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Tidig information och delaktighet om 
VAD och HUR

� Allmän information om VAD november 2014 - på 
Hälsovalsmöte.

� Information om VAD samt diskussion om HUR 13 januari 
2015 i tvärprofessionell sammansättning med deltagare från 
alla förvaltningarna. Farhågor? Vinster? Hur angripa? Hur få 
alla med?

� Information om VAD samt projektorganisationens 
sammansättning på BEC- respektive Hälsovalsmöte i februari 
2015. 



Projektorganisation standardiserade vårdförlopp



Primärvårdsgruppens arbete

� Start av primärvårdsgrupp i mars 2015

� Primärvårdsgruppens sammansättning: chefer med olika 
professionsbakgrund och spridning i länet, en privat 
chef/läkare, hälsovalsenhetsrepresentant samt en 
sammanhållande chef för gruppen

� Efterfrågan på HUR införandet skulle ske – vilka informations-
och utbildningsinsatser önskades – både på BEC/MAL-möte 
och Hälsovalsmöte våren och dec 2015.

� Primärvårdsgruppen utarbetade flödesschema för varje 
förlopp. 

� Möte mellan primärvårdsgruppen och respektive 
flödesansvariga representanter från för att sammanlänka 
processen och bli överens om remissmallarnas innehåll och 
utseende.



Vårdförloppen inom primärvården

Primärvården dessutom på Navet:
Kortversioner vårdförlopp
Flödesscheman vårdförlopp 







Nya remissmallar i Cosmic 
– från 21 september 2015

Beroende på vilken 
diagnos som väljs, visar 
sig de symtom som 
skall vara uppfyllda, för 
att välgrundad 
misstanke skall uppstå.



Remiss Standardiserat vårdförlopp kirurgi/urologi visar val av två diagnoser (kommer att utökas)

Vid val av diagnos öppnar sig en ruta för val av kriterier för misstanke.



Exempel på övriga fält i remissmallarna som är gemensamma:



Film om arbetet med standardiserade vårdförlopp

Filmen (drygt sex minuter lång)



Informationspaket på intranätet innehållande:

� Powerpointmaterial och textstöd till hjälp för chefer/MALar vid 
information till medarbetarna

� Film övergripande som komplement

� De långa bakgrundsbeskrivningarna

� Kortversionerna för Primärvården

� Flödesschema för Primärvården

� Smartassfilm om remissutfärdande

� Ledtidsinformation (från remiss primärvård till första besök 
sjukhusspecialist) 

� Patientinformationsbladen –hänvisa till 1177.se (som stöd och 
komplement)

� Blad för utskrift med alla förlopp - ”flärp” till datorskärmen





Informationsblad

• Till patient vid besök:
ligger under fliken
Standardiserat 
vårdförlopp-cancer/     
Informationsmaterial



Standardiserade vårdförlopp 2015 - 2016
De fem första vårdförloppen – införda 21 september 2015: 

• Akut myeloisk leukemi (Blodcancer) 

• Huvud- och halscancer

• Matstrupe- och magsäckscancer

• Prostatacancer

• Cancer i urinblåsa och urinvägar

Fyra vårdförlopp – införda 31 mars: 

• CUP – cancer utan känd primärtumör

• Lungcancer

• Lymfom

• Tjock- och ändtarmscancer

Sex vårdförlopp – införda 31 maj: 

• Bukspottkörtelcancer

• Cancer i galla och gallvägar

• Hjärntumörer

• Levercancer

• Myelom

• Äggstockscancer

Tre vårdförlopp – införas 15 september: 

• Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

• Bröstcancer

• Malignt melanom



Standardiserade vårdförlopp 2017

• 15 februari
– Analcancer

– Akut leukemi (revidering av Akut myeloisk leukemi (AML) samt ny Akut lymfatisk 
leukemi (ALL))

– Livmoderhalscancer

– Livmoderkroppscancer

– Maligna Lymfom (reviderat) inklusive kronisk lymfatisk leukemi

– Sköldkörtelcancer

– Skelett och mjukdelssarkom

• 15 mars
– Njurcancer

– Peniscancer

– Testikelcancer



Statistik

• BO-rapport

– Enhetschefer ser statistik över hur många och inom vilka förlopp ens 
enhet har skickat remiss för SVF jämfört med andra

– Statistik finns ner på remittentnivå. 

– Nås via:

• Starta Business Objects (BO) och gå till följande plats i 
katalogträdet : Public Folders/Funktionsspecifika rapporter/SVF 
Primärvård/ rapporten heter ”SVF Skickade remisser PV”. 

• https://bo.lkl.ltkalmar.se:8443/BOE/OpenDocument/opendoc/openD
ocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=AT3.40TaPIVJt945Fu80iXU



Statistik –antal remisser i olika förlopp



Statistik – remisser per enhet



Statistik – på läkarnivå



Reflektioner

� Primärvårdens delaktighet

� Flödesschemana toppen

� Enkelt att remittera

� Patienterna positiva till 
snabb utredning

� Kan skapa oro

� Informationen viktig

� Effektiva utredningar 

� Snabba besked till patienten

� Jämlik vård

� Börjar bli många förlopp

� Svårt att hålla reda på

� Många lite mer ovanliga 
förlopp

� ”Luddiga” 
symtom/misstankar

� Samma symtom i flera 
förlopp – vilket välja?

� Farhåga att vi slutar 
tänka

� Undanträngningseffekt



Nu har vi slagit rot, 
men det krävs vätska och näring
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