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Funktionsbeskrivning för  
Koordinator för standardiserade vårdförlopp 

Uppdragets avgränsning och plats i organisationen 

 Funktionen benämns koordinator. 

 Koordinatorn har ett skriftligt uppdrag av verksamhetschefen, förvaltningschef, 
regionledning eller motsvarande 
 

Önskvärd utbildning/kunskap 

 Relevant utbildning, såsom medicinsk sekreterare, undersköterska eller sjuksköterska 

 Kunskap om den aktuella diagnosen och det standardiserade vårdförloppet 

 God IT-vana 

 
Funktion 

Koordinatorns roll är att boka in undersökningar inkluderade i de standardiserade 
vårdförloppen samt följa tillgänglighet och aktuella väntetider. Koordinatorn har också en roll 
att säkra att vårdförloppen följs och att beställda undersökningar genomförs.  
 
I koordinatorns uppgifter ingår att: 

 Vara första kontakt med remittent 

 Ta emot och märka remisser som uppfyller kriterierna för standardiserat vårdförlopp 

 Boka in tider för undersökning i enlighet med det standardiserade vårdförloppet och 
tillse att undersökningstiderna hålls liksom att de i vårdförloppen ingående 
undersökningarna görs 

 Ta kontakt med patienten för att ge patienten undersökningstider och förklara 
utredningsförloppet. Hänvisa patienten vidare till t.ex. kontaktsjuksköterska då det finns 
behov av särskilt stöd. 

 Säkerställa aktiva överlämningar till andra vårdgivare, även över landstingsgränser, och 
informera patient härom 

 Registrera och följa ledtider för patienterna i vårdförloppen 

 Informera verksamhetsansvarig eller motsvarande vid avvikelser i ledtider 
 
Systemet med förbokade tider i utredning och behandling är en förutsättning. 

 
Tillgänglighet 

Koordinatorn: 

 är den person som remittent i första hand kontaktar då de har en patient med 
välgrundad misstanke för en cancersjukdom som ingår i vårdförloppet 

 är tillgängligt året runt, kontorstid, på telefon, måndag -fredag, med direktnummer till 
patient och närstående 

 har ersättare vid frånvaro 
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Funktionsbeskrivning för  
Lokal processledare för standardiserade vårdförlopp 

Uppdragets benämning 

 Funktionen benämns lokal processledare 

 Lokal processledare har ett skriftligt uppdrag av områdeschef eller förvaltningschef 
(uppdragsgivare) 

 
Funktion och uppgifter 

Processledarens huvudfunktion är att leda arbetet med att utveckla den lokala 
vårdprocessen/vårdförloppet och medverka till att uppsatta mål uppnås. Processledaren ska 
tillsammans med företrädare för berörda verksamheter och yrkesgrupper: 

 

 beskriva och vidareutveckla den lokala vårdprocessen för den aktuella patientgruppen 
med utgångspunkt från styrande dokument och beslut  

 medverka till att skapa ett effektivt flöde av patienter i det aktuella vårdförloppet  

 fortlöpande följa upp vårdförloppets kvalitet, ledtider med mera och återkoppla resultat 
till berörda chefer och medarbetare för dialog och förbättringsarbete. 
 

I sin funktion har processledaren stöd av vårdförloppskoordinator, logistiker, 
verksamhetsutvecklare, verksamhetschefer m fl. Uppdragsgivaren 
(områdeschef/förvaltningschef) stöder fortlöpande processledaren i sin funktion och 
medverkar till att skapa förutsättningar för processledarens arbete. 

 
Regionalt samarbete 

Processledaren ingår i den regionala vårdprocessgruppen för den aktuella 
vårdprocessen/vårdförloppet tillsammans med andra lokala processledare och regional 
processägare (sammankallande). I den regionala vårdprocessgruppens uppdrag ingår att: 

 

 utarbeta förslag till styrande dokument (regionala medicinska riktlinjer)  

 beskriva den regionala vårdprocessen och den övergripande arbetsfördelningen inom 
processen samt att ange förslag till mål och indikatorer för uppföljning 

 medverka till att ta fram underlag för kompetensförsörjning ur ett processperspektiv  

 följa upp vården inom diagnosområdet och återkoppla resultat till regional och lokal 
nivå  

 utbyta erfarenheter och medverka till ett regionalt och lokalt lärande om den aktuella 
vårdprocessen/vårdförloppet 
 

 

 


