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Bakgrund:	  

•  Bygger	  på	  NaDonellt	  Vårdprogram	  (2012)	  
•  SyKe:	  aL	  säkra	  konDnuitet	  och	  minska	  ledDder	  
	  
•  Lokal	  utveckling	  av	  funkDon	  
•  Processamordnare/koordinator	  	  
•  Förbokade	  Dder	  för	  undersökningar	  och	  
behandlingar	  



	  	  	  Flödesschema	  för	  vårdförloppet	  



Ingång	  i	  SVF	  
•  Remiss	  vid	  misstanke:	  
	   	   	   	   	   	   	  NyDllkomna	  sväljsvårigheter	  	  

•  Järnbristanemi	  	  
•  KraKig	  oförklarad	  viktnedgång	  
•  NyDllkommen	  Ddig	  mäLnadskänsla	  sedan	  
minst	  tre	  veckor	  

•  GastrointesDnal	  blödning	  
•  NyDllkomna	  kräkningar	  sedan	  minst	  tre	  
veckor	  

•  FILTERFUNKTION:	  	  	  	  	  	  	  	  gastroskopi	  -‐eKer	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  remissgranskning	  



Välgrundad	  Misstanke	  

=	  Fynd	  vid	  gastroskopi	  eller	  PAD-‐svar	  

•  Om	  undersökningsfynd	  vid	  gastroskopin	  ger	  misstanke	  
om	  cancer	  ska	  paDenten	  remiLeras	  Dll	  utredning	  utan	  
aL	  PAD-‐svaret	  inväntats.	  

	  	  
•  Om	  undersökningsfyndet	  inte	  ger	  misstanke	  om	  cancer	  
ansvarar	  endoskopisten	  för	  aL	  bevaka	  PAD-‐svaret	  och	  
remiLera	  paDenten	  Dll	  utredning	  om	  svaret	  ger	  
välgrundad	  misstanke	  om	  cancer	  eller	  återremiLera	  
paDenten	  om	  cancermisstanken	  avskrivits.	  	  



Utredning	  



Utredning-‐	  matrismodell	  
Resultat av utredningarna  Åtgärd 

Block A bekräftar cancermisstanken och 
kurativt syftande behandling kan vara 
aktuell 

Block B utförs 

Block A bekräftar cancermisstanken men 
kurativt syftande behandling bedöms inte 
vara aktuell 

Inga fler utredningar krävs innan MDK 

Block A avfärdar misstanken om cancer Det standardiserade vårdförloppet avslutas 
omedelbart  

Det finns misstanke om 
metastasförändringar men 
undersökningarna från block A är inte 
konklusiva. 

Block C utförs 

Annan malign tumör upptäcks som inte 
omfattas av detta vårdförlopp 

Det standardiserade vårdförloppet avslutas 
omedelbart och patienten remitteras till 
relevant enhet 



MDT	  

•  inför	  behandlingsbeslut	  i	  samband	  med	  
diagnos	  

•  inför	  beslut	  om	  ändrad	  behandlingsstrategi.	  
	  
•  Kirurg,	  onkolog,	  radiolog,	  processamordnare,	  
kontaktsjuksköterska	  



InformaDon	  och	  kommunikaDon	  

•  Inom	  ramen	  för	  SVP	  definieras	  paDentens	  
delakDghet	  och	  rä^ghet	  Dll	  informaDon.	  
Definierar	  också	  paDentansvaret	  genom	  
processen.	  	  

•  	  Välinförmerad	  paDent	  genom	  processen	  



LedDder	  remiss-‐diagnos	  



LedDder	  remiss-‐terapibeslut	  



Andel	  fall	  som	  diskuterats	  på	  MDT	  



Hur	  implementera	  modellen	  lokalt?	  

•  Processprincipen	  finns	  sedan	  eL	  par	  år	  
etablerad	  i	  Göteborg	  

•  Viss	  kriDsk	  massa	  ffa	  för	  bokningsbara	  Dder	  	  

•  Sällandiagnos?	  -‐Samla	  flera	  diagnoser	  under	  
eL	  paraply	  organisatoriskt?	  


