
För att få en mer sammanhållen och effektiv cancervård, minska risken 
för insjuknande och göra cancervården jämlik i hela landet tog 
regeringen fram den nationella cancerstrategin år 2009.

För att utveckla vården utifrån den nationella cancerstrategin bildades 
sex regionala cancercentrum (RCC). Det finns ett RCC i varje 
sjukvårdsregion som stödjer de ingående regionerna i arbetet med att 
utveckla och kvalitetssäkra cancervården.

En central del i RCC:s uppdrag är att verka för en mer jämlik och 
kunskapsstyrd cancervård. Därför har RCC utvecklat nationella 
kunskapsstöd som kan stödja patienter, närstående och vårdens 
medarbetare. Kunskapsstöden är stöd för god och säker vård.

Nationella vårdprogram
De nationella vårdprogrammen utgör grunden för kunskapsstöden. De bygger på bästa medicinska kunskap och ger 
rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av cancerpatienter. De flesta 
vårdprogram är diagnosspecifika men det finns även generella vårdprogram som till exempel cancerrehabilitering och 
palliativ vård.

Standardiserade vårdförlopp, SVF
I de standardiserade vårdförloppen finns nationellt framtagna rekommendationer för ledtider för utredning av cancer. Här 
beskrivs vilka steg som ska ingå i processen från välgrundad misstanke fram till start av första behandling, samt hur många 
dagar detta maximalt bör ta. De möjliggör att patienter kan utredas snabbare samt mer strukturerat, kvalitetssäkrat och 
jämlikt.

Regimbiblioteket
Här hittar du läkemedelsinformation i form av regimer, basfakta om läkemedel och stöddokument. Regimerna 
rekommenderas i Nationella vårdprogram. Till varje regim finns patientinformation och administrationsunderlag. 
Regimerna kan skrivas ut som pdf eller hämtas via xml-filer till digitala ordinationsstöd. Via Min vårdplan kan man direkt 
länka till aktuell patientinformation. Du kan också hitta stöddokument kopplade till läkemedelsbehandling, till exempel om 
antiemetika eller extravasering.

Register
Kunskapsstyrningen baseras på nationella vårdprogram och följs upp i olika register. I Cancerregistret kan man följa 
cancersjukdomars förekomst och förändringar över tid. De nationella kvalitetsregistren innehåller individbaserade 
uppgifter om diagnos, behandlingar och resultat – information som kan användas för att utveckla och säkra vårdens 
kvalitet men även för forskning. Läkemedelsanvändningen följs upp i register för cancerläkemedel.

Individuell patientöversikt, IPÖ
IPÖ används tillsammans med patientjournalen i vårdens kontakt med patienten. Den ger en översikt av den enskilde 
patientens sjukdomsförlopp och behandlingar över tid. Informationen i IPÖ kan också användas för utveckling av 
vårdverksamheten, samt överföras automatiskt till relevanta kvalitetsregister för att användas i forskning och utveckling.

Min vårdplan
Min vårdplan syftar till att öka jämlikheten, kvaliteten och personcentreringen i cancervården genom att göra cancer-
berörda delaktiga i sin egen vård. Min vårdplan är en del av de nationella e-tjänsterna på 1177 och innehåller bland annat:

• individanpassad, kvalitetssäkrad och lättillgänglig information om diagnos, behandling och rehabilitering
• egenvårdsråd baserade på strukturerade behovsbedömningar
• information om rättigheter
• verktyg för kommunikation och planering tillsammans med vården.

RCC:s målsättning är att Min vårdplan ska erbjudas alla som får en cancerdiagnos och följa med som ett person-
centrerat stöd genom hela vårdförloppet.

För mer information och kontaktuppgifter: www.cancercentrum.se
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https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/



