
 

 

 
 
 

INBJUDAN TILL FÖRBÄTTRINGSPROGRAM 
 

 
Stöd i arbetet med införande av 
standardiserat vårdförlopp 
 
 
Välkommen att anmäla team till förbättringsprogram med syfte att ge teamet stöd i 
arbetet med införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården. 
Programmet är öppet för diagnosprocesser inom Södra sjukvårdsregionen. I första 
hand avser programmet de cancerdiagnoser som inför standardiserade vårdförlopp 
under 2015-2016. 
 
Programmet fokuserar på patientprocessarbete, förbättringskunskap och produktions- och 
kapacitetsplanering med målet att arbeta mot det för processen uppsatta SVF. 
 
Förbättringsprogrammet anordnas i samarbete mellan RCC Syd och Enheten för strategisk 
kvalitetsutveckling, båda tillhörande Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning på förvaltning 
Koncernkontoret i Region Skåne. 
 
Målgrupp 
Multidisciplinärt-multiprofessionellt team för diagnosprocess som är i behov av stöd i arbetet med 
införandet av SVF. 
 
Teamet bör bestå av koordinator, chef, LPPL samt de yrkeskategorier som arbetar i 
diagnosprocessen. Till det är det av största vikt att en patientrepresentant ingår i teamet. 
Teamets arbete ska utgå ifrån patientens perspektiv.  
 
Teamen deltar med sin tid och sitt engagemang samt med det arbete som kommer att behöva göras 
på hemmaplan mellan mötestillfällena. 
 
Programstart, datum och arbetsgång 
Programperiod 2015-11-17 – 2016-09-07 
Programmet inleds med en lokal träff före programstarten den 17 november. 
  



 

 

 

 
 
Datum för lärandeseminarier 
 

• LS 1 2015-11-17 
• LS 2 2015-12-17 
• LS 3 2016-02-17 
• LS 4 2016-04-06 
• Femte tillfället i maj 2016 seminarium på teamens hemmaplan 
• LS 6 2016-09-07 avslutande spridningskonferens  

 
Plats 
Samtliga lärandeseminarier planeras som heldagsseminarium och dessa äger rum i Anselmssalen, 
Psykiatrihuset, Baravägen 1, Lund vägbeskrivning  
 
Kostnad  
Kostnader för förbättringsprogrammets seminarier inkl. föreläsare, material och handledning, 
lokalkostnad, lunch och fika bekostas av RCC Syd och Enheten för strategisk kvalitetsutveckling. 
Respektive förvaltningar bekostar lön och resor för deltagare. 
 
Anmälan 
Sista anmälningsdag är 2015-09-22. Anmälan ska omfatta tvärprofessionellt team. 
 
Anmälan som är bindande görs via nedan länk och förutsätts vara förankrad i respektive 
förvaltnings/verksamhetsledning vilket ska anges. 
 
  

https://maps.google.se/maps?q=barav%C3%A4gen+1+lund&hl=no&ie=UTF8&ll=55.718095,13.190718&spn=0.013561,0.039997&sll=55.938992,13.513117&sspn=1.72593,5.119629&hnear=Barav%C3%A4gen+1,+222+40+Lund&t=m&z=15


 

 

För mer information 
 
Programansvarig 
Ann-Christin Thörn 
ann-christin.thorn@skane.se 
0451-29 87 43 

Programadministratör 
Elisabeth Titze 
elisabeth.titze@skane.se 
040-675 31 14 

 
Till anmälan: vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningskalender/strategisk-
kvalitetsutveckling/standardiserat-vardforlopp-cancervard-i-ratt-tid 
 
Välkommen med teamets anmälan. 
 
 
Mef Nilbert    Jesper Stenberg 
Enhetschef   Enhetschef 
RCC Syd  Enheten för strategisk kvalitetsutveckling 
 
 
Länkar 
 
• Enheten för strategisk kvalitetsutveckling 

• RCC Syd 

• Standardiserade vårdförlopp i cancervården 
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