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Förutsättningar

§ Stora  patientgrupper  

§ Korta  ledtider

§ Misstanken  uppstår  oftast  i  primärvården

§ Många  tider  behövs  på  röntgen

§ Många  preparat  till  patologen
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Vad  gjorde  vi  först?
§ Utsåg  en  koordinator  i  varje  vårdförlopp
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Röntgen

§ Hur  skall  vi  klara  av  att  få  gjort  en  CT-urografi  innan  första  besöket  

på  urologen?

- träffade  ansvariga  på  röntgen  och  utarbetade  ett  förslag  på  

16  reserverade  tider  i  veckan

- tiderna  bokas  av  koordinatorn  på  urologen  som  ser  till  att  det  finns  aktuella  

blodprover

- koordinatorn  har  delegering  att  skriva  röntgenremissen
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Patologen

§ Vad  kan  vi  göra  för  att  underlätta  för  patologen?

- det  skall  tydligt  framkomma  på  remissen  att  patienten  ingår  i  SVF

- preparatet  skall  komma  snabbt  till  patologen  – transport  2  ggr  /  dag  i  

separata  lådor
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Inkommande  remiss
§ Fax  – registreras  på  urologmottagningen  och  bedöms  samma  dag.  

Koordinatorn  bevakar.

§ Post  till  remissportalen  – kommer  elektroniskt,  märks  som  SVF,  

läggs  som  ett  högprioriterat  ärende,  bedöms  samma  dag  eller  dagen  

efter.

Aktuellt  telefonnummer,  tagna  blodprover,  information  om  blodförtunnande  

mediciner,  tolkbehov  och  information  att  om  sjukhuset  ringer  så  är  det  från  

okänt  nummer.
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Tid  på  mottagningen/operation

§ Koordinatorerna  bokar  läkarbesök  på  reserverade  SVF-tider.  Helst  

ska  kontakt  med  patienten  ske  per  telefon.

§ Vid  fynd  av  tumör  i  urinblåsan  finns  möjlighet  att  göra  en  TUR-B  

direkt  på  mottagningen  

§ Operationskoordinatorn  finns  på  mottagningen  – kontakt  kan  ske  

direkt
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Metastasutredning  för  patienter  med  prostatacancer.

§ Reserverade  tider  finns  för  skelettscintigrafi  och  CT-buk.

Patienten  får  med  sig  sin  tid  i  samband  

med  läkarbesöket  på  mottagningen  och  om  CT- buk  

skall  göras  skickas  även  kontrastmedel  med.
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Vad  krävs  för  att  vi  skall  lyckas?

§ Tidig  kontakt  från  mottagningen  med  andra  berörda  verksamheter

§ Reserverade  tider

§ Vårdförloppskoordinatorer

§ Planering  tillsammans  med  patienten,  primärvården,  andra  kliniker  i  

regionen  och  privata  vårdgivare

§ Utbildning  om  vårdförloppen

§ Att  arbeta  på  ett  nytt  sätt

§ Att  arbeta  tillsammans  för  att  klara  ledtiderna!
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……...kanske  viktigast!

Skapa  ett  system  där  vi  i  verksamheten  enkelt  kan  
få  ut  statistik  och  följa  patientens  väg  i  

vårdförloppet  .  
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Tack  för  mig!
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