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Framtidens cancerbehandling

Istället för att behandla bröstcancer, prostatacancer och lungcancer så kommer behandlingen att bli 
mer inriktad mot individen. Behandling utgår ifrån de faktorer som tumören uttrycker snarare än 
tumörlokalisation. Vi kommer se ökande antal (kombinationer av) målstyrda behandlingar som 
inriktar sig på specifika faktorer i tumören. Behandlingen blir mer skräddarsydd vilket också 
minimerar överbehandling. Detta leder till ett utökat behov av individuellt anpassad information. 

Genanalysen 
uppmärksammar ärftlig 
bröstcancer och som 
individ kan man få 
livsstilsråd och andra 
anpassade åtgärder efter 
gjord riskbedömning.

I samverkansplattformen kan specialister 
granska patientens samlade data och ta 
beslut kring behandlingsrekommendation 
i koncensus med beslutsstöd, utan att 
trä�as fysiskt. MDK inriktas på de 
patienter som har komplicerande faktorer.  
Även patienten kan ingå i MDK och vara 
med och fatta beslut i samråd med 
läkarna.

Journal med samlad information och 
sömlösa överföringar

Information om en patient finns samlad och 
tillgänglig genom hela vårdkedjan för alla 
berörda aktörer. Information som läggs in i 
systemet sprids till alla berörda funktioner. T.ex. 
när tumörstorlek mäts hos patologen går 
denna information in i journalsystem, 
kvalitetsregister, beslutsstöd etc. 

Systemet har olika “fönster” anpassade efter 
olika aktörers behov så att det är lätt att hitta 
relevant information.  Externa instanser som 
t.ex. försäkringskassan har egna “fönster” med 
tillgång till den information som är relevant. 

De verktyg och instrument som används 
stöttar automatiserad dokumentation som 
överförs till informationssystemet. 

Samverkansplattform

I samverkansplattformen kan ett nätverk av 
vårdgivare på ett säkert sätt dela information 
och samråda om beslut, t.ex. kring behandling 
av en patient.

Inför behandlingsbeslut kan information om 
patientfallet (olika medicinsk data, röntgenbil-
der etc.) delas i plattformen och olika 
specialister kan ge sin bedömning. Samverkan 
kan också ske i realtid.

Specialister från olika sjukhus och global 
kompetens kan stödja patientens process via 
samverkansplattformen, vilket stödjer jämlik 
vård.

Vårdportalen

I vårdportalen som är medborgarens “fönster” 
till informationssystemet har patienten samlad 
och fullständig information om sin 
vårdsituation, på ett språk som är lätt att förstå. 

I vårdportalen har patienten tillgång till sin 
journal, egenrapporterad data, provsvar, 
inbokade besök, aktuella behandlingar och 
diagnoser. 

Genom vårdportalen finns en lättillgänglig 
kontaktväg till berörd vårdpersonal. Patienten 
kan ge olika behörighet till närstående för att ta 
del av information i den personliga 
vårdportalen.

Resursstöd 

Resursstödet kan definiera en vårdplan för 
en patient med tillhörande resurser och på 
så sätt förbättra möjligheten för en patient 
att få träffa samma vårdgivare vid varje 
besök.

Ombokningar, förseningar, schemaläggning 
etc. sköts per automatik och underlättar 
resursplaneringen i en verksamhet. 
Resursstödet följer och stöttar 
aktivitetsflödet i vårdkedjan, och underlättar 
kvalitetsuppföljning och 
avvikelserapportering.

Om patienten får symtom 
som tyder på återfall finns 
en kontaktväg till vården 
via vårdportalen. Patienten 
kan fylla i en egenremiss 
med en hälsodeklaration, 
och komma tillbaka till sitt 
tidigare vårdteam.

Beslutsstöd för individanpassad 
behandling

Data om-och från patienter samt resultat från 
forskning samlas och ger underlag till beslutsstöd 
för individanpassad behandling. Systemet kan 
baserat på dataanalys ge förslag på 
rekommenderade åtgärder. 

Forskning 

Data om patienter och deras 
behandlingsprocesser finns tillgänglig 
för forskning vilket möjliggör utveckling 
och förbättring av individanpassad 
behandling. 

Systemet kan matcha patienter till 
pågående forskningsstudier. Patienter 
kan genom vårdportalen bli inbjudna 
att delta i studier samt att ta del av 
forskningsresultat.

Kallelse till screening och information finns i 
vårdportalen inför aktuellt tillfälle. Patienten 
kan själv rapportera om eventuella symtom 
inför besöket. Tillhör patienten en riskgrupp 
är det möjligt att både bli kallad oftare och 
tidigare i livet till screening. 
Undersökningarna är anpassade efter 
patientens riskgrupp.

Inför provtagningar får 
patienten information om 
varför proverna tas, var de 
kan lämnas och alternativa 
platser för provtagning. 
Provsvaren kommer därefter 
in i vårdportalen.

Inför varje ny behandling får 
patienten uppdaterad 
information om behandlingen 
och biverkningar. 

Patientens vitalparametrar 
kan registreras automatiskt i 
vårdportalen. Patienten kan 
också göra självskattningar 
av sina biverkningar. Om 
något är utanför det normala 
(alarmsymtom) kan systemet 
notifiera berörd vårdgivare.
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Efter avslutad behandling kan 
patienter få anpassat stöd för 
att gå tillbaka till arbetet och 
komma igång med träning. I 
vårdportalen finns kontakt-
vägar till stödinstanser och 
relevant information. I 
vårdportalen finns också 
information om alarmsymtom, 
så att patienter vet när de 
behöver kontakta vården.
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Individuell Vårdplan

Här finns patientens tidplan för planerad 
behandling med information som överförs från 
olika vårdgivare. Tex tid för operation, prover, 
läkarbesök. Samma vårdplan ska kunna ses av 
både patient och vårdgivare. 

I vårdplanen kan patienten se vad som hänt, vad 
som kommer att ske och få specifik information 
om vissa områden. Information kan vara 
interaktiv, med förklarande filmer. 

Vårdprocessen finns beskriven och beroende på 
hur det går i olika behandlingar finns olika vägval. 
Vårdplanen synkroniserar mellan olika diagnoser 
och vårdgivare så att besök inte krockar.

Patienten kan se sin vårdplan och en tidslinje för planerad 
behandling och aktiviteter för hela vårdkedjan. Ny information 
som kommer in tillgängliggörs så att patienten inte aktivt 
behöver leta. Information kan vara interaktiv, med förklarande 
bilder och filmer.

Vid beskedet får patienten individanpassad information om 
diagnosen och vad den innebär. 

Rehab och stödfunktioner finns integrerade i vårdportalen.
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