Informationsbrev vecka 23 2018
Uppföljning av Standardiserade vårdförlopp (SVF) i Halland
Regionalt Cancercentrum Syd har genomfört en geomapping med data från bland
annat Region Halland för att följa implementeringen av SVF i den Södra
sjukvårdsregionen.
Bifogar dokument och kartor

Beredskapsjour i närsjukvården
Inför sommaren är det viktigt att verksamhetscheferna stämmer av att
schemaläggningen för beredskapsjouren är aktuell och att läkarna är i tjänst vid de
tillfällen de är schemalagda.

Information i riksmedia som kan föranleda frågor till
vårdcentralerna
Idag (5 juni) kl. 14 publiceras i riksmedia artikel om att livmoderhalscancer ökar i
Sverige. Under de senast 3-4 åren har kvinnors nyinsjuknande (incidens) i
livmoderhalscancer ökat. Utifrån publicering i media kan frågor komma, främst till
mödrahälsovården eller kvinnokliniken, men kanske frågor även ställs till
vårdcentralerna. Information kommer att publiceras på 1177 och får ni in frågor från
patienter så hänvisa till 1177 eller kvinnohälsovården. Information om
cellprovtagning finns på 1177 - https://www.1177.se/Fakta-ochrad/Undersokningar/Gynekologisk-cellprovtagning/

Uppföljning av Standardiserade vårdförlopp (SVF) i Halland
Regionalt Cancercentrum Syd har genomfört en geomapping med data från bland annat Region
Halland för att följa implementeringen av SVF i den Södra sjukvårdsregionen.
Nedan ses kartor över de 18 SVF som implementerades till och med 2016 och den utvecklingen som
skedde under 2017 av samma 18 SVF.
Färgsättningen visar kommunens genomsnittliga antal SVF per 100 000 listade. Dessa färgfält baseras
på antal SVF/vårdcentral/100 000 listade. Om intresse finns för din vårdcentrals siffor så kan dessa
efterfrågas.
Till 2017 ses en ytterligare utveckling både gällande antal SVF/100 000 listade samt en mer jämlik
remittering enligt SVF. Eftersom ett av syftena med SVF-satsningen var att skapa en jämlik vård i
Sverige ses detta halländska resultat som ett gott exempel på en väl genomförd implementering. Ett
stort tack till alla vårdcentraler som visat så stort intresse att genomföra detta nya arbetssätt som
SVF innebär.
Idag är 31 SVF införda och den statliga satsningen kortare väntetider inom cancervården där
införandet av SVF inkluderades avslutas under 2018. Detta innebär att SVF nu övergår i förvaltning
och arbetet i Halland kommer att fokusera på att nå de nationella målen att 70% av alla patienter
som får en cancerdiagnos ska gå via ett SVF och att 80% av stipulerade lederna inom SVF ska nås.
Vid frågor så kontakta Jeanette Törnqvist, jeanette.tornqvist@regionhalland.se

