








Nytt från RCC september 2018
• Ny Nationell  Cancersamordnare – Bea Melin slutar vid årsskiftet
• Lisa Rydén ny chef för RCC syd from 1 sept
• Nivåstruktureringen – diskussion med Svensk kirurgisk förening
• Nivåstruktureringen – gränssnitt mot socialstyrelsen

– Ska expertgrupperna som RCC-sam utsett (cervixca, huvud-
halscancer och hjärntumörer) fortsätta sitt arbete? Eller ska det 
överföras till SoS som ska anvara för all annan nivåstrukturering?

• Expertgrupp CAR T-cellsterapi, Gunilla Enblad ordf
• Swe Life – Patientöversikter, projektledare anställd RCC U-Ö
• Nytt projekt Regionala Biobanker – kvalreg – samtycke

ansökan ska skickas in 1 okt.

• Nära vård, exempel från regionen
• Registerfrågor
• Prostatacancer – ”Organiserad PSA testning”
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Nära vård  en utredning som ska presenteras våren 2019,
Delbetänkandet släpptes maj 2018

https://www.regeringen.se/49c941/contentassets/85abf6c8cf
db401ea6fbd3d17a18c98e/god-och-nara-vard--en-
primarvardsreform_sou-2018_39.pdf

Utredare Anna Nergårdh

Inventering: Exempel på hur delar av cancervården kan bedrivas som nära 
vård i Uppsala-Örebroregionen, svar från cancersamordnarna september 2018.

https://www.regeringen.se/49c941/contentassets/85abf6c8cfdb401ea6fbd3d17a18c98e/god-och-nara-vard--en-primarvardsreform_sou-2018_39.pdf


Läget för Nära Vård inom Cancerområdet
i Uppsala- Örebroregionen

• Värmland Camilla Staaf
• Patienter med maligna blodsjukdomar sköts endast i liten omfattning av läkare på länsdelssjukhusen 

och eftersom behandlingarna blir allt mera komplicerade och kompentensen sjunker på 
länsdelssjukhusen blir denna andel allt mindre. 

• Däremot får vi god hjälp med behandlingar på cytostatikamottagningarna på de mindre sjukhusen i 
Torsby och Arvika. Gäller även för skelett stärkande dropp mm.

• Blodtransfusioner kan också ges på närmaste sjukhus inklusive NÄVA i Kristinehamn och Säffle. 
• Dessutom sker förstås en massa provtagningar på vårdcentralerna med svar till Landstinget i 

Värmland - i samband med uppföljning av patienterna.
• Röntgen/DT görs även de på de mindre sjukhusen (Arvika och Torsby).
• De palliativa teamen finns knutna till Arvika och Torsby och fungerar bra med hembesök och de följer 

upp och bedömer patienten i hemmet i en teaminsats tillsammans med ssk och läkare.
• Det ges behandling med osteoporos-läkemedel inom primärvården och ibland av 

distriktsjuksköterskan på boendet- det är dock inte per automatik kopplat till en cancer diagnos utan 
generellt till en urkalkningsdiagnos som i sig kan vara sekundär till cancer-sjukdomen eller dess 
behandling.

• Vi får hjälp av vårdcentraler i alla kommuner (utom Karlstadkommun) med omläggning av picc-line. 
Vissa vårdcentraler hjälper även till med blodprovstagning ur venport.

• Sjukhuset i Arvika (cytostatikaenheten) är behjälplig med blodprovstagning ur venport, 
blodtransfusioner och Avastininfusioner.

• Våra närvårdsavdelningar (Kristinehamn och Säffle), har god tillgång till Fysioterapeut, Arbetsterapeut 
och Kuratorer.

• Gällande cancerrehabilitering så finns det efter insatser i slutenvård vissa automatiska uppföljningar 
som görs i öppenvård samt att man kan remittera från slutenvård och öppenvårdsmottagningarna till 
rätt instans inom öppenvården för rehabilitering.
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Läget för Nära Vård inom Cancerområdet
i Uppsala- Örebroregionen

• Sörmland, Anne Genander
• Onkologen; enklare insatser på behandlingsenheten i Kullbergska sjukhuset 

Katrineholm så som blodtransfusioner, infusioner/ injektioner som har med 
cancerbehandlingen att göra. 

• På Behandlingsavdelningen på Nyköpings lasarett ges blodtransfusioner, 
infusioner/ injektioner som har med cancerbehandlingen att göra.

• Rehab: Möjlighet till att få träffa kurator, Lymfterapi, om än i begränsad resurs.
•
• På gång är att utreda team för Cancerrehabilitering Projekt tillsammans med SKL 

De flesta rehabiliteringsåtgärder borde räknas som nära vård tycker jag. 
•
• Vi har även SSIH på fyra utbudspunkter Strängnäs, Katrineholm, Nyköping och 

Eskilstuna.
•
• Uppföljning av cancerpatienter sker i möjligaste mån på det sjukhus som 

patienten har närmast till. Onkologkliniken är länsövergripande och har 
mottagning på länets sjukhus.
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Läget för Nära Vård inom Cancerområdet
i Uppsala- Örebroregionen

• Dalarna, Bitte Kans
• Det vi sedan länge har lagt över på primärvården är att ge 

prostatacancerpatienter hormonimplantat som ges var tredje månad. 
• Alla prover inför onkologisk behandling tas på VC. 
• Omläggning av picc-line görs på VC. 
• Ett fåtal patienter som är palliativa och som vi inte kan erbjuda onkologisk 

behandling remitteras till allmän palliativ vård om patienten inte behöver 
specialiserad palliativ vård. 

• Vi skriver vårdbegäran på individnivå när vi behöver hjälp från 
hemsjukvården, för patienter som ej tar sig till VC. 

• VC hjälper till med vissa saker på individnivå för att patienten ska slippa 
resa, det är inget vi har organiserat systematiskt. 

• Vi får ibland hjälp av Slussen när vi eller våra lokaler inte räcker till. Kan 
handla om blodtransfusion eller polikliniks vård i samband med rtg-
undersökning
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Läget för Nära Vård inom Cancerområdet
i Uppsala- Örebroregionen

• Region Örebro, Ingrid Alkebro

• Palliativ vård ligger till stor del som Nära Vård
• En del av cancerrehabiliteringen bör ligga i närsjukvård i framtiden.

• Idag är det en del cytostatika-patienter som får hjälp på sin vårdcentral med 
omläggning av piccline. Gäller vårdcentraler utanför Örebro kommun. 
Provtagning av olika slag utförs på alla vc.

• Karlskoga och Lindesbergs lasarett kan hjälpa till med omläggningar av 
piccline, Karlskoga lägger också in piccline.

•
• Vi har förbättringsutrymme, gällande icke-palliativa cancerpatienters 

närsjukvård.
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Nytt från RCC

• Registerverksamheten
– Nytt gynregister (väntetider)
– Ökning av hudcancerfall – fall vs individer behov av ensning!?
– Bortfall från cancerregistret, de allra sjukaste där man inte tar 

PAD och de som direkt handläggs rent palliativt missar man att 
canceranmäla (ex. pankreasca, lungcancer), leder till falskt allt 
för bra överlevnadsresultat.

– Internt arbete med organisationen på RCC
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Organiserad PSA-provtagning

Organiserad 
PSA-testning
Ett projekt i Sveriges kommuner och landstings regi 
för att minska överdiagnostik, sjuklighet och 
dödlighet av prostatacancer
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Handlingsplan för organiserad PSA-provtagning
• Socialdepartementet gav våren 2018 SKL i uppdrag att ta fram en 

handlingsplan för standardiserad och effektiviserad PSA-testning samt för 
ökad kunskap om kompletterande diagnosmetoder.

• RCC i Sam har utsett Ola Bratt och Gunilla Malm att leda arbetet

• Målsättningar
– Minskad sjuklighet och dödlighet
– Effektivare resursutnyttjande. 
– Ökad jämlikhet
– Ökad kunskap om diagnostiska metoder och om organisatoriska aspekter
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Organiserad PSA-provtagning

• Värmland och Region Örebro har pågående diagnostikprojekt

• Region Skåne och Region Väst har båda annonserat att de tänker starta 
projekt med organiserad PSA-testning

• Region väst har dessutom en pågående studie av MR-diagnostik

• Stockholm3-testet, kombinerar PSA med ytterligare blodprov
(5 proteinmarkörer samt ett 100-tal genetiska markörer) och kliniska data.
Testet är bättre på att hitta aggressiv PC hos män med PSA 1-3 samt 
minskar antalet onödiga vävnadsprov.
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Organiserad PSA-provtagning

Samordning via nationell arbetsgrupp i RCC-regi

Administrativa enheter i varje landsting

Gemensamt administrativt system – INCA

Årlig uppföljning av fastställda indikatorer

Likadan info används i hela landet, skickas ut till 50, 56, 62 och 68-
åriga män

Egenkostnad som vid annan rutinsjukvård

När programmet är fullt utvecklat: 50 – 74 år
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- och så var det här med resurser…

”Det är av etiska skäl nödvändigt att resurser säkerställs för diagnostik, 
aktiv monitorering, behandling och rehabilitering, innan projekt med 
organiserad PSA-testning påbörjas, så att de män som får provsvar 
över gränsvärdet kan utredas och behandlas inom de tidsramar som 
anges i det standardiserade vårdförloppet.”

Sid 16 i Projektplanen för Organiserad PSA-testning
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Organiserad PSA-provtagning

• Uppsala- Örebroregionen kommer att verka för att de 0,4 Mkr per 
landsting slås ihop till gemensam resurs

• Handlingsplanen ska diskuteras på en nationell workshop 8 oktober 
och därefter fastställas
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PNR-mötet i Västerås 3:e september

• Sedvanliga informationspunkter

• Genomgång av Cancerplanen – inga större kommentarer!

• Besluta att försöka jobba mer i projektform
– Förbättra samarbetet mellan de olika diagnosgrupperna
– Ekonomi och ersättningar, många cancerpatienter har problem med detta

• Nästa möte i Västerås 6:e december
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Från Introduktionsutbildning processägare och processledare 180518
Förslag att bjuda in röntgen och patologi till sådant här introduktions tillfälle.

Upplevs som pålaga och inte effektiva flöden. Förmedling viktigt, annat måste prioriteras bort när 
sådana här satsningar görs.

KLL – ändra riktlinjerna för att hamna i SVF, Per ska skicka in de synpunkter som framkom.

Säkerställ representant i RCC råd för alla flöden (Per F ansvarar), specifikt Hema.

Bra om en från respektive ort får närvara vid rådsträffar.

RCC v.s. solvanor (Per kollar upp detta)
Kodning hjärntumörflöde eftersläpning, önskar hjälp med åtgärder för det. Är det rätt det som sagts 
ska kodas?
Driva frågan att med.sekr. behöver finnas närmare vårdverksamheten för ansvar och delaktighet. 
Per kollat upp och VC har mandat att arbeta med sådana strukturella frågor inom sitt VO
Kontaktpersoner namn/telefonnummer behöver finnas lätt tillgängligt för att ta kontakt, på Plexus 
Cancervård

Nå VIP-nummer via växeln, kolla upp om växeln har tillgång till dessa

Säkerställa att välgrundad misstanke registreras vid samma tidpunkt nationellt, exempel 
Bröstflödet.
Min vårdplan i 1177 försvinner info efter 3 månader? Kommer det bli dubbeldokumentation? 
Uppföljning att plan följs måste kunna ses.

Diskussion och beslut behövs kring kommunikation och tid processägare vs annan VC (ex tid vid 
mott vs tid för att leda processarbete, Towa och Andreas ex på ägare och ledare inom olika 
verksamheter)



Område Frågeställningar AML
Urin

blåsa

Prosta
ta

Huvu
d hals

Mats
tru

pe &
 m

agsä
ck

Bröst
Lu

nga
Lym

fom

Mye
lom

Ägg
sto

ck

Le
ve

r
Galla

Buksp
ott

Hud
Tjock 

& ändtar
m

Hjär
na

CUP
Osp

ec
Aku

t L
ym

fatis
k L

euke
mi

Kronisk
 Ly

mfatis
k L

euke
mi

Liv
moderhals

Liv
moderkr

opp

Anal
Njur

Penis
Sk

elett 
& m

jukd
elss

ark
om

Sk
öldkö

rte
l

Testi
ke

l

Vulva
Buksa

rko
m

Neuroendokri
na- b

uktu
mörer

Ja Finns processägare? Ja 0 Ja Ja 0 Ja 0 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 0 Ja 0 Ja Ja Ja Ja Ja 0 0 0 Ja Ja Ja Ja 0 Ja 0%
 

Ej Aktuellt Finns processledare? Ja 0 Ja Ja Ja Ja 0 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 0 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 0%
 

Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett? Nej 0 Ja Ja 0 Ja 0 Ja Nej Ja Nej Nej 0 Ja Ja Nej 0 Ja Nej Nej Ja Ja 0 0 Ja Ja Ja Ja Ja 0 Nej 26%

 

Finns förbättringskunskap i processteamet? Nej 0 Ja Ja 0 Ja 0 Ja Nej Ej aktuellt Nej Nej 0 Ja Ja Ej aktuellt 0 Nej Nej Nej Ej aktuellt Ej aktuellt 0 0 0 Nej Ja Ja Ej aktuellt 0 Nej 29%
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Finns patientmedverkan i processteamet? Nej 0 Nej Nej 0 Ja 0 Nej Nej Ja Nej Nej 0 Ja Nej Nej 0 Ej aktuellt Nej Nej Ja Ja 0 0 0 Ej aktuellt Nej Nej Ja 0 Nej 45%
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Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt? Ja 0 Ja Ja 0 Ja 0 Ja Ja Ja Ja Ja 0 Ja Ja Ja 0 Ja Ja Ja Ja Ja 0 0 0 Ej aktuellt Nej Ja Ja 0 Ja 3%
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Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och nationell 
funktionsbeskrivning? Nej 0 Nej Ej aktuellt 0 Ja 0 Ja Nej Ej aktuellt Ja Ja 0 Ja Ja Ja 0 Ja Nej Nej Nej Nej 0 0 0 Ej aktuellt Nej Ja Nej 0 Nej 32%
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Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och nationell 
funktionsbeskrivning? Nej 0 Ja Ja 0 Ja 0 Nej Nej Ja Ja Ja 0 Ja Ja Ja 0 Ja Nej Nej Ja Ja 0 0 0 Ej aktuellt Ja Ja Ja 0 Ej aktuellt 16%ns

 st

Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen mottagning för 
patient-/anhörigmöten? Ja 0 Nej Ja 0 Ja 0 Nej Ja Ja Nej Nej 0 Nej 0 Nej 0 Ja Ja Ja Ja Ja 0 0 0 Ej aktuellt Ej aktuellt Ja Ja 0 Ej aktuellt 19%de

n
 

Finns fungerande team med ansvar för patientens cancerrehabilitering? Nej 0 Nej Ja 0 Ja 0 Nej Nej Nej Nej Nej 0 Nej 0 Nej 0 Ej aktuellt Nej Nej Nej Nej 0 0 0 Ej aktuellt Nej Ja Nej 0 Ej aktuellt 48%år
d

 

Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och processledare? Nej 0 Nej Ja 0 Ja 0 Ja Nej Ja Nej Nej 0 Ja Nej Nej 0 Nej Nej Nej Ja Ja 0 0 0 Ja Nej Ja Ja 0 Nej 39%Vå
 

Genomförs teamträffar enligt rutin? Nej 0 Ja Nej 0 Ja 0 Nej Nej Ja Nej Nej 0 Ja 0 Nej 0 Nej Nej Nej Ja Ja 0 0 0 Ja Nej Ja Ja 0 Nej 39%

 

Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet? Nej 0 Nej Ja 0 Ja 0 Ja Nej Ja Ja Ja 0 Ja Nej Nej 0 Nej Nej Nej Ja Nej 0 0 0 Ja Ja Ja Ja 0 Ja 29%

 

Fungerar konsultationer i vårdförloppet? Ja 0 Ja Ja 0 Ja 0 Ja Ja Ja Ja Ja 0 Ja 0 Ja 0 Ja Ja Ja Nej 0 0 0 0 Ja Ja Ja Nej 0 Ja 6%

Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet? Nej 0 Nej Ja 0 Ja 0 Nej Nej Ja Ja Ja 0 Nej 0 0 0 Nej Nej Nej Ja Ja 0 0 0 Ja Ja Ja Ja 0 Ja 26%

Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet? Ja 0 Nej Nej 0 Ja 0 Ja Ja Ja Nej Nej 0 Nej 0 0 0 Ja Ja Ja Ja Ja 0 0 0 Ej aktuellt Ja Ja Ja 0 Ja 16%

Följs undanträngningseffekter? Ej aktuellt 0 0 Nej 0 Nej 0 Ja Ej aktuellt Ja Nej Nej 0 Nej 0 0 0 Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Ja Ja 0 0 0 Ej aktuellt Nej Nej Ja 0 Nej 26%

Används indikator för ledtid för förbättring av vårdförloppet? Nej 0 Nej Ja 0 Ja 0 Nej Nej Ja Ja Ja 0 Ja 0 0 0 Ej aktuellt Nej Nej Ja Ja 0 0 0 Ej aktuellt Ja Nej Ja 0 Nej 26%

Används indikatorer från PREM för förbättring av vårdförloppet? Nej 0 Nej Nej 0 Nej 0 Ja Nej Nej Nej Nej 0 Ja 0 0 0 Nej Nej Nej Nej Nej 0 0 0 Nej Nej Nej Nej 0 Nej 58%

Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet kontinuerligt? Nej 0 Nej Ej aktuellt 0 Nej 0 Nej Nej Ja Nej Nej 0 Ja 0 0 0 Ja Nej Nej Ja Ja 0 0 0 Ja Ja Nej Ja 0 Nej 35%
Används mål och mätning i dagligstyrning? Nej 0 Nej Ej aktuellt 0 Nej 0 Nej Nej 0 Nej Nej 0 Ja Nej 0 0 Nej Nej Nej 0 0 0 0 0 Ej aktuellt Nej Nej 0 0 Nej 45%

Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt? Ja 0 0 Ja 0 Ja 0 Ja Ja Ja Ja Ja 0 Ja 0 0 0 Ja Ja Ja Ja Ja 0 0 0 Ja Ja Ja Ja 0 Ja 0%

Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller riktlinjer tillgängligt i 
enlighet med SVF och nationella vårdprogram? Ja 0 Ja Ja 0 Ja 0 Nej Ja Ja Ja Ja 0 Ja 0 0 0 Ja Ja Ja Ja Ja 0 0 0 Nej Nej Ja Ja 0 Ja 10%

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? Nej 0 Ja Ej aktuellt 0 Nej 0 Ja Nej 0 Ja Ja 0 Ja 0 0 0 Ja Nej Nej 0 0 0 0 0 Ej aktuellt Ja Nej 0 0 Nej 23%

Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i vårdförloppet? Ja 0 Ja Ja 0 Ja 0 Nej Ja Ja Ja Ja 0 Ja 0 0 0 Ej aktuellt Ja Ja Ja Ja 0 0 0 Ej aktuellt Nej Ja Ja 0 Ej aktuellt 6%

Finns processteamets arbetsätt dokumenterat? Nej 0 Nej Nej 0 Ja 0 Nej Nej 0 Ja Ja 0 Ja 0 0 0 Nej Nej Nej 0 0 0 0 0 Ej aktuellt Nej Nej 0 0 Nej 35%

Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade rutiner/riktlinjer? Ja 0 0 Ja 0 Ja 0 Nej Ja Ja Ja Ja 0 Ja 0 0 0 Ja Ja Ja Ja Ja 0 0 0 Ej aktuellt Nej Ja Ja 0 Ja 6%

Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är tillgänglig? Nej 0 Nej Ej aktuellt 0 Ja 0 Nej Nej Ja Nej Nej 0 Ja 0 0 0 Ej aktuellt Nej Nej Ja Ja 0 0 0 Ej aktuellt Nej Ja Ja 0 Ej aktuellt 29%

Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är användbar? Nej 0 Nej Ej aktuellt 0 Nej 0 Nej Nej 0 Nej Nej 0 Nej 0 0 0 Nej Nej Nej 0 0 0 0 0 Ej aktuellt Nej Nej 0 0 Ej aktuellt 42%

Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och planering? Nej 0 Nej Ej aktuellt 0 Ja 0 Nej Nej Ja Nej Nej 0 Nej 0 0 0 Nej Nej Nej Ja Ja 0 0 0 0 Nej Ja Ja 0 Nej 39%

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"? Nej 0 Ja Ja 0 Ja 0 Nej Nej JA Nej Nej 0 Ej aktuellt 0 0 0 Ej aktuellt Nej Nej JA JA 0 0 0 0 Nej Nej JA 0 Ej aktuellt 29%

Utförs återkommande bedömning av patienters individuella behov av 
cancerrehabilitering? Nej 0 Nej Ja 0 Ja 0 Nej Nej Ja Nej Nej 0 Ja Ja 0 0 Ej aktuellt Nej Nej Ja Ja 0 0 0 0 Nej Ja Ja 0 Ej aktuellt 29%

Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska inom 3 månader efter 
avslutad behandling? Nej 0 Nej Ja 0 Ja 0 Nej Nej Ja Nej Nej 0 Ja 0 0 0 Ej aktuellt Nej Nej Ja Ja 0 0 0 0 Nej Ja Ja 0 Ej aktuellt 29%

Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov? Ja 0 Nej Ja 0 Ja 0 Ja Ja Ja Nej Nej 0 Ja 0 0 0 Ja Ja Ja Ja Ja 0 0 0 0 Nej Ja Ja 0 Ej aktuellt 13%

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande behov att de erbjuds 
kontakt med rehabiliteringsprofession? Nej 0 Nej Ej aktuellt 0 Nej 0 Nej Nej 0 Nej Nej 0 Ja 0 0 0 Ej aktuellt Nej Nej 0 0 0 0 0 0 Nej Ja 0 0 Ej aktuellt 32%
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och stöd? Ja 0 Ja Ja 0 Ja 0 Nej Ja 0 Ja Ja 0 Nej Ja 0 0 Ej aktuellt Ja Ja 0 0 0 0 0 0 Ja Ja 0 0 Nej 10%

Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet? Ej aktuellt 0 0 Nej 0 Ja 0 Nej Ej aktuellt Ja Nej Nej 0 Ja 0 0 0 Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Ja Ja 0 0 0 0 Nej Nej Ja 0 Nej 23%

Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i processteamet? Ej aktuellt 0 0 Nej 0 Ja 0 Ja Ej aktuellt Nej Nej Nej 0 Nej 0 0 0 Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Nej Nej 0 0 0 0 Nej Ja Nej 0 Nej 32%

Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och sjukvårdsregional 
cancerpreventionsplan? Ej aktuellt 0 0 Nej 0 Ja 0 Ja Ej aktuellt Nej Nej Nej 0 Ja 0 0 0 Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Nej Nej 0 0 0 0 Nej Ja Nej 0 Nej 29%
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder? Ej aktuellt 0 0 Nej 0 Ja 0 Ja Ej aktuellt Nej Ja Ja 0 Ja 0 0 0 Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Nej Nej 0 0 0 0 Ja Ja Nej 0 Nej 19%

Finns lokal forskning inom vårdförloppet? Nej 0 0 Ja 0 Ja 0 Ja Nej Nej Nej Nej 0 Nej 0 0 0 Nej Nej Nej Nej Nej 0 0 0 Nej Nej Ja Nej 0 Ej aktuellt 45%

Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU verksamhet? Nej 0 0 Ja 0 Ja 0 Ja Nej Nej Ja Ja 0 Ja 0 0 0 Nej Nej Nej Nej Nej 0 0 0 Nej Nej Ja Nej 0 Ej aktuellt 35%

Finns etablerad nationell forskningssamverkan? Nej 0 0 Ja 0 Ja 0 Ja Nej Ja Ja Ja 0 Ja 0 0 0 Nej Nej Nej Ja Ja 0 0 0 Nej Ja Ja Ja 0 Ej aktuellt 19%

Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i forskningsstudier? Nej 0 0 Ja 0 Ja 0 Ja Nej Ja Nej Nej 0 Ja 0 0 0 Nej Nej Nej Ja Ja 0 0 0 Nej Ja Ja Ja 0 Ej aktuellt 26%
Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier? Nej 0 0 Ej aktuellt 0 Ja 0 Ja Nej 0 Nej Nej 0 Ja 0 0 0 Nej Nej Nej 0 0 0 0 0 Nej Ja Ja 0 0 Ej aktuellt 26%
Behov av utbildning i processutveckling? ja 0 0 0 0 0 0 0 ja 0 0 0 0 0 0 0 0 Ja ja ja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

61% 0% 43% 22% 0% 15% 0% 48% 61% 15% 57% 57% 0% 22% 9% 15% 0% 33% 61% 61% 20% 20% 0% 0% 0% 17% 57% 24% 20% 0% 41%
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Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?
Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?
Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?



Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar
Ja

Ja

Nej

Nej patolog

Nej

Ja

Nej sekreterare?

Nej Är utbildade men inte anamm  

Ja

Nej

Nej VC tar ansvar för att boka dett

Nej

Nej Remissinflöde fungerar inte

Ja

Nej Efterregistrering
Ja

Ej aktuellt behövs inte

Nej Får ingen feedback

Nej Görs det?

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej



Ja

Nej Har TeleQ, ej namngiven ssk

Nej Ges inte till alla

Nej Beställt Tyck och tryck mäter v. 21 Behöver mäta på enhetsnivå

Nej

Nej Erbjuder tex kurator men avbö

Nej

Ja

Nej

Ja

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Nej

Nej

Nej Saknar fo.ssk

Nej

Nej CFUG okända

ja



    mat funktionen





Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?
Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?
Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?



Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar





Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?
Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?
Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?



Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar
Ja

Ja

Ja Ur-onk-teamet

Ja

Nej

Ja

Nej Delvis

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej Delvis

Nej

Nej Delvis

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej



Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej Delvis
Nej

Nej

Ja



Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?
Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?
Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?



Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar
Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ej aktuellt

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej Op kapacitet, Patologen (Upps    
Nej Undanträngning Operation

Ja

Nej

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ja

Ja

Ej aktuellt

Ja

Nej



Ja

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ja

Ja

Ja

Ja

Ej aktuellt

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ej aktuellt



   sala), Onkologisk Start behandling.



Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?
Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?
Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?



Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar

Ja





Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?
Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?
Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?



Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja



Ja

Ja

Nej följas upp

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej Följas upp

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja



Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?
Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?
Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?



Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar





Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?
Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?
Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?



Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar
Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej Ska följas upp

Ja

Nej Ska följas upp

Nej

Ja

Nej Rutin finns ej godkänd ännu

Ja

Nej

Nej



Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja



Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?
Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?
Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?



Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar
Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Ej aktuellt

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej



Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

ja



Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?

Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?

Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?



Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?
Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar
Ja I Högerås

Ja C Hess

Ja

Ej aktuellt

Ja

Ja

Ej aktuellt

För små volymer 
och kontaktssk 
och läkare tar 
över funktionen

Ja

Ja

Nej

Finns ingen 
sexiolog i länet, 
brist på 
lymfterapeuter.

Ja En gång/kvartal

Ja

Ja

Ja Måste bli bättre
Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja Använder INCA emellanåt.

Ja På Plexus sida

Ja Eget PM för de 4 vårdförloppen



Ingen egen utan ligger på kssk och Med sekreterare

Ja

Kolla med Åsa

Ja

Ja

Börjat relativ sent. Dom yngre ja men ej de äldre pat. Funkar så länge dom är under behan          

Ja

JA JA det nämns under behandling men broister när pat har ansvar att kontakta HC.

Ja Ja görs av kssk under behandlings.

Ja Det görs hos läkare men kssk finns tillgängliga vid behov.
Ja I den mån det går att uppfylla dessa.

Ges information om var dom kan söka men inga aktiva insatser

Beroende på patient och om dom vill erbjuds pat anhöriga att delta vid träffar. Annars  hän   
Ja Endast Cervix via screening.  Sekiundärprevention möjlig.

Nej Nej då det inte ger oss något.Endast allmänna råd.

Nej Borde ligga på HC

Nej Ibland genetisk utreding
Nej Inte lokal men det som är dokumenterat via INCA finns tillgänglig för framtida.

Nej

Ja Via RCC

Ja

Vulva och 

ONH har arbetsdagar istället för kalenderdagar. Önskar också bättre upplösning på ledtide





                 ndling men brister så snart man går in i rehabilitering.



Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?
Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?
Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?



Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar
Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej Förbättra koordinering av besök efter MDK
Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja



Ja

Nej Följ upp status med KSSK

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja Allmänt tobak mm
Nej

Ja

Ja

Nej

Nej



Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?
Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?
Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?



Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar
Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej Förbättra koordinering av besök efter MDK
Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja



Ja

Nej Följ upp status med KSSK

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja Allmänt tobak mm
Nej

Ja

Ja

Nej

Nej



Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?
Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?
Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?



Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar
Ja

Ja





Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?

Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?
Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?

Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?

Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?

Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?



Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?

Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?
Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?



Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar
Ja

Ja

Ja

Saknar PV-
representant från 
Hälsingland, nu 
även från 
Gästrikland och 
från från 
regionens egna 
HC. Radiolog och 
kontaktperson på 
Gyn (fr a vid 
avancerat MM 
hos gravida)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja, befintlig ssk 
på Hud, ej fått 
extra resurs.

Ja

Nej

Kontaktsköterska 
finns men har för  
lite resurs till 
denna  funktion.

Nej

Vet ej. Via 
onkologen. På HC 
och Hud 
kuratorsfunktion. 
Dock tar KSSK 
och läkare stor 
del av det 
psykologiska 
stödet. I övr AT, 
FT, dietist, lymfT.



Ja

Processägaren 
delegerar delvis 
till VEC. Fungerat 
bra.

Ja

Ja

Stor resursåtgång 
på Hud för läkare 
och administrativ 
personal! Fr start 
av Bildremisser 
ökning till > 600 
Bildremisser/må
n

Ja

Nej Kirurgen ej klara
Nej Helkroppskontroll hinns inte m   
Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej Digital min vårdplan från i höst



Nej Bättre info via PV på gång. Gäller ingången

Ej aktuellt

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej Information via patienten. Görs förstås vb på onkologen.
Ja Mer fokus på primärprevention via KSSK behövs utåt BVC/M   Sekundärprevention inlagt

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja





   med i tid.



    



Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?
Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?
Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?



Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej



Ja

Ja



Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?

Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?

Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?
Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?

Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?

Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?

Genomförs teamträffar enligt rutin?



Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?

Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?
Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?



Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar
Ja

Ja

Nej

Sjukskriven 
processledare

Ej aktuellt

Inväntar teamet 
innan vi kan 
svara

Nej

Sjuksriven 
processledare

Ja

Ja

Ja

Nej

Resursbrist, 
kontaktsjuksköte
rska har många 
andra 
uppgifter/patient
grupper att 
ansvara för

Nej

Finns fungeande
 neuroteam eller 
också till 
hjärnrehabteame
t i Sandviken

Nej

Sjukskriven 
processledare

Nej

Sjukskriven 
processledare



Nej

Den läkare som
 först träffar 
patienten och 
diagostiserar 
tumören

Fungerar ej helt 
koordinator får ej 
vetskap om de 
patienter som 
remiiteras till 
Uppsala utan får 
leta och fånga 
upp när 
patienten 
remitterats 
tillbaka fr 
Uppsala.

Ja Neurologen

Alla PAD svar 
kommer till 
neurologen som 
då tar över 
ansvaret





Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?
Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?
Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?



Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar

Ja





Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?
Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?
Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?



Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar
Ja

Ja

Ja

Nej

Ej aktuellt

Ja Ska uppdateras

Ja

Ja

Ja Relevant?

Ej aktuellt

Nej

Nej 1g/6 mån

Nej otydligheter med remisser in

Ja

Nej

Ja

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Nej

Ja manuellt

Nej

Ja

Ja

Ja

Ej aktuellt

Nej För hur teamet arbeter, grönt för handläggning



Ja Anpassar utifrån patientens be

Ej aktuellt Får utvärdera längre fram

Nej

Nej Har inte utvärderat

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt Ej aktuellt med ÅB på mott
Ja

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt Relevant?

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja Men är det nödvändigt? Gagn   





    nar det patienten?



Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?
Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?
Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?



Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar
Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Ej aktuellt

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej



Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

ja



Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?
Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?
Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?



Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar
Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Ej aktuellt

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej



Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

ja



Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?

Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?

Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?



Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?
Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar
Ja I Högerås

Ja C Hess

Ja

Ej aktuellt

Ja

Ja

Nej

För små volymer,
 utföres av 
kontaktssk och 
läkare

Ja

Ja

Nej

Ingen sexiolog i 
länet och brist på 
lymfterapeuter

Ja En gång/kvartal

Ja

Ja

Nej Måste bli bättre
Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja Använder INCA emellanåt.

Ja På Plexus sida

Ja Eget PM för de 4 vårdförloppen



Ingen egen utan ligger på kssk och Med sekreterare

Ja

Kolla med Åsa

Ja

Ja

Börjat relativ sent. Dom yngre ja men ej de äldre pat. Funkar så länge dom är under behan          

Ja

JA JA det nämns under behandling men broister när pat har ansvar att kontakta HC.

Ja Ja görs av kssk under behandlings.

Ja Det görs hos läkare men kssk finns tillgängliga vid behov.
Ja I den mån det går att uppfylla dessa.

Ges information om var dom kan söka men inga aktiva insatser

Beroende på patient och om dom vill erbjuds pat anhöriga att delta vid träffar. Annars  hän   
Ja Endast Cervix via screening.  Sekiundärprevention möjlig.

Nej Nej då det inte ger oss något.Endast allmänna råd.

Nej Borde ligga på HC

Nej Ibland genetisk utreding
Nej Inte lokal men det som är dokumenterat via INCA finns tillgänglig för framtida.

Nej

Ja Via RCC

Ja

Vulva och 

ONH har arbetsdagar istället för kalenderdagar. Önskar också bättre upplösning på ledtide





                 ndling men brister så snart man går in i rehabilitering.



Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?

Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?

Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?



Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?
Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar
Ja I Högerås

Ja C Hess

Ja

Ej aktuellt

Ja

Ja

Nej

För små volymer, 
utförs av 
kontaktssk och 
läkare

Ja

Ja

Nej

Ingen sexiolog i 
länet, brist på 
lymfterapeuter

Ja En gång/kvartal

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja Använder INCA emellanåt.

Ja På Plexus sida

Ja Eget PM för de 4 vårdförloppen



Ingen egen utan ligger på kssk och Med sekreterare

Ja

Kolla med Åsa

Ja

Ja

Börjat relativ sent. Dom yngre ja men ej de äldre pat. Funkar så länge dom är under behan          

Ja

JA JA det nämns under behandling men broister när pat har ansvar att kontakta HC.

Ja Ja görs av kssk under behandlings.

Ja Det görs hos läkare men kssk finns tillgängliga vid behov.
Ja I den mån det går att uppfylla dessa.

Ges information om var dom kan söka men inga aktiva insatser

Beroende på patient och om dom vill erbjuds pat anhöriga att delta vid träffar. Annars  hän   
Ja Endast Cervix via screening.  Sekiundärprevention möjlig.

Nej Nej då det inte ger oss något.Endast allmänna råd.

Nej Borde ligga på HC

Nej Ibland genetisk utreding
Nej Inte lokal men det som är dokumenterat via INCA finns tillgänglig för framtida.

Nej

Ja Via RCC

Ja

Vulva och 

ONH har arbetsdagar istället för kalenderdagar. Önskar också bättre upplösning på ledtide





                 ndling men brister så snart man går in i rehabilitering.



Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?
Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?
Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?



Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar

Ja





Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?
Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?
Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?



Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar





Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?
Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?
Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?



Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar

Ja

Ja





Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?
Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?
Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?



Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar
Ja Anette Lund

Ja Hans-Peter Bögl

Ja Sekr och ssk-kompetens

Nej Däremot är det svårt att fånga upp patienter för registrering, många invägar 

Ej aktuellt

Ej aktuellt Ej varit aktuellt ännu då vi remitterar våra patienter till sarkomcentrum, KS.

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt Behöver följa upp om uppföljn         

Ja Det har genomförts träffar

Ja Haft flera möten fortlöpande

Ja Kan dock bli bättre, missas SVR-remiss

Ja Ja, bra och snabbt samarbete med Sarkomcentrum KS. 
Ja

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Nej

Ja Ja, att alla blir kodade rätt

Ej aktuellt

Ja

Nej

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt



Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej



    ning skall ske i UAS eller Gävle (på onkologi)



Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?
Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?
Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?



Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar
Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ej aktuellt

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej Upplever att det ej förekomm

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Delvis
Dags revidera

Ja

Nej

Nej Delvis



Nej Följa upp rutin

Nej Följ upp

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej Delvis

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja Allmänt tobak mm
Nej

Nej

Ja

Ja Etablerat nätverk med Uppsal

Ja



    mer



   a



Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?
Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?
Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?



Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar
Ja

Ja

Ja Uro-teamet

Ja Uro-teamet

Nej Finns ingen patientförening

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja Uro-teamet 2 ggr/år

Ja

Ja

Ja Processledare få utbildning få    
Ja

Nej

Nej Titta över vad som ska följas Micke

Nej Titta över nationella mätningar Kristina Per levererar data

Nej Avvakta

Nej Model tas fram Per F
Ja

Ja

Nej Kolla upp med kir Micke

Ja

Nej Samla ihop vad som finns Micke Delvis



Ja

Ja

Nej Utarbetas med kir + e-MVP Micke + Per

Ja

Nej Se ovan

Ja Använda Hälsoskattning Örebro Micke

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej Micke följer upp

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja



   r att kunna följa



Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?

Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?

Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?



Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?
Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar
Ja I Högerås

Ja C Hess

Ja

Ej aktuellt

Ja

Ja

Nej

För små volymer, 
utförs av
kontaktssk och 
läkare

Ja

Ja

Nej

Ingen sexiolog i 
länet, brist 
på 
lymfterapeuter

Ja En gång/kvartal

Ja

Ja

Nej Måste bli bättre
Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja Använder INCA emellanåt.

Ja På Plexus sida

Ja Eget PM för de 4 vårdförloppen



Ingen egen utan ligger på kssk och Med sekreterare

Ja

Kolla med Åsa

Ja

Ja

Börjat relativ sent. Dom yngre ja men ej de äldre pat. Funkar så länge dom är under behan          

Ja

JA JA det nämns under behandling men broister när pat har ansvar att kontakta HC.

Ja Ja görs av kssk under behandlings.

Ja Det görs hos läkare men kssk finns tillgängliga vid behov.
Ja I den mån det går att uppfylla dessa.

Ges information om var dom kan söka men inga aktiva insatser

Beroende på patient och om dom vill erbjuds pat anhöriga att delta vid träffar. Annars  hän   
Ja Endast Cervix via screening.  Sekiundärprevention möjlig.

Nej Nej då det inte ger oss något.Endast allmänna råd.

Nej Borde ligga på HC

Nej Ibland genetisk utreding
Nej Inte lokal men det som är dokumenterat via INCA finns tillgänglig för framtida.

Nej

Ja Via RCC

Ja

Vulva och 

ONH har arbetsdagar istället för kalenderdagar. Önskar också bättre upplösning på ledtide





                 ndling men brister så snart man går in i rehabilitering.



Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?
Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?
Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?



Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar

Ja





Område
Ja Finns processägare?
Ej aktuellt Finns processledare?
Nej Finns processteam med rätt kompetens utsett?

Finns förbättringskunskap i processteamet?
Finns patientmedverkan i processteamet?

Finns kontakt angiven för vårdförloppet internt och externt?
Finns koordinatorsfunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med lokal och 
nationell funktionsbeskrivning?
Finns förutsättning för kontaktsjuksköterska att ha egen 
mottagning för patient-/anhörigmöten?
Finns fungerande team med ansvar för patientens 
cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsträffar mellan processägare och 
processledare?
Genomförs teamträffar enligt rutin?
Fungerar remisshanteringen i vårdförloppet?
Fungerar konsultationer i vårdförloppet?
Registreras KVÅ enligt rutin för SVF i vårdförloppet?
Matchar kapaciteten behovet i vårdförloppet?
Följs undanträngningseffekter?
Används indikator för ledtid för förbättring av 
vårdförloppet?
Används indikatorer från PREM för förbättring av 
vårdförloppet?
Följs andra adekvata indikatorer för vårdförloppet 
kontinuerligt?
Används mål och mätning i dagligstyrning?
Finns processbeskrivning av vårdföloppet tillgängligt?
Finns lokalt anpassade checklistor,  rutiner och/eller 
riktlinjer tillgängligt i enlighet med SVF och nationella 
vårdprogram?

Finns funktionsbeskrivning för koordinator i vårdförloppet? 
Finns funktionsbeskrivning för kontaktsjuksköterska i 
vårdförloppet?
Finns processteamets arbetsätt dokumenterat?



Utförs arbetet i vårdförloppet enligt dokumentarade 
rutiner/riktlinjer?
Upplever patienter/anhöriga att kontaktsjuksköterskan är 
tillgänglig?
Upplever patienter/anhöriga att "Min vårdplan" är 
användbar?
Upplever patient/anhörig att de är delaktig i beslut och 
planering?

Utgör cancerrehabiliteringplanen en del av "Min vårdplan"?
Utförs återkommande bedömning av patienters individuella 
behov av cancerrehabilitering?
Genomförs uppföljningsbesök hos kontaktsjuksköterska 
inom 3 månader efter avslutad behandling?
Tillgodoses patienters/anhörigas individuella behov?

Upplever patienter/anhöriga med mer än grundläggande 
behov att de erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession?
Erbjuds patienters minderåriga barn information, råd och 
stöd?
Finns preventionsarbete kartlagt i vårdförloppet?
Används antagen sjukvårdsregional cancerpreventionsplan i 
processteamet?
Finns åtgärder framtagna för att implementera lokal och 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan?
Erbjuds patienter/anhöriga preventiva åtgärder?
Finns lokal forskning inom vårdförloppet?
Finns  etablerad samverkan med Region Gävleborgs FoU 
verksamhet?
Finns etablerad nationell forskningssamverkan?
Tillfrågas patienter/anhöriga om deltagande i 
forskningsstudier?

Finns forskningssjuksköterskor som faciliterar studier?
Behov av utbildning i processutveckling?



Status Aktivitet Ansvarig Kommentar
Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej Delvis

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej Följas upp

Ej aktuellt

Nej Följas upp



Ja

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Nej Följas upp

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Nej Följas upp
Nej Följas upp

Nej Följas upp

Nej Följas upp

Nej Följas upp
Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt
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Uppsala-
Örebroregionen 
Flodström

Deltagare

Region Uppsala
2018-08-30

Bengt Sandén, Kristiina Kask, Hans Hägglund, Martin Höglund, Erik 
Wahlberg, Elisabeth Nelson, JA, PJ, HB.

Västmanland
2018-09-06

Lena Burström, Per-Otto Olsson, Håkan Wittgren, Haile Matheme, Sari 
Stenius, Abbas Chabok, Karin Rolfsdotter Dahlberg, JA, PJ, HB

Sörmland
2018-09-06

Svante Sjöstedt, Monica Samuelsson, Elisabeth Lundevall, Sarab Shabo, 
Christoph Ansorge, Marianne Eriksson, Görel Wachtmeister.

Värmland
2018-09-07

Elias Tsiolis, Petra Svedberg, Charlotta Gestblom, Eva-Lena Aspetorp, 
Margareta Lood , Anna Marklev, Tobias Kjellberg 

Dalarna
2018-09-14

Thomas Riman, Helena Hellström, Pehr Guldbrand, Ulrika Bergvall, 
Anna-Maria Iglesias, Hampus Nugin och Agneta Romin

Gävleborg
2018-09-14

Helena Björkman, Roger O Nilsson, Per Fessé, Per Edlund, Kristina 
Granevåg, Ingela Högerås, Christine Hess, Hanna Rapp, Agneta Norén

Region Örebro län
2018-09-18

Ove Andrén, Gustav Ekbäck, René Bangshöj, Jenny Liling Ståhl,
Peter Flodström, Lars Lundkvist, Margareta Randén
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Styrkor och medskick

Region Uppsala Utökat uppdrag ses positivt. Utökad sjukvårdsregional produktionsplanering önskvärd, inkl
kringprocesser. Översyn resursfördelning? Redovisning av kvalitetsparametrar.

Västmanland Har följt besluten, medan andra inte gjort det.
Se över att resursfrågan och då hela vårdförloppet inkl akuta flöden.

Sörmland Nystart internt m colorektalcancer, Cystektomier funkar bra men risk för skillnad AS/USÖ där AS kör 
robot. Penis funkar bra.
Avtal övre GI m KS sen > 20 år. Avtal m Linköp gyntumörer tom 2019.

Värmland Viktigt se över konsekvenser i hela systemet/hela processen.
Uppdelningen delvis, ologisk Esof/ventrikel vs gyncancer.
Diagnos a kan reciprokt stödja diagnos b - inom en verksamhet (njurcancer-prostata).

Dalarna Kritik mot nivåstruktureringen, brist på kompetensförsörjning, för akuta flöden och benign kirurgi.
Kvalitetsuppföljning inte bara antal ingrepp, påtalar bla vikten av att titta på volymer/operatör
Bra samarbete överlag gyn, förbättringar behövs kring MDK – tidsaspekten.
Omtag för ffa urologin, kritik mot Örebro som inte följer avtalet avseende prostatektomier
Samsyn kring indikationer – för ökad jämlikhet önskas
Akutkirurgikompetens måste finnas i Mora eftersom Falun inte har kapacitet att ta över
Förlossningsverksamheten skapar behov av bukkirurgisk kompetens

Gävleborg Urologin uppvisar en generell kapacitetsbrist.
Viktigt komma igång med gemensam produktionsplanering.
Kvalitetsparametrar in i uppföljningen!

Region Örebro län Ta hela ansvaret, inkl säkerställa kapacitet och sköta komplikationer.
Ta in radioterapin i nivåstruktureringen
MDK bör rekommendera utförande där väntetid är kortast.
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Problem och utmaningar

Region Uppsala Svårt ”bli av med pat” postop. Ledtid onödigt lång MDK -> op blåsca.
Övre GI avtal AS – USÖ följs ej av Ö-o. Sthlm skickar inte analcancer.
Kostnadsneutralt avtal inom regionen, både benignt och malignt.
Cervixca stor del av kir i Uppsala, Örebro har begränsad kapacitet.
Kompetensbrist inom Urologin.

Västmanland Inga njurpatienter från Sörmland, har haft möte 3 sept, har justerat MDK, bättre njururolognärvaro och 
skaffat RF-resurs.
Komplikationer inom cystektomier, både UAS och USÖ.
Leverronden med lång stand-by, kirurg och onkolog väntar i 1 timme. Får tillbaka pat som inte är 
stabila.
Även om man kan förstå att USÖ gör prostatektomi så borde Örebro lyft frågan innan. Pankr/Lever, för 
låg kapacitet i UAS, väntetider.

Sörmland Man skickar inte njurca till Västmanland men bra möte nyligen öppnar kanske dörren. Man har en bit 
kvar med processerna inom länet. Uppföljning av peniscancer fungerar inte bra.
Njurcancerväntetiderna avancerade fall för långa 6 v.

Värmland Palliativa patienter inom vulva skickas utomläns, ej rimligt.
När andra skickar till S-län kommer remisserna försent.

Dalarna Har själva bristande täckningsgrad i register kring en del diagnoser, bl.a. njurcancer
UAS påbörjat robot för Cystektomier, ser komplikationer och saknar dialog kring detta.
Långa transporter för Vulva patienter, ökad flexibilitet utifrån pat tillstånd behövs.
Önskar att hela flödet per diagnos tas med i arbetet med nivåstrukturering

Gävleborg När man skickar ifrån sig en diagnos till annat landsting, hur långt sträcker sig ansvaret, 
tex när kapaciteten sviktar?

Region Örebro län Väntetider för lever/pankreas på gränsen till oacceptabla
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Behövs ett sjukvårdsregionalt omtag för vissa områden/diagnoser?

Region Uppsala För Uppsala är urologin ok men ur ett sjv.reg perspektiv kan finnas 
behov inom urologin, pga urologbrist.

Västmanland Urologin bör ses över, men problem även inom pankreas och lever.
Positiva till gem produktionsplanering. Föra in kvalitetsparametrar.

Sörmland Positiva till gem prodplanering. Föra in kvalitetsparametrar. Se över 
urologin.

Värmland Se över kapaciteten i hela regionen, samordna (gemensam 
produktionsplanering)

Dalarna Urologin

Gävleborg Urologin

Region Örebro län Urologin
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Övergripande konklusioner

Urologin behöver ett omtag

Övergripande produktionsplanering

Resultatrapporter ska inkludera kvalitetsparametrar

Utred möjligheterna till utökad produktionsplanering/arbetsfördelning inom onkologin

+Tillit!
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Urologisk sjukvårdsregional nivåstrukturering – omtag 

• Ta fram ett förslag på hur vårdstrukturen och ansvarsfördelningen 
ska se ut i sjukvårdsregionen

• Konsekvensbeskrivningar och förslag på ur de kan hanteras ska 
ingå i förslaget

• Aspekter att ta hänsyn till
– Hela vårdkedjan
– Hela urologiska flödet inkl. begina tillstånd och akuta flöden
– Hur formerna för samverkan kring utveckling, forskning och kompetensutveckling kan se 

ut
– Gemensam produktionsplanering

• Hur ska processen läggas upp?
 Vem/vilka kan hålla ihop och samordna arbetet?
 Vilka behöva involveras?
 Tidsplan?





Tarmcancerscreening 
Styrgruppsmöte Västerås 18-19 sept 2018
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Bakgrund
• 2011 bedömde SoS tarmcancerscreening som ett forsknings- och 

utvecklingsområde

• SCREESCO-studien (Screening of Swedish colons) planerades och 
startade 2014

• 2014 beslutade SoS att rekommendera allmän tarmcancerscreening

• RCC och landstingen kom överens om att fullfölja genomförandet av 
SCREESCO-studien

• Detta skulle förbereda och skapa förutsättningar för ett samordnat införande 
av allmän screening

– Landstingen har riggat ett system för kallelse till koloskopier
– Koloskopiutbildning har ökat kvaliteten på koloskopister
– Koloskopiresurserna har ökat
– En forskningsdatabas med koloskopivariabler finns som kan omformas till ett 

uppföljningsregister för screening
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SCREESCO-studien
• En Svensk multicenterstudie med 33 deltagande sjukhus i 18 landsting
• Startade feb 2014
• Syfte - att visa om screening minskar dödligheten i tarmcancer och att 

belysa vilken metod som är bäst, avföringsprov eller direktskopi
• Tre-armad studie där slumpmässigt utvalda 60-åriga kvinnor och män 

randomiseras till
1. 20 000 personer inbjuds till koloskopi vid ett tillfälle
2. 60 000 personer erbjuds att lämna två avföringsprov med två års mellanrum
3. 120 000 personer utgör en kontrollgrupp som inte screenas

• Undersökning av deltagarnas upplevelser och hälsoekonomiska 
beräkningar ingår

• Uppföljningstiden för de primära effektmåtten, insjuknande och död, är 
satt till 15 år

• Inklusion i studien klar under 2019
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Förslag till införande

• RCC samverkan och SoS screeningråd överens om allmänt 
införande av tarmcancerscreening  med start 2019

• Alla kvinnor och män i åldern 60-74 år erbjuds lämna 
avföringsprov (FIT) vart annat år

• De med positivt testsvar erbjuds koloskopiundersökning

• Innebär 16 000 screeningskopier årligen då programmet är fullt 
utbyggt 

• Mer än 1,5 skopier/100 invånare och år behövs för att klara full 
screening utan undanträngning av övriga koloskopier i 
sjukvården
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Nuläge (2016)
Ca 120 000 koloskopier/ år i Sverige, av dessa görs ca 3 500 i SCREESCO-
studien
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Patologi

• Vid ca 30-40% av screeningskopierna leder till provtagning 
som skickas för patologisk analys

• Fullt utbyggd screening kommer att innebära 5 000-6 000 
preparat/år 

• Svensk patologisk förenings grupp för tarmpatologi (KVAST-
gruppen) deltar i arbetet
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IT-system och kvalitetsaspekter

2018-10-15 Pia Jestin | Styrgruppsmöte sept 2018



Kvalitetsindikatorer
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Varje 1 % ökning ADR = 
3 % minskning risk CRC
(Corley, NEJM 2014)

ADR
8-19%

ADR
34-53%

Daniel Sjöberg
Medicinkliniken
Falu lasarett
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