INFÖRDA FÖRLOPP
• Akut leukemi (AML och ALL)

VARJE DAG
RÄKNAS

• Allvarliga ospecifika symtom
• Analcancer

Nationell satsning
för kortare väntetider
i cancervården

• Bröstcancer (välj prioritet SVF på
mammografiremissen)
• Buksarkom*
• Bukspottskörtelcancer
• CUP - cancer utan känd
primärtumör
• Gallblåse- och gallväggscancer
• Hjärntumör
• Hudmelanom
• Huvud-halscancer
• Levercancer
• Livmoderhalscancer

UPPFÖLJNING OCH RESULTAT
Publik redovisning av väntetiderna
finns sedan november 2016 på
cancercentrum.se.
I satsningen ingår även att följa upp
patienternas upplevelser med en
nationell enkät med patientrapporterade erfarenhetsmått (PREM).

• Livmoderkroppscancer

för medarbetare

• Lungcancer
• Maligna Lymfom inkl KLL
• Matstrupe- och magsäckscancer
• Myelom
• Neuroendokrina buktumörer*
• Njurcancer
• Peniscancer
• Prostatacancer
• Skelett- och mjukdelssarkom
• Sköldkörtelcancer
• Testikelcancer
• Tjock- och ändtarmscancer
• Urinblåse- och urinvägscancer
• Vulvacancer*
• Äggstockscancer
* Dessa förlopp startar under 2018

KORT OM
STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP
CANCER

KONTAKT
För frågor ring vårdförloppskoordinatorerna
telefon 0470-58 88 68
eller
Tina Eriksson, cancersamordare,
telefon 0470-58 97 44
tina.eriksson@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se/svf

www.regionkronoberg.se/svf

SÅ FUNGERAR DET I REGION KRONOBERG

STÖD OCH INFORMATIONSMATERIAL

Standardiserade vårdförlopp beskriver vilka kriterier som ger en välgrundad
misstanke och vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom
respektive cancerdiagnos, samt vilka maximala tidsgränser som gäller för de
olika åtgärderna. Syftet med satsningen är att korta väntetiderna och minska de
regionala skillnaderna i cancervården med målet att få en mer jämlik vård med
ökad kvalitet och mer nöjda patienter. 2017 är 28 förlopp införda och under 2018
kommer ytterligare tre förlopp att införas, se sista sidan.

På Region Kronobergs
vårdgivarwebb hittar du
information om alla förlopp. Här finns kontaktuppgifter, kortversioner,
patientinformation, med
mera.

Som stöd i arbetet finns en ny funktion, vårdförloppskoordinatorer, som hjälper
er att koda och som centralt följer upp ledtiderna.

Sök på intranätet
eller gå direkt till

SVF kan starta på olika sätt
SVF kan starta via remiss från vårdgivare, eller vid ett röntgensvar, en operation,
med mera. Det kan starta i primärvården, men också på exempelvis akuten, i
tandvården eller inom specialistvården.
Till dig som skickar/dikterar remiss:
• Välj rätt remiss och cancerutredning. Vid diktering ange tydligt att det ska vara
en cancerutredningsremiss.
• Se till att det tydligt står i journalen att ett SVF-förlopp är startat

www.regionkronoberg.se/svf
Du kan enkelt lägga till
sidan som en favorit
under Mina genvägar på
intranätet!
RCC:S APP

Informera patienten
En av grundpelarna i satsningen för kortare
väntetider i cancervården är att ha välinformerade patienter, vilket också styrks av patientlagen.
Patienten ska få muntlig och skriftlig information
om när en utredning startar enligt SVF och vad
det innebär. Extra viktigt att informera om att
sjukvården ofta ringer från dolt nummer.
I Region Kronoberg har vi tagit fram en gemensam patitientinformation för alla standardiserade
vårdförlopp. Du hittar den på vårdgivarwebben.

Ladda gärna ned appen från
Regionalt cancercentrum med
alarmsymtom för cancer, alla
fastställda SVF, kortversioner,
vårdprogram för diagnoser med
SVF.

