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BERÄTTA GÄRNA OM: 

- Vad ni gör som koordinatorer för ert förlopp

- Er process och hur ni följer era patienter genom förloppets alla delar

- På vilket sätt era arbetsdagar ser annorlunda ut nu mot tidigare

- Hur ni förberedde er för uppdraget som koordinatorer

- Tre tips till de som ska bli koordinatorer





Inför uppstart SVF ovarial SkaS
• Utbildning Göteborg

• Utarbetade rutiner tillsammans med lokal processägare SVF ovarial. 

- Enkelt

- Tydligt

- Hade sedan tidigare bra inarbetade rutiner. 

• Lathundar 

- Läkare

- Sekreterare

- Koordinatorer

• Information,  APT för all personal. 

• Mallar, PM 

• Möten lokalt andra SVF-förlopp



Remissbedömning ingång till

standardiserat vårdförlopp (SVF)

ovarialcancer

Följande nytillkomna besvär eller fynd hos kvinnor ska föranleda

misstanke:

•Bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om cancer med

gynekologiskt ursprung

•Bäcken- eller bukexpansivitet

•Ascites

• Pleuravätska utan annan uppenbar orsak

•Bäcken- eller buksmärta (frekvent återkommande)

•Ökat bukomfång och/eller trycksymtom från buken

•Ökade urinträngningar (frekvent återkommande)

•Ändrade avföringsmönster utan annan uppenbar orsak

•Tidig mättnadskänsla eller aptitförlust utan annan uppenbar orsak

•Nydiagnostiserad IBS hos kvinnor över 50 år

•Djup ventrombos i nedre extremiteterna utan annan uppenbar

orsak

Vid något/några symtom eller fynd av ovanstående kryssa i rutan ”CV”

(= misstanke cancer vuxen)

Vid fynd eller symtom av något av de fyra översta punkterna skriv även
till ”Gynnadoktor” bredvid CV



Checklista för koordinator

Ovarialcancer SVF

Personnummer: …......................................

Namn: ….....................................................

Telefonnummer: …......................................

Remissdatum: ….........................................

Datum för start av SVF: …..........................

Läkare: …....................................................

Rapporterat in KVÅ-koder: …......................

Röntgen:

Remiss skickad: ….....................................

Undersökningsdatum: …............................

Svarsdatum: …...........................................

Cytologi/Patologi:

Provtagningsdatum: …...............................

Svarsdatum: …...........................................

Operationstid:.............................................

Behandlingsstart: …...................................

Avslut SVF: …............................................

Rapporterat in KVÅ-koder: ….

Övrigt: …....................................................

…................................................................

…................................................................



VÅR ARBETSDAG - SVF

Olika från dag till dag. svårt att få tid avsatt, ont om personal.

Ej ännu funnit ”vår rutin” helt och hållet. 

Deltar i onkologiprocessmöten. 

Deltar i möten för SVF-koordinatorer.

Processturné. 



TRE TIPS! 
Nära samarbete med den lokala processägaren.

Få råd och tips av befintliga SVF-koordinatorer.

Ha inte för stora krav från början, tar tid att arbeta in en ny rutin. 



LYCKA TILL! 


