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Enkla  knep  för  att  öka  värdeskapandet
①Hantera  variation,  planera  produktion
②Samla  åtgärder  i  block  (samma  dag?)
③Fasta  tider,  undvik  lång  remisshantering
④Planera  in  åtgärder  i  förväg,  följ  kvaliteten
⑤Ta  bort  icke  värdeskapande  åtgärder
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Varför  ständiga  
förändringar?

”Med  patientens  perspektiv  och  delaktighet  och  det  
ständiga  lärandet  som  ledstjärna”

 



Så  Starten  VT-15
• Samlade  regional  kompetens    
koordinatorer  och  kontaktsjuksköterskor
– Innehåll
– Uppdragsbeskrivning  

• 2  dagar-internat  samt  1  uppföljningsdag
• Lärande  för  alla
• Två  kurser  under  hösten



• Introduktion  SVF
• Kunskapsstyrning
• Registrering
• Logistik
• INCA-Kvalitetsregister
• Teamarbete-Verktyg-Processer-Förbättring
• Patientlagsföreläsning
• Koordinatorsrollen  skillnad  mot  
Kontaktsjuksköterskans?

• Diskussion
• Grupparbete
• Muntlig  och  skriftlig  utvärdering



Koordinator
Skriftligt  uppdrag  av  verksamhetschefen,  förvaltningschef,  regionledning  eller  motsvarande.

• Relevant  utbildning,  såsom  medicinsk  sekreterare,  undersköterska  eller  sjuksköterska.
• Kunskap  om  den  aktuella  diagnosen  och  det  standardiserade  vårdförloppet.
• God  IT-vana.
• Vara  första  kontakt  med  remittent.
• Ta  emot  och  märka  remisser  som  uppfyller  kriterierna  för  standardiserat  vårdförlopp.
• Boka  in  tider  för  undersökning  i  enlighet  med  det  standardiserade  vårdförloppet  och  tillse  att  

undersökningstiderna  hålls  liksom  att  de  i  vårdförloppen  ingående  undersökningarna  görs.
• Ta  kontakt  med  patienten  för  att  ge  patienten  undersökningstider  och  förklara  utredningsförloppet.  

Hänvisa  patienten  vidare  till  t.ex.  kontaktsjuksköterska  då  det  finns  behov  av  särskilt  stöd.
• Säkerställa  aktiva  överlämningar  till  andra  vårdgivare,  även  över  landstingsgränser,  och  informera  

patient  härom.
• Registrera  och  följa  ledtider  för  vårdförloppen  och  rapportera  vidare.
• Informera  verksamhetsansvarig  eller  motsvarande  vid  avvikelser  i  ledtider  eller  kvalité.
• Tillgängligt  året  runt,  kontorstid,  på  telefon,  måndag  – fredag,  med  direktnummer  till  patient  och  

närstående.  
• Har  ersättare  vid  frånvaro.



det  viktigaste….

• Koordinatorn  är  vårdens  resurs/kontakt

Till  skillnad  från:

• Kontaktsjuksköterskan  som  är  patientens  
resurs/kontakt



Utvärdering

• Vad  tycker  du  har  varit  bra?
• Vad  tycker  du  kan  göras  bättre?
• Tycker  du  att  något  i  kursen  saknade  
relevans  för  ditt  nya  uppdrag?

• Något  du  saknade  i  kursen  som  är  viktigt  
för  ditt  nya  uppdrag?

• Förbättringsförslag  för  kursen?
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2“Det är möjligt att	  vi	  är bäst,	  

men	  det behöver inte

betyda att	  vi	  är bra!”



Kurser  och  seminarier
SVF-kurs  våren  2016  (3  dagar):
• Tillfälle  1:  2-3  mars  +  5  april
• Tillfälle  2:  10-11  maj  +  9  juni
Kursen  vänder  sig  till  alla  som  har  en  aktiv  roll  i  införandet  av  SVF-
förloppen.  

SVF-dag  för  lokala  processledare  den  8  april.  Diskussioner  och  
övningar  rörande  frågor  om  förbokade  tider,  samverkan  med  
koordinatorer,  planer  för  uppföljning  av  processutvecklingen  med  mera.

Mer  information  och  anmälan  via  RCC  Västs  hemsida  samt  
Regionkalendern.


