
 

 Dokumentrubrik  Dokumentnr Revision 

  Uppföljning av standardiserade vårdförlopp  397208   R1 

Förvaltning  Ägare  Reviderat datum 

  Eivor Niva  2016-11-10 

Verksamhet  Slutgranskare 

Hälso- och sjukvårdsförvaltning gemensamt  Gustav Ekbäck   

Diarienr  Dokumentkategori  Fastställare  Giltigt datum fr o m 

  Riktlinjer  Gustav Ekbäck  2016-11-22 

 

Kopia utskriftsdatum: 2018-03-14  Sid 1 (2) 

Riktlinjer för fortsatt drift, verksamhetsutveckling och uppföljning av 
standardiserade vårdförlopp (SVF) 
 

Bakgrund.  

Införandet av standardiserade vårdförlopp inom cancervården syftar till att förbättra tillgängligheten, 

korta väntetiderna, minska regionala skillnader och öka nöjdhet hos patienterna. Det handlar om att 

förkorta vårdförloppet mellan att misstanke om cancer uppstår till start av behandling av 

diagnosticerad cancer. De standardiserade vårdförloppen beskriver vilka utredningar och första 

behandlingar som ska göras inom respektive cancerdiagnos och vilka maximala tidsgränser som gäller 

för de olika åtgärderna. 

Inför start av standardiserat vårdförlopp på kliniken får verksamhetschefen/processägare i uppdrag 

från projektägaren för SVF att utse processledare och ett processteam. Dessa kommer sedan att driva 

införandet av standardiserade vårdförlopp i verksamheten tillsammans med processägaren. För att 

skapa en tydlighet i de olika rollerna har en beskrivning tagits fram. Efter införandet ansvarar 

verksamheten för fortsatt uppföljning och verksamhetsutveckling. Införandeprojektet SVF har ett 

fortsatt ansvar för att informera om nyheter och förändringar och vara behjälplig i frågor och 

önskemål. 

 

Ansvaret i verksamheterna för fortsatt drift och utveckling av SVF efter 
införandet omfattar: 

• Redovisning av antal patienter ingående i SVF 

• Säkerställa att inregistrering av KVÅ koder utförs och åtgärda felregistreringar månatligen 

• Ledtider från välgrundad misstanke till start av behandling/avslut med alla ingående 

mätpunkter 

• Ledtider från välgrundad misstanke till start av behandling per behandlingsform och målvärde 

• Ledtider från välgrundad misstanke till start av behandling där målvärden saknas 

• PREM-enkätens resultat som mäterpatientens upplevelse av att ha utretts i ett standardiserat 

vårdförlopp 

• Ledtider och verksamhetsutveckling rapporteras till områdeschef 

• Ansvarar för att de nationella riktlinjerna är aktuella i verksamheten 

• Informationen på intranätet är aktuell 

• Informationen på www.usorebro.se är aktuell 

• Primärvårdsversionen är gällande och uppdaterad med kontaktuppgifter och lokala tillägg 

 

http://www.usorebro.se/
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Införandeprojektets fortsatta roll efter införandet: 

• Informera om nyheter och förändringar 

• Vara behjälplig vid eventuella frågor och önskemål från verksamheterna 

 

 

Roller i processledning under införandet av SVF: 

Processägare  

• Ska vara verksamhetschef 

• Utser processledare  

• Ansvarar för att processen har mål som beskriver processens önskvärda slutresultat 

• Följer upp och ansvarar för att processen når sina mål 

Processledare 

• Leder processteamets arbete 

• Bjuder in till möte för processteamet 

• Driver och samordnar förbättringsarbetet utifrån de behov som uppstår, avvikelser som 

uppmärksammas 

• Samordnar processens gränssnitt mot andra verksamheter 

• Ansvarar för kunskapsspridning och kommunikation som rör processen 

Processteam 

• Består av en tvärfunktionell grupp av medarbetare från processens olika delar med specifik 

kompetens 

• Processledaren leder processteamet 

• Bistår processägare och processledare i förvaltningen och utvecklingen av processen 

 

 


