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KAPITEL 1 

Regionala cancercentrum och 
kunskapsstöd 

I enlighet med förslag i betänkandet ”En nationell cancerstrategi för framtiden” har sex regionala 
cancercentrum startats. För samverkan på nationell nivå inrättades under 2010 en 
samverkansgrupp bestående av cheferna för regionala cancercentrum och en cancersamordnare 
från Sveriges Kommuner och Regioner. Regionala cancercentrums arbete utgår från tio 
målområden, där tre är kunskapsstyrning, patienter och närstående samt fördjupad 
patientinformation. Patientperspektiv och strävan efter jämlik hälso- och sjukvård genomsyrar 
arbetet.  

Nationella riktlinjer, nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp samt uppföljning i 
kvalitetsregister är alla viktiga delar i kunskapsstyrningen. Den fördjupade patientinformationen i 
Min vårdplan anknyter på ett tydligt sätt till detta.  

Regionala cancercentrums uppgift är att ta fram den nationella informationen till Min vårdplan 
samt initiera, stödja och medverka till att Min vårdplan implementeras.  

Detta styrdokument beskriver processen med att ta fram och förvalta innehållet i Min vårdplan. 
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KAPITEL 2 

God vård 

Socialstyrelsens kriterier för god vård innefattar att hälso- och sjukvården ska 

 vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig  

 vara säker 

 vara patientfokuserad  

 vara effektiv 

 vara jämlik 

 ges i rimlig tid 

 baseras på Hälso- och sjukvårdslagen 
 

Detta innebär bl.a. att en central uppgift för sjukvården är att alla patienter med cancer ska få en 
likvärdig utredning, behandling, rehabilitering och uppföljning samt att alla patienter ska får den 
information de är i behov av för att kunna vara delaktiga i sin vård. Det är också en målsättning 
att handläggningen ska vara ändamålsenlig, väl samordnad och effektiv.  

Cancercentrums sammanhållna kunskapsstyrning ger vårdgivarna möjlighet att ge 
kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård. Den kvalitetssäkrade patientinformationen i Min 
vårdplan underlättar för vårdgivarna att informera sina patienter i enlighet med patientlagen, om 
till exempel metoder för undersökning, vård och behandling. 
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KAPITEL 3 

Nationella arbetsgrupper – 
roller och sammansättning 

3.1 Uppdragsbeskrivning nationell samordnare 

Nationell samordnare för Min vårdplan ska 

 Förvalta den nationella strukturen och de generella texterna: 
- dokumentera datum för senaste uppdatering per generell text 
- dokumentera versionsuppdateringar, författare och granskare, versionsinformation och 

skicka till de sjukvårdsregionala samordnarna  
- skicka ut komplett versionsinformation tillhandahållen av handläggare för patient 

information till Min vårdplan (i dokumentet från och med nu kallad handläggare)  till 
regionala SoB-förvaltningarna samt inom RCC enligt separat kommunikationsplan, i 
samband med publicering av (ny version av) Min vårdplan (appendix 3)  

 Driva arbetet med att ta fram bilder, filmer och formulär för användning i Min vårdplan. 

 Förvalta nationella dokumentmallar för Min vårdplan.  

 Granska strukturen i de diagnosspecifika Min vårdplanerna för att underlätta långsiktig 
förvaltning och användning. 

 Löpande samla in synpunkter på generella texter och den nationella strukturen och vid 
behov lyfta för prioritering och beslut med cancercentrums nationella arbetsgrupp för 
kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan (i dokumentet från och med nu kallad nationella 
kontaktsjuksköterskegruppen) och RCC i samverkan.  

 Säkerställa att den generella informationen i Min vårdplan granskas av relevanta 
kompetenser innan materialet går på remiss. I första hand ska nationella nätverk tillfrågas. 

 Samordna arbetsgruppernas insatser tillsammans med handläggare från respektive RCC 
och/eller arbetsgruppernas ordförande. 

 Avlasta handläggare och/eller arbetsgruppernas ordförande vid behov och då det är 
möjligt. 

 Vara ansvarig utgivare för och ta fram och publicera Min vårdplan i Stöd och behandling i 
nationell utgivarenhet.  

 Ta fram informationsmaterial för Min vårdplan och sprida enligt separat 
kommunikationsplan för Min vårdplan. 

 Tala om för nationella PROM/ PREM gruppen vilka formulär som kommer användas i 
respektive Min vårdplan. 
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3.2 Uppdragsbeskrivning handläggare per stödjande 
RCC 

RCC ska i de regioner där det är möjligt utse en handläggare med uppgift att vara ett 
administrativt stöd till de nationella arbetsgrupper som det är stödjande för. I de fall ett RCC inte 
har möjlighet att tillsätta en handläggare ska den nationella samordnaren ta denna roll. 

Handläggaren ska 

 Vara administrativt stöd  
- sköta mötesbokningar och kallelser.  
- göra en plan för det redaktionella arbetet med Min vårdplan tillsammans med 

arbetsgruppen t.ex. diskutera vem som ansvarar för textinsamling och former för 
textinsamlandet. 

- förvalta arbetsdokument för diagnosens Min vårdplan på en gemensam molnyta som 
ordföranden för arbetsgrupperna och de nationella samordnarna också har tillgång till. 

- tillsammans med ordföranden sammanställa inkomna synpunkter under arbetet för 
arbetsgruppen att ta ställning till. 

 Tillfråga nationella patientföreningar om frivilliga företrädare till arbetsgrupper. 

 Samordna arbetet med nationell samordnare av Min vårdplan, t.ex. framtagning av och 
rättigheter för illustrationer, bilder och formulär.  

 Stötta ordföranden i att följa styrdokument och nationell mall för Min vårdplan. 

 Säkerställa att den diagnosspecifika informationen i Min vårdplan granskas av kompetenser 
som inte är representerade i arbetsgruppen innan materialet går på remiss. I första hand ska 
nationella nätverk tillfrågas. 

 Ansvara för versionshantering 
- dokumentera författare och granskare enligt mallar tillhandahållna av nationell 

samordnare.  
- sammanställa versionsinformation avseende de diagnosspecifika Min vårdplanerna 

(appendix 3) och skicka till de nationella samordnarna.  
- notera datum för senaste uppdatering för varje text.  

 Ansvara för remisshantering 
- klippa in texterna i av RCC tillhandahålla dokumentmallar innan Min vårdplan går på 

språkgranskning och remiss.  
- skicka texterna för språk- och strukturgranskning, följt av remiss och fastställande. 
- sammanställa inkomna synpunkter på Min vårdplan efter remissrunda och löpande lyfta 

synpunkter för värdering av ordförande/arbetsgrupp för revidering.  

 När nationella kontaktsjuksköterskegruppen har fastställt Min vårdplan publiceras den av 
nationell samordnare på cancercentrums hemsida och i Stöd och behandling. Handläggaren 
ansvarar för att 
- slutversionen sparas i molnytan. 
- kontrollera att rätt version är publicerad. 

 Ansvara för att det tas fram en nationell kommunikationsplan för respektive diagnos som 
aktuellt RCC är stödjande för, för förankring av Min vårdplan. 
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3.3 Nationella arbetsgrupper 

3.3.1 Formering nationella arbetsgrupper 

Nationella arbetsgrupper sätts samman för att färdigställa patientinformation till Min vårdplan 
per diagnos/diagnosgrupp.  

 Nationell samordnare tar initiativ till att nationella arbetsgrupper bildas på uppdrag av RCC 
samverkan. 

 Förfrågan till representanter till arbetsgrupperna skickas ut genom RCC nationella 
arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan. 

 Nationell samordnare tillsammans med eventuell handläggare sätter samman gruppen. 

 Ambitionen är att varje sjukvårdsregion har en representant vardera i arbetsgrupperna. I 
första hand omvårdnadskompetens/sjuksköterska. Det är önskvärt med representation 
från olika verksamhetsområden. 

 Även patientföreträdare ska ingå i gruppen.  

 Redan befintliga grupperingar ska användas i den mån det är möjligt. 

 Tidplan för när arbetsgrupper ska starta upp sker i samråd mellan nationella 
kontaktsjuksköterskegruppen, nationell samordnare för Min vårdplan och RCC i 
samverkan. 

 

Regionala representanter utses i samråd med linjeorganisation och kan delta i gruppen i maximalt 
sex år. Arbetsgruppen utser en av medlemmarna till ordförande för gruppen. 

Utöver de formellt utsedda representanterna bör gruppen knyta till sig de experter som behövs 
för att  

 representera samtliga kompetenser som är engagerade i patientens vårdflöden  

 säkerställa att materialet är nationellt användbart.  
 

De sjukvårdsregioner som inte har möjlighet att tillsätta en representant till en arbetsgruppen ska 
ges möjlighet att lämna synpunkter på materialet under remissrundan. Respektive RCC ansvarar 
för att utse ansvariga för detta. 

3.3.2 Uppdragsbeskrivning nationella arbetsgrupper 

Arbetsgruppernas uppdrag är att färdigställa och årligen se över och vid behov revidera en 
nationell Min vårdplan för specifik diagnos/diagnosgrupp (appendix 2). Arbetsgruppernas arbete 
samordnas av handläggaren inom det RCC som är stödjande för diagnosen tillsammans med, 
eller av nationell samordnare.  

Arbetsgrupperna utgår från en mall för nationell Min vårdplan som innehåller generell 
information som kan vara användbar för flera diagnoser. Arbetsgrupperna använder all den 
information som är relevant för diagnosen/diagnoserna, diagnosanpassar avsnitt vid behov och 
kompletterar med för diagnosen (befintliga) unika avsnitt. Informationen ska vara skriven för 
patienter och språket ska följa 1177 vårdguidens språkliga riktlinjer. 
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Det sammanställda materialet ses över utifrån följande frågeställningar:    

 Vilka ändringar behöver göras av befintliga diagnosspecifika texter?  

 Vilka texter saknas och behöver kompletteras med? 

 Vilka generella texter är inte relevanta för diagnosen? 

 Vilka generella texter kan ersätta diagnosspecifika texter? 

 Vilka generella texter behöver göras om till diagnosspecifika texter? 

 Kan information som förekommer i flera olika texter struktureras om så att det bara finns i 
en text? 

 Är materialet användbart nationellt? 
 

Arbetsgruppen ska ta fram förslag på vilka formulär och bilder/ filmer som ska ingå i Min 
vårdplan för diagnosen. 

Arbetsgruppen ska leverera en nationell Min vårdplan med avsnitt som är grupperade i dokument 
lämpliga för utskrift baserat på beräknad efterfrågan. Arbetsgruppen ska också leverera en lista på 
vilka moduler och steg som ska vara aktiva respektive dolda vid start av Min vårdplan på 1177.se. 

Respektive arbetsgrupp kommer gemensamt överens om roller, ansvarsfördelning, 
tillvägagångsätt och tidplan.  

I sammansättningen av patientinformationen till Min vårdplan, och eventuell sammansättning av 
fler diagnoser i samma Min vårdplan, ska arbetsgrupperna utgå ifrån följande riktlinjer. Innehållet 
ska vara 

 enkelt att förvalta  

 enkelt att använda för vården 

 relevant för patienterna 
 

Om en stor mängd information är användbar för flera diagnoser kan det vara lämpligt att flera 
diagnoser ingår i samma Min vårdplan för att underlätta förvaltning. Detta under förutsättning att 
det blir en hanterbar mängd information per vårdplan för vården. 

3.3.3 Uppdragsbeskrivning arbetsgruppernas sjukvårdsregionala 
representanter 

3.3.3.1 Sjukvårdsregionala representanter i arbetsgrupp 

Sjukvårdsregionala representanter i arbetsgrupp ska:  

 Ha förutsättningar för uppdraget inom sitt/sina ordinarie uppdrag.  

 Delta på arbetsgruppernas möten. 

 Bidra till färdigställandet av Min vårdplan för diagnosen/-erna.  

 Vid behov tillfråga andra personer som kan bidra med färdigställande av texter. 
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3.3.3.2 Ordförande i arbetsgrupp 

Ordförandena i de nationella arbetsgrupperna ska (utöver ovanstående uppdrag): 

 Utses av arbetsgrupperna i samband med arbetsgruppernas uppstart. 

 Fastställa tidplan för och följa upp arbetsgruppernas insatser i samråd med handläggaren.  

 Bedöma inkomna synpunkter på Min vårdplan för beslut om revidering, omedelbart eller 
enligt ordinarie revideringsrutiner. 

 Tillsammans med handläggaren gå igenom och förbereda materialet med inkomna 
synpunkter inför arbetsgruppsmöten. 

 Ha beslutsmandat vid meningsskiljaktigheter i gruppen och vid behov lyfta frågeställningar 
för beslut utanför arbetsgrupperna.  

 Ansvara för att mallen för nationell Min vårdplan och styrdokument följs. 
 

3.3.4 Patientmedverkan 

En genomgående linje i regionala cancercentrums arbete är att patientperspektivet ska genomsyra 
arbetet. Varje nationell arbetsgrupp ska därför i sitt arbete med en ny Min vårdplan knyta till sig 
en eller flera patientrepresentanter eller närstående som ska delta i arbetet. 

Patientorganisationerna kan bidra med företrädare. Om patientorganisation inte finns kan 
verksamhetens patienter erbjudas delta eller företrädare från stödjande RCCs regionala patient- 
och närståenderåd tillfrågas. 

Uppdrag patientföreträdare i arbetsgrupp: 

 Delta på arbetsgruppernas möten och bidra med egna och andras erfarenheter av att vara 
mottagare av information. 

 Säkerställa att innehållet i Min vårdplan är relevant, enkel att förstå och har en lämplig 
tonalitet för patienter. 

 

Patientmedverkan i arbetet med Min vårdplan följer RCC:s policy för patient- och 
närståendeföreträdare och ersättning utgår enligt densamma.   
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KAPITEL 4 

Innehåll Min vårdplan 

Min vårdplan ska innehålla: 

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

 Tider för undersökningar och behandlingar 

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

 Information om sjukdomen 

 Formulär för bedömning av behov som underlag för patientens rehabiliteringsplan 

 Tydliggörande av vad patienten kan göra själv 

 Information om praktiska frågor och patientens rättigheter 
 

Efter avslutad behandling: 

 Tydlig information om hur den fortsatta uppföljningen ser ut, till exempel vem patienten 
ska vända sig till 

 En sammanfattning av vården, som beskriver vad patienten har varit med om, och vad som 
är viktigt att tänka på  
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KAPITEL 5 

Förhållandet mellan nationell 
Min vårdplan och andra 
styrande dokument 

5.1 Nationella vårdprogram  

Informationen i Min vårdplan ska spegla de rekommendationer som finns i de nationella 
vårdprogrammen men vara skriven för patienter med cancer som målgrupp.  

Vårdprogrammet ska inte ligga med i Min vårdplan. I inledningen till Min vårdplan finns en text 
som anger att det finns ett nationellt vårdprogram. 

5.2 Nationella regimbiblioteket 

Målet är att Min vårdplan ska hänvisa till regimbiblioteket för patientinformation om 
antitumorala läkemedelsregimer, för att så lite information som möjligt ska förvaltas på två 
ställen. 

5.3 Regionala tillämpningar 

Regionerna bör göra regionala tillägg till de specifika nationella 1177.se sidor.  
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KAPITEL 6 

Remisshantering 

6.1 Remisshantering 

En nationell Min vårdplan ska remissbehandlas inför fastställande och publicering eller ny 
publicering efter revideringar (Appendix 2).  

Nationella samordnare och handläggaren på respektive RCC ansvarar tillsammans för att mejla 
patientinformationen till Min vårdplan till de instanser som ska ges möjlighet att ge synpunkter. 
Handläggaren ansvarar för att samla in och sammanställa synpunkterna.  

Den nationella arbetsgruppen bearbetar de inkomna synpunkterna. Ingen respons från 
mottagaren räknas som inga synpunkter på Min vårdplan.   

Remissutskick ska samordnas med vårdprogrammens remisshantering. 

6.2 Mottagare remissversioner 

Remissen ska via mejl från handläggaren skickas till: 

 Nationella vårdprogramgruppen för diagnosen/diagnoserna.  

 Nationella kontaktsjuksköterskegruppen 

 Respektive PNR  

 Nationella patient- och anhörigföreningar. Regionala/lokala patientföreningar ges 
möjlighet att lämna synpunkter i de fall där ingen nationell patientförening finns.  

 Sjuksköterskor i cancervård 

 De sjukvårdsregioner som ej haft representation i arbetsgrupperna (om de inte redan finns 
representerade i någon av ovanstående remissinstanser) 

6.3 Revidering 

Min vårdplan ska preliminärt ses över årligen för beslut om eventuell revidering av innehållet, i 
samband med att det nationella vårdprogrammet ses över. När vårdprogrammet revideras ska 
även Min vårdplan ses över av arbetsgruppen så att dokumenten är samstämmiga. Arbetsgruppen 
som ser över Min vårdplan vid revideringar kan vara en konsulterande arbetsgrupp till 
vårdprogramgruppen . 

Vid större revideringar ska Min vårdplan skickas på remiss (appendix 2). Reviderad Min vårdplan 
publiceras i så nära anslutning som möjligt efter att reviderat vårdprogram har publicerats. 
Mindre revideringar kan publiceras och börja gälla under året. Exempel på mindre revideringar 
kan vara justeringar av formuleringar i enstaka avsnitt som är felaktiga.  

Arbetsgruppen bedömer omfattningen av revisionen i dialog med RCC:s sjukvårdsregionala och 
vid behov nationell samordnare.  

När Min vårdplan uppdateras ska även listan över arbetsgruppens medlemmar uppdateras. Listan 
ska endast omfatta de personer som arbetat med den senaste revisionen. De personer som 
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medverkat tidigare ska flyttas till en egen rubrik Tidigare reviderande arbetsgrupper för Min 
vårdplan där de presenteras med namn men utan titel och arbetsplats. 
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KAPITEL 7 

Fastställande och publicering  

7.1 Fastställande 

Fastställande av de nationella Min vårdplanerna sker i Regionala cancercentrums nationella 
arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan. 

7.2 Publicering 

Nationell samordnare publicerar fastställd Min vårdplan i Stöd och behandling.  

Publicering på webb och i Stöd och behandling sker samtidigt. Versionsinformation för den 
publicerade versionen tillgängliggörs samtidigt. 
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APPENDIX 1 

Uppdragsbeskrivning för 
nationell arbetsgrupp 

Nationella arbetsgruppens uppdrag är att förvalta diagnosspecifik patientinformation utifrån en 
av nationell samordnare tillhandahållen mall med kompletterande generell information som 
förvaltas av nationell samordnare. Informationen ska vara skriven för patienter och språket ska 
följa 1177 vårdguidens språkliga riktlinjer. Innehållet ska vara förberett för utskrift på papper, 
uppdelat i olika dokument utifrån efterfrågan, samt för aktivering i SoB, med beslut om vilka 
moduler och steg som ska vara aktiva vid start av Min vårdplan.  

En sjukvårdsregionalrepresentant till nationell arbetsgrupp utses av nationell samordnare för Min 
vårdplan tillsammans med eventuell handläggare. Representanten ska vara förankrad i 
linjeorganisationen och vederbörandes verksamhetschef ska ha samtyckt. Varje arbetsgrupp ska 
ha ett specifikt uppdrag som ska rapporteras/följas upp minst årligen. Varje arbetsgrupp knyter 
till sig de experter som behövs för arbetet.  

Arbetsgruppen utser ordförande som ansvarar för kontakterna med handläggaren och nationell 
samordnare. RCC:s samverkansgrupp ansvarar för att ställning tas till samtliga gruppers uppdrag 
årligen. Varje RCC ansvarar för att ställning tas till representation i befintliga grupper årligen.  

Nationell samordnare för Min vårdplan tillsammans med eventuell handläggare på respektive 
RCC har utsett följande personer till nationella arbetsgruppen för: 

 RCC norr  

 RCC Stockholm Gotland  

 RCC syd  

 RCC sydöst  

 RCC Uppsala Örebro  

 RCC väst  
 

Stödjande RCC: 
 

Ort datum 

……………………………………. ……………………………… 

Förnamn Efternamn  Förnamn Efternamn 

Nationell samordnare  Ordförande i nationella  
   arbetsgruppen 
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APPENDIX 2 

Process framtagande och 
revidering av nationell Min 
vårdplan 

 

 

  

Färdigställande/ 
uppdatering av Min 

vårdplan per diagnos 
i arbetsgrupper

1177 vårdguidens 
språkliga riktlinjer

Nationell 
vårdprogramgrupp

PNR, patient- och 
anhörigorganisationer

Fastställs av 
nationella kontakt-

sjuksköterske-
gruppen

Publicering på 
cancercentrum.se och i 
Stöd och behandling av 
nationell samordnare

Remissrunda

Runda 1

Runda 2

Runda 2

Upprepas 1 ggr/år

Sjukvårdsregioner som 
ej deltagit i nationell 

arbetsgrupp
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APPENDIX 3 

Process hantering 
versionsinformation 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården.  
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 
 


