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Över 60 patienter har nu fått elektroniska vårdplaner
Tolv verksamheter inom fem diagnosområden har nu infört e-MVP. Tillsammans ha de startat över
65 elektroniska vårdplaner för sina patienter. Ytterligare cirka 20 verksamheter är i startgroparna
och beräknas vara igång inom några månader.

Nationellt sammanställd patientinformation
Den generella nationellt sammanställda patientinformationen ligger nu uppe på RCC i Samverkans
hemsida (https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/stodfor-information/). Dokumentet innehåller generell patientinformation som kan användas som
underlag i framtagandet av vårdplaner till cancerpatienter. Informationen är inte komplett och all
information i dokumentet är inte relevant för alla cancerdiagnoser utan behöver anpassas efter
regionala, diagnosspecifika förutsättningar och patienternas behov.

Utvärdering
RCC i samverkan planerar för att genomföra en utvärdering av elektronisk Min vårdplan (e-MVP)
under våren med slutrapport levererad i slutet på juni 2019. Utvärderingen syftar till att samla in
patienters och vårdpersonals synpunkter på nytta och användbarhet av e-MVP och den nationellt
sammanställda informationen. En förfrågan har gått ut till de verksamheter som har kommit igång
eller beräknas ha kommit igång med e-MVP senast i mitten på mars 2019 om de kan tänka sig delta i
utvärderingen.

Fler verksamheter på gång
Följande verksamheter förbereder för ett införande under de kommande tre-fyra månaderna.
Verksamheterna i fetstil är redan igång:








Prostatacancer
o Onkologkliniken, Linköpings Universitetssjukhus
o Urologkliniken i Östergötland, Universitetssjukhuset i Linköping och
Vrinnevisjukhuset i Norrköping
o Kirurg- och urologmottagningen på Blekingesjukhuset i Karlshamn
Peniscancer
o Urologkliniken i Östergötland, Universitetssjukhuset i Linköping och
Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Bröstcancer
o Kirurgmottagningen Skaraborgs sjukhus i Skövde och bröstmottagningen
Skaraborgs sjukhus i Lidköping
o Kirurgmottagningen Sahlgrenska Universitetssjukhuset
o Bröstcentrum Södersjukhuset i Stockholm
o Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping
o Visby lasarett
o Bröstcentrum Karolinska Universitetssjukhuset
Huvud- och halscancer
o Kirurg- och onkologkliniken, Universitetssjukhuset Örebro
o Tema Cancer Huvud-hals Karolinska universitetssjukhuset
o Visby lasarett
o Öron-, näsa- och hals- och onkologkliniken, Skånes Universitetssjukhus
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o Region Gävleborg
o Landstinget Sörmland
 Tjock- och ändtarmscancer
o Kirurgmottagningen, Blekingesjukhuset i Karlshamn
o Kirurgmottagningen, Sunderby sjukhus i Luleå
o Kirurg- och onkologkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro
o Region Gävleborg
o Landstinget Sörmland
 Lungcancer
o Lung- och allergimottagningen, Länssjukhuset i Kalmar
 Hjärntumör
o Tema neuro Karolinska Universitetssjukhuset
o Hjärntumörteamet Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 Malignt melanom
o Hudmottagningen, Centralsjukhuset i Kristianstad
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I nuläget skiljer det 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

