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Uppdragets avgränsning och plats i organisationen 
 Funktionen benämns Koordinator SVF. 

 Koordinatorn har ett skriftligt uppdrag av verksamhetschefen, förvaltningschef, landsting/regionledning eller 

motsvarande. 

 Ingår i nätverket koordinatorer SVF som samordnas av RCC Stockholm Gotland 

 Koordinatorn har uppdrag och mandat att säkra att SVF följs och att beställda undersökningar genomförs. 

Utbildning/kunskap/önskade egenskaper 
 Relevant formell och reell kompetens, såsom undersköterska, medicinsk sekreterare eller i vissa fall 

sjuksköterska. 

 God kännedom om den aktuella diagnosen och det standardiserade vårdförloppet. 

 Starkt patientfokus och dokumenterat god förmåga att samarbeta i team.  

 Servicekänsla samt stark social kompetens och problemlösningsförmåga 

 God IT-vana 

 Speciellt framtagen utbildning för koordinator SVF arrangerad av Regionalt Cancercentrum. Önskvärt att 

koordinatorn genomgår denna inom första året med bibehållen lön. 

Funktion 
Koordinatorns roll är att boka in undersökningar inkluderade i de standardiserade vårdförloppen samt följa 
tillgänglighet och aktuella väntetider.  
I koordinatorns uppgifter ingår att: 

 Ta emot märkta remisser samt märka remisser som uppfyller kriterierna för standardiserat vårdförlopp efter 

remissgranskning av läkare. 

 Boka in tider för undersökning i enlighet med det standardiserade vårdförloppet och tillse att 

undersökningstiderna hålls liksom att de i vårdförloppen ingående undersökningarna görs. 

 Se till att svar på undersökningar, provtagningar föreligger vid tex läkarbesök.  

 Se till att patienten får information om sina undersökningstider och sitt utredningsförlopp.  

 Informera patient och närstående om cancerrådgivningen, patientföreningar samt hänvisa till t.ex. 

kontaktsjuksköterska eller annan då det finns behov av särskilt stöd. 

 Säkerställa aktiva överlämningar inom ramen för SVF till andra vårdgivare, även över landstingsgränser, och 

informera patient härom. 

 Registrera och följa ledtider för vårdförloppen och rapportera vidare. 

 Informera verksamhetsansvarig eller motsvarande löpande samt vid avvikelser. 

System med förbokade/garanterade tider i utredning och start av första 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 tillgänglig via lämpliga kanaler året runt, kontorstid, måndag – fredag. Direktnummer ska dessutom finnas 

och remittent, patient/ närstående ska informeras därom. 

 Har ersättare vid frånvaro. 

 Är patientens kontakt vid frågor kring förloppet/bokningar 



 

 


