterst ansvarig för att logguttag görs. Uppdraget kan delegeras. 

För logguppföljning enligt patientdatalagen kan ni använda Ineras säkerhetstjänst för 

logguppföljning. Loggtjänsten loggar allt som krävs enligt patientdatalagen. 

För mer information om Ineras loggtjänst: inera.se/sakerhetstjanster.  

Följande behörighet krävs: 

• Medarbetaruppdrag med ändamål Administration på vårdenheten. 

• Medarbetaruppdraget med ändamål Administration knyts till personal som ska kunna ta ut 

loggrapporter. 

• Behörighet till loggtjänst. Varje behörig person ska ha den individuella behörigheten. 

Lathund för logguttag: 

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

 

 

Inför införandet: 

• Synka verksamhetens loggrutiner med den övergripande rutinen för logguttag i regionen. 

• Utse ansvariga i verksamheten som genomför rutinen. 

 

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

