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Ytterligare verksamheter i startgroparna
Tema cancer vid Nya Karolinska Sjukhuset och nu även kirurgen på Sahlgrenska erbjuder
elektroniska vårdplaner till sina patienter med huvud- och hals- respektive bröstcancer. Inom de
kommande tre månaderna planerar ytterligare runt 20 verksamheter vara igång.

Arbetssätten avgörande för upplevd användbarhet
Elektronisk Min vårdplan kan användas på olika sätt och upplevelsen av hur det är att använda etjänsten beror till viss del på vilka arbetssätt verksamheterna väljer. Införandeprojektet håller därför
på att ta fram en beskrivning av ett effektivt tillvägagångssätt i införandet av e-MVP där
rekommenderade arbetssätt lyfts fram baserade på användarnas erfarenheter.

Nationellt sammanställd patientinformation
Erfarenheterna hittills av den nationellt sammanställda patientinformationen (avseende de sex
diagnoserna lungcancer, prostatacancer, peniscancer, bröstcancer, huvud- och halscancer och tjockoch ändtarmscancer) är att det finns en efterfrågan på informationen, men att det inom vissa
diagnoser finns en önskan om att ta ett nationellt helhetsgrepp på informationen för att den ska
hålla tillräckligt hög kvalitet.
Den nationellt sammanställda generella patientinformationen kommer att tillgängliggöras via RCCs
webbplats i början av januari 2019.
I Uppsala-Örebro regionen pågår ett arbete med att ta fram en regionspecifik vårdplan för huvudhalscancer och tjock- och ändtarmscancer utifrån den nationellt sammanställda
patientinformationen för dessa diagnoser.
Ida Kedling är projektledare för införandet i regionen, säger så här om arbetet;
– Det är en rolig process vi påbörjat, ett stort samarbete över landstingsgränser och mellan
professioner. Och det är jättekul med ett så starkt engagemang för att samarbeta kring att ta
fram regionövergripande material. Samtidigt är det en ganska svår uppgift med så många
inblandade med olika åsikter om vad som ska finnas med. Det jag också har uppmärksammat
är att det erbjuds olika vård på våra olika sjukhus, speciellt när det gäller rehabiliteringsbiten.

Införandeprojektet förlängt
Införandeprojektet är förlängt tillsvidare i väntan på besked i vilken form införande ska fortsätta.

Utvärdering
Arbete pågår med att planera för en utvärdering av e-MVP och det nationellt sammanställda
materialet.

Fler verksamheter på gång
Följande verksamheter förbereder för ett införande under de kommande tre-fyra månaderna:




Prostatacancer
o Onkologiska kliniken, Linköpings Universitetssjukhus
o Urologiska kliniken i Östergötland, Universitetssjukhuset i Linköping och
Vrinnevisjukhuset i Norrköping
o Kirurg- och urologmottagningen på Blekingesjukhuset i Karlshamn
Peniscancer
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o Urologiska kliniken i Östergötland, Universitetssjukhuset i Linköping och
Vrinnevisjukhuset i Norrköping
 Bröstcancer
o Bröstmottagningen kirurgiska kliniken B och onkologiska kliniken, Länssjukhuset
Ryhov i Jönköping
o Kirurgmottagningen Skaraborgs sjukhus i Skövde och bröstmottagningen Skaraborgs
sjukhus i Lidköping
o Bröstcentrum Södersjukhuset i Stockholm
o Visby lasarett
 Huvud- och halscancer
o Visby lasarett
o Öron-, näsa- och hals- och onkologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus
o Kirurgiska och onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
o Region Gävleborg
o Landstinget Sörmland
o Landstinget Värmland
 Tjock- och ändtarmscancer
o Kirurgmottagningen, Blekingesjukhuset i Karlshamn
o Kirurgmottagningen, Sunderby sjukhus i Luleå
o Kirurgiska och onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro
o Region Gävleborg
o Landstinget Sörmland
o Landstinget Värmland
 Lungcancer
o Lung- och allergimottagningen, Länssjukhuset i Kalmar
 Hjärntumör
o Tema neuro, Nya Karolinska Sjukhuset
 Malignt melanom
o Hudmottagningen, Centralsjukhuset i Kristianstad
 Diskussioner pågår med ytterligare verksamheter.
Det skiljer sig åt mellan verksamheterna om vårdplanerna ska följa hela patientens cancerprocess
eller endast delar av den.

Vid frågor kontakta
RCC Stockholm Gotland | Bodil Westman; bodil.westman@sll.se
RCC Norr | Katja Vuollet Carlsson katja.vuollet@vll.se
RCC Sydöst | Annica Tomasson; annica.tomasson@regionostergotland.se
RCC Uppsala Örebro | Malin Schweidenbach; malin.schweidenbach@rccuppsalaorebro.se
RCC Väst | Sofie Grinneback; sofie.grinneback@rccvast.se
RCC Syd | Christina Landegren; christina.landegren@skane.se

