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Funktionsbeskrivning: Koordinator för standardiserade 

vårdförlopp (SVF) i norra sjukvårdsregionen. 

 

Uppdraget som koordinator 

 Koordinatorn är ett administrativt stöd som ska underlätta för sjukvården att hålla uppsatta 

ledtider. 

 Koordinatorn ska understödja säkra övergångar i vårdkedjan, såväl inom landstinget som när 

patienten går över landstingsgränser. 

 Funktionen benämns Koordinator för standardiserat vårdförlopp. 

 Koordinatorn ska ha ett skriftligt uppdrag från verksamhetschef eller förvaltningschef. 

 Koordinatorn ingår i ett nätverk för koordinatorer som samordnas av landstinget/regionen. 

Utbildning, kunskap och egenskaper 

 Relevant administrativ utbildning som t ex medicinsk sekreterare eller vårdadministratör. 

 Kan även vara vårdutbildning som undersköterska, eller i vissa fall sjuksköterska. 

 En kontaktsjuksköterska kan även ha ett uppdrag som koordinator. Kontaktsjuksköterskan är 

dock patientens och de närståendes stöd i vårdprocessen medan koordinatorn är ett 

administrativt stöd som ska underlätta för sjukvården att hålla de uppsatta ledtiderna.  

Koordinatorn ska 

 ha god kunskap om den aktuella diagnosen och det standardiserade vårdförloppet, 

 ha patientens fokus, 

 ha god förmåga att samarbeta, i team och med kollegor i andra verksamheter, 

 vara serviceinriktad, 

 ha god datorvana. 

Funktion och arbetsuppgift 
Koordinatorns uppgifter är att boka in undersökningar som finns i SVF och säkerställa att 

beställda undersökningar genomförs utan onödig väntan för patienten. Koordinatorn ska följa 

tillgänglighet och aktuella väntetider i cancervården. En stor del av koordinatorns arbete utförs 

inom team och skall anpassas till andra funktioner och kompetenser.  Samverkan med 

kontaktsjuksköterskor är speciellt viktig. Därför skall uppdragen för dessa funktioner kopplas 

samman. 

I koordinatorns arbetsuppgifter ingår att 

 vara första kontakt för remittenten, 

 ta emot märkta remisser samt märka remisser som uppfyller kriterierna för standardiserat 

vårdförlopp efter remissgranskning av läkare eller sjuksköterska utifrån lokala rutiner, 

 boka in tider för undersökning i enlighet med SVF och tillse att ledtiderna hålls liksom att de i 

vårdförloppen ingående undersökningarna görs, 

 se till att svar från undersökningar och provtagningar föreligger vid t ex läkarbesök,  

 se till att patienten får information om sina undersökningstider och sitt utredningsförlopp,  

 vid cancerdiagnos bevaka att patienten får en kontaktsjuksköterska som stödjer patienten 

genom hela vårdprocessen, 
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 hänvisa patienten vidare till t ex kontaktsjuksköterska eller läkare då det finns behov av 

medicinsk information, stöd eller det finns frågor som rör vården i övrigt. 

 säkerställa aktiva överlämningar, inom ramen för sitt uppdrag inom SVF, till andra vårdgivare, 

över landstingsgränser och informera patient om detta, 

 registrera och följa ledtider för vårdförloppen och rapportera vidare, 

 informera verksamhetsansvarig eller motsvarande löpande samt vid avvikelser, 

 initiera och driva utvecklingen av arbetet och rutinerna inom vårdförloppet, 

 i vissa fall koordinera MDK-ronder. 

 

Tillgänglighet 
 

Koordinatorn 

 är den person som remittenten i första hand kontaktar då det finns en välgrundad misstanke 

om cancersjukdom hos en patient, 

 är tillgänglig via lämpliga kanaler året runt, kontorstid, måndag – fredag. Direktnummer ska 

dessutom finnas tillgängligt för remittent, patient och närstående. 

 har ersättare vid frånvaro, 

 är patientens kontakt vid frågor kring vårdförloppet och tidsbokningar. 

 

 

Överenskommelse om uppdrag som koordinator för SVF 

 

 

Placering:_______________________________________________________________ 

 

Tidsperiod:______________________________________________________________ 

 

Koordinator:_____________________________________________________________  

 

Chef: __________________________________________________________________ 

 

Avdelningschef: __________________________________________________________ 


