
Nationella vårdprogram
De nationella vårdprogrammen utgör grunden för kunskapsstöden. Här finns forskningsbaserade

rekommendationer kring hur patienter ska utredas och behandlas, t.ex. om de ska genomgå operation eller

ordineras läkemedel. Där finns även rekommendationer kring rehabilitering och uppföljning.

Kunskapsstöd i cancervårdens kunskapsstyrning

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).

En central del i RCCs 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: Nationella vårdprogram, 

Standardiserade vårdförlopp (SVF), Regimbiblioteket, Register -

cancerregister och nationella kvalitetsregister, Individuell

patientöversikt och Min vårdplan. Kunskapsstöden är stöd för 

god och säker vård.

De nationella kunskapsstöden utvecklas ständigt för att stödja patienter, deras närstående och vårdens

medarbetare. Tillsammans skapar vi en god, jämlik och patientfokuserad cancervård.

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.

Regimbiblioteket
I regimbiblioteket finns information om hur cancerläkemedel ska användas, vanliga biverkningar och råd om

levnadsvanor under behandlingen.

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 forskning

och utveckling. 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 är patientens vårdplan. Den är ett stöd för att skapa delaktighet, trygghet och förståelse hos

patient och närstående. Den innehåller information om utredning, diagnos, behandling, rehabilitering,

uppföljning, råd och rättigheter, baserat på patientens behov och önskemål. 

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

