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ÖVERGRIPANDE DEL TILL REDOVISNINGARNA
RCC Uppsala Örebro har under året stöttat landstingen/regionerna (fortsättningsvis benämnda
som landstingen) i detta arbete. RCC:s arbete sammanfattas kort nedan tillsammans med en
sammanfattning av landstingens rapporter.

Regionalt stöd
Liksom tidigare år har RCC Uppsala Örebro anordnat två möten för sjukvårdsregionens lokala
projektledare för SVF-införandet. Mötena har syftat till att ge stöd i skrivandet av handlingsplaner
och rapporter, lyfta regionsgemensamma frågor samt utbyta erfarenheter och delge varandra goda
exempel. Vid mötena har förutom lokala projektledare även ledtidssamordnare, SVFkoordinatorer, primärvårdsrepresentanter, kommunikatörer och IT-ansvariga från
sjukvårdsregionens landsting deltagit.
Utöver de regionala mötena har två personer vid RCC Uppsala Örebro fungerat som stöd i det
löpande arbete med införandet av SVF. Dessa personer har även fungerat som länk mellan den
nationella nivån och den lokala nivån i SVF-arbetet.
Den särskilda satsningen i år gällande kvalitetssäkring av SVF-ledtidsregistrering har diskuterats
extra vid dessa möten. Landstingen har utifrån inlämnad projektplan tilldelats medel för internt
kvalitetssäkringsarbete. En slutrapportering av respektive projekt ska göras i början av 2019.
Utöver landstingens eget arbete med de lokala projekten har en person på RCC funnits tillgänglig
för frågor och fungerat som stödperson. Denna person har även deltagit i den nationella
projektgruppen för kvalitetssäkring av SVF-data på 20%. Till den nationella projektgruppen har
RCC Uppsala Örebro dessutom avsatt ytterligare en person på 10% arbetstid. Båda har aktivt
deltagit i framtagandet av den nationella ledtidsrapporten samt i det nationella
beräkningsunderlaget för 2020-målet.
För flera diagnoser har respektive regional vårdprocessgrupp, med stöd från processkoordinator
på RCC, arbetat med att ta fram checklistor och remissmallar för att underlätta flytt av patienter
över landstingsgränser då detta ofta upplevs krångligt och ger långa ledtider.
I arbetet med framtagande och införandet av i E-MVP har det regionala nätverket för
kontaktsjuksköterskor varit mycket aktivt under året. RCC har arrangerat och deltagit i två
regionala workshops under året, där även SKL:s projektledare för E-MVP deltagit. Från hösten
2018 har RCC anställt en projektledare på 50% för ytterligare stöd till landstingen i
implementeringsarbetet.

RCC:s sammanfattning av sjukvårdsregionens rapporter
Nedan finns sjukvårdsregionens rapporter sammanfattade i övergripande kapitel.
Nuläge




Årets tre nya standardiserade vårdförlopp är införda i sjukvårdsregionens alla landsting.
Sjukvårdsregionen har gemensamt under året arbetat med de standardiserade vårdförlopp
som går över landstingsgränser, bland annat genom:
o att göra den framtagna rutinen känd i berörda verksamheter
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o att återkommande följa upp frågan vid diagnosspecifika dialogmöten i berörda
processer
o att anordna separata möten i de processer där följsamheten till rutinen varit lägst
Utvecklingsarbete och utmaningar






Landstingen har generellt beskrivit färre risker för undanträngningar/omprioriteringar i
årets rapport än tidigare. För de områden som beskrivits har lämpliga åtgärder vidtagits.
Den största kvarvarande risken för undanträngning är den generella bristen på urologer i
sjukvårdsregionen samtidigt som tratten till de urologiska SVF:erna upplevs som vid. En
sjukvårdsregional strategisk diskussion för att komma till rätta med detta förs löpande.
Alla landsting sjukvårdsregionen använder sig av Min Vårdplan och deltar i
utvecklingsarbetet kopplat till e-MVP.

Information och förankring





Alla landsting i sjukvårdsregionen har involverat patienter- och närstående i SVF-arbetet
under året. I fler av landstingen har det även lett till ökad patientmedverkan inom andra
områden i cancervården.
Alla landsting har utifrån behov i det egna landstinget försett sina medarbetare med
information rörande SVF-arbetet, ex. utbildningsdagar, lathundar och information på
intranät.

Uppföljning






Alla landsting i sjukvårdsregionen har utvecklat sina rutiner kopplade till registrering av
SVF för att säkra att rätt patienter kodas och att koderna sätts vid rätt tidpunkt.
Alla landsting har utvecklat sina interna rapporteringssystem för att på ett överskådligt
sätt kunna visualisera SVF-processen, följa del-ledtider och fånga upp eventuella
felaktigheter i registreringen.
Alla landsting har använt sig av PREM-enkäten under 2018 och analyserat dess resultat,
även för årets tre nya SVF.

Erfarenheter av årets arbete och fortsatt planering




Alla landsting i sjukvårdsregionen har en plan för hur SVF-arbetet ska bli en integrerad
del av landstingens ordinarie verksamhet.
Alla landsting för en intern dialog om hur målen för 2020 ska kunna uppnås. Att 70% av
alla cancerpatienter ska utredas enligt SVF upplevs nåbart, medan att 80’% av dessa ska
utredas inom stipulerad tid upplevs som en större utmaning. Åtgärder för att nå målen är
under framtagande.
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