
Ökad förståelse och en helhetsbild av patientens vård och behandling. I Min vårdplan ges information om

utredning, diagnos, behandling, rehabilitering, uppföljning, råd och rättigheter, baserat på patientens behov

och önskemål. I IPÖ ges en översikt över hur sjukdomen har utvecklats och vilka behandlingar som har

genomförts.

Patientens sammanhållna planering kring sin sjukdom och vård visas när patienten är inloggad på 1177

Vårdguiden, tillsammans med andra e-tjänster som t ex Bokade tider, Läkemedelstjänsterna och Journalen. 

Patienten kan kontakta sin kontaktsjuksköterska via meddelanden i Min vårdplan via 1177 Vårdguiden. 

Stärker förutsättningarna för ett personcentrerat arbetssätt. 

Underlättar dialogen med patienterna genom att de kan vara mer pålästa och förberedda under hela

vårdförloppet.

Kan tillhandahålla nationellt förvaltad information till patienter. 

Kontaktsjuksköterskan får stöd i att utföra sitt uppdrag, som bland annat omfattar att ge stöd till patient

och närstående och att informera om kommande steg i vårdförloppet.

Kan erbjuda en individuell vårdplan och möta patienters behov av information i enlighet med den

nationella cancerstrategin, digitalt eller i pappersformat.

IPÖ, som ett komplement till patientjournalen, ger en snabb överblick av patientens sjukdomshistorik,

behandlingar och PROM-enkätsvar* för att ge ett stöd och underlag för beslut, inför möten med patient

samt vid interna möten och multidisciplinära konferenser.

Kan med hjälp av IPÖ ta ut statistik för kliniken som underlag för planering och uppföljning. 

Kan automatiskt överföra data till diagnosens kvalitetsregister och register för cancerläkemedel från IPÖ.

Så är IPÖ och Min vårdplan ett stöd för patient och närstående

Så är IPÖ och Min vårdplan ett stöd för vårdgivare

Det är framtiden. Det är bra att kunna ha den i
sin telefon. Det finns ett behov av att alltid ha information
tillgänglig.”  - Patient om Min vårdplan

En vy som snabbt ger mig den viktigaste och
mest relevanta informationen för patienten.” 
- Läkare om IPÖ

Individuell patientöversikt (IPÖ) och Min vårdplan 

IPÖ och Min vårdplan

skapar en översikt och 

en förståelse om

händelser och åtgärder i

vårdförloppet.

Överblickbart vårdförlopp

IPÖ och Min vårdplan

är stöd för att skapa

delaktighet, trygghet och

förståelse hos patienter

och närstående.

Patientdelaktighet

Min vårdplan är patientens vårdplan

med information om vårdförloppet

medan IPÖ är ett verktyg för planering

och uppföljning i vårdverksamheten

samt på nationell nivå när data förs

över till kvalitetsregistret.

Planering och uppföljning

- två kompletterande kunskapsstöd i cancervården

Min vårdplan och Individuell patientöversikt är två av RCCs kunskapsstöd. Kunskapsstöden sparar tid eftersom

patient och vårdverksamhet alltid har tillgång till uppdaterad överskådlig information. Patienten når både IPÖ

och Min vårdplan via 1177 Vårdguiden, men de kan också skrivas ut på papper om patienten föredrar det.

För mer information och kontaktuppgifter: www.cancercentrum.se/samverkan

*Patientrapporterade utfallsmått.

https://cancercentrum.se/samverkan/

