
Till föreningsordförande och andra berörda. 2015-03-06

Regeringens 4-åriga projekt för kortare köer i cancervården är igång. Det går under 
rubriken Standardiserade VårdFörlopp (SVF) eller mer populärt Varje Dag Räknas.

För att få del av de avsatta medlen ska varje landsting i mitten av mars till sitt RCC ha 
redovisat sina planer hur projektet skall genomföras. RCC sammanställer och 
vidarebefordrar till regeringen. En bra beskrivning av detta arbete finns här:

http://www.cancercentrum.se/Global/RCC
%20Samverkan/Dokument/Miljardsatsningen/Kortinfo_v
%c3%a4ntetidsatsning_150126_bil.1_rev26jan.pdf 

Prostatacancervården har de ojämförligt längsta väntetiderna. Vår diagnos är också en av 
de fem som inleder projektet. Landstingen måste därför omedelbart starta jobbet med att 
införa SVF för prostatacancer. Utgångspunkten för detta arbete är:

http://www.cancercentrum.se/Global/RCC
%20Samverkan/Dokument/Miljardsatsningen/Standardiserade%20v%c3%a5rdf
%c3%b6rlopp/stand_v%c3%a5rdf%c3%b6rlopp_prostata_2015-01-19.pdf  

I landstingens uppdrag ligger att samverka med patientrepresentanter. Det är viktigt att vi
i varje län har personer som bevakar detta. Om ingen kontakt tagits från landstinget bör 
föreningen ta initiativ för att bli delaktiga. Förbundet erbjuder stöd via oss nedan. Vi 
kommer också att ta upp frågan vid förbundsstämman i april och i utbildningen Lyftet II.

Från förbundets sida ger vi här några stolpar som vi är övertygade kommer att ge ett 
mervärde för patienter och bidra till att vårdförloppen kan uppnå de uppsatta målen.

 Det ska inrättas en koordinatorsfunktion som ska säkra vårdförloppet och undvika 
onödiga väntetider. (Obs! Tid till detta får inte tas av kontaktsjuksköterskas 
ordinarie arbete) 

 Det ska finnas en väl organiserad MDK (MultiDisciplinär Konferens). 

 Det ska för patientgruppen finnas förbokade tider för röntgen, MR- och PET-
undersökningar etc.

 Det ska finnas en namngiven kontaktsjuksköterska för varje patient.

 Det ska finnas väl uppbyggda rutiner för Second opinion.

All information, dokument mm finns på www.cancercentrum.se  , klicka under bilden Alla 
Dagars Räknas. Se också kommande nr av Prostatanytt. 

Har ni frågor kring standardiserade vårdförlopp kan in kontakta:

Calle Waller 0705 527 315 calle.waller@partnershipforeurope.se 

Kent Lewén 0709-31 30 03 kent@lewen.nu 

Bernt Åslund 0706 89 89 58 bernt.aslund@gmail.com 
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