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RCC Uppsala Örebros kappa till SVF handlingsplaner 
2017 
Samtliga sju ingående landsting i Uppsala Örebro sjukvårdsregion har lämnat in handlingsplaner 

för satsningen ” Varje dag räknas”, 2017.  

Nuläge 

Alla landsting beskriver hur de arbetat vidare med de tidigare införda SVF:n på ett strukturerar 

sätt. De driver förbättringsarbete utifrån de erfarenheter som åren 2015 och 2016 gett. Innan 

utgången av 2016 kunde också de landsting/regioner som inte fått med patienter i samtliga 

vårdförlopp innan den 1 november också redovisa ett par patienter i de aktuella förloppen, 

levercancer i Gävleborg och gallblåsecancer i Västmanland.   

Patientmedverkan 

I flera av landstingen är antalet patientföreningar lågt, liksom antalet medlemmar i 

lokalföreningarna. Det gör det problematiskt att få bredd på diskussionerna angående 

handlingsplan och redovisningen i november. Alla har dock gett någon patientförening 

möjlighet att delta i samtal och ge synpunkter på innehållet. I något landsting/region har man 

dessutom använt sig av patientrepresentanter i redan befintliga processer i cancervården.  

Införande av årets förlopp 

Samtliga har en plan för införandet. Erfarenheten har visat att förloppen måste starta i tid för 

att hinna få patienter med i alla förlopp. Senaste start september med ambition att starta 

tidigare.  

Obokade tider 

Som tidigare år ser lösningarna för obokade tider inte helt likartade ut i de olika 

landstingen/regionerna och inte heller mellan förloppen. Men samtliga lösningar fungerar bra 

och ger patienterna tider i utredningen inom den stipulerade ramarna.  

Koordinatorsfunktion 

Koordinatorsfunktionen är på plats redan innan årets SVF förlopp startas. Vilket tyder på att 

man använder samma koordinator i flera förlopp – det blir förstås nödvändigt särskilt i de 

mindre diagnoserna. Det visar också att man bedömer funktionen som central för att förloppen 

ska fungera.  
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Överföring av information 

Den nationellt beslutade överföringsrutinen används av alla landsting/regioner som remitterar 

patienter. Fortfarande kan det finnas inkörningsproblem men på det stora hela verkar det 

fungera bra. 

Dessutom finns sjukvårdsregionala rutiner framtagna för några SVF – fler är under utarbetande.  

Utmaningar  

Det är svårt att generellt säga något om undanträngningseffekterna ännu. De tar upp bild- och 

funktionsmedicin som ett exempel på att benigna sjukdomar får vänta något längre på 

undersökningar.  

Arbetssättet och inkluderingen av patienter i SVF med få patienter kan vara ett problem. 

Informationen till och engagemanget från primärvården uppger flera landsting/regioner som en 

utmaning när det gäller SVF arbetet. I årets handlingsplan säger man att detta kommer att 

prioriteras.   

PREM 

Alla landsting/regioner har avropat PREM enkäter för 2016 enligt plan det vill säga de har 

redan gjort utskick för de diagnoser som infördes under 2016. För årets SVF finns det 

landsting/regioner som redan avropat enkätutskick medan andra avvaktar att besluta detta.  

Kodning och utdata 

Några landsting/regioner lyfter fortfarande kodning som en väsentlig del av problematiken. 

Utdata är en fråga som de arbetar med, där flera av landstingen har olika varianter men där man 

också uttrycker behovet av att få till ett enkelt och likartat system för att kunna använda data 

kring SVF för förbättringsarbete.  

Fortsatt arbete efter 2018 

Landstingen/regionerna uppfattar satsningen som positiv. Ansträngande samtidigt som den gett 

effekt i vården. Planering och fastlagda beslut finns för att permanenta satsningen som en del av 

ordinarie verksamhet.  
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Inledning 
 

Detta är en mall för landstingens handlingsplaner för införandet av 2017 års standardiserade 

vårdförlopp (SVF). Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan har tagit fram mallen i 

enlighet med överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL). För att få ta del av medlen ska landstingen/regionerna (i detta dokument benämnda 

landstingen) tillsammans med RCC ta fram och lämna in en handlingsplan enligt denna mall.  
 

RCC i samverkan kommer också att ta fram den mall som ska användas för redovisningen 

som ska vara Regeringskansliet tillhanda senast den 1 november 2017. 

 

Arbetet med cancersatsningen ska bygga på det utvecklingsarbete som är gjort inom ramen för 

den nationella cancerstrategin och de upprättade RCC. Genom satsningen ska också RCC och 

landstingens linjeorganisation knytas närmare samman för ännu bättre resultat i cancervården. 

 
Krav i överenskommelsen 2017 
För att få ta del av vårens medel (204 mkr) ska landstingen senast den 15 mars 2017: 

 

 tillsammans med RCC ta fram en handlingsplan enligt mall. Respektive landsting 

ansvarar för att den egna handlingsplanen tas fram. 

 involvera patientföreträdare vid framtagandet av handlingsplanen 

 genom RCC lämna in handlingsplanen till Socialdepartementet 

 fortsätta arbetet med de 18 SVF som infördes under 2015 och 2016.  

 
 

För att få ta del av höstens medel (203 mkr) ska landstingen också senast den 1 november 

2017: 
 

 lämna in en redovisning enligt kommande mall. I redovisningen ska det framgå att 

landstingen 

o senast den 1 november 2017 har infört* tio nya SVF (totalt 28 införda SVF). 

SVF för analcancer, akut lymfatisk leukemi (ALL), peniscancer samt testikel-

cancer anses införda när landstinget har alla delar i arbetet på plats, så att 

patienter kan börja remitteras enligt aktuellt SVF. 

o redovisat hur de har arbetat med SVF som går över landstingsgränser 
o använt den nationella PREM-enkäten för de 18 SVF som införts under 2015 

och 2016 (se avsnitt 4.2 nedan). 
 

Respektive RCC samordnar arbetet med redovisningarna vilka ska lämnas till Social-

departementet. 
 

*Ett standardiserat vårdförlopp räknas som infört när patienter med välgrundad misstanke har remitterats för start av standardiserat 

vårdförlopp, alternativ beslut tagits om att starta ett standardiserat vårdförlopp. Patienter ska ha genomgått utredning enligt det 

standardiserade vårdförloppet och startat behandling eller avslutats på annat sätt. 
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1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen  
    den 1 november 2016 

1.1 Nuläge för införda vårdförlopp 
a) Beskriv nuläget och planerat fortsatt arbete för de 18 SVF som infördes 2015 – 

2016. Utgå från det som skett efter att 2016 års redovisning lämnades in (senast 

den 1 november 2016). Om uppföljning via de patientadministrativa systemen 

och rapportering till SKL:s nationella databas, koordinatorfunktion eller 

obokade tider inte är på plats för samtliga SVF, beskriv vilka åtgärder som 

landstinget kommer att vidta för att färdigställa detta.   

Nuläget och planerat fortsatt arbete för de 18 SVF som infördes 

2015 – 2016. 

De 18 SVF som infördes i Landstinget Dalarna under 2015 – 2016 har idag väl 

fungerande rutiner enligt SVF. Uppföljande möten med alla arbetsgrupper, både 

på klinikerna samt de administrativa grupperna, har genomförts under hösten 

2016 och vintern 2017.  Kirurgkliniken, Medicinkliniken samt Bild- och 

funktionsmedicin (BFM) har sedan införandet av pilotdiagnoserna 2015 goda 

erfarenheter av SVF vilket underlättat arbetet vid införandet av de 13 nya SVF 

som startade under våren 2016. BFM ändrade vid införandet av pilotdiagnoserna 

hela sin organisation kring boknings och granskningsförfarandet. 

Mottagningsenheterna inom den specialiserade vården hade obokade tider redan 

från starten av de nya SVF. Koordinatorerna för de nya SVF var utsedda från 

början av implementeringsarbetet. 

 Av de inkommande remisserna från primärvården är ännu flertalet inte korrekt 

märkta med SVF. Det innebär att många SVF startas efter remissgranskning i 

specialistvården. Projektledaren planerar tillsammans med representant från 

primärvården två temadagar för primärvårdens läkare för att informera och 

motivera till ökad följsamhet av SVF i primärvården. 

Vid uppföljande möten med SVF-arbetsgrupperna har de gemensamt tillsammans 

med projektledaren gått igenom SVF-statistiken i landstingets egna rapporter 

samt den statistik som publiceras på RCC:s hemsida. Det är positivt att alla i 

arbetsgrupperna har tillgång till SVF-statistiken. Det är främst landstingets egna 

rapporter som grupperna upplevt värdefulla. Det har också varit bra att se antalet 

avslutade SVF som resulterat i en cancerdiagnos i jämförelse med antal patienter 

som avslutat SVF av annan orsak. Samt möjligheten att jämföra sina egna data 

med andra landstings data.  

Då Landstinget Dalarna skickar många av sina SVF patienter för fortsatt 

behandling i annat landsting saknar vårdpersonalen möjlighet att se den totala 

ledtiden för dessa patienter. Då mottagande landsting rapporterar patienten till 

SKL kan Landstinget Dalarna inte följa patienten hela vägen genom vårdkedjan. 

Personalen har uttryckt önskan om att få ta del av ledtiden från det att patienten 

övertagits av annat landsting och fram till start av behandling 
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Om uppföljning via de patientadministrativa systemen och 

rapportering till SKL:s 

Projektledaren har tillsammans med den centralt ansvarige personen för 

inrapporteringen till SKL regelbundna möten med klinikernas kvalitetssäkrare. 

Dessa har alltid möjlighet att direkt kontakta den centralt ansvarige personen om 

de upptäcker att data som ska skickas till SKL inte stämmer. De kan då 

gemensamt detektera och rätta uppgifterna.  

Landstinget Dalarna har skapat 4 egna rapporter för SVF.  

Flödesschema som i realtid visar hur många patienter som finns vid varje 

ledtidspunkt. Det visar också hur många dagar varje patient befunnit sig på 

samma ledtidspunkt. Flödesschemat uppdateras varje gång en ny KVÅ-kod 

registrerats i patientens journal. På så sätt kan klinikerna själva se vart i flödet 

pågående SVF patienter befinner sig samt hur många dagar de befunnit sig vid 

aktuell ledtidspunkt. Här kan klinikerna snabbt se vart de har sina flaskhalsar. 

Kontrollrapporten som skapats för att hjälpa kvalitetssäkrarna att hitta fel då de 

kontrollerar avslutade SVF inför inskicket till SKL. Exempelvis patient under 18 

år som startat SVF med KVÅ-kod, eller fall där det finns en KVÅ-kod för första 

besök men ingen KVÅ-kod för start av SVF. 

Ledtidsrapporten visar medel-ledtiderna i varje SVF per månad. Rapporten 

redovisas bl.a. i Landstinget Dalarnas Cancerråd. Den ger även klinikerna 

möjlighet att ha kontroll på sina egna ledtider.  

Översiktsrapporten som visa antal avslutade SVF-patienter. De som avslutat av 

annan orsak samt start av behandling. Den visar även hur många patienter som 

överflyttats till annat landsting. Det är från denna rapport uppgifterna tas som 

skickas in till SKL varje månad. 

Rapporterna utvecklas kontinuerligt och klinikerna har själva möjligheten att 

påverka innehållet för att passa deras behov. 

b) Hur fungerar systemet för uppföljning av SVF med hjälp av KVÅ-kodning och 

hur kvalitetssäkrar landstinget data som rapporteras in till den nationella vänte-

tidsdatabasen? 

Landstinget Dalarna rapporterar in automatiskt till SKL:s databas SIGNE varje 

månad. För att säkerställa att rätt data inrapporteras har varje SVF en ansvarig 

kvalitetssäkrare. Dessa personer kontrollerar att antal avslutade SVF på klinikerna 

stämmer överens med antal avslutade SVF i rapporten som skickas till SKL. För 

att ytterligare säkerställa data som inrapporteras har landstinget skapat en 

kontrollrapport som detekterar felkodningar i journalen. 

Landstinget har en centralt ansvarig person som kontrollerar att inrapporteringen 

har gått igenom till SKL:s databas. Det är även denna person klinikernas 

kvalitetssäkrare vänder sig till vid eventuella problem. Exempelvis kliniken har 

avslutat ett SVF men det framgår inte i rapporten som ska skickas in till SKL. De 

kan då gemensamt detektera felet. 
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c) Denna fråga ska besvaras av de landsting som vid 2016 års redovisning inte 

kunde redovisa att patienter hade genomgått och avslutat utredning enligt SVF 

för samtliga 18 SVF införda 2015 – 2016:   

Finns det när denna handlingsplan lämnas in patienter som har genomgått och 

avslutat utredning enligt SVF för samtliga 18 SVF införda 2015 – 2016? 
 

1.2 Erfarenheter av SVF-arbetet fram till nu 
 

a) Beskriv landstingets erfarenheter av införandet av välgrundad misstanke i primär-

vården och den specialiserade vården, införandet av koordinatorfunktion samt 

obokade tider. 

 

Införandet av välgrundad misstanke i den specialiserade vården. 
Utifrån kriterierna för välgrundad misstanke har speciella konsultationsremisser 

skapats. Dessa utgår från de befintliga remisserna men är specifikt märkta med SVF 

samt har tvingande fält med de specifika symtomen för varje SVF. Remissen går 

således bara att skicka om patienten har ett eller flera av de angivna symtomen. SVF 

märkningen av remissen möjliggör för specialistvården att urskilja dessa remisser från 

det övriga remissflödet. Det har fungerat bra för specialistvården att handlägga 

remisserna för välgrundad misstanke och prioritera dessa efter ledtiderna. Det är också 

en hjälp för primärvården att kriterierna för varje SVF finns i remissen och kan bockas 

i direkt. De riskerar således inte att få en SVF remiss returnerad då det klart framgår att 

patienten har ett eller flera symtom som ska utredas enligt SVF. 

 

Införandet av välgrundad misstanke i primärvården 
Införandet av välgrundad misstanke i primärvården har varit en utmaning för 

landstinget. Det är en stor och geografiskt utspridd organisation vilket försvårar 

möjligheten att kontinuerligt ge information på plats. Läkartjänsterna i Landstinget 

Dalarnas primärvård är idag bara till hälften bemannade av fast personal. Några 

vårdcentraler bemannas helt på läkarsidan av stafettläkare. Här faller ett stort ansvar på 

den övriga fasta personalen vad gäller ansvaret för att de patienter som ska utredas 

enligt SVF verkligen direkt remitteras in till specialistvården via rätt 

konsultationsremiss.  

 

För att underlätta och förenkla för primärvården har landstinget utformat specifika 

lathundar för primärvården. Landstinget har också skapat en specifik hemsida för SVF 

på intranätet. Där har all information om SVF samlats. Alla SVF-beskrivningar både 

de generella samt primärvårdens kortversioner, kontaktuppgifter till alla SVF-

koordinatorer samt kontaktsjuksköterskor. Det finns även möjlighet att direkt från 

patientens journal klicka sig fram till den interna hemsidan. 

 

Införandet av koordinatorer  
Införandet av koordinatorer har inte varit något problem. Klinikerna har i god tid före 

arbetet med implementeringen utsett sina koordinatorer.  

 

Införandet av obokade tider. 
Det har gått bra att ta fram obokade tider i den specialiserade vården för patienterna 

som utretts enligt SVF.  
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b) Har landstingets erfarenheter av implementeringen lett till förändringar i upplägget 

inför 2017 och i så fall på vilket sätt? 

Landstinget Dalarna kommer att arbeta med implementeringen av de nya SVF:n på 

samma sätt som vid införandet av de SVF som startade 2016. Det finns nu utarbetade 

rutiner på klinikerna som underlättar implementeringen av de nya SVF:n. 

 

c) Har landstinget erfarenheter som ni vill föra vidare gällande den nationella 

definitionen av välgrundad misstanke i något SVF? Om ja, specificera vilket SVF det 

gäller och beskriv erfarenheterna.  

 

Landstinget har inga erfarenheter att föra vidare gällande den nationella definitionen av 

välgrundad misstanke om något SVF. 
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1.3 Antal patienter som genomgått respektive SVF 
Hur många patienter har genomgått och avslutat* de SVF som implementerades 2015 – 

2016 fram till och med den 31 december 2016? 

 
* Patienter anses ha genomgått och avslutat ett SVF när de är registrerade för både välgrundad misstanke och avslut av SVF, genom start 

av behandling eller annat avslut. 

 
Totalt antal patienter som är avslutade och registrerade i olika SVF i Landstinget Dalarna för 

2015-2016  (Landstinget Dalarna har inga rapporterade mottagna SVF från annat landsting). 

 

 

Vårdförlopp  

Antal patienter på-

började och avsluta-

de inom det egna 

landstinget 

Antal patienter på-

började inom det 

egna landstinget, 

men överförda till 

och avslutade i ett 

annat landsting 

Antal patienter på-

började i ett annat 

landsting, men 

överförda till och 

avslutade inom det 

egna landstinget 

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 
 

AML 
13 14 2 1   

Urinblåse- och 

urinvägscancer 

265 332 1 2   

Huvud- och hals-

cancer 

78 32 37 17   

Matstrups- och 

magsäckscancer 

19 14 14 1   

Prostatacancer 249 0 23 0   

Allvarliga ospe-

cifika symtom 

som kan bero på 

cancer  

2 2 0 0   

Bröstcancer 13 162 0 0   

Bukspottkörtel-

cancer  

10 14 5 0   

Gallblåsecancer 0 5 3 0   

Hjärntumörer 3 4 8 3   

Hudmelanom 24 29 1 0   

Levercancer 7 5 3 0   

Lungcancer 51 50 10 10   

Lymfom 31 26 1 0   

Myelom 17 7 0 0   

Okänd primär-

tumör (CUP) 

14 9 0 1   

Tjock- och änd-

tarmscancer 

118 138 24 20   

Äggstockscancer 0 21 0 5   
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1.4 Överföring av information 
 

Hur har landstinget löst frågor angående att överföra och säkra informationen för uppföljning 

när flera landsting delar på ansvaret för ett enskilt SVF? 
 

a) Hur har landstinget implementerat den fastställda nationella rutinen för överföring av 

patient i SVF mellan landsting?* 

 

Landstinget Dalarna har arbetat med att aktivt informera arbetsgrupperna om den 

fastställda nationella rutinen för patient i SVF mellan landsting.  

 

Det pågår fortfarande arbete med att skapa goda rutiner för en enhetlig aktiv överföring 

av patient till annat landsting. 

 

Idag sker en del av den aktiva överföringen mellan de olika landstingen via kontakten 

mellan läkarna vid gemensam MDK eller via telefon innan remiss skrivs för 

överlämning.  

 

b) Planerar landstinget några ytterligare åtgärder för att säkra informationsöverföring 

mellan landsting? 

 

Det pågår arbete med att samla in kontaktuppgifter till aktuella koordinatorer i de 

landsting som tar emot Landstinget Dalarnas patienter. Frågan om 

informationsöverföring till andra landsting tas upp vid varje arbetsgruppsmöte på 

klinikerna. 
 

* http://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-

raknas/rapportering_svfpatienter_22jun16.pdf 

 

2. Plan för införande av tio nya vårdförlopp    
    under 2017 

Tio SVF har fastställts för införande under 2017.  

När ett SVF införs i cancervården utgår man från det framtagna underlaget. Landstingen 

ansvarar för att SVF införs. Nyckelområden för arbetet är införandet av ”välgrundad 

misstanke” efter en nationell definition, införande av koordinatorfunktion och införandet av 

obokade tider hos utredande enheter. 
 

2.1. Tidplan för införande 
Hur ser tidplanen för år 2017 ut? Ange följande: 

 

a) När planerar landstinget att koordinatorfunktion för de nya SVF ska vara i drift? 

Landstinget har idag utsedda koordinatorer i alla nya SVF som ska starta 2017. 

 

b) När planerar landstinget att obokade tider för de nya SVF ska vara i drift? 

Landstinget planerar att ha obokade tider för de nya SVF från och med den 1 april 

2017. 

http://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/rapportering_svfpatienter_22jun16.pdf
http://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/rapportering_svfpatienter_22jun16.pdf
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c) När planerar landstinget att börja inkludera patienter i respektive SVF? 

Landstinget planerar att börja inkludera patienter i alla nya SVF från och med den 1 

april 2017.  

 

2.2 Stöd till utvecklingsarbete 
Hur avser landstinget att stödja verksamheternas utvecklingsarbete med 

 

a) införandet av välgrundad misstanke i primärvården? 

 Uppdatera informationen på den gemensamma hemsidan på intranätet. Sidan 

nås även direkt från patientens journal. 

 Nära samarbete mellan projektledaren och representanter från primärvården.  

 Kontinuerligt sprida aktuell information direkt ut till vårdcentralernas 

verksamhetschefer samt 1:a linjens chefer. 

 Information i primärvårdens gemensamma nyhetsblad som når både landstingets 

vårdcentralspersonal samt den privata vårdcentralens personal. 

 Utbildningsdagar för läkare i primärvården. Dagarna har tema cancer och  

arrangeras gemensam av primärvårdens utbildningsansvarige läkare samt 

projektledaren för SVF.  

 Projektledaren finns alltid tillgänglig för grupperna om problem eller frågor 

uppstår. Projektledaren kan även om behov uppstår initiera möten mellan olika 

parter. 

 

b) införandet av välgrundad misstanke i den specialiserade vården? 

 Skapa arbetsgrupper för varje nytt SVF. Arbetsgrupperna består av en 

processledare (läkare), koordinator, sekreterare, kvalitetssäkrare samt 

kontaktsjuksköterska. Förutom dessa väljer gruppen själv vilka ytterligare 

funktioner/personer de önskar ha med i gruppen. Möten sammankallas av 

projektledaren som också deltar och förser gruppen med aktuell information. 

Möten sker kontinuerligt och utefter hur ofta grupperna i samråd med 

projektledaren anser att de behöver träffas. Efter start av de nya SVF fortsätter 

grupperna tillsammans med projektledaren att träffas för uppföljande av arbete.  

 

 Skapa förutsättningar för att klinikerna ska kunna registrera KVÅ-koderna i 

journalen.  

 

 Förbereda BFM på de röntgenundersökningar som kommer att vara aktuella för 

de nya SVF. 
 

 Projektledaren finns alltid tillgänglig och grupperna kan alltid nå denne om 

problem eller frågor uppstår. Denne kan även initiera till möten mellan olika 

parter då behov uppstår. 

 

c) införande av koordinatorfunktion? 

 Landstinget stödjer klinikerna i arbetet med att utse lämplig koordinator. 
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d) obokade tider? 

 Med hjälp av framtagna underlag för tidigare patientflöde, uppskatta kommande 

behov av obokade tider i de olika SVF: n 

 

 

2.3 Utmaningar och konsekvenser 
a) Vilka utmaningar ser landstingen med införandet av de nya SVF och hur avser man 

att lösa dessa? 
 

Använd gärna tabellen: 

 

Utmaning 
 

Planerad åtgärd 

Landstinget Dalarna har idag en stor brist på 
urologer vilket generellt leder till att ledtiderna 
blir längre både till mottagning och operation. De 
benigna sjukdomarna får stå tillbaka till förmån 
för SVF utredningar.  
De uppföljande kontrollerna efter avslutad 
cancerbehandling har också fått längre väntetider 
efter införandet av SVF. 
 

Landstinget gör nu en upphandling av privat 
öppenvårdsurologi. Denna kommer bland annat 
att handlägga utredningen av många urologiska 
SVF patienter.  

För BFM har de korta ledtiderna för SVF-
röntgenundersökningarna gett en ökad 
arbetsbelastning för personalen som tidbokar 
patienterna. Det kan vara mycket svårt att nå 
patienterna via telefon vilket är tidskrävande.  
Det finns ett ökat behov av 
datormografiundersökningar där undersökning 
och svar ska finnas inom 10 kalenderdagar. 
 

BFM har tillsammans med koordinatorerna ett 
inplanerat möte i mars för att bland annat 
diskutera hur man gemensamt kan komma fram 
till en förbättrad rutin omkring hur patienter ska 
kallas till undersökningar.  
 
Landstinget kommer att installera ytterligare en 
datormograf under 2017. BFM undersöker nu nya 
arbetssätt och arbete bl.a med ökad bemanning 
på sektionen för datormografi.  
De planerar en del kvälls- och eventuellt 
helgmottagningar. Detta kräver dock en ökad 
bemanning. 

Den låga andelen fast anställda läkare i 
primärvården är en stor utmaning för landstinget. 
Det försvårar bland annat arbetet med SVF då 
dessa har liten tid avsatt för att sätta sig in i lokala 
rutiner. 

Från landstingets sida pågår nu olika åtgärder för 
att öka den fasta bemanningen. 

  

  

 

b) Bedömer landstinget att det finns risk för att undanträngningseffekter/omprioriteringar 

kan komma att uppstå under 2017 som följd av införandet av SVF? Beskriv i så fall vilka 

och hur dessa kommer att följas och åtgärdas. 

BFM ser idag en viss undanträngning för undersökningar som inte har samma medicinska 

prioritet. Undanträngningen sker i form av längre väntetider för dessa patienter.  
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Patologen uppger en befarad risk för undanträngningseffekter under 2017. De har hittills 

klarat att ge patologsvar inom den stipulerade ledtiden på de 18 införda SVF:n. De uppger 

att de klarat detta tack vare personalens extra höga engagemang. De kommer att följa 

situationen på kliniken efter införandet av de 10 nya SVF:n.  

 

För övrigt har inga arbetsgrupper rapporterat några direkta undanträngningar. 

I de fall det förekommer längre ledtider eller brist på tider för de icke akuta benigna 

sjukdomarna beror detta främst på resursbrister i form av läkare samt sjuksköterskor. Det 

pågår hela tiden rekrytering av vakanta tjänster. 

 

3. Information och förankring 
3.1 Patienter och närstående 
 

Förutom en förbättrad tillgänglighet ska införandet av SVF även skapa ökad nöjdhet hos 

patienterna genom bl.a. bättre information, mer delaktighet och kortare väntetider. 

 

a) Hur har landstinget involverat patient- och närståenderepresentanter i arbetet med 

handlingsplanen? 

Landstinget Dalarna har i kontakt med ordföranden för bröstcancerföreningen och 

ordföranden för prostatacancerförbundet gått igenom handlingsplanen. Bägge 

föreningarna är väl insatta i SVF och följer utvecklingen med stort intresse.  

 

b) Hur avser landstinget att fortsätta involvera patient- och närståenderepresentanter i 

arbetet med SVF? 

Genom att som tidigare bjuda in patienter att delta i arbetsgrupperna för de nya SVF. Det 

är dock en utmaning att nå patientföreträdare då vi har så få lokala patientföreningar.  

I de fall vi inte har patientföreningar bjuder arbetsgrupperna in patienter att delta i möten 

med SVF arbetsgrupperna. 

 

Det finns fortfarande planer på att starta ett patientråd bestående av patienter som 

drabbats av någon form av cancer. På grund av en del omorganisationer i landstinget har 

arbetet avstannat men målsättningen är att arbetet kommer igång igen inom ett år 

 
 

3.2 Privata vårdgivare 
Hur avser landstinget att samverka med representanter från de privata vårdgivarna i arbetet 

med SVF? 

Landstinget Dalarna har väldigt få privata vårdgivare. De flesta privata aktörer befinner sig i 

primärvården. Dessa använder sig av samma datajournalsystem som Landstinget Dalarna och 

samma informationskanaler som övriga primärvården. De har även tillgång till Intranätet. 
 

3.3 Primärvård 
Hur säkerställer landstinget att primärvårdens medarbetare har kännedom om SVF? 
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Landstinget planerar två utbildningsdagar med tema cancer för primärvårdsläkare i maj. Under 

förmiddagen ges föreläsningar av specialistläkare och på eftermiddagen planeras en workshop 

med grupparbeten utifrån SVF patientfall. Förhoppningen är att skapa ett bra framtida samarbete 

mellan primärvården och den specialiserade vården samt öka följsamheten till SVF. 

Projektledaren planerar att även i år informera om SVF på utbildningsdagarna för primärvårdens 

distriktsjuksköterskor, sjuksköterskor samt sekreterare och undersköterskor.   

Primärvården har en representant med i Landstinget Dalarnas Cancerråd. Rådet har möten en 

gång i månaden där även projektledaren deltar och rapporterar aktuellt från arbetet med SVF. 

Projektledaren meddelar primärvårdens verksamhetschefer samt 1:a linjes chefer då det kommer 

ut nyheter eller förändringar vad gäller SVF. Projektledaren har även god kontakt med 

primärvårdens chefläkare.  

 

4. Uppföljning 
 

4.1. Nationella mätpunkter 
Hur avser landstinget att följa upp och använda resultaten av de nuvarande nationella 

mätpunkterna i det fortsatta arbetet med de införda SVF? 

För att skapa intresse hos personalen på klinikerna genomförs följande: 

 Kontinuerligt redovisas redan idag statistiken i landstingets egna rapporter vid 

alla arbetsgruppsmöten. Här har klinikerna möjlighet att ta del av de egna 

ledtiderna samt hur många patienter de faktiskt rapporterar. Grupperna går även 

igenom SVF-statistiken som finns publicerad på RCC:s hemsida. Dels för att se 

om den stämmer men också för att jämföra egna data med andra landstings 

data. 

 Utifrån resultaten i rapporterna har klinikerna möjlighet att följa ledtider och 

patientflöde över tid. De kan således jämföra sina patientdata med rådande 

omständigheter i den egna organisationen. Exempelvis vid de stora 

semestertiderna på sommaren eller vid vakanser. 

Aktuella data rapporteras kontinuerlig vid Landstinget Dalarnas Cancerrådsmöten. 

 
4.2 PREM-enkäten     
För att få ta del av medlen ska den PREM-enkät som har tagits fram av SKL och RCC, och 

som bygger på arbetet med nationell patientenkät (NPE), användas även under 2017. Kravet 

gäller för alla de 18 SVF som har implementerats under 2015 – 2016. Önskvärt är att även de 

SVF som införs 2017 utvärderas med enkäten. Resultaten ska kunna användas såväl 

nationellt som regionalt och lokalt.  

a) Hur planerar landstinget att använda PREM-enkäten för de SVF som infördes 2015 

– 2016? 

PREM-enkäten skickas sedan oktober 2016 ut till alla 18 SVF. 
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Hur avser landstinget att analysera och tillgodogöra sig resultaten av PREM-

enkäten?  

Landstinget ämnar att använda resultaten för utveckling av vården ur ett 

patientperspektiv. Fördelen med enkäten är att det möjliggör snabb återkoppling till 

personalen på klinikerna, tjänstemannaledning och förtroendevalda.   

b) Planerar landstinget att använda sig av PREM-enkäten till de SVF som införs 2017? 

Landstinget Dalarna planerar att använda sig av PREM-enkäten till de SVF som 

införs 2017. 

 

5. Planering för fortsatt arbete efter 2018 
 

Målet för de årliga överenskommelserna är att de insatser som ingår ska bli en integrerad del 

av landstingens ordinarie verksamhet och att resultaten av arbetet ska bli tydliga, för både 

landstingen och för invånare och patienter, genom att de SVF som ingår i överenskommelserna 

är implementerade. 

 

År 2020 är målet att 70 procent av nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska utredas via ett 

SVF och 80 procent av dessa patienter ska gå igenom respektive SVF inom utsatta maximala 

tidsgränser. Regeringen avser att följa utvecklingen. 

 

a) Beskriv hur landstinget planerar att arbeta för att arbetet med SVF fortsätter efter 

2018. 

 Redan nu i arbetet med klinikerna och vårdcentralerna vara tydlig i att SVF inte 

är ett projekt utan en rutin som ska vara rådande inom landstinget.  

 

 Uppmuntra klinikerna att själva följa utvecklingen i de olika SVF-rapporterna. 

Genom att använda sig av rapporterna har de möjlighet att själva detektera 

eventuella flaskhalsar och över tid få en bild av när de klarar ledtiderna samt när 

ledtiderna överskrider den angivna tidsgränsen.   

 

 Landstinget informerar redan nu alla kliniker samt primärvården om 

Regeringens mål att 70 % av alla nya cancerfall ska utredas via SVF samt att 80 

% av dessa ska gå igenom SVF inom den stipulerade ledtiden. För att nå upp till 

dessa mål behöver alla som arbetar med utredning av cancer känna till vikten av 

att inkludera patienterna i SVF samt vikten av att registrera för att komma med i 

inrapporteringen till SKL. 

 

 Ledtidsrapporterna kommer även efter 2018 att redovisas vid Landstinget 

Dalarnas Cancerrådsmöten. 

 

 Fortsatt kontinuerlig inrapportering till SKL:s databas. Uppgifterna kommer 

även efter 2018 att kvalitetssäkras. Detta är en etablerad rutin i verksamheterna. 

 

 Redan nu starta planering av vem/vilka som ska bära ansvaret för SVF efter 

2018. 

 



14  

b) Cancersatsningen ska utformas så att erfarenheter, slutsatser och resultat så långt 

möjligt kan komma till nytta även på andra områden inom hälso- och sjukvården. Har 

landstinget erfarenheter redan nu kring spridning av resultat eller förslag på hur detta 

arbete ska fortsätta?  

 

 Via Landstingets nya SVF-rapporter kan resultaten följas av all personal inom 

landstinget. Både vad gäller antal patienter samt ledtider i de olika förloppen.  

 

 Arbetet med implementeringen av SVF är väl dokumenterat från start bland 

annat i form av minnesanteckningar från alla arbetsgruppsmöten samt i form av 

rutindokument som klinikerna skapat utifrån sina SVF-beskrivningar. Här finns 

således kunskap att hämta i de fall andra områden inom Hälso- och sjukvården 

skulle önska erfarenheter av SVF implementeringen. 

 

 Landstinget Dalarna startar nu en kvalitetsrevision av införandet av SVF. 

Förhoppning är att resultatet leder till svar på om arbetet behöver förändras samt 

hur det bör fortsätta. 

 
 
Bitte Kans 
Projektledare SVF 
Landstinget Dalarna 
Tel. 072-510 29 91 
bitte.kans@ltdalarna.se 
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Bilaga: Fastställda standardiserade vårdförlopp 
Vårdförlopp som infördes under 2015 och 2016: 

 

 Akut myeloisk leukemi, AML 

 Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna 

 Huvud- och halscancer 

 Matstrups- och magsäckscancer 

 Prostatacancer 
 

 Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer 

 Bröstcancer 

 Cancer i bukspottkörteln och periampullärt 

 Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång 

 Cancer utan känd primärtumör, CUP 

 Lungcancer 

 Maligna lymfom 

 Malignt melanom  

 Myelom 

 Primär levercancer 

 Primära maligna hjärntumörer 

 Tjock- och ändtarmscancer 

 Äggstockscancer 

 

Vårdförlopp som ska införas 2017: 

 

 Analcancer 

 Akut lymfatisk leukemi 

 Kronisk lymfatisk leukemi 

 Livmoderhalscancer (cervixcancer) 

 Livmoderkroppscancer (endometriecancer) 

 Njurcancer 

 Peniscancer 

 Skelett- och mjukdelssarkom 

 Sköldkörtelcancer 

 Testikelcancer 

 

 

De standardiserade vårdförloppen kan hämtas på  

http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-

vantetider/vardforlopp/ 

http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/vardforlopp/
http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/vardforlopp/
http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/vardforlopp/
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1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen  
    den 1 november 2016 

1.1 Nuläge för införda vårdförlopp 

a) Under 2016 infördes en gemensamma ingången för SVF Lymfom, 

Okändprimärtumör och allvarliga ospecifika symtom. Utifrån organisatoriska och 

personal resurser fungerande ej fullt ut och har nu delats med separata ingångar i 

verksamheten.  

Inom patologienheten pågår förbättringsarbete för svarstider till beställaren och 

vilken leverans man klarar i nuläget inom respektive SVF. I detta sker en 

regelbunden avstämning mot processägare/beställare. Ett antal olika 

förbättringsarbeten pågår inom processerna på patologienheten för att förbättra 

kvalité och svarstider. 

Utvärdering av specifik remiss för SVF och dess utformning genomförs just nu. 

Primärvården remitterar inte i fullutsträckning enligt kriterier och alarmsymtom 

för införda SVF. Fortsatt kontinuerlig information och utbildningsinsatser sker 

från projektgruppen.  

Arbetet pågår kring organisation och struktur för processarbetet och drift av 

respektive införda och kommande SVF för att etablera processägare och 

processledare. För att säkerställa fortlevnad och fortsatt förbättringsarbete inom 

respektive SVF. 

b) Systemet fungerar för att följa övergripande som ingående ledtider, men behöver 

vidare utvecklas för att öka resultat tillgängligheten för verksamheten på ett 

enkelt sätt. Fortsatt arbete med väntetidssamordnare och IT för att kvalitetssäkra 

in- och utdata med bl.a. förbättrad möjlighet att fånga upp brister i registreringen 

av koder i vårt patientadministrativa system. Utifrån detta har projektgruppens 

ansvariga för ledtider varit stöttat och utbildat i registrering i berörd verksamhet 

av kodverket för att stärka upp och öka registreringskvalitén. Arbete pågår att 

förbättra möjligheten att följa och se befintlig och historisk ingående ledtider för 

respektive SVF på Region Gävleborgs hemsida för SVF.  

c) Ja 
 

1.2 Erfarenheter av SVF-arbetet fram till nu 
 

a) Kunskapen om kriterier och alarmsymtom för välgrundad misstanke är inte helt 

etablerad. Detta visar sig i att patienter inte blir i fullutsträckning remitterade enligt 

SVF och remiss innehåll brister. Alla patienter får inte information om att de ingår i ett 

SVF.  I projektarbetet ingick att ta fram en koordinatorsfunktion innan respektive 

vårdförlopp skulle sättas i drift, det vill säga att ha funktionen på plats från införandets 

första dag. Inom vissa SVF behöver funktionen tydliggöras och eventuellt omarbetas. 

Tidsbokning inom respektive SVF koordineras med aktiv produktionsplanering och 

utifrån satta ledtider för att nyttja kapaciteten inom verksamheten för att minimera 

”luft”/avbokningar och undanträngningar av patienter i produktionen.  

b) 2016 erfarenheter av att arbete med SVF har inneburit att starta driftsättning av SVF 

med låg incidens i tidigare skede på året för att öka möjligheten att en patient skall ha 
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genomgått och avslutat ett SVF när de är registrerade för både välgrundad misstanke 

och avslut av SVF, genom start av behandling eller annat avslut. Begränsningar i 

personalresurser och tillgång till verksamheten har lett till förändrat upplägg av 

införandet av de tio nya SVF 2017 genom att projektgruppen för införandet har 

förändrat arbetssätt för inhämtning av information och förberedelser för driftsättning 

med processbeskrivning och aktiviteter för uppstart. Detta har inneburit att uppsatta 

aktiviteter och mål i framtagen implementeringsmodell för ett helt vårdförlopp behövts 

minimeras för att lyckas med att starta upp standardiserade vårdförlopp. Det får som 

konsekvens att kvalitetssäkrandeuppföljning kan bli förlängd och utökad av respektive 

vårdförlopp samt att arbete/utmaningar med aktiviteter och mål kommer kvarstår för 

processägare och processteam att fullfölja. 

c) Ingången till vårdförloppet Allvarliga ospecifika symtom (misstanke) upplevs som vid 

och att det därmed blir svårhanterat vilka patienter som ska proriteras inom ramen för 

vårdförloppet. Det finns ett behov av att revidera kriterium för misstanke om allvarlig 

sjukdom för att de som efter undersökningar fortsatt har allvarliga ospecifika symptom 

som kan beror på cancer faktiskt är de patienter i behov av remiss till utredningsenhet 

inom specialistvård. Som även nämns i beskrivningen av det SVF är det omkring 20-

25% av patienterna som får diagnosen cancer av de som remitteras. Övriga ca 80% av 

patienterna behöver säkerligen den utredning de remitteras in till specialistvården för, 

men är det då rätt att alla dessa patienter ska in i ett standardiserat vårdförlopp för 

cancer? Ur patientens perspektiv kan det orsaka onödig oro. Inom regionen har vi 

ändrat utredningsförfarandet och inkluderar DT-Thorax inom block A som ett led i att 

snabbt utföra den undersökningen om familjeläkaren misstänker cancer. Att den 

undersökningen är genomförd innan remiss sänds till specialistvården ökar också 

möjligheten för familjeläkaren att remittera till ”rätt SVF” direkt om det på DT 

framkommer var tumör/metastas finns, vilket i sin tur kortar ledtider för patienten. 

Eftersom Gävleborg gör DT thorax-buk innan remiss till specialistvård för SVF 

Allvarliga ospecifika, kommer sannolikt andelen cancersjuka att minska betydligt i 

flödet. Med detta är det svårt att argumentera för att patienterna ska ha ett besök hos 

specialistläkare inom några dagar. 

SVF-Allvarliga ospecifika symtom ifråga sätts starkt och anses ska avslutas helt utifrån 

att de upplever att den inte ger någon patientnytta. Fallen som dykt upp anses ska 

hanteras på medicinklinik, men de anser att den forcerade tidsplanen och 

standardiserade provtagningen inte har gagnat någon av patienterna. Av de fall som 

inkommit i flödet och ”accepterats” hittills har inte en enda cancerfall identifierats.    
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1.3 Antal patienter som genomgått respektive SVF 
 

Redovisa antalet patienter i nedanstående tabell(är under framtagande): 

 

Vårdförlopp  

Antal patienter på-

började och avsluta-

de inom det egna 

landstinget 

Antal patienter på-

började inom det 

egna landstinget, 

men överförda till 

och avslutade i ett 

annat landsting 

Antal patienter på-

började i ett annat 

landsting, men 

överförda till och 

avslutade inom det 

egna landstinget 

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 
 

AML 
3 1 - - - - 

Urinblåse- och 

urinvägscancer 
193 106 2 - - - 

Huvud- och hals-

cancer 
124 145 8 4 - - 

Matstrups- och 

magsäckscancer 
56 56 1 - - - 

Prostatacancer 170 - 23 - - - 

Allvarliga ospe-

cifika symtom 

som kan bero på 

cancer  

3 4 - - - - 

Bröstcancer 36 730 - - - - 

Bukspottkörtel-

cancer  
8 3 - 1 - - 

Gallblåsecancer 2 2 - 1 - - 

Hjärntumörer 3 5 - - - - 

Hudmelanom 85 93 - - - - 

Levercancer 3 4 2 - - - 

Lungcancer 38 55 1 1 - - 

Lymfom 2 3 - - - - 

Myelom 8 4 1 - - - 

Okänd primär-

tumör (CUP) 
2 3 - - - - 

Tjock- och änd-

tarmscancer 
72 69 - - - - 

Äggstockscancer - 28 - 2 - - 
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1.4 Överföring av information 
 
* http://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-

raknas/rapportering_svfpatienter_22jun16.pdf 

 

a) Aktiv dialog har skett vid gemensamma träffar för projektansvariga inom Regionalt 

cancercentrum Uppsala Örebro för att förbättra följsamheten till att nödvändig 

information/data når berörd enhet inom ett annat landsting/region. Ledtidsamordnarna 

har i samband med introduceringen av KVÅ-kodning, lat-hundar och rutiner för detta 

även innefattat den fastställda nationella rutinen för att säkerställa att de patienter som 

passerar länsgränser att rätt information förs över. I detta innefattas även 

informationsöverföring mellan kontaktsjuksköterskor att bl.a. ha rätt kontaktinformation. 

b) Under 2017 kommer fortsatta åtgärder inom respektive vårdförlopp att arbeta med att 

förbättra informationsöverföringen enligt den nationella rutinen. Respektive berörd enhet 

ska ha korrekt kontaktinformation och kommunikationsväg, och fortsätter arbeta med att 

stärka upp följsamheten av informationsinnehållet i överföringen till annat 

landsting/region både som remittent och mottagare. Fortsätta arbetet med att 

standardisera remissinnehållet för respektive förlopp. 

 

2. Plan för införande av tio nya vårdförlopp    
    under 2017 

2.1. Tidplan för införande 
 

a) I projektarbetet ingår att etablera en koordinatorsfunktion innan respektive vårdförlopp 

sätts i drift, det vill säga att ha funktionen på plats från införandets första dag. 

Funktionen ska vara tydligt definierad. 

b) Tidsbokning inom respektive SVF koordineras utifrån satta ledtider för att öka 

flexibilitet och säkra att besök och undersökningar sker i rätt tid, som etableras i 

samband med respektive driftsättning.  

c) Inkludering av patienter i respektive SVF kommer ske i tre etapper: 

1 Mars 1 April 1 Maj 

Skelett- och mjukdelssarkom 

Sköldkörtelcancer 

Akut lymfatisk leukemi 

Kronisk lymfatisk leukemi 

Livmoderhalscancer 

Livmoderkroppscancer 

Analcancer 

Njurcancer 

Peniscancer 

Testikelcancer 

 

2.2 Stöd till utvecklingsarbete 

Hälso- och sjukvårdsdirektören har i Region Gävleborg delegerat utvecklingsarbetet till den 

etablerade projektgruppen med delprojektledare sedan 2015, som har ett riktat uppdrag och 

drivs av den lokala cancersamordnaren. Delprojektledaren involverar de resurser/möjligheter 

som finns för arbetet med respektive SVF. Fredagar är avsatta för projektgruppen att arbeta 

med SVF.   

a) Informations- och utbildningsinsatser genomförs riktat mot primärvården samt 

lättillgänglig information och stöd finns tillgängligt. I arbetet ingår att följa upp kvalitén 

på ifylld SVF remiss och välgrundad misstankekriterier, följsamhet från primärvården 

tel:026-531219
http://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/rapportering_svfpatienter_22jun16.pdf
http://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/rapportering_svfpatienter_22jun16.pdf
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för att fånga upp systematiska avvikelser, möjligheter och följa upp med riktade insatser. 

Riktad projektgrupp för SVF finns som stöd och hjälp för verksamheten inom 

primärvården. Med detta görs primärvården medveten om sin funktion i SVF och få 

insikt i begreppet välgrundad misstanke samt att tiden från beslut om välgrundad 

misstanke i primärvården och att remissen är mottagen hos koordinator är kort. 

b) Informations- och utbildningsinsatser genomförs riktade mot specialistvården samt 

lättillgänglig information och stöd finns tillgängligt. Riktad projektgrupp för SVF finns 

som stöd och hjälp för verksamheten inom specialiserad vård samt till processägare och 

ansvariga. I arbetet ingår att följa upp kvalitén på ifylld SVF remiss inom specialiserad 

vård och välgrundad misstankekriterier, följsamhet att fånga upp systematiska avvikelser 

och möjligheter att följa upp med riktade insatser. Samtliga berörda inom 

specialistvården och primärvården ska ha samma uppfattning och förståelse för 

välgrundad misstanke. 

c) I projektarbetet ingår införande av koordinatorsfunktionen innan driftsättning av 

respektive SVF med stöd och hjälp av projektgrupp, d.v.s. funktionen är på plats från 

införandets första dag. Funktionen är tydligt definierad gällande ansvar och skyldighet. 

d) I projektarbetet ingår framtagande av tidsbokning inom respektive SVF. Dessa 

koordineras utifrån satta ledtider innan driftsättning av respektive SVF med stöd och 

hjälp av projektgrupp. 

 

2.3 Utmaningar och konsekvenser 
 

Använd gärna tabellen: 

 

Utmaning 
 

Planerad åtgärd 

Tid för verksamheterna att driva utveckling och 
förbättring 

Projektgrupp stöttar upp verksamheterna att 
driva arbetet 

Följsamhet till etablering av SVF Tydlig kommunikation med information och 
utbildning samt kontinuerlig uppföljning av 
driftsatta SVF med dess komponenter och 
rutiner/riktlinjer 

Kompetensbrister Kontinuerlig rekrytering enligt HR-strategi 

Kommunikation inom Region Gävleborg och 
mellan Region Gävleborg och andra 
landsting/regioner 

Kommunikationsplan med framtagna 
kommunikationsvägar med kontaktvägar och 
uppföljning av dessa 

Otydligt i förvaltningen av processägandeskap och 
ansvariga för respektive SVF 

Underlag framtagen för införande samt innehåll 
med riktlinjer för förvaltning 

Otydligheter och framgång i nivåstrukturering 
inom cancervården nationellt och inom RCC 
Uppsala Örebro 

Följer utvecklingen och deltar i arbetet 

Förståelsen, känslan av och bidra med sin del i 
teamet i en personcentreradvård oavsett 
organisatorisk tillhörighet 

Kommunicera betydelsen av team och 
personcentreradvård 

SVF följer inte befintlig organisatoriska strukturer 
och ekonomiska incitament samt strukturer 

Processägare ansvarar för fortsättningar att 
arbeta enligt SVF 

Samtliga patienter erbjuds Min vårdplan inklusive 
rehabiliteringsplan för att öka möjlighet till 
information och delaktighet 

Ingår i arbete med respektive SVF. Parallellt ges 
stöd och hjälp från arbetsgrupp för 
kontaktsjuksköterska inom RCC Uppsala, Örebro 
samt lokalt av Gävleborgsrepresentant 
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Utifrån en tidigare riskanalys för berörda enheter med perspektiv på hur hela sjukvården kan 

påverkas framkom potentiell risk för undanträngning. Därför ingår undanträngningseffekten 

som en uppföljningsparameter i respektive SVF. Berörd enhet och processägare har i uppgift 

att fånga upp denna risk. Därefter kan riktade förbättrings/utvecklings åtgärder tas fram. I tex 

utredningsfasen följs svarstid från patologin och bild och funktion för undersökningar som inte 

är cancerrelaterat.   

 

3. Information och förankring 

3.1 Patienter och närstående 
 

a) Patientföreträdare från aktiva patientföreningar i Region Gävleborg har deltagit i att ta 

fram handlingsplanen genom att ha varit med i upprättandet både skriftligt och i 

mötesform. Patientföreträdare involveras aktivt i arbetet i handlingsplanen och arbetet 

med SVF kontinuerligt. 

b) Patientrepresentanter deltar i arbetsgrupperna för SVF tillsammans med professionen. 

Patientetrepresentanterna ingår aktivt i de olika arbetsgrupper och fokusgruppsmöten 

planeras för att involvera och fånga patient- och närståendesperspektiv. 
 

3.2 Privata vårdgivare 

I arbetet med SVF görs ingen skillnad på offentlig eller privat berörd verksamhet. Handläggs 

och bidrar på samma villkor utifrån insattser med utbildning, information och delaktighet i 

SVF arbetet. 

3.3 Primärvård 

Primärvårdrepresentanter ingår i arbetet för respektive SVF. I alla nyhetsbreven inom 

primärvården finns en statusrapport med det pågående arbetet med SVF. I dialogmöten inom 

primärvården deltar projektgruppen och informerar om SVF arbetet. Projektgruppen är även ute 

på hälsocentralerna och informerar om SVF. Primärvården kommer att vara den funktion som 

träffar patienterna först i de flesta fall, därför är det en förutsättning att primärvården har full 

kännedom om SVF och förståelse för deras funktion. 

 

4. Uppföljning 
 

4.1. Nationella mätpunkter 

De nationella mätpunkterna, men framförallt ingående ledtider inom respektive SVF, används 

för att följa följsamhet till överenskomna rutiner och riktlinjer i atomiserade rapporter som 

uppdateras varje natt. Processägare och processledare ska följa kontinuerligt resultaten och 

kommer redovisa till cancerrådet med patientrepresentanter. I detta innefattas hela 

vårdförloppet från primärvård, utredning, behandling till uppföljning med dess ingående 

komponenter av olika professioner, rehabilitering, omvårdnad och palliation. Genom de 

atomiserade och kontinuerliga rapporterna får berörda kliniker och cancerrådet med 
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patientrepresentanter direkt kännedom om de möjligheterna att uppnå de bestämda ledtiderna. 

Processägare och processledare för respektive SVF har ansvaret att utifrån uppföljningsdata 

fånga möjligheter och ta fram åtgärder till förbättring/utveckling av respektive SVF i de fall 

där ledtider inte uppnås.   

 

4.2 PREM-enkäten     

a) Resultaten kommer att presenteras på Region Gävleborgs hemsida för SVF och 

kommer användas och komplettera den befintliga strukturen av kontinuerlig 

uppföljning av införda SVF. All data kommer att följas av och återkopplas till 

cancerrådet och respektive berörd processägare och processledare som även återkopplar 

till processteamen för respektive SVF med framtagande av förbättrings/utvecklings 

åtgärder. 

b) Visar resultaten på sytematiska avvikelser eller exempel på vad som kan förbättras ges 

en möjlighet att ta fram förbättrings/utvecklings åtgärder och förslag övergripande samt 

i respektive SVF. I detta innefattas även att kommunicera och utvärdera resultatet i 

samarbetet med patientrepresentanter som skall vara delaktiga i den kontinuerliga 

uppföljningen av PREM-resultaten och i framtagandet av förbättrings/utvecklings 

åtgärder samt kunna kommunicera ut detta till sina medlemmar lokalt och nationellt. 

c) Mätningen kommer fortsätta kontinuerlig under 2017 för de 18 införda SVF. De 10 nya 

SVF för 2017 kommer anslutas till PREM-mätningen från och med juni månads 

patienter. 

 

5. Planering för fortsatt arbete efter 2018 
 

a) Processägare och processledare har i uppdrag att följa och skapa förutsättningar i 

driften av respektive SVF efter 2018 samt kommer redovisa till cancerrådet med 

patientrepresentanter. I detta innefattas hela vårdförloppet från primärvård, utredning, 

behandling till uppföljning med dess ingående komponenter av olika professioner, 

rehabilitering, omvårdnad och palliation. Processägare och processledare för respektive 

SVF har ansvaret att utifrån uppföljningsdata fånga möjligheter och hinder för att ta 

fram åtgärder till förbättring/utveckling av respektive SVF. 

b) Genom att information finns lätt tillgängligt internt och offentligt om arbetet är ett sätt 

att sprida tillvägagångssätt och resultat som kan ge inspiration till utveckling av andra 

vårdprocesser. Gävleborg har även tankar på att arbeta med andra flöden på liknande 

sätt men verksamheterna och fortsatt arbete inom ramen för ”Vår gemensamma 

patient…”. 
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Bilaga: Fastställda standardiserade vårdförlopp 

Vårdförlopp som infördes under 2015 och 2016: 
 

 Akut myeloisk leukemi, AML 

 Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna 

 Huvud- och halscancer 

 Matstrups- och magsäckscancer 

 Prostatacancer 
 

 Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer 

 Bröstcancer 

 Cancer i bukspottkörteln och periampullärt 

 Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång 

 Cancer utan känd primärtumör, CUP 

 Lungcancer 

 Maligna lymfom 

 Malignt melanom  

 Myelom 

 Primär levercancer 

 Primära maligna hjärntumörer 

 Tjock- och ändtarmscancer 

 Äggstockscancer 

 

Vårdförlopp som ska införas 2017: 

 

 Analcancer 

 Akut lymfatisk leukemi 

 Kronisk lymfatisk leukemi 

 Livmoderhalscancer (cervixcancer) 

 Livmoderkroppscancer (endometriecancer) 

 Njurcancer 

 Peniscancer 

 Skelett- och mjukdelssarkom 

 Sköldkörtelcancer 

 Testikelcancer 

 

 

De standardiserade vårdförloppen kan hämtas på  

http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-

vantetider/vardforlopp/ 

tel:026-531219
http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/vardforlopp/
http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/vardforlopp/
http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/vardforlopp/


 

 

 

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade 
vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan 
regeringen och SKL om kortare väntetider i 

cancervården 2017 
 
 
 
 

 
Handlingsplanerna ska vara Socialdepartementet tillhanda 

senast den 15 mars 2017 
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Inledning 
 

Detta är en mall för landstingens handlingsplaner för införandet av 2017 års standardiserade 

vårdförlopp (SVF). Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan har tagit fram mallen i 

enlighet med överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL). För att få ta del av medlen ska landstingen/regionerna (i detta dokument benämnda 

landstingen) tillsammans med RCC ta fram och lämna in en handlingsplan enligt denna mall.  
 

RCC i samverkan kommer också att ta fram den mall som ska användas för redovisningen 

som ska vara Regeringskansliet tillhanda senast den 1 november 2017. 

 

Arbetet med cancersatsningen ska bygga på det utvecklingsarbete som är gjort inom ramen för 

den nationella cancerstrategin och de upprättade RCC. Genom satsningen ska också RCC och 

landstingens linjeorganisation knytas närmare samman för ännu bättre resultat i cancervården. 

 

Krav i överenskommelsen 2017 

För att få ta del av vårens medel (204 mkr) ska landstingen senast den 15 mars 2017: 
 

 tillsammans med RCC ta fram en handlingsplan enligt mall. Respektive landsting 

ansvarar för att den egna handlingsplanen tas fram. 

 involvera patientföreträdare vid framtagandet av handlingsplanen 

 genom RCC lämna in handlingsplanen till Socialdepartementet 

 fortsätta arbetet med de 18 SVF som infördes under 2015 och 2016.  

 
 

För att få ta del av höstens medel (203 mkr) ska landstingen också senast den 1 november 

2017: 
 

 lämna in en redovisning enligt kommande mall. I redovisningen ska det framgå att 

landstingen 

o senast den 1 november 2017 har infört* tio nya SVF (totalt 28 införda SVF). 

SVF för analcancer, akut lymfatisk leukemi (ALL), peniscancer samt testikel-

cancer anses införda när landstinget har alla delar i arbetet på plats, så att 

patienter kan börja remitteras enligt aktuellt SVF. 

o redovisat hur de har arbetat med SVF som går över landstingsgränser 
o använt den nationella PREM-enkäten för de 18 SVF som införts under 2015 

och 2016 (se avsnitt 4.2 nedan). 
 

Respektive RCC samordnar arbetet med redovisningarna vilka ska lämnas till Social-

departementet. 
 

*Ett standardiserat vårdförlopp räknas som infört när patienter med välgrundad misstanke har remitterats för start av standardiserat 

vårdförlopp, alternativ beslut tagits om att starta ett standardiserat vårdförlopp. Patienter ska ha genomgått utredning enligt det 

standardiserade vårdförloppet och startat behandling eller avslutats på annat sätt. 
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1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen  
    den 1 november 2016 

1.1 Nuläge för införda vårdförlopp 

a) De 13 SVF som infördes under 2016 var alla i drift före 1 november 2016. Under 

hösten/ vintern har ett nytt dokumentationssätt tagits fram i den elektroniska 

patientjournalen, Cosmic, och implementerats för samtliga SVF-flöden. Detta ger 

en enklare och mer överskådlig registrering av SVF samt uppföljning internt med 

hjälp av webbaserat beslutsstöd. Under första kvartalet 2017 kommer även 

automatiserad överföring av data till SKL att vara på plats.   

Koordinatorsfunktion finns i alla processer och ett nätverk för koordinatorerna 

har formaliserats inom sjukhuset för att underlätta kommunikation, erfarenhets-

utbyte och utbildning – arbetet fortsätter under 2017 för att stärka koordinatorerna 

i deras roller och i organisationen. Kontaktsjuksköterskenätverk fanns redan 

under 2016 och under 2017 planerar vi för att starta ett processledarnätverk – med 

samma mål som för koordinatorsnätverket. Här integreras även ett antal andra 

processgrupper inom cancerområdet som ännu inte ingår i standardiserade 

vårdförlopp.  

b) Systemet med uppföljning av SVF med hjälp av KVÅ-kodning fungerade 

mindre bra – därför har en ny modell tagits fram där kodningen istället sker i 

bakgrunden. Modellen säkerställer att vi kan använda mätpunkterna för 

beräkning av ledtider och inrapportering till SKL. Vi kan följa upp alla våra 

registreringar internt kontinuerligt och använda vårt beslutsstöd för att hålla koll 

på våra SVF-patienter och hur deras ledtider utvecklar sig här och nu. 

Beslutsstödet flaggar med olika färgkoder när en patient närmar sig olika 

ledtidsmål för det processteg som patienten befinner sig i. Tack vare 

lättillgängliga modeller där faktiska vårdkontakter per diagnoskod kan jämföras 

med de som registrerats till SVF så kan vi jämföra antalet patienter med de 

aktuella diagnoserna med antalet patienter inom respektive SVF. Detta gör det 

möjligt att bedöma täckningsgraden för de olika förloppen och rikta 

förbättringsåtgärder dit det behövs. 
 

1.2 Erfarenheter av SVF-arbetet fram till nu 
 

a) Under hösten 2016 har arbetet med att intensifiera stödet till remittenterna med 

uppbyggnad av intern webbaserad information med länkar till nationell information 

och länkar och hänvisningar till de remisser som skapats för de olika förloppen i den 

elektroniska patientjournalen. Strukturen och utformningen av informationen har 

förankrats inom de olika förvaltningarna. Detta tillsammans med det nya 

dokumentationssättet har lett till en markant ökning av antalet patienter som 

registrerats i förloppen. 

 

Patientinformation till den externa webben har tagits fram för ett antal SVF-processer 

och arbetet fortsätter under 2017 med att vidareutveckla och bredda de lösningar som 

finns till fler processer. Den begränsande faktorn är de resurser som krävs från 

processgrupperna för respektive förlopp, vilket begränsat tempot i framtagandet av 
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webbaserad patientinformation. 

 

Rekryteringen av koordinatorer har tagit tid, flera påbörjade sitt arbete först efter 

sommaren, personalomsättning har förorsakat vakanser igen, men vi har täckning 

inom alla berörda verksamhetsområden och vi arbetar nu med att stödja alla med nya 

verktyg, utbildning, processdeltagande och nätverk. Obokade tider finns överallt där 

detta uppfattas ändamålsenligt – vi ser kontinuerligt över arbetet i processutvecklings-

arbetet med varje enskild process.   

b) Region Uppsalas erfarenheter av implementeringen har lett till att vi gör förändringar i 

upplägget inför 2017. Vi säkerställer att verktyg som specifika remissmallar och 

verktyg för kodning med automatisk rapportering finns på plats och vi arbetar 

närmare alla processägare och koordinatorer. Delvis genom etablering av nätverk för 

de respektive grupperna för att kunna ge professionsanpassad utbildning. Vi har även 

från central projektgrupp börjat med enskilda möten kontinuerligt med respektive 

processledare för att fånga upp status och utmaningar med arbetet i vårdförloppen. Vi 

planerar att fortsätta med det här arbetssättet under 2017.  

 

c) Synpunkter angående kriterier för välgrundad misstanke: 

CUP: Vi har bedrivit mottagningsverksamhet för cancer utan känd primärtumör i ett 

antal år. De erfarna onkologer som skött denna mottagning beskriver att den definition 

som finns för förloppet CUP är ett tydligt problem. Man beskriver förloppet som en 

kombination av utredning av misstänkt/bekräftad cancer och diagnosen CUP, som är 

en diagnos som ska sättas när utredningen är avslutad. Man rekommenderar förändrad 

definition. Kontakt förmedlas gärna om revision blir aktuell. 

 

Myelom: Bakgrund - patienter med allvarliga symtom = akut behandlingskrävande - 

handläggs akut - det vill säga: - de är inget problem för Akademiska.  

Patienter med misstanke om myelom, men ringa symtom – här är SVF skrivet så att alla 

som uppfyller krav på SVF har fynd som kräver livslång uppföljning. I den här gruppen 

finns patienter med a. förstadier till myelom, alternativt b. icke behandlingskrävande 

myelom. Enligt SVF ska dessa utredas och få besked inom 14 dagar, medan patienter 

med behandlingskrävande sjukdom ska få besked och inleda behandling inom 21 dagar. 

Det är en felaktig prioritering och vad vi märkt är det stressande för personer med 

misstanke men utan symtom. Önskar förlängd ledtid från remiss till information - minst 

21 dagar för att harmonisera med de behandlingskrävande. 
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1.3 Antal patienter som genomgått respektive SVF 

Hur många patienter har genomgått och avslutat* de SVF som implementerades 2015 – 2016 

fram till och med den 31 december 2016? 

 
* Patienter anses ha genomgått och avslutat ett SVF när de är registrerade för både välgrundad misstanke och avslut av SVF, genom start av 

behandling eller annat avslut. 
 

Redovisa antalet patienter i nedanstående tabell: 

 

Vårdförlopp  

Antal patienter på-

började och avsluta-

de inom det egna 

landstinget 

Antal patienter på-

började inom det 

egna landstinget, 

men överförda till 

och avslutade i ett 

annat landsting 

Antal patienter på-

började i ett annat 

landsting, men 

överförda till och 

avslutade inom det 

egna landstinget 

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 
 

AML 
6 10     

Urinblåse- och 

urinvägscancer 

300 159   3 1 

Huvud- och hals-

cancer 

282 242   40 28 

Matstrups- och 

magsäckscancer 

64 42   41 17 

Prostatacancer 490    60  

Allvarliga ospe-

cifika symtom 

som kan bero på 

cancer  

21 16     

Bröstcancer 3 489     

Bukspottkörtel-

cancer  

21 5   10 4 

Gallblåsecancer 6 6   2 1 

Hjärntumörer 4 2     

Hudmelanom 31 25     

Levercancer 27 16   7 1 

Lungcancer 119 132     

Lymfom 5 2     

Myelom 15 10     

Okänd primär-

tumör (CUP) 

2 7    1 

Tjock- och änd-

tarmscancer 

107 80   4 2 

Äggstockscancer  36    11 

Totalt 1503 1279   167 66 
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1.4 Överföring av information 
 

Hur har landstinget löst frågor angående att överföra och säkra informationen för uppföljning 

när flera landsting delar på ansvaret för ett enskilt SVF? 
 

a. Region Uppsala har tagit fram en ny dokumentationsmodell för standardiserade 

vårdförlopp som är lättöverskådlig i Cosmic och har ett uppföljningspaket i 

Beslutsstödsystemet SAS VA där vi kan följa alla enskilda patienter. I uppföljnings-

paketet – ”koordinatorns verktyg” - ingår en flik där man enkelt kan se patienter som är 

folkbokförda i annat landsting som inte fått ”Mottagen från” registrerat i 

dokumentationsmallen i Cosmic. Om man vill kontrollera om man har Uppsalapatienter 

som remitterats via annat landsting, ex Gävleborg, så går det att söka även på detta med 

hjälp av ex kommuntillhörighet.   

 

Det är sällan som vi remitterar till annat landsting – men i de fall där så sker måste 

respektive koordinator själv säkerställa korrekt kodning. Då koordinatorerna fångar upp 

patienterna redan vid inremittering till sjukhusen i länet och första besök så kommer de ha 

en bra överblick av vilka patienter som inte får något avslut i Region Uppsala och kan 

därmed vidta åtgärd ifall en patient förblir rödmarkerad i uppföljningsmodellerna under 

lång tid – modellerna anger kontinuerligt ledtid mot innevarande dags datum. 

 

b. Nätverken inom regionen per SVF är under uppbyggnad. Koordinatorer och 

processledare hjälps åt att hitta sina nätverk och i de fall där det finns regionala eller 

nationella nätverk för enskilda SVF:er bereds utrymme även för koordinatorer från 

Akademiska att delta med hjälp av processledarna.  

 
* http://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-

raknas/rapportering_svfpatienter_22jun16.pdf 

  

http://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/rapportering_svfpatienter_22jun16.pdf
http://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/rapportering_svfpatienter_22jun16.pdf
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2. Plan för införande av tio nya vårdförlopp    
    under 2017 

Tio SVF har fastställts för införande under 2017. Nyckelområden för arbetet är införandet av 

”välgrundad misstanke” efter en nationell definition, införande av koordinatorfunktion och 

införandet av obokade tider hos utredande enheter. 
 

2.1. Tidplan för införande 
a) När planerar landstinget att koordinatorfunktion för nya SVF ska vara i drift? 

b) När planerar landstinget att obokade tider för nya SVF ska vara i drift 

c) När planerar landstinget att börja inkludera patienter i respektive SVF? 

 
Nya SVF 2017 

Koordinator 

på plats 

Obokade tider  Inkludering av 

patienter 

Analcancer 
2/2-2017 Se kommentar 2.3 Våren 2017 

Akut lymfatisk leukemi 
1/1-2017 Se kommentar 2.3 Maj 2017 

Kronisk lymfatisk leukemi 
1/1-2017 Se kommentar 2.3 1/1-2017 

Livmoderhalscancer (cervixcancer) 
1/4-2017 Se kommentar 2.3 Våren 2017 

Livmoderkroppscancer 

(endometriecancer) 1/4-2017 Se kommentar 2.3 Våren 2017 

Njurcancer 1/1-2017 1/1-2017 1/1-2017 

Peniscancer 
20/2-2017 20/2-2017 20/2-2017 

Skelett- och mjukdelssarkom 
1/9-2017 Se kommentar 2.3 Augusti 2017 

Sköldkörtelcancer 
1/1-2017 April 2017 April 2017 

Testikelcancer 
20/2-2017 20/2-2017 20/2-2017 

 

2.2 Stöd till utvecklingsarbete 

Det finns en central projektgrupp som arbetar med införande av värdebaserad vård ur ett 

patientprocessperspektiv i Region Uppsala. De standardiserade vårdförloppen inom cancer 

erbjuds samma process och metodstöd som alla övriga patientprocesser inom värdebaserad 

vård. I det arbetet identifieras koordinatorer och behovet av obokade tider. Information kring 

vårdförloppet och kodverken tas upp i den tvärprofessionella arbetsgruppen. Vi har ett 

cancerråd i Region Uppsala som träffas var fjärde vecka. Det finns också en samverkansgrupp 

inom Tema Cancer där alla patientprocessledare, berörda verksamhetschefer samt RCC deltar 

tre gånger per år. Den centrala projektgruppen håller i ett antal professionsnätverk för 
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patientprocessledare, kontaktsjuksköterskor och koordinatorer, samt arbetar aktivt i enskilda 

möten med funktionsorganisationer och även med övriga förvaltningar där mottagande 

förvaltning så önskar. Under 2017 kommer stödet till primärvården från den centrala 

projektgruppen att stärkas. Inom den centrala projektgruppen finns även resurser för att  stöttar 

processerna och  samtliga berörda förvaltningar med webinformation. Här finns även resurser 

för att stötta i utarbetande av kommunikationsplaner vid behov. 

 

2.3 Utmaningar och konsekvenser 
 

Vilka utmaningar ser landstinget med införandet av nya SVF? 

 

Utmaning 
 

Planerad åtgärd 

Att möta kraven/målen på ledtider och 
tillgänglighet överlag. 

Kontinuerligt förbättringsarbete. 

Flera av de nya grupperna är små patientgrupper i 
Region Uppsala och kan därmed vara sällan 
händelser för enskilda doktorer – svårt att koppla 
ihop med att det är ett SVF och komma ihåg att 
det är särskilda regler för SVF. 

Kontinuerlig information och uppföljning/ 
jämförelse mellan diagnossättning och SVF-
dokumentation. 

Arbetssätt för sällsynta diagnoser, då det 
standardiserade arbetssättet kräver obefogat 
mycket resurser i dessa fall.  

Vi väljer en light version för dessa, där ansvarig 
processledare och koordinator finns utsedda, men 
kan vara delade med andra större SVF-diagnoser.  

Sällsynta SVF-diagnoser och obokade tider är för 
resurskrävande (ex 6 patienter per år och 
obokade tider på mottagning) 

Då små diagnoser delar mottagning med större 
SVF-diagnoser kan vi tillgodose kravet om 
obokade tider genom att reservera gemensamma 
tider för samtliga SVF:er som passerar 
mottagningen . 

  

 

b) Region Uppsala har sett undanträngningseffekter under 2016 t.ex. vid införande av flera 

multidisciplinära röntgenronder för standardiserade vårdförlopp vilket lett till begränsade 

resurser till annan röntgenrondverksamhet. Man har vidtagit åtgärder för att motverka 

detta genom att exempelvis lägga om rondstrukturen för radiologi under första kvartalet 

2017. Åtgärderna skall utvärderas tvärfunktionellt under andra halvan av 2017. Ytterligare 

risk för/ faktiska undanträngningseffekter samlas in i dialog med processerna och de 

servicefunktioner som kan vara drabbade vid fasta tillfällen under året. Ett arbetssätt för 

att hantera dessa frågor finns och utvecklas alltefter behov. 

 

Kravet på obokade tider som definierats i standardiserade vårdförlopp är för vissa mindre 

diagnosgrupper inte ändamålsenligt. Det kan dessutom ge undanträngningseffekter på 

annan vård varför vi tycker att obokade tider bör vara en rekommendation men inte ett 

specifikt krav i alla patientprocesser. 
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3. Information och förankring 

3.1 Patienter och närstående 
 

Förutom en förbättrad tillgänglighet ska införandet av SVF även skapa ökad nöjdhet hos 

patienterna genom bl.a. bättre information, mer delaktighet och kortare väntetider. 

 

a) Patient- och närståenderepresentanter är delaktiga i processarbetet för respektive förlopp. 

Utöver det så har representanter för patientföreningar haft tillfälle att lämna synpunkter 

på handlingsplanen och också diskuterat den vid ett separat möte. 

 

b) Då arbetet med standardiserade vårdförlopp inom Region Uppsala bedrivs i enlighet med 

principerna för värdebaserad vård kommer patient- och/eller närståenderepresentanter att 

involveras i de lokala arbetsgrupperna per vårdförlopp kontinuerligt. Vi har 

representanter i de flesta nu rullande processer. I de  vårdförlopp där det fortfarande 

saknas söker vi efter intresserade representanter med hjälp av arbetsgruppens 

medlemmar och deras patientkännedom, alternativt genom patientföreningar där sådan 

finns etablerad i närområdet. 

 
 

3.2 Privata vårdgivare 

Hur avser landstinget att samverka med representanter från de privata vårdgivarna i arbetet 

med SVF? 

För de privata vårdgivarna finns en samverkansform, där en speciell funktion inom Region 

Uppsala svarar för information och samordning samt att samla in synpunkter från privata 

vårdgivare. Denna funktion leds av chefsläkaren vid förvaltningen Hälsa och Habilitering, som 

är medlem både av Cancerrådet och i samverkansmöten i Tema Cancer organisationen för 

värdebaserad vård och SVF. Information av samma slag som för den offentliga primärvården 

(se nästa kapitel) ligger lätt tillgängligt på Region Uppsalas externa websidor. 

 

3.3 Primärvård 

Hur säkerställer landstinget att primärvårdens medarbetare har kännedom om SVF? 

Representanter från primärvården ingår i programrådet för Cancer och även i gemensamma 

samverkansmöten över förvaltningsgränserna för Tema Cancer. Primärvården har under 2016 

haft ett antal informationsträffar för offentlig och privat primärvård där information om SVF 

presenterats. Ett informationspaket har nyligen publicerats på primärvårdens interna websidor. 

Länkar till detta kommer även fortsättningsvis ligga väl synligt för att påminna om och 

underlätta för personalen att hitta information om SVF.  Den vägen kan primärvården bland 

annat komma åt RCC:s kortversioner för primärvården, med möjlighet att söka SVF utifrån 

diagnos eller symtom. Där kan man även se vilka processer som är igång inom vårt landsting 

och länkar per process till en sida med kontaktpersoner per process på Akademiska sjukhuset. I 

de fall Akademiska sjukhusets processer har valt att inrätta en särskild SVF-remiss för 

remittering till sjukhuset har primärvårdens remittenter möjlighet att se en bild av den remissen 
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med kommentar kring vart remissen skall skickas och hur den återfinns i Cosmic. Efter 

lanseringen av de nya websidorna har vårdcentraler själva börjat höra av sig till sjukhuset och 

den centrala projektledningen för att efterfråga utbildningsstöd och informationsmaterial kring 

SVF. Då sjukhusets Tema Cancer nu har nått en högre etableringsgrad väljer vi att 

vidareutveckla organisationen kring temat för att göra samverkan med så många olika 

intressenter möjligt. Detta ger också möjlighet för primärvården att framöver kunna skicka fler 

representanter att delta i de samverkansformer som Tema Cancer erbjuder. Den centrala 

arbetsgruppen kring Värdebaserad vård och standardiserade vårdförlopp har nyligen utökats och 

kommer därmed ge möjligheter till mer direkt och aktivt stöd till primärvårdens vårdcentraler 

och interna informationskanaler.  

 

4. Uppföljning 
 

4.1. Nationella mätpunkter 

I och med den nya dokumentationsmodellen kommer Region Uppsala erhålla en bättre 

täckningsgrad i sina verktyg. Det gör att vi har tillgång till mer relevanta data att analysera. 

Gemensamma mått byggs i vårt beslutsstödsystem och kan följas på daglig basis om 

önskvärt, exempelvis ledtider. Andra indikatorer för nationell uppföljning säkerställs i takt 

med att relevanta data kan erhållas från våra system. Ett aktivt arbete pågår kontinuerligt för 

att säkerställa detta. När resultat finns kommer de återföras till processgrupperna för dialog 

och analys, med motiv att exempelvis hitta förbättringspotential mot ställda mål. 
 

4.2 PREM-enkäten     

För att få ta del av medlen ska den PREM-enkät som har tagits fram av SKL och RCC, och 

som bygger på arbetet med nationell patientenkät (NPE), användas även under 2017. Kravet 

gäller för alla de 18 SVF som har implementerats under 2015 – 2016. Önskvärt är att även de 

SVF som införs 2017 utvärderas med enkäten. Resultaten ska kunna användas såväl nationellt 

som regionalt och lokalt.  

a) Region Uppsala kommer följa de regler som bestämts nationellt.  

b) Utbildning i handhavande av ICQualitys uppföljningssite har erhållits av 

projektledningen centralt och när nya resultat presenteras kommer dessa att återföras 

för dialog och analys till processgrupperna.  

c) Region Uppsala vill avvakta med att uttala sig om huruvida PREM-enkäten kommer 

användas till de processer som startar under 2017. Vissa av processerna kommer att 

omfatta ett mycket litet antal patienter.  
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5. Planering för fortsatt arbete efter 2018 
 

Målet för de årliga överenskommelserna är att de insatser som ingår ska bli en integrerad del 

av landstingens ordinarie verksamhet och att resultaten av arbetet ska bli tydliga, för både 

landstingen, invånare och patienter, genom att de SVF som ingår i överenskommelserna är 

implementerade. 

 

År 2020 är målet att 70 procent av nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska utredas via ett 

SVF och 80 procent av dessa patienter ska gå igenom respektive SVF inom utsatta maximala 

tidsgränser. Regeringen avser att följa utvecklingen. 

 

a) Vi har under senare delen av 2016 lagt stor energi på att bygga upp en infrastruktur som 

väsentligt bättre än den dittillsvarande stöttar de olika förloppen. Det tidigare stödet hade 

såvitt vi kan se varit tillräckligt för att ge möjlighet att uppfylla de krav som ställs i de årliga 

överenskommelserna. Däremot utgjorde det tidigare stödet inte en bra bas för att långsiktigt 

nå de uppställda målen, exempelvis målen för 2020. Syftet med det nya dokumentations-

sättet med enklare registrering och kodning, uppföljningsverktyget i beslutsstödet SAS, 

journalmallarna och webbaserad information för medarbetare och patienter/närstående är att 

ge förutsättningar för att kontinuerligt hålla en hög täckningsgrad i de olika förloppen. 

Förutom de olika verktygen som utgör infrastrukturen kommer detta att kräva en ökad 

personell resurs för att informera och stödja medarbetare som exempelvis koordinatorer och 

remittenter. Vi har utökat införandegruppen. När införandet betraktas som avslutat kommer 

en mindre förvaltningsorganisation att behövas för att bibehålla de arbetssätt som tagits 

fram och införts. Denna organisation kommer att skapas och arbeta med att stötta de 

processgrupper som även framgent kommer att finnas för de olika förloppens vårdprocesser.  

b) Många erfarenheter och slutsatser kan generaliseras och redan nu förbättra vården inom 

andra områden. I och med att vi har valt att samordna standardiserade vårdförlopp med vårt 

övergripande patientprocessarbete inom ramen för värdebaserad vård så ger det goda 

möjligheter för erfarenhetsutbyte och lärande mellan olika diagnosgrupper och 

enheter/förvaltningar. Detta sker redan idag i strukturerad form vid återkommande 

samverkansmöten i Tema Cancer där patientprocessledare för de olika cancerprocesserna, 

chefer/representanter för berörda enheter/förvaltningar, RCC och Cancerrådet är 

representerade. I detta arbete ingår även cancerprocesser som ännu inte är del av SVF.
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Bilaga: Fastställda standardiserade vårdförlopp 

Vårdförlopp som infördes under 2015 och 2016: 
 

 Akut myeloisk leukemi, AML 

 Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna 

 Huvud- och halscancer 

 Matstrups- och magsäckscancer 

 Prostatacancer 

 Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer 

 Bröstcancer 

 Cancer i bukspottkörteln och periampullärt 

 Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång 

 Cancer utan känd primärtumör, CUP 

 Lungcancer 

 Maligna lymfom 

 Malignt melanom  

 Myelom 

 Primär levercancer 

 Primära maligna hjärntumörer 

 Tjock- och ändtarmscancer 

 Äggstockscancer 

 

Vårdförlopp som ska införas 2017: 

 

 Analcancer 

 Akut lymfatisk leukemi 

 Kronisk lymfatisk leukemi 

 Livmoderhalscancer (cervixcancer) 

 Livmoderkroppscancer (endometriecancer) 

 Njurcancer 

 Peniscancer 

 Skelett- och mjukdelssarkom 

 Sköldkörtelcancer 

 Testikelcancer 

 

 

De standardiserade vårdförloppen kan hämtas på  

http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-

vantetider/vardforlopp/ 

http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/vardforlopp/
http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/vardforlopp/
http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/vardforlopp/
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1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen  
    den 1 november 2016 
 
1.1 Nuläge för införda vårdförlopp 

a) Beskriv nuläget och planerat fortsatt arbete för de 18 SVF som infördes 2015 – 

2016. Utgå från det som skett efter att 2016 års redovisning lämnades in (senast 

den 1 november 2016). Om uppföljning via de patientadministrativa systemen 

och rapportering till SKL:s nationella databas, koordinatorfunktion eller 

obokade tider inte är på plats för samtliga SVF, beskriv vilka åtgärder som 

landstinget kommer att vidta för att färdigställa detta.  

Landstinget i Värmland driftsatte det sista (SVF Allvarliga) av de 18 beslutade 

Standardiserade vårdförlopp (SVF) den 15 augusti 2016. För samtliga SVF var 

vid denna tidpunkt kontaktsjuksköterska, reserverade tider, koordinator och min 

vårdplan på plats. 

Sedan dess har vi per månad inkluderat och rapporterat 180 – 260 patienter i 

vårdförloppen. Naturligtvis varierar volymen per vårdförlopp men under 

perioden har patienter inkluderats i alla 18 SVF. 

För samtliga 18 SVF har vi tillsatt processgrupper som har varit ansvariga för 

implementering och som sedan ska driva det fortsatta arbetet. Processgrupperna 

består av en processansvarig som är kliniskt verksam läkare inom det aktuella 

området, och i respektive process finns även en person (förbättringsledare) som 

har tidigare erfarenhet av processarbete och sköter större delen av det 

administrativa i processen. Därutöver deltar i processgruppen bland annat 

kontaktsjuksköterska, koordinator, företrädare för de diagnostiska disciplinerna, 

representanter för primärvård, journal- och IT-system samt i vissa processer 

patient eller närstående. 

Processgruppens uppgift är att initialt genomlysa och kartlägga hela 

vårdprocessen. SVF-införandet ska därefter planeras och genomföras. I det 

fortsatta arbetet ska gruppen kontinuerligt bevaka kvalitet och tillgänglighet i 

hela vårdprocessen utifrån interna datalager och rapporter från kvalitetsregister. 

Om det framkommer brister eller behov ska dessa åtgärdas. 

Vi har som ambition att arbetet med vårdprocesser inom cancer ska utgå från 

SVF och utvecklas till att täcka hela processen, från första symtom till bot, 

rehabilitering eller palliation.  

Processgruppernas arbete rapporteras kontinuerligt till Cancerrådets 

Arbetsutskott (AU) där verksamhetsansvariga för de verksamheter som har 

cancerdiagnoser är representerade.  
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b) Hur fungerar systemet för uppföljning av SVF med hjälp av KVÅ-kodning och 

hur kvalitetssäkrar landstinget data som rapporteras in till den nationella vänte-

tidsdatabasen? 

Vi har valt ett något annorlunda registreringssystem. Vissa av KVÅ-koderna är 

lagda i bakgrunden i journalsystemet och hämtas via definierade sökord inlagda i 

vårt journalsystem. Andra, som till exempel operationskoder och strålkoder, ger 

datum för start av behandling. Vi upplever att detta system fungerar mycket väl 

men naturligtvis kräver det information till flera yrkeskategorier som läkare, 

vårdadministratörer med flera. 

 

Genomgångar görs regelbundet med respektive verksamheter inom de olika SVF-

förloppen för att säkerställa att registrering i journalsystem görs korrekt och att utdata 

blir riktiga. Detta är ett arbete som gjorts under hela perioden då vi arbetat med SVF 

och som kommer att fortsätta. Det finns ett par punkter där närmare analys kommer att 

genomföras för att säkerställa kvaliteten. 

 

c)  Denna fråga ska besvaras av de landsting som vid 2016 års redovisning inte 

kunde redovisa att patienter hade genomgått och avslutat utredning enligt SVF 

för samtliga 18 SVF införda 2015 – 2016:   

Finns det när denna handlingsplan lämnas in patienter som har genomgått och 

avslutat utredning enligt SVF för samtliga 18 SVF införda 2015 – 2016? 

Ej aktuell. 
 

1.2 Erfarenheter av SVF-arbetet fram till nu 
 

a) Beskriv landstingets erfarenheter av införandet av välgrundad misstanke i primär-

vården och den specialiserade vården, införandet av koordinatorfunktion samt obokade 

tider. 

 

Införandet av SVF har fungerat väl och vi har fått positiv respons från primärvården, 

specialiserad vård, diagnostiska enheter och patientföreningar. 

 

Genom att samla all information om respektive cancerdiagnos på landstingets 

intranät har primärvårdsläkarna haft ett lättillgängligt verktyg som har underlättat i 

vardagens arbete. Strukturerade remissmallar med beslutsunderlag för varje SVF har 

också medverkat till ett enklare och tydligare arbetssätt. 

 

Strukturerade remissmallar har medfört att samarbetet mellan primärvården och den 

specialiserade vården har blivit bättre. Ett tydligt exempel på detta är tillkomsten av 

ett Diagnostiskt centrum som underlättat remitteringen av en patientgrupp där 

tidigare riktlinjer saknas. Även hematuriutredning har blivit betydligt mer 

strukturerat och enhetligt. 

 

Från primärvården i Värmland har under perioden 2015-12-01 – 2017-02-27 

sammanlagt inkommit cirka 1 550 SVF-remisser. Vi kan se att remisser har inkommit 

från samtliga landstingsdrivna och privata vårdcentraler i vårt landsting. Vi tolkar 

detta som att vi har lyckats sprida kunskapen om VGM på ett bra sätt till 



4  

primärvården. 

 

Införandet av välgrundad misstanke (VGM) i den specialiserade vården har varit 

betydelsefullt och värdeskapande för patienterna i de allra flesta SVF. 

Vårdprocesserna har arbetats igenom och styrande dokument har tagits fram för 

varje del i processen. På så vis har det blivit mer enhetligt och tydligt att utreda och 

behandla samtidigt som ledtider förkortas. 

 

Avseende några processer hade vi redan tidigare mycket välfungerande och 

strukturerat omhändertagande (AML, bröstcancer) varför införandet inte haft så stor 

betydelse för dessa processer. 

 

Införandet av koordinatorsfunktionen har medfört enklare och kortare 

utredningstider. Ett utmärkt exempel på detta är SVF för urinblåsa och urinvägar. 

För denna patientgrupp planerar koordinatorn hela utredningen vid remissankomst. 

På så vis förenklas rutinerna och vårdprocessen förkortas. Funktionen fungerar på 

liknande sätt i övriga SVF. 

 

I varje processgrupp gjordes initialt en analys av behovet av reserverade tider 

(obokade tider) för varje diagnos. Analysen omfattade både behovet av 

mottagningstider och olika diagnostiska undersökningar. I stort har analyserna 

överensstämt med verkligt behov Reserverade tider infördes på aktuella enheter i 

samband med driftstart för SVF. Genom detta har våra SVF-patienter fått ett snabbt 

omhändertagande. I de fall som reserverade tider inte har bokats inom en bestämd 

tidsram har det varit lätt att fylla dessa med andra patienter. 

 

Med SVF som drivkraft har radiologin kunnat genomföra ett stort och framgångsrikt 

förbättringsarbete som bland annat omfattar arbetet för kortare vänte- och svarstider. 

Vi har valt att inom radiologin ha reserverade tider för SVF som helhet. Vår 

bedömning är att detta leder till jämnare flöde och minskar risken för outnyttjade 

tider. Radiologin har totalt på de tre sjukhusen i Värmland 40 SVF-tider varje vecka - 

20 i Karlstad, 10 i Arvika och 10 i Torsby. 

 

Cancerrådet gör regelbundna avstämningar där vi månadsvis följer tillgängligheten 

på radiologin. Vid några tillfällen har vi noterat ett ökat behov av reserverade tider 

och då haft möjlighet att göra justering och öka antalet med snabb verkan. 

  

b) Har landstingets erfarenheter av implementeringen lett till förändringar i upplägget 

inför 2017 och i så fall på vilket sätt? 

Landstinget har i huvudsak goda erfarenheter av arbetet med de 18 första SVF varför 

arbetet fortsätter på samma sätt. 

 
 

c) Har landstinget erfarenheter som ni vill föra vidare gällande den nationella 

definitionen av välgrundad misstanke i något SVF? Om ja, specificera vilket SVF det 

gäller och beskriv erfarenheterna. 

 

Från våra endoscopiavdelningar har framförts tankar om att vissa ingångskriterier för 

tjock- och ändtarmscancer är för vida och kanske borde omarbetas och förtydligas.  
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Vi kan också se att volymen rapporterade SVF bröstcancer har oerhört stor variation 

mellan olika landsting/regioner. Möjligen kan detta bero på oklarheter i 

ingångskriterierna. 

Urologin framför stark oro inför de förändrade kriterierna för prostatacancer. Oron 

beror framför allt på att man tror att volymen SVF-remisser kommer att öka avsevärt. 

 

 

1.3 Antal patienter som genomgått respektive SVF 
Hur många patienter har genomgått och avslutat* de SVF som implementerades 2015 – 2016 

fram till och med den 31 december 2016? 

 
* Patienter anses ha genomgått och avslutat ett SVF när de är registrerade för både välgrundad misstanke och avslut av SVF, genom start 

av behandling eller annat avslut. 

 

Vårdförlopp  

Antal patienter påbörjade 

och avslutade inom det 

egna landstinget 

Antal patienter påbörjade 

inom det egna 

landstinget, men 

överförda till och 

avslutade i ett annat 

landsting 

Antal patienter påbörjade 

i ett annat landsting, men 

överförda till och 

avslutade inom det egna 

landstinget 

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

AML 12 3 0 0 0 0 
Urinblåse- och 

urinvägscancer 
241 186 2 1 0 0 

Huvud- och hals-

cancer 
41 40 14 9 0 0 

Matstrups- och 

magsäckscancer 
49 30 1 0 0 0 

Prostatacancer 331 0 0 0 0 0 
Allvarliga ospecifika 

symtom  
6 7 0 1 0 0 

Bröstcancer 1 126 0 0 0 0 
Bukspottkörtelcancer  18 22 0 0 0 0 

Gallblåsecancer 4 3 0 0 0 0 
Hjärntumörer 4 5 3 3 0 0 
Hudmelanom 71 59 0 0 0 0 
Levercancer 1 5 1 1 0 0 
Lungcancer 23 25 0 0 0 0 
Lymfom 15 9 0 0 0 0 
Myelom 5 1 0 0 0 0 
Okänd primärtumör 

(CUP) 
10 22 0 0 0 0 

Tjock- och änd-

tarmscancer 
193 247 2 0 0 0 

Äggstockscancer 0 7 0 1 0 0 

 

Kommentar: 

Registreringen av patienter som gått över landstingsgränser är inte helt tillförlitlig. 

Siffrorna i denna kolumn behöver kvalitetssäkras ytterligare, ett arbete som är inlett. 
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1.4 Överföring av information 
 

Hur har landstinget löst frågor angående att överföra och säkra informationen för uppföljning 

när flera landsting delar på ansvaret för ett enskilt SVF? 
 

a) Hur har landstinget implementerat den fastställda nationella rutinen för överföring av 

patient i SVF mellan landsting? 

 

Den nationella rutinen gäller för samtliga SVF och finns tillgänglig bland de dokument 

på vårt intranät som rör patienter som ska föras mellan landstingen.  

 

Rutinerna för överförandet av medicinsk information kring de enskilda patienterna har 

fungerat väl, trots att vi har helt olika journaldatasystem inom regionen. För detta har 

respektive kontaktsjuksköterska och patientansvariga läkare varit huvudansvariga. 

 

Särskild regionalt framtagen checklista används av huvud- och halsprocessen vid 

överföring mellan landsting. 

 

Genom personlig kontakt med den enhet till vilken patienten remitterats har 

kontinuiteten kunnat upprätthållas och dokumentation överföras. 

Kontaktsjuksköterskan har sedan också följt upp vidare utredning och behandling och 

planerat för ett eventuellt återtagande.  

 

Vi har dock upplevt en del svårigheter när patienter återförs från annat till vårt 

landsting. Svårigheten består i att få alla genomföra utredningar och åtgärder 

registrerade på rätt sätt och på rätt datum så att ledtider kan följas. 

 

 

b) Planerar landstinget några ytterligare åtgärder för att säkra informationsöverföring 

mellan landsting?  

 

Vi planerar ytterligare informationsåtgärder rörande kodning och registrering så att vi 

tydligt kan följa och redovisa data för patienter som går över landstingsgränser. 
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2. Plan för införande av tio nya vårdförlopp    
    under 2017 
Tio SVF har fastställts för införande under 2017.  

När ett SVF införs i cancervården utgår man från det framtagna underlaget. Landstingen 

ansvarar för att SVF införs. Nyckelområden för arbetet är införandet av ”välgrundad 

misstanke” efter en nationell definition, införande av koordinatorfunktion och införandet av 

obokade tider hos utredande enheter. 
 

2.1. Tidplan för införande 
Hur ser tidplanen för år 2017 ut? Ange följande: 

 

a) När planerar landstinget att koordinatorfunktion för de nya SVF ska vara i drift? 

b) När planerar landstinget att obokade tider för de nya SVF ska vara i drift? 

c) När planerar landstinget att börja inkludera patienter i respektive SVF? 

 

För samtliga tio nya SVF har vi planerad driftstart 2017-04-30. Detta innebär att då 

kommer koordinatorsfunktion, reserverade tider, remissmallar, samlad dokumentation på 

intranätet och genomförd information till primär- och specialistvård vara klart. Vid detta 

datum kommer patienter att börja inkluderas. Vi har redan nu kommit långt i arbetet i alla 

processer och bedömer därför att vår tidplan är helt realistisk. 

 

2.2 Stöd till utvecklingsarbete 
Hur avser landstinget att stödja verksamheternas utvecklingsarbete med 

 

a) införandet av välgrundad misstanke i primärvården? 

 

Landstinget har finansierat en läkare i primärvården som på 20 procent av sin arbetstid 

har som uppgift att arbeta med implementeringen av SVF. En viktig uppgift är att sprida 

kunskap om VGM i hela primärvården i vårt landsting. 

 

Vi har också utformat remissmallar i journaldatasystemet för varje SVF med dynamiskt 

beslutsstöd för VGM. I remissmallen finns kryssrutor för VGM-kriterier vilket 

underlättar både för remitterande och mottagare i den specialiserade vården. 

 

 

b) införandet av välgrundad misstanke i den specialiserade vården? 

 

Landstinget har tillsatt och finansierat förbättringsledare i samtliga SVF. De har som 

uppgift att stödja processansvarig och gruppens arbete. I detta ligger att informera, 

stödja och utveckla processen. VGM är grundläggande för starten av SVF. I 

journalsystemet har för detta ändamål införts dokumentationsmallar som innehåller 

sökordet VGM och datum för detta. Vår gemensamma uppgift är nu att se till att den 

specialiserade vården även fortsättningsvis använder dokumentationsmallarna korrekt. 

 

c) införande av koordinatorfunktion? 
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Landstinget har tillsatt och finansierat koordinatorer i SVF. Det har varit möjligt dels 

genom den budget som Cancerrådet har att disponera och i övrigt direkt via 

involverade verksamheter. Både landstingsledningen och Cancerrådet har bedömt att 

detta är en viktig funktion som skall prioriteras från verksamhetens sida. Avsikten är att 

funktionen ska ingå i ordinarie verksamhet och rymmas i budgeten. 

 

 

d) obokade tider? 

 

Radiologin har genomfört ett eget utvecklingsarbete som Cancerrådet har stöttat genom 

projektmedel.  

 

 
 

Bilden visar ett exempel på hur vi följer vänte- och svarstider inom radiologin för MR 

2016-01-01--2017-01-31. I slutet på 2016 noterades en ökning av väntetider för SVF-

patienterna. De kunde då åtgärdas och nästkommande månad (januari 2017) noteras en 

förbättring.  

 

På liknande sätt har de olika processgrupperna följt sitt eget arbete inom respektive 

SVF. Även där har åtgärder vidtagits vid behov. Vi bedömer att arbetssättet har varit 

framgångsrikt och kommer att stödja en vidareutveckling där vi kontinuerligt bevakar 

vänte- och utredningstider. 

 

 

2.3 Utmaningar och konsekvenser 
a) Vilka utmaningar ser landstingen med införandet av de nya SVF och hur avser man 

att lösa dessa? 
 

 

Utmaning 
 

Planerad åtgärd 

 

Att få tillgång till medarbetare med kunskap i 

processarbete. 
 

 

Ett antal tjänster som förbättringsledare har 

varit utannonserade och intervjuer pågår. 

Tillsättning kommer att ske under våren 2017. 

 

Utbildning i processledarkunskap planeras. 
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Att engagera patientföreträdare. 

Värmland saknar patientföreningar för många 

diagnoser varför naturlig samarbetspartner 

saknas.  

. 
 

Till viss del har vi löst detta genom att erbjuda 

erfarna patienter att delta i processarbetet men 

ser inte detta som en helt idealisk lösning.  

 

Landstingets Cancerråd har regelbunden 

kontakt med de patientföreningar som finns i 

länet. 
 

Att sprida kunskap om dokumentation, 

kodning och registrering. 

För att möta utmaningen att få samtliga 

medarbetare att registrera och koda på ett 

likartat sätt genomför vi kontinuerliga 

informationstillfällen i första hand för läkare, 

vårdadministratörer och koordinatorer. Detta 

sker på länets samtliga tre sjukhus.  

 

Primärvården har regelbundet egna möten 

där samtliga primärvårdsläkare deltar.  

 
 

Att få till en bra ledningsstruktur för 

processarbetet av SVF som omfattar hela 

landstinget. 

För att kontinuerligt utan fördröjning fatta de 

beslut som är nödvändiga för att få flyt i 

arbetet har Cancerrådet infört ett 

arbetsutskott (Cancerrådet AU). AUs enda 

uppgift är implementeringen av SVF och vid 

varje möte fatta nödvändiga beslut som driver 

arbetet mot beslutad tidsplan. 

Deltagare i AU är verksamhetschefer i de 

verksamheter som behandlar cancerpatienter 

och som har mandat att fatta beslut.  

 

Varannan vecka har också 

förbättringsledarna, systemförvaltare, hälso- 

och sjukvårdsanalytiker, Cancerrådets 

ordförande och samordnare möte. I detta 

forum sker redovisning av nuläge i varje SVF-

process och frågor fångas upp som behöver 

föras till AU för beslut. 
 

 

a) Bedömer landstinget att det finns risk för att undanträngningseffekter/omprioriteringar 

kan komma att uppstå under 2017 som följd av införandet av SVF? Beskriv i så fall 

vilka och hur dessa kommer att följas och åtgärdas. 

Vår bedömning är att risken för undanträngningseffekter orsakat av de tio nya SVF är 

begränsad och motiverar i dagsläget inte specifika åtgärder. Naturligtvis kommer vi att 

följa tillgängligheten som vi har redovisat tidigare. 
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3. Information och förankring 
3.1 Patienter och närstående 
 

Förutom en förbättrad tillgänglighet ska införandet av SVF även skapa ökad nöjdhet hos 

patienterna genom bl.a. bättre information, mer delaktighet och kortare väntetider. 

 

a) Hur har landstinget involverat patient- och närståenderepresentanter i arbetet med 

handlingsplanen? 

 

I tidigt möte med företrädare för patientföreningar i Värmland har handlingsplanens 

innehåll diskuterats. Företrädarna har då fått möjlighet att framföra synpunkter och 

tankar. Företrädarna ges också möjlighet att lämna synpunkter på den preliminära 

handlingsplanen innan den skickas in till Socialdepartementet. 

 

 

b) Hur avser landstinget att fortsätta involvera patient- och närståenderepresentanter i 

arbetet med SVF? 

 

Vi har genom Cancerrådet beslutat att ha fyra träffar per år med de värmländska 

företrädarna för patientföreningarna. 

 

I ett fåtal SVF-processgrupper deltar patientrepresentanter. Vi kommer att verka för att 

få till en utökad samverkan. 

 
 

3.2 Privata vårdgivare 
Hur avser landstinget att samverka med representanter från de privata vårdgivarna i arbetet med 

SVF? 

Privata vårdgivare i Värmland är antingen privat drivna vårdcentraler eller privata 

företagshälsovårder. Privata vårdgivare har tillgång till vårt intranät där all 

information om SVF är samlad. Tidigare har de privata vårdgivarna inte varit 

anslutna till vårt journalsystem Cosmic men sedan hösten 2016 är samtliga anslutna. 

Det innebär att de nu har direkt tillgång till de elektroniska remissmallarna i 

systemet. 

Cirka 200 SVF-remisser har skickats till den specialiserade vården från de privata 

vårdgivarna vilket vi ser som ett kvitto på att vår information om SVF har nått ut även 

till de privata vårdcentralerna. Fortsättningsvis kommer även de privata 

vårdcentralerna att omfattas av våra informationsinsatser. 

 

3.3 Primärvård 
Hur säkerställer landstinget att primärvårdens medarbetare har kännedom om SVF? 

Cancerrådets primärvårdsrepresentant medverkar regelbundet i länsövergripande 

möten med primärvårdsläkare. Deltagande från primärvårdens läkare är 

obligatoriskt och schemaläggs. Mötet prioriteras av enhetscheferna på 
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vårdcentralerna eftersom det är viktigt. Information om SVF är en stående punkt på 

agendan och når på så vis samtliga primärvårdsläkare. Även ST-läkare deltar, men vi 

försöker också få till specifika möten med denna grupp. Vid mötena deltar även de 

privata vårdcentralerna. Vissa SVF har presenterats mer ingående av 

verksamhetsrepresentanter och därmed har de positiva effekterna kunnat tydliggöras. 
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4. Uppföljning 
 

4.1. Nationella mätpunkter 
Hur avser landstinget att följa upp och använda resultaten av de nuvarande nationella 

mätpunkterna i det fortsatta arbetet med de införda SVF? 

För närvarande har vi för ett antal diagnoser, kvartalsvis via vårt interna datalager, börjat 

följa tiden från VGM till behandlingsstart. Grafen nedan visar fyra stora diagnosgrupper där 

värdet för 2017 omfattar endast årets första två månader.  

Redan nu ser vi en oroande trend när det gäller prostatacancer vilket föranleder oss att vidta 

nödvändiga åtgärder. Vår primära tolkning är en ökande väntetid till behandling som beror 

på bristande resurser på vår operationsavdelning varför frågan kommer att lyftas till 

landstingets ledning. 

 

 

Grafen visar mediantid från VGM till behandlingsstart för patienter som fått en 

cancerdiagnos för prostata-, kolorektal-, lung- respektive bröstcancer.  

Framöver avser vi att på precis samma sätt följa samtliga SVF. Successivt vill vi utveckla 

tekniken till att också omfatta ledtider mellan VGM och behandlingsbeslut samt mellan 

behandlingsbeslut och behandling. På så vis identifieras flaskhalsar som i tid kan åtgärdas. 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017

A
n

ta
l d

ag
ar

Period

Dagar från VGM till behandlingsstart för fyra cancerdiagnoser

Lung Bröst Prostata KR

Lunga < 44 d

KRC < 28-42 d

Pca < 47-68 d

Bröst <28d



13  

4.2 PREM-enkäten     
För att få ta del av medlen ska den PREM-enkät (Patient Reported Experience Measures) som 

har tagits fram av SKL och RCC, och som bygger på arbetet med nationell patientenkät 

(NPE), användas även under 2017. Kravet gäller för alla de 18 SVF som har implementerats 

under 2015 – 2016. Önskvärt är att även de SVF som införs 2017 utvärderas med enkäten. 

Resultaten ska kunna användas såväl nationellt som regionalt och lokalt.  

a) Hur planerar landstinget att använda PREM-enkäten för de SVF som infördes 2015 – 

2016? 

Från de enkätsvar vi hittills har tagit del av gjordes en preliminär analys. Den visade 

att svaren från patienter med urologisk SVF dominerade och att den dimension som 

var lägst skattad var ”emotionellt stöd”.  

Utifrån analysen har Cancerrådet tagit beslut att tillföra medel som gör det möjligt 

till utökad kuratorsverksamhet vid urologmottagningen där samtliga patienter 

hanteras inom vårt landsting. På så vis hoppas vi stärka det emotionella stödet. 

Detta är en modell hur vi tänker använda resultatet från PREM-enkäten för fler 

områden allt eftersom svaren får allt större tillförlitlighet. 

 

b) Hur avser landstinget att analysera och tillgodogöra sig resultaten av PREM-enkäten? 

PREM-enkätens svar kommer att brytas ner per SVF. På så vis kan vi identifiera vad 

som fungerar bra och vad som behöver förbättras. I övrigt se svar 4.2a. 

Vi har redan och kommer att redovisa resultat från PREM-enkäten för 

verksamhetsansvariga, tjänstemannaledning, politisk ledning, kontaktsjuksköterskor 

och patientorganisationer. Då kan vi få stöd för de insatser som behövs. 

Vid en utvecklingsdag i januari 2017 för kontaktsjuksköterskor presenterades de svar 

vi hittills fått. Dessa väckte nyfikenhet och gav upphov till mycket diskussion. Vi 

anser att detta är ett bra sätt att sprida patienternas synpunkter på vården. 

 

c) Planerar landstinget att använda sig av PREM-enkäten till de SVF som införs 2017? 

Vi har gjort avrop för samtliga 28 SVF-enkäter fr o m 2017-04-01. Vi avser att 

använda PREM-enkätens svar i vårt fortsatta utvecklingsarbete. 
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5. Planering för fortsatt arbete efter 2018 
 

Målet för de årliga överenskommelserna är att de insatser som ingår ska bli en integrerad del 

av landstingens ordinarie verksamhet och att resultaten av arbetet ska bli tydliga, för både 

landstingen och för invånare och patienter, genom att de SVF som ingår i överenskommelserna 

är implementerade. 

 

År 2020 är målet att 70 procent av nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska utredas via ett 

SVF och 80 procent av dessa patienter ska gå igenom respektive SVF inom utsatta maximala 

tidsgränser. Regeringen avser att följa utvecklingen. 

 

a) Beskriv hur landstinget planerar att arbeta för att arbetet med SVF fortsätter efter 

2018. 

 

Se nedan 5b. 

 

 

b) Cancersatsningen ska utformas så att erfarenheter, slutsatser och resultat så långt 

möjligt kan komma till nytta även på andra områden inom hälso- och sjukvården. Har 

landstinget erfarenheter redan nu kring spridning av resultat eller förslag på hur detta 

arbete ska fortsätta?  

 

Landstinget har som mål att utveckla det processinriktade arbetet där vi ser att ett 

standardiserat arbetssätt är en framgångsfaktor. SVF omfattar egentligen tiden från 

VGM till behandlingsstart eller avslut. Vi vill fortsättningsvis inkludera hela 

vårdförloppet med prevention, behandling, uppföljning och rehabilitering så att 

vårdprocessen blir komplett. 

 

Nyligen har landstinget etablerat ett Kunskapscentrum som har uppdraget att 

samordna vårdprocessarbete. Arbetet med SVF och vårdprocesser inom cancer 

planeras bli en modell för hur landstinget kommer att arbeta även inom andra 

diagnosområden. 

 

I den nationella cancerstrategin är ett av målen att minska insjuknandet i cancer. 

Landstinget kommer därför att stärka det preventiva inslaget i vårdprocesser och i det 

fortsatta arbetet med SVF. 

 

Cancerrådets samlade erfarenhet och slutsatser från arbetet hittills är att ett 

standardiserat arbetssätt som involverar personer med olika professioner och olika 

verksamhetstillhörighet starkt bidrar till en mer patientfokuserad vård. 

 

 
 

Redovisningen för Landstinget i Värmland lämnas 2017-03-09  

 

Thomas Hallgren   Eva Eriksson 

Överläkare    Utvecklingsledare 

Ordförande i Cancerrådet  Samordnare i Cancerrådet 
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Inledning 
 

Detta är en mall för landstingens handlingsplaner för införandet av 2017 års standardiserade 

vårdförlopp (SVF). Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan har tagit fram mallen i 

enlighet med överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL). För att få ta del av medlen ska landstingen/regionerna (i detta dokument benämnda 

landstingen) tillsammans med RCC ta fram och lämna in en handlingsplan enligt denna mall.  
 

RCC i samverkan kommer också att ta fram den mall som ska användas för redovisningen 

som ska vara Regeringskansliet tillhanda senast den 1 november 2017. 

 

Arbetet med cancersatsningen ska bygga på det utvecklingsarbete som är gjort inom ramen för 

den nationella cancerstrategin och de upprättade RCC. Genom satsningen ska också RCC och 

landstingens linjeorganisation knytas närmare samman för ännu bättre resultat i cancervården. 

 

Krav i överenskommelsen 2017 

För att få ta del av vårens medel (204 mkr) ska landstingen senast den 15 mars 2017: 
 

 tillsammans med RCC ta fram en handlingsplan enligt mall. Respektive landsting 

ansvarar för att den egna handlingsplanen tas fram. 

 involvera patientföreträdare vid framtagandet av handlingsplanen 

 genom RCC lämna in handlingsplanen till Socialdepartementet 

 fortsätta arbetet med de 18 SVF som infördes under 2015 och 2016.  

 
 

För att få ta del av höstens medel (203 mkr) ska landstingen också senast den 1 november 

2017: 
 

 lämna in en redovisning enligt kommande mall. I redovisningen ska det framgå att 

landstingen 

o senast den 1 november 2017 har infört* tio nya SVF (totalt 28 införda SVF). 

SVF för analcancer, akut lymfatisk leukemi (ALL), peniscancer samt testikel-

cancer anses införda när landstinget har alla delar i arbetet på plats, så att 

patienter kan börja remitteras enligt aktuellt SVF. 

o redovisat hur de har arbetat med SVF som går över landstingsgränser 
o använt den nationella PREM-enkäten för de 18 SVF som införts under 2015 

och 2016 (se avsnitt 4.2 nedan). 
 

Respektive RCC samordnar arbetet med redovisningarna vilka ska lämnas till Social-

departementet. 
 

*Ett standardiserat vårdförlopp räknas som infört när patienter med välgrundad misstanke har remitterats för start av standardiserat 

vårdförlopp, alternativ beslut tagits om att starta ett standardiserat vårdförlopp. Patienter ska ha genomgått utredning enligt det 

standardiserade vårdförloppet och startat behandling eller avslutats på annat sätt. 
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1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen  
    den 1 november 2016 

1.1 Nuläge för införda vårdförlopp 

a) Beskriv nuläget och planerat fortsatt arbete för de 18 SVF som infördes 2015 – 

2016. Utgå från det som skett efter att 2016 års redovisning lämnades in (senast 

den 1 november 2016). Om uppföljning via de patientadministrativa systemen 

och rapportering till SKL:s nationella databas, koordinatorfunktion eller 

obokade tider inte är på plats för samtliga SVF, beskriv vilka åtgärder som 

landstinget kommer att vidta för att färdigställa detta.  

Samtliga 18 SVF är införda och arbetssätten fungerar på det stora hela bra. 

Rutiner behöver fortfarande finslipas och information behöver ges åter-

kommande i olika mötesforum för att nå ut till alla berörda. 

 Allvarliga ospecifika symtom, AOS och Cancer utan känd primärtumör, CUP -

tas om hand på det nystartade Diagnostiska centrumet, DC, som nu varit igång i 

fem månader. DC har fått en bra start och inledningsvis också ägnat sig åt 

informationsinsatser på många olika mötesforum för berörda verksamheter som 

kan tänkas ha behov av att remittera till DC.  Under en testperiod har även SVF 

Lymfom remitterats till DC. Utvärdering pågår av lymfomflödet. Totalt har 75 

patienter utretts på DC varav 41 AOS, 26 CUP och 8 lymfom. Fram till och med 

1 mars har 62 patienter fått en diagnos och 3 patienter har avböjt vidare 

utredning. Av dessa har 31 patienter fått en cancerdiagnos och 31 en benign 

diagnos. För detaljerade diagnoser se bil. 2. 

Huvud- och halscancerförloppet genomför ett test under första kvartalet i år som 

går ut på att koordinatorsfunktionen på Öron- Näsa- Halskliniken, ÖNH, får en 

tid direkt via telefon av koordinatorsfunktionen på radiologen för CT Thorax 

hals till patienten i samband med att patienten är på sitt första besök på ÖNH. 

Testet genomförs på samtliga tre ÖNH-mottagningar och radiologenheterna i 

länet. Vinsterna som förväntas är att det blir bättre för patienterna, att allt blir 

klart direkt vid första besök för nästa steg i utredningen och att radiologen inte 

behöver kalla/ringa patienten. 
 

”Patientadministrativa systemen” – En analyskub för utdata avseende alla KVÅ-

koder för SVF, oavsett i vilken anteckningstyp koderna är dokumenterade, har 

färdigställts i början av året. Tidigare ”fångades” endast de koder som satts i 

samband med ett besök, vilket har varit ett dilemma i vår uppföljning. 

Datafångsten har nu validerats så långt det är möjligt och valideringen har fallit 

väl ut. Analyskuben kommer nu att ligga till grund för fortsatt arbete i två spår. 

Dels för att kunna göra en automatiserad filöverföring till SKL:s 

väntetidsdatabas Signe och dels rapporter per vårdförlopp för intern användning i 

landstinget. Utarbetande av interna rapporter kommer att utvecklas i flera steg 

under våren. Automatiserad filöverföring av ledtidsdata till SKL kommer att 

kunna levereras i maj/juni enligt gällande planering. 

Processgrupperna för respektive vårdförlopp fortsätter att träffas regelbundet för 

avstämning och vid behov utveckling av förloppen. Frekvens på antal möten 
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avgörs av respektive processledare i dialog med huvudprojektledaren för SVF 

som fortsatt kommer att hålla ihop SVF-mötena.  

SVF är en stående punkt på Cancerrådets AU samt på det lokala Cancerrådet. 

b) Hur fungerar systemet för uppföljning av SVF med hjälp av KVÅ-kodning och 

hur kvalitetssäkrar landstinget data som rapporteras in till den nationella väntetids 

databasen? 

Rapportering sker fortfarande manuellt och uppgifterna bygger på KVÅ-koderna 

för SVF som sätts i anteckningstyper som gäller för fysiska besök. Vilket leder 

till att vi har en underrapportering till Signe och kvalitetssäkring försvåras av 

naturliga skäl av den manuella hanteringen. Vi har goda förhoppningar om att det 

kommer att bli bättre så snart arbetet med att integrera uppgifterna från den nya 

SVF-datakuben för rapportering till den nationella väntetidsdatabasen, Signe är 

klart. Arbetet beräknas bli klart under våren 2017. 

För att stödja implementeringen av rutiner för KVÅ-kodning och följsamhet till 

rutinerna har vår projektkoordinator varit stöd och hjälp till alla vårdförlopp. Hon 

har varit på de flesta arbetsplatser som är berörda av SVF-förloppen och utbildat 

den personal som är mest berörd. Hon har även varit behjälplig att ta fram lokala 

rutiner/lathundar för användarna på varje arbetsplats.  

Projektkoordinatorn har även tagit fram rapporter från journalsystemet och 

jämfört med operationsplaneringssystemet avseende kodsättning, för att följa upp 

och kvalitetssäkra KVÅ-kodningen. 

Det är viktigt att läkarna är tydliga med när det uppstår; en välgrundad misstanke 

och SVF startas, när första behandling startas och tydlighet behövs vid avslut 

SVF. Här krävs det att alla gör sin del av arbetet så att KVÅ-koderna registreras 

in av de medicinska sekreterarna. Kan tyckas enkelt men har visat sig vara 

svårare än man kan tro.  

c) Denna fråga ska besvaras av de landsting som vid 2016 års redovisning inte 

kunde redovisa att patienter hade genomgått och avslutat utredning enligt SVF 

för samtliga 18 SVF införda 2015 – 2016:   

Finns det när denna handlingsplan lämnas in patienter som har genomgått och 

avslutat utredning enligt SVF för samtliga 18 SVF införda 2015 – 2016? 
 

1.2 Erfarenheter av SVF-arbetet fram till nu 
 

a) Beskriv landstingets erfarenheter av införandet av välgrundad misstanke i primär-

vården och den specialiserade vården, införandet av koordinatorfunktion samt obokade 

tider. 

Primärvården och den specialiserade vården är överlag positiva till införandet av 

välgrundad misstanke och den tydliga utredningen som finns i respektive SVF. 

Primärvården tycker att patienter som remitteras enligt SVF tas om hand skyndsamt 

och att det hela löper på ett bra sätt.  

 

Information till patienterna/närstående behöver överlag göras tydligare så att 

patienterna som ska utredas enligt SVF vet att de utredas vidare för att se om patienten 
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har eller inte har cancer. Personal på specialistmottagningarna och på våra radiologiska 

enheter upplever tyvärr relativt ofta att patienterna inte är informerade om att de ska 

utredas för cancermisstanke och att undersökningarna därför kommer att ske 

skyndsamt.  

 

Informationsspridning pågår i många olika forum och behövs återkommande. 

Allmänremisserna kan generellt förbättras avseende innehåll för välgrundad misstanke 

enligt primärvårdsrutinerna. Svårighet kvarstår som tidigare, då det inte går att göra 

obligatoriskt innehåll i remisserna i vårt gamla journalsystem. 

Många remisser som inkommer i tjock- och ändtarmsförloppet uppfyller inte 

kriterierna för SVF. Särskilt avseende kriteriet ändrade avföringsvanor (ger 

direkt välgrundad misstanke) - då förekommer det ofta att primärvården inte 

genomfört sin del av utredningen, genomföra bl.a. rektoskopi innan remittering. 

Ofullständiga remisser genererar mycket onödigt arbete föra alla inblandade och 

förlänger väntetiden för patienterna. Koordinatorn kan inte beställa 

undersökningar enligt SVF- då remissen inte uppfyller kriterierna utan remisser 

måste då granskas på sedvanligt sätt, alternativt skickas remissen tillbaka och då 

drabbas patienterna på ett olyckligt sätt i båda fallen så ökar väntetiden för 

patienten.   

Vikten av att respektive part/enhet måste följa och göra sin del av utredningen i 

varje SVF-förlopp är något som vi trycker på allt mer ju längre tid vårdförloppet 

varit infört! 

Radiologen upplever ökat tryck på undersökningar över lag hur mycket som 

beror på SVF är dock oklart. De radiologiska enheterna är i stort sett berörda av 

alla införda SVF-förlopp och har noterat en markant ökning av antalet SVF-

remisser, vilket i och för sig inte är så konstigt då vi succesivt infört 13 

ytterligare SVF-förlopp under 2016. Det man kan säga är att antalet 

datortomografi och MR undersökningar ökat markant och därmed också de 

reserverade tider för SVF. Detta har i sin tur lett till att 25 % av DT-

undersökningar med prioriteringsgrad 3 och 4 får vänta längre än den utsatta 

bokningstiden och 12 % av MR-undersökningar med prioriteringsgrad 3 och 4 

får vänta längre än den utsatta bokningstiden. Remisserna till radiologen behöver 

förbättras både avseende SVF-markering och innehåll samt i vilket vårdförlopp 

underökningen genomförs. 

Koordinatorsfunktion: Projektkoordinator för SVF har jobbat halvtid med att 

besöka de flesta berörda enheter. På besöken har rutiner för SVF vässats och vid 

behov förtydligats. Lathundar för kodsättning har också tagits fram tillsammans 

med respektive enhet för att underlätta för varje vårdförlopp. Nätverksträff för 

koordinatorer har genomförts och dessa kommer att fortsätta i form av 

workshops. På workshopsen kommer koordinatorerna att kunna få hjälp att 

validera sina rapporter, ta upp frågor som är av mer övergripande karaktär.  

Vi kommer också att testa att ha ett gemensamt telefonnummer till 

vårdförloppskoordinatorerna, där man sedan genom knappval väljer vilket 

förlopp man vill komma i kontakt med. Trolig start under våren och 

inledningsvis med kirurg- och urologiska vårdförloppen. 

Obokade tider/reserverade tider för SVF finns och matchning på tillgång och 
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efterfrågan följs kontinuerligt. Utmaningen är att flödet av patienter inte ser lika 

dant ut vecka efter vecka. Om SVF-tiderna inte räcker, så lyckas man alltid se till 

så att en SVF-patient får en snabb tid i alla vårdförloppen detta är ju en 

prioriterad patientgrupp på de berörda klinikerna. 

b) Har landstingets erfarenheter av implementeringen lett till förändringar i upplägget 

inför 2017 och i så fall på vilket sätt? 

Nej vi kommer att fortsätta jobba på ungefär samma sätt, då vi tycker att det fungerat 

bra. Arbetsformerna är nu hyggligt etablerade vilket underlättar införandet av de nya 

förloppen. 

 

c) Har landstinget erfarenheter som ni vill föra vidare gällande den nationella 

definitionen av välgrundad misstanke i något SVF? Om ja, specificera vilket SVF det 

gäller och beskriv erfarenheterna.  

I Urinblåsecancer så ger symtomet makroskopisk hematuri, direkt välgrundad 

misstanke om cancer och DT Urografi görs på betydligt fler patienter idag än tidigare.  

 

Tjock- och ändtarmscancer så är markerad mening nedan, endast förvillande och borde 

tas bort ur SVF. Parentesen, gulmarkerad, gör att vissa primärvårdsläkare misstolkar 

informationen och inte gör några undersökningar alls på patienten, utan remitterad för 

välgrundad misstanke direkt. Vilket blir direkt felaktigt, då utan annan förklaring 

rimligen inte går att fastställa utan rektoskopi och rektalpalpation. Vi har lyft frågan 

via RCC Uppsala Örebro till nationella vårdprocessgruppen och hoppas att parentesen 

kan strykas snarast. 

 
  Följande kan föranleda misstanke, enskilt eller tillsammans: 

 blod i avföringen  

 anemi 

 ändring av annars stabila avföringsvanor i > 4 veckor utan annan 

förklaring hos patienter över 40 år (ger omedelbart välgrundad misstanke 

och ska remitteras till utredning utan vidare undersökningar). 

 
  Där misstanken har väckts ska följande utföras inom 10 kalenderdagar: 

 anamnes inklusive IBD och ärftlighet 

 rektalpalpation 

 rektoskopi 

 vid anemi dessutom laborativ standardanemiutredning. 

 

1.3 Antal patienter som genomgått respektive SVF 

Hur många patienter har genomgått och avslutat* de SVF som implementerades 2015 – 2016 

fram till och med den 31 december 2016? 

 
* Patienter anses ha genomgått och avslutat ett SVF när de är registrerade för både välgrundad misstanke och avslut av SVF, genom start 

av behandling eller annat avslut. 

 

 

Redovisa antalet patienter i nedanstående tabell: 
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Vårdförlopp  

Antal patienter på-

började och avsluta-

de inom det egna 

landstinget 

Antal patienter på-

började inom det 

egna landstinget, 

men överförda till 

och avslutade i ett 

annat landsting 

Antal patienter på-

började i ett annat 

landsting, men 

överförda till och 

avslutade inom det 

egna landstinget 

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 
 

AML 
2 1 0 0 0 0 

Urinblåse- och 

urinvägscancer 

134 80 3 1 0 0 

Huvud- och hals-

cancer 

39 33 23 12 0 0 

Matstrups- och 

magsäckscancer 

10 13 9 13 0 0 

Prostatacancer 172  6    

Allvarliga ospe-

cifika symtom 

som kan bero på 

cancer  

3 6 0 0 0 0 

Bröstcancer 0 130 0 0 0 1 

Bukspottkörtel-

cancer  

1 1 0 0 0 0 

Gallblåsecancer 1 2 1 2 0 0 

Hjärntumörer 2  1 1 0 0 

Hudmelanom 10 8 0 0 0 0 

Levercancer  1 3 4 0 0 

Lungcancer 7 2 1 4 0 0 

Lymfom 3 1 0 1 0 0 

Myelom 7 3 0 0 0 0 

Okänd primär-

tumör (CUP) 

1 5 0 0 0 0 

Tjock- och änd-

tarmscancer 

17 24 0 0 0 0 

Äggstockscancer 0 12 0 1 0 0 

 

 

 

1.4 Överföring av information 
 

Hur har landstinget löst frågor angående att överföra och säkra informationen för uppföljning 

när flera landsting delar på ansvaret för ett enskilt SVF? 
 

a) Hur har landstinget implementerat den fastställda nationella rutinen för överföring av 

patient i SVF mellan landsting?* 

Ja den är implementerad och våra lokala rutiner bygger helt på den. Rutinen säger att vi 

ska ange kod och datum för välgrundad misstanke vid överflyttning, vilket är 

implementerat och fungerar. 
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b) Planerar landstinget några ytterligare åtgärder för att säkra informationsöverföring 

mellan landsting?  
 

Dialog mellan koordinatorerna för respektive vårdförlopp för att säkra att KVÅ-

kodning görs i mottagande landsting. Gemensamma rutiner har tagits fram i 

sjukvårdsregionen för vissa av vårdförloppen och det underlättar för både avlämnade 

och mottagande landsting. Arbetsgrupp för rutin för hjärntumörer kommer att startas 

under våren i sjukvårdsregionen. 

 

 
* http://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-

raknas/rapportering_svfpatienter_22jun16.pdf 

 

2. Plan för införande av tio nya vårdförlopp    
    under 2017 

Tio SVF har fastställts för införande under 2017.  

När ett SVF införs i cancervården utgår man från det framtagna underlaget. Landstingen 

ansvarar för att SVF införs. Nyckelområden för arbetet är införandet av ”välgrundad 

misstanke” efter en nationell definition, införande av koordinatorfunktion och införandet av 

obokade tider hos utredande enheter. 
 

2.1. Tidplan för införande 

Hur ser tidplanen för år 2017 ut? Ange följande: 

Vi planerar att införa förloppen enligt tabell nedan. 

Vårdförlopp Senast under 

april 2017 

Senast under 

september 2017 

ALL x  

KLL x  

Peniscancer x  

Testikelcancer x  

Njurcancer x  

Analcancer x  

Sarkom x  

Sköldkörtelcancer x  

Livmoderkroppscancer x  

Livmoderhalscancer  x 
 

a) När planerar landstinget att koordinatorfunktion för de nya SVF ska vara i drift? 

Funktionen ska finnas på plats när respektive SVF startas, hur den bemannas avgörs i 

respektive förlopp beroende på hur stor volym av patienter som är aktuell i respektive 

vårdförlopp. I flera förlopp så kommer befintlig koordinatorsfunktion i förlopp som 

redan införts att få ansvar för något eller några av de nya förlopp som införs inom deras 

område ex. inom urologi och kolorektal-sektionerna. 

 

http://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/rapportering_svfpatienter_22jun16.pdf
http://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/rapportering_svfpatienter_22jun16.pdf
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b) När planerar landstinget att obokade tider för de nya SVF ska vara i drift? 

I samband med starten av respektive standardiserat vårdförlopp, ska frågan om hur 

många disponibla tider per vecka som krävs, vara identifierat och disponibla tider ska 

finnas att boka i respektive förlopp. Med fördel använder enheterna sin produktions- 

och kapacitetsplaneringsverktyg och kan vid behov få stöd av Utvecklingsenhetens 

metodstödjare. 

 

c) När planerar landstinget att börja inkludera patienter i respektive SVF? 

De flesta processgrupper har redan träffats och planerat för införandet av de nya 

vårdförloppen. Senast under april kommer de flesta förlopp att vara igång v.g. se tabell 

ovan. 

 

2.2 Stöd till utvecklingsarbete 

Hur avser landstinget att stödja verksamheternas utvecklingsarbete med 
 

a) införandet av välgrundad misstanke i primärvården? 

Projektkoordinatorn har besökt de flesta vårdcentraler och varit behjälplig i 

framtagande av rutiner och lathund för bättre följsamhet med KVÅ-kodning och 

inledningen av respektive vårdförlopp. Koden för VGM läggs nu in i respektive frastext 

för SVF i allmänremissen så att den sätts direkt i samband med remittering från 

primärvården under förutsättning att remitterande enhet använder frastexterna. 

 
Återkommande kommunikation/ information-och utbildningsinsatser efter behov till berörda 

personalgrupper. Chefläkaren för primärvården som även sitter med i Lokala Cancerrådet 

har SVF som en stående punkt på medicinska rådgivarmötena i primärvården. 

 

Start av Diagnostiskt centrum har underlättat utredning av CUP, AOS och 

representanter från DC har gett information till många vårdcentraler, på chefsmöte och 

primärvårdschefsmöten samt Staaf meeting. 
 

 

b) införandet av välgrundad misstanke i den specialiserade vården? 

Vi tillsätter arbetsgrupper för de nya förloppen som ska införas 2017. I den mån vi kan 

använder vi befintliga eller nästan befintliga konstellation på arbetsgrupperna som för 

2016 års SVF införande.  Vi tillsätter processledare, processtödjare, tvärprofessionella 

arbetsgrupper som är länsövergripande som initialt gör en nulägesanalys och ser över 

förbättringsområden för att klara SVF. Varje grupp har stöd från den övergripande 

projektledare och om möjligt metodstödjare från Utvecklingsenheten där det 

efterfrågas. 

 

c) införande av koordinatorfunktion? 

Varje vårdförlopp gör klart hur bemanning av koordinatorsfunktionen ska fungera inför 

införandet av varje nytt vårdförlopp. Vi erbjuder också metod- och utvecklingsstöd till 

de nya enheter som inför SVF under 2017 från Utvecklingsenheten. Rutin för 

koordinatorsfunktion är fastställd av Lokala Cancerrådet 2016-01-29 men kommer 

eventuellt att revideras något under innevarande år. 

 

d) obokade tider? 

Varje vårdförlopp gör en produktionsplanering, för vårdförloppet, där alla delar i 

förloppet beaktas så som undersökningar, nybesök, återbesök och olika behandlingar 
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såväl kirurgisk som onkologisk behandling. Vi erbjuder även här metod- och 

utvecklingsstöd till de nya enheter som inför SVF under 2017 från Kvalitets- och 

verksamhetsutvecklingsstaben. 

 

Landstingsdirektören har delegerat ledningen och styrningen av hela Cancerarbetet, 

inklusive SVF, till Lokala Cancerrådet. Cancerrådet och dess ordförande är sedan 4 år 

tillbaka processägare till de av Hälso- och sjukvårdsledningen fastställda och beslutade, 

kliniska vårdprocesserna inom Cancerområdet.  

 

 

2.2. Utmaningar och konsekvenser 

a) Vilka utmaningar ser landstingen med införandet av de nya SVF och hur avser man 

att lösa dessa? 
 

Använd gärna tabellen: 

 

Utmaning 
 

Planerad åtgärd 

Att remittenterna anger de uppgifter som 

krävs, enligt respektive SVF, då det inte finns 

möjlighet med tvingande fält eller markering 

med ruta för SVF så att efterfrågade fylls i vårt 

befintliga journalsystem, dvs. samma 

utmaning som för de införda SVF. 

 Öka användandet av frastexterna och 

fortsätta sprida informationen om SVF.  

 Krav på framtidens 

informationssystem om mer 

”intelligenta remisser”, möjlighet att 

följa ledtider i realtid, direktöverföring 

till kvalitetsregister etc. 

Obligatoriska frastexter i Sectra Ris, 

röntgensystemet, avseende remissinnehåll. 
 Manuella frastexter för SVF, så som vi 

börjat med. 

 Ställa utvecklingskrav på systemet på 

obligatoriska uppgifter i remissen på 

längre sikt. 

Kompetensförsörjning 

Brist på medicinska sekreterare, 

Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, 

Biomedicinska analytiker, Specialistläkare 

inom en rad områden (lungläkare, urologer, 

onkologer, patologer distriktsläkare m.fl.) 

 Samarbete med HR, 

kompetensförsörjningsplaner i 

landstinget. 

 RUR-arbetet i regionen. 

 

Väntetider för radiologi, kan bli svåra att klara 

i alla SVF-förlopp.  
 Följa upp och kvalitetssäkra att SVF-

remisser används på korrekt sätt.  

Att kunna fortsätta erbjuda 

kontaktsjuksköterska, för de mindre 

diagnosgrupperna och på de kliniker som inte 

tidigare haft kssk, då stimulansmedlen för 

SVF minskar succesivt och upphör. 

Att erbjuda Cancerrehabilitering i den 

utsträcknings om framkommer när allt fler 

patienter får en kontaktsjuksköterska. 

 Använda stimulansmedel till att kssk 

så länge det finns. 

 Kartlägga behov av utökning av 

personalresurser för den kvalitets-

höjning som cancersatsningen kräver, 

både avseende kontaktsjuksköterska 

och paramedicinska resurser och 

utifrån kartläggningen ta fram en 

Handlingsplan senast första halvåret 

2018. 
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b) Bedömer landstinget att det finns risk för att undanträngningseffekter/omprioriteringar 

kan komma att uppstå under 2017 som följd av införandet av SVF? Beskriv i så fall vilka 

och hur dessa kommer att följas och åtgärdas. 

Vi kan i dagsläget inte säga att SVF lett till några undanträngningseffekter.  

Det finns signaler om att systemet med SVF-markering används för att få snabb tid för 

radiologi eller mottagningsbesök men det följer vi noga upp och vid uppenbara 

felaktigheter så återkopplas det och avikelserapport skrivs. 

 

3. Information och förankring 

3.1 Patienter och närstående 
 

Förutom en förbättrad tillgänglighet ska införandet av SVF även skapa ökad nöjdhet hos 

patienterna genom bl.a. bättre information, mer delaktighet och kortare väntetider. 

 

a) Hur har landstinget involverat patient- och närståenderepresentanter i arbetet med 

handlingsplanen? 

Vi träffar regelbundet de två patientföreningarna Aurora och Näckrosbröderna i vårt 

lokala Patientråd i Sörmland. SVF-införandet är en stående punkt på agendan och 

patientföreningarna synpunkter är värdefulla i vårt arbete med införandet av SVF. 

Handlingsplanen har varit utskickat till patientföreningarnas representanter för 

synpunkter.  

 

b) Hur avser landstinget att fortsätta involvera patient- och närståenderepresentanter i 

arbetet med SVF? 

I varje processarbetsgrupp så bjuder vi med patientföreningar alternativt 

patientföreträdare. För mindre diagnosgrupper har det varit svårt att få med 

patientföreträdare. Vi jobbar utifrån personcentrerad vård i landstinget Sörmland och 

försöker på flera olika sätt skapa en mer jämbördig delaktighet för patienterna genom ett 

mer personcentrerat arbetssätt. Vi planerar att genomföra dialogmöten med patient och 

anhöriga, så att vårdens representanter ska få ta del av patienternas och deras anhörigas 

upplevelse av vården och hur den kan förbättras. 

 

Glädjande nog så har en av våra patientrådsrepresentanter rekryterat några nya 

representanter till rådet som vi förhoppningsvis kommer att kunna få delaktiga i 

Patientrådet. Vi har också lite lösa planer på att använda sociala medier för att etablera 

kontakter och få in synpunkter. 

 
 

3.2 Privata vårdgivare 

Hur avser landstinget att samverka med representanter från de privata vårdgivarna i arbetet med 

SVF? 

Information om SVF har tagits upp vid de regelbundna professionsmöten som finns för både 

privata och landstingsanställda gynekologer i länet. Samverkan sker även lokalt i de olika 

länsdelarna med de privata gynekologerna. 

De privata vårdcentralerna har fått information i de forum som finns för chefer och medicinska 
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rådgivare. Vidare så har projektkoordinator genomfört på platsbesök för genomgång av SVF. 

Under året kommer uppföljningsmöten att erbjudas via projektledningen både landstings-

gemensamt samt på varje enhet. 

På den interna webben ligger all information om SVF samlat så att det ska underlätta 

följsamheten. Nyhetsbrev skickas ut regelbundet och finns på webben. 

Beställaren Hälsoval, informeras av projektledningen om vilka krav, som måste beaktas i SVF 

arbetet, inför att nya avtal/förnyelse av avtal skrivs med de privata vårdgivarna 
 

3.3 Primärvård 

Hur säkerställer landstinget att primärvårdens medarbetare har kännedom om SVF? 

Utbildningsdagar, nyhetsbrev, uppdaterad info på webben. På plats besök avseende lokala 

remitteringsrutiner och kodning, läkare sekreterare. 

Vårdcentralerna får regelbundet information i de forum som finns för chefer och medicinska 

rådgivare. Vidare så har projektkoordinator genomfört på platsbesök för genomgång av SVF. 

Under året kommer uppföljningsmöten att erbjudas via projektledningen både landstings-

gemensamt samt på varje respektive vårdcentral. 

På den interna webben ligger all information om SVF samlat så att det ska underlätta 

följsamheten. Nyhetsbrev skickas ut regelbundet och finns på webben. 

Beställaren Hälsoval, informeras av projektledningen om vilka krav, som måste beaktas i SVF 

arbetet, inför att nya avtal/förnyelse av avtal skrivs med de privata vårdgivarna. 

Uppföljning och kvalitetssäkring av remisser och KVÅ-kodning kommer att göras regelbundet 

av projektledningen samt i den ordinarie uppföljningsprocessen med beställaren. 

 

4. Uppföljning 
 

4.1. Nationella mätpunkter 

Hur avser landstinget att följa upp och använda resultaten av de nuvarande nationella 

mätpunkterna i det fortsatta arbetet med de införda SVF? 
 

Landstinget Sörmland avser att följa upp resultaten av de nuvarande mätpunkterna genom att 

regelbundet rapportera till Cancerråds AU och Cancerrådet, de antal patienter som ingår i SVF och 

rapporteras till SKL samt vilka faktiska ledtider varje förlopp har. 

 

Genom de kontinuerliga rapporterna får Cancerrådet direkt kännedom om de berörda klinikernas 

möjlighet att uppnå de stipulerade ledtiderna. I de fall ledtiderna inte uppnås kan man direkt via 

berörd klinik detektera orsaken till den långa ledtiden. Utifrån orsak får Cancerrådet stötta kliniken 

till att förbättra ledtiderna med stöd av Utvecklingsenhetens metodstödjare och projektledaren för 

SVF. 

 

4.2 PREM-enkäten     
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För att få ta del av medlen ska den PREM-enkät som har tagits fram av SKL och RCC, och 

som bygger på arbetet med nationell patientenkät (NPE), användas även under 2017. Kravet 

gäller för alla de 18 SVF som har implementerats under 2015 – 2016. Önskvärt är att även de 

SVF som införs 2017 utvärderas med enkäten. Resultaten ska kunna användas såväl 

nationellt som regionalt och lokalt.  

a) Hur planerar landstinget att använda PREM-enkäten för de SVF som infördes 2015 – 

2016? 

 Vi kommer med stort intresse att ta del av svaren från PREM-enkäten och utifrån 

svaren analysera vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras utifrån 

patienternas perspektiv. Synpunkterna kommer att beaktas i utvecklingsarbetet inom 

respektive arbetsgrupp för varje vårdlopp. Om det finns synpunkter av övergripande 

karaktär så lyfter vi det till lokala Cancerrådet och Hälso- och sjukvårdsledningen 

samt gör en handlingsplan. 

Vidare har vi diskuterat att svaren från patienterna PREM-enkäter ska involveras i 

vårt arbete med att införa personcentrerad vård i landstinget Sörmland. Alla sätt att 

förbättra vården utifrån kundens perspektiv tycker vi är väldigt värdefullt. 

b) Hur avser landstinget att analysera och tillgodogöra sig resultaten av PREM-enkäten? 

Varje vårdförlopp kommer att få ta del av sitt resultat och även ha minst en 

representant som har åtkomst till analysverktyget hos IC Quality. Resultatet kommer 

att vara en viktig faktor i det interna utvecklingsarbetet.  

Resultatet från mätningarna kommer att redovisas och diskuteras i Lokala 

Cancerrådet regelbundet.  

Hittills föreligger endast resultat för 1 mars- 30/9 2016 och för landstinget Sörmland 

innebär det att det är utskickat 184 enkäter och vi har fått 95 svar vilket ger en 

svarsfrekvens på 51,6 %.  För tre vårdförlopp finns fler än 10 patienter. Resultatet har 

delgivits och diskuterats i vårdförloppsgrupperna men p.g.a. väldigt få svar har inga 

konkreta åtgärder identifierats. 

c) Planerar landstinget att använda sig av PREM-enkäten till de SVF som införs 2017? 

Ja samtliga SVF, så snart de införs, kommer att få PREM-enkäten under 2017. 

 

 

5. Planering för fortsatt arbete efter 2018 
 

Målet för de årliga överenskommelserna är att de insatser som ingår ska bli en integrerad del 

av landstingens ordinarie verksamhet och att resultaten av arbetet ska bli tydliga, för både 

landstingen och för invånare och patienter, genom att de SVF som ingår i överenskommelserna 

är implementerade. 

 

År 2020 är målet att 70 procent av nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska utredas via ett 

SVF och 80 procent av dessa patienter ska gå igenom respektive SVF inom utsatta maximala 
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tidsgränser. Regeringen avser att följa utvecklingen. 

 

a) Beskriv hur landstinget planerar att arbeta för att arbetet med SVF fortsätter efter 2018. 

 

 Månatligen uppföljning med ledtidsrapporter för SVF på Intranätet, så som 

annan väntetids data presenteras. 

 Kvalitetsuppföljning i linjen och i lokala Cancerrådet regelbundet. 

 Ingår i processarbetets års hjul för planering och uppföljning. 

 Patientnämnden planerar på uppdrag från lokala Cancerrådet att göra en 

uppföljande rapport avseende: ”Patient och närståendes upplevelser av vården i 

samband med cancersjukdom- en kartläggning utifrån synpunkter och klagomål 

som inkommit till patientnämnden i Sörmlands landsting mellan åren 2014-

2015” kommande år. 

 

 

b) Cancersatsningen ska utformas så att erfarenheter, slutsatser och resultat så långt 

möjligt kan komma till nytta även på andra områden inom hälso- och sjukvården. Har 

landstinget erfarenheter redan nu kring spridning av resultat eller förslag på hur detta 

arbete ska fortsätta?  

 

 Bra med korta tydliga nationella standards för misstanke, symtom och 

utredningsnivå. Går det att ta fram för andra stora sjukdomsgrupper? 

 Bra att utveckla en produktionsstyrning som är värdebaserad/patientcentrerad i 

så stor utsträckning som möjligt. 

 Införandet av personcentrerad vård. 

 

 

 

Handlingsplanen är framtagen av projektledare Anne Genander i samverkan med 

patientföreträdare, patientföreningarna Aurora och Näckrosbröder.  

Handlingsplanen är fastställd av lokala Cancerrådet AU i Sörmland som är styrgrupp för 

införandet av Standardiserat vårdförlopp. 
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Bilaga 1: Fastställda standardiserade vårdförlopp 

Vårdförlopp som infördes under 2015 och 2016: 
 

 Akut myeloisk leukemi, AML 

 Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna 

 Huvud- och halscancer 

 Matstrups- och magsäckscancer 

 Prostatacancer 
 

 Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer 

 Bröstcancer 

 Cancer i bukspottkörteln och periampullärt 

 Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång 

 Cancer utan känd primärtumör, CUP 

 Lungcancer 

 Maligna lymfom 

 Malignt melanom  

 Myelom 

 Primär levercancer 

 Primära maligna hjärntumörer 

 Tjock- och ändtarmscancer 

 Äggstockscancer 

 

Vårdförlopp som ska införas 2017: 

 

 Analcancer 

 Akut lymfatisk leukemi 

 Kronisk lymfatisk leukemi 

 Livmoderhalscancer (cervixcancer) 

 Livmoderkroppscancer (endometriecancer) 

 Njurcancer 

 Peniscancer 

 Skelett- och mjukdelssarkom 

 Sköldkörtelcancer 

 Testikelcancer 

 

 

De standardiserade vårdförloppen kan hämtas på  

http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-

vantetider/vardforlopp/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/vardforlopp/
http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/vardforlopp/
http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/vardforlopp/
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Bilaga 2.  

Diagnostiskt centrum i Sörmland har sedan starten 2016-09-19 fram till 2017-03-

01 tagit emot 75 patienter som fått följande diagnoser. 
 

 31 Cancerdiagnoser 

• 6 Lymfom 

• 1 Kutan T-cellslymfom 

• 1 KLL 

• 1 Myelom 

• 3 Coloncancer 

• 1 Rektalcancer 

• 1 Myelom och Coloncancer 

• 3 Övre GI-cancer 

• 2 prostatacancer 

• 1 Tyreoideacancer 

• 3 Metastaserad bröstcancer 

• 1 Hepatocellulär cancer 

• 1 Malignt melanom metastas 

• 1 Tonsillcancer 

• 1 Ovarialcancer 

• 3 lungcancer 

• 1 Tyroideacancer 

 

31 övriga diagnoser:  
• 1 Celiaki+ osteoporos 

• 1 Viktnedång p.g.a. ändrade kostvanor 

• 1 MGUS+ misstänkt KOL 

• 1 Echinococcer 

• 1 SLE 

• 4 Anemi (ej malignitetsorsak) 

• 1 Hög sänka p.g.a. KAD 

• 1 Halsinfektion 

• 1 Hyperparathyreodea 

• 1 Dercums syndrom (fettreumatism) 

• 1 Benign leverförändring 

• 2 Hjärtsvikt 

• 1 Sårinfektion tå 

• 1 Lungförändring (ej cancer) 

• 1 Alkoholöverkonsumtion 

• 1 Polycystnjurar 

• 1 Serom efter axeloperation 

• 1 Förstorade körtlar r/t reumatisk sjukdom 

• 1 abscess/nekros i bukväggen 

• 1 pancreasinsufficiens 

• 6 ”Friska” (Bl.a. sömnapné, reaktiva körtlar, stress) 
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1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen  
den 1 november 2016 

1.1 Nuläge för införda vårdförlopp 

a) Beskriv nuläget och planerat fortsatt arbete för de 18 SVF som infördes 2015 – 2016. 
Utgå från det som skett efter att 2016 års redovisning lämnades in (senast den 1 
november 2016). Om uppföljning via de patientadministrativa systemen och 
rapportering till SKL:s nationella databas, koordinatorfunktion eller obokade tider inte 
är på plats för samtliga SVF, beskriv vilka åtgärder som landstinget kommer att vidta 
för att färdigställa detta.  

 

Region Örebro län har 18 standardiserade vårdförlopp införda sedan 1 juni 2016. Det innebär att 

verksamheterna för respektive koordinatorsfunktionen finns definierad och bemannad i alla 

vårdförlopp, reserverade/obokade tider finns. För förlopp med få patienter löser man det direkt när 

patienten kommer i den ordinarie mottagningen. Inregistrering av KVÅ-koder fungerar och 

verksamheten kan ta emot remisser märkta standardiserade vårdförlopp. Uppföljningen av samtliga 

SVF via det patientadministrativa systemet och rapportering till SKLs nationella databas fungerar 

också sedan sommaren 2016 för de 18 införda standardiserade vårdförloppen. 

Föregående år innebar framför allt för kirurgiska kliniken en stor utmaning att införa sex 

standardiserade vårdförlopp.  Förlopp som har liknande ingång kunde samarbeta i processarbetet för 

att underlätta införandet. Det blev också en gemensam start för alla SVF. Införandet tidigarelades mot 

den plan som var satt då landstingen var tvungna att kunna redovisa patienter som gått igenom alla 

förloppen från den välgrundade misstanken till start av behandling eller avslut innan start av 

behandling till den 1 november för att få del av de statliga medlen. Det som fungerat mindre bra har 

varit den korta tiden till införandet vilket också inneburit att stort fokus och kraft lagts på 

inregistrering av KVÅ-koder. Det finns också oklarheter när det gäller kodning från nationellt håll. 

Under införandeprocessen finns en projektorganisation som stödjer, bevakar och följer upp att 

processen går planenligt. När införandeprocessen är klar har varje SVF inlemmats i den ordinarie 

verksamheten. Detta har skett vid överlämningsmöten där linjeorganisationen representeras av chefer, 

processledare för de olika processgrupperna och styrgruppen för SVF har också deltagit vid 

överlämnandet. Ansvaret för fortsatt verksamhetsutveckling, resultat och uppföljning ligger hos 

respektive verksamhetschef. 

Innan överlämningsmötet har verksamheterna från de olika klinikerna fått redogöra för sina 

erfarenheter skriftligt. Det snabba strukturerade omhändertagandet av patienten har lett till en klar 

förbättring både när det gäller samarbetet mellan klinikerna och kring de multidisciplinära ronderna. 

Utvärderingarna med verksamheternas erfarenheter har varit värdefulla i det fortsatta processarbetet. 

 



 

 

Röntgenkliniken 

Den nya rutinen att berättigandebedömningen är lagd på remittenten har fungerat bra. Samarbetet 

mellan länets tre röntgenmottagningar fungerar också väl. På röntgenkliniken finns reserverade tider 

för alla ingående undersökningar i samtliga SVF. Kontakten med koordinatorerna i verksamheterna 

fungerar bra och alla hjälps åt. En del problem finns fortfarande med ofullständigt ifyllda remisser. 

Röntgenklinikens rutiner har lagts ut på Region Örebro läns intranät och dessa kan vi hänvisa alla 

remittenter till. Vi har tagit fram ett flödesschema för vilka undersökningar som ingår i respektive SVF 

och vilka ledtider som gäller för att underlätta arbetet på röntgenkliniken och i verksamheterna. I det 

interna förbättringsarbetet jobbar röntgen på att förbättra vid prioriteringar av SVF-röntgenremisser. 

Till varje klinik har vi också tagit fram en pärm till koordinatorerna för respektive SVF. Den 

innehåller remissrutiner, flödesscheman, förberedelser/information inför varje röntgenundersökning 

och vilka biverkningar och hur dessa tas om hand i samband med röntgenundersökning. 

Patienterna uttrycker att de är nöjda med att det går snabbt att få en tid till röntgenundersökning. 

 

Patologen 

Under hösten har vi bemannat med fler biomedicinska analytiker på labbet, vilket gjort att tiden från 

utskärningen till utlämning har kunnat minska för histologiprover med fyra dagar för medelsvarstiden. 

SVF-proverna är prioriterade och vi följer upp ledtiderna. Vi har fortfarande problem med långa 

ledtider. Vi kommer att få ny utrustning som ska leda till att ledtiderna blir kortare, framför allt för 

bröst-och lungdiagnostik. 

Patologen ingår i ett projekt för att testa en modell för att följa ledtider på patologen som tagits fram 

av SKL. 

Scanning av preparat kommer att starta under våren vilket är första steget i digitaliseringen och 

kommer att underlätta för de medicinska vårdadministratörerna i förberedelserna inför alla MDK. 

 

Hudkliniken,  

Malignt melanom,  

Vi har skapat en remissingång till koordinatorn på hudklinikens mottagning USÖ för länets tre 

mottagningar. Koordinatorn fördelar remisserna till länets sjukhus. Remisser för utvidgad excision går 

direkt till koordinatorn på plastikmottagningen och sedan vid behov till andra kliniker. Det finns sex 

reserverade tider per vecka för bedömning på mottagningen och ett par operationstider. Om dessa inte 

används finns rutiner för att boka in andra patienter. Primärvården och privata mottagningar tar själva 

hand om patienter och utför borttagning av hudförändringar. 
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Sedan 1 juni har lite mer än 130 patienter inkluderats i standardiserat vårdförlopp Hudmelanom. 

Många av dessa har passerat genom hela flödet från välgrundad misstanke till behandlingsstart som i 

de flesta fall innebär utvidgad excision av melanomet. Misstanken avskrivs på ca 24 procent av 

patienterna. Vi behandlar 80 procent av patienterna inom målvärdet. Vår största flaskhals är 

bedömningstiderna på patologen.  Här finns också en risk för undanträngningseffekt då patologerna 

prioriterar SVF-märkta preparat. Annan hudcancer som till exempel skivepitelcancer och melanom där 

diagnosen först inte misstänktes riskerar att bli försenade. När det gäller möjligheter till besök på 

hudmottagningen och tid till operation så har dessa patienter prioriterats även innan SVF infördes och 

därför har det inte blivit så stor skillnad eller undanträngningseffekt där. Patientgruppen blir tydligt allt 

större och kräver ständigt ökade resurser. Registrering och uppföljning av SVF tar administrativ tid av 

både läkare och sekreterare och på så sätt finns en undanträngningseffekt mot annat viktigt arbete på 

kliniken. 

 

Plastikkirurgiska mottagningen 

Malignt melanom 

Remisser faxas till plastikkirurgens koordinator vid utvidgad excision som kontaktar remittenten om 

det finns några oklarheter. Remissen registreras och lämnas direkt till ansvarig läkare för bedömning. 

Kopia av remiss lämnas även till ansvarig operationskoordinator för kännedom och för en första 

planering för att säkerställa att tid för operation finns. 

Spärrade tider för SVF-patienter för ett första besök finns sedan tidigare, detta för vi ska kunna 

säkerställa att vi kan ta emot patienten inom en vecka på mottagningen (gäller patienter som ska kallas 

för utvidgad excision med sentinel node).  I nuläget är det ansvarig koordinator som sätter KVÅ-

koderna. På sikt är tanken att läkarna på kliniken ska ange koderna och att sekreterarna ska koda, 

Koordinatorn kommer även i fortsättningen kontrollera att KVÅ-koder inregistreras. 

Efter att ansvarig läkare har bedömt remissen kallas patienten till ett mottagningsbesök och till ett 

besök för narkosbedömning. I första hand kontaktas patienten per telefon. Är patienten planerad för 

utvidgad excision med sentinel node sätts patienten upp på MDK-konferens för diskussion. 

Vi har svårt att hålla ledtiderna då remisser, särskilt från andra landsting skickas emellan klinikerna 

innan de skickas till oss, till exempel Hudkliniken skickar remiss till ÖNH-kliniken som sedan skickar 

den vidare till oss. Dessa remisser har oftast kommit med post och faxas ej, ledtiden blir därför oftast 

lång. 

Eftersom vi har få mottagningstider får andra patientgrupper stå tillbaka, patienter som vi sedan 

tidigare redan har en lång väntetid för (klarar ej vårdgarantien på tre månader).  Ibland får även redan 

uppsatta patienter ombokas för att få in SVF-patienterna.  



 

 

Vi har ont om operationstider för patienter som ska operas med lokalbedövning beroende på 

läkarsituationen och det blir därmed en undanträngningseffekt, framför allt för övriga hudtumörer d v 

s skivepitelcancer och basaliom. 

Maligna melanom som skall opereras med sentinel node (SN) sambokas med röntgenavdelningen och 

görs i narkos. Plastikkirurgen har möjlighet till narkos måndag till torsdag under 

högproduktionsveckorna. Röntgenavdelningen utför även SN-undersökningar på uppdrag av andra 

kliniker (kirurgen, urologen) vilket gör att det ibland kan vara svårt att samordna narkostid och 

röntgentid inom de ledtider som är fastställda. Om tumören sitter i huvud-hals-området skall dessutom 

ÖNH-läkare delta under operationen vilket betyder att det är ytterligare en klinik som skall sambokas 

och då företrädesvis på tisdag och torsdag när ÖNH-läkare med rätt kompetens finns att tillgå. 

 

Kirurgkliniken 

Bukspottskörtel-, gallgångs- och levercancer 

På kirurgiska kliniken finns två koordinatorer för alla SVF. De tar emot remisser och registrerar dessa 

i patientadministrativa systemet. Man har skapat ett koordinatorskansli.  

För övre gastrointestinal cancer finns reserverade tider tre halvdagar per vecka. Sjukdomarna innebär 

ofta komplicerade utredningar, vilket medför att ledtiderna inför beslut och behandling fortfarande är 

för långa. Vi behöver öka tillgängligheten till endoskopiskt ultraljud. KVÅ-koder inregistreras av 

medicinska vårdadministratörer och koordinator. Dessa följer också upp att alla koder registreras. 

Samarbetet med andra landsting fungerar mycket väl. SVF har medfört ett snabbt och strukturerat 

omhändertagande av patienterna. Arbete pågår hela tiden med att justera processen så att den blir så 

optimal som möjligt. 

 

Magsäckscancer-matstrupscancer 

Endoskopienheten tar direkt kontakt med kontaktsjuksköterska på kirurgiska klinkens sektion för övre 

gastro när välgrundad misstanke uppstår vid gastroskopin. Patienten får information om SVF, vilka 

undersökningar som ska göras och minicallnummer till sjuksköterskan. Patienten får sedan tid till 

läkarbesök oftast inom en vecka. Det finns reserverade tider till läkarbesök och kontakt med 

kontaktsjuksköterska i mottagningsschemat utifrån behov. Ett stort arbete har lagts ner för att skapa 

fler tider för gastroskopi och det har förbättrats betydligt. Utredningen är relativt rutinartad och 

tillgängligheten till PET/CT, spirometri och arbetsprov är god. Flertalet av patienterna som ska 

behandlas med kurativ intention får adjuvant läkemedelsbehandling vid onkologiska klinikerna i 

Örebro och Karlstad. Samarbetet med dessa kliniker är välfungerande och överrapporteringen av 

patienter före och efter behandlingen. Koordinatorn övervakar att KVÅ-koder sätts, ledtider och 

patienter som remitteras över länsgränserna 
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För samtliga patienter inom ovanstående SVF, som planeras behandlas med kurativ intention och 

operation, så utförs en bedömning vid organspecifik konferens i Stockholm. 

 

Kolorektal  

Det finns reserverade tider tre gånger 30 minuter per vecka för dessa patienter. Patienterna blir 

omhändertagna för endoskopiundersökning inom den satta ledtiden. Det som fungerat mindre bra är 

bristen på operationstider och anestesiresurser. Väntetiden till strålbehandling och 

läkemedelsbehandling har inte inneburit några nämnvärda väntetider. Antalet patienter från 1 juni 

2016 till och med 2 december där det funnits en välgrundad misstanke har varit 116 varav 94 har 

startat behandling och medianledtiden var 40 dagar. På årsbasis motsvarar det cirka 240 SVF- remisser 

vilket är i storleksordningen 25 procent mer än det förväntade antalet SVF kolorektal cancrar för 

regionen.  

SVF kolorektal har sedan starten överlag fungerat väl. Detta beror till stor del på att MDK infördes 

redan 2003 och dessa rutiner fungerar på ett sätt som har mycket gemensamt med SVF.  

Sedan länge beställer primärvården koloskopi vid misstänkt kolorektalcancer och under perioden juni 

– oktober 2016 gick 23 procent till MDK vilket får anses som en hög andel. En ökning av 

koloskopiremisser har noterats, därför finns ett potentiellt problem med undanträngningseffekter vad 

gäller koloskopier för patienter som inte uppfyller SVF kriterier. 

 

CUP 

På kirurgiska kliniken finns en CUP-mottagning som fungerar väl. Det har funnits 13 patienter sedan 

starten den 1 juni 2016 och i de flesta fall har utredningen gjorts inom ramen för angivna ledtider. 

Flertalet har avslutats och övergått i annat SVF. Medianledtiden för de patienter som avslutats och gått 

över i ett annat SVF är sju dagar. Samarbetet med röntgenkliniken, patologen och endoskopin fungerar 

bra och patienterna har blivit prioriterade. 

Det finns inga reserverade tider då patientflödet är ojämnt utan vi har vid behov löst det på 

mottagningen, vilket fungerat mycket bra. En del problem finns runt vilka patienter som ska utredas på 

CUP-mottagningen då en del remitteras på felaktiga grunder. Detta leder till onödigt slöseri av tid för 

både patient och sjukvården. Vi ska informera om detta tydligare. 

 

Bröstcancer 

Det har varit 84 patienter som startat behandling och medianledtiden från välgrundad misstanke till 

behandlingsstart är 24 dagar. 



 

 

Det finns en remissingång till bröstmottagningen till bröstsjuksköterska på kirurgmottagningen vilket 

gäller även telefonsamtal som kommer via mammografin. Detta har varit bra för patienterna då de 

slipper skickas runt i vården. Det finns obokade tider på mammografin, en tid per dag måndag till 

torsdag. På bröstmottagningen finns inga väntetider utan alla tas om hand omgående. Den smidigaste 

utredningsgången är när patienten bedöms på bröstmottagningen vilket innebär att patienten får träffa 

en bröstkirurg direkt och sedan får göra en mammografi, ultraljud och biopsi samma dag. Bristen på 

mammografiläkare gör att tiden till ett sådant besök är i dagsläget för lång. 

 Det finns en jourtelefon till bröstkirurg dit remittenten kan vända sig vid frågor. Samarbetet med 

primärvården fungerar bra. Koordinatorn tillsammans med patientansvarig läkare ansvarar för 

inregistrering av KVÅ-koder. I det interna arbetet utvecklas nya arbetssätt tillsammans med 

mammografin för att hitta smidigare och effektivare lösningar för utredningsgången då den numera 

även innefattar magnetröntgen. Den kompletterande magnetröntgen riskerar att förlänga ledtiden 

eftersom det inte alltid finns tillgängliga tider och beslut om den kompletterande utredningen kommer 

relativt sent. 

Några patienter har uttryckt att det gått för snabbt att ”de hann inte med”. 

 

Medicinska kliniken 

Myelom 

Vi har en remissingång för hela länets patienter till hematologmottagningen. Den ansvariga läkaren för 

SVF kontaktas när remiss kommer och remissbedömningar görs varje dag. Vid välgrundad misstanke 

frigörs tid inom tre dagar i ordinarie mottagning. Kontaktsjuksköterskan ringer patienten och bokar 

läkarbesöket. Alla nydiagnosticerade patienter erbjuds en kontaktsjuksköterska. Vid fullt utbyggd 

verksamhet och med flera diagnoser inom SVF kommer vi behöva fler sjuksköterskor på 

mottagningen. Kontaktsjuksköterskan delar ut ”Min vårdplan” och ett hälsoskattningsformulär till 

patienterna. Vid diagnosbesked erbjuder vi kontakt med kurator. Koordinatorsfunktionen bemannas av 

en medicinsk vårdadministratör som tar emot faxade remisser och registrerar dessa. Koordinatorn 

ansvarar tillsammans med ansvarig läkare för inregistrering av KVÅ-koder. Sedan starten har det 

funnits 17 patienter med välgrundad misstanke och medianledtiderna från välgrundad misstanke – start 

av behandling ligger väl inom målvärdena. Införandet av det strukturerade omhändertagandet har varit 

bra för patienterna och positiva synpunkter har kommit från patienterna.  

 

Allvarliga ospecifika symtom 

Den 1 juni öppnades ett diagnostiskt centrum för patienter med allvarliga ospecifika symtom på 

medicinska kliniken.  Hit faxas remisser vid välgrundad misstanke från hela Region Örebro län. 

Remissen bedöms av SVF läkare inom ett dygn. Koordinatorer är två medicinska sekreterare och de 
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registrerar in KVÅ-koder och följer ledtider. Koordinatorn får en tid till röntgenundersökning som 

sedan kontaktsjuksköterskan meddelar patienten. Det finns reserverade tider varje dag, en tid till 

sjuksköterska och en tid för läkarbesök.  Besök hos SVF sjuksköterska sker oftast samma dag som 

röntgenundersökningen. Sjuksköterskan tar anamnes enligt särskild checklista som är framtagen, 

informerar om utredningen inom SVF allvarliga ospecifika symtom och ger tid till läkarbesök.  De 

egna mottagningarna för sjuksköterskorna har varit kompetensutvecklande. Samarbetet runt MDK-

konferenserna med andra kliniker fungerar mycket bra och andra mindre vanliga eller allvarliga 

diagnoser har kunnat upptäckas snabbt. Utvärdering av hur det fungerar görs med jämna mellanrum 

och nya idéer testas för att utveckla verksamheten. De svårigheter som finns är komplicerade 

utredningar och ibland skickas prover till andra landsting vilket gör att utredningen kan ta tid. 

Det har kommit positiva synpunkter från patienter att det varit en snabb och effektiv utredning. 

 

AML 

AML är en akut sjukdom och ett fåtal patienter drabbas årligen. Sedan starten har det funnits åtta 

patienter i vårdförloppet och de har tagits om hand akut med korta ledtider. SVF är implementerat och 

arbetssättet fungerar väl. Koordinatorsfunktionen delas mellan olika professioner och inregistrering av 

KVÅ-koder fungerar. 

 

Onkologkliniken 

Lymfom 

Alla remisser vid välgrundad misstanke går till onkologiska kliniken från hela Region Örebro län. Vi 

har en del problem med dåligt ifyllda remisser. Det finns två reserverade tider per vecka och ifall vi 

behöver fler löser vi detta. De obokade tiderna gör att utredningen går fort. Samarbetet med andra 

kliniker fungerar bra. Koordinatorn är en mycket viktig funktion som bevakar och hanterar remisser, 

inregistrerar KVÅ-koder, följer att koder sätts och ger tider till patienter för besök. 

 

Kvinnokliniken 

Äggstockscancer 

Remiss faxas till koordinatorn på Center för gynekologisk cancer, Universitetssjukhuset Örebro, vid 

välgrundad misstanke efter filterfunktion. Koordinatorn som är medicinsk vårdadministratör tar emot 

remissen, meddelar tumörläkare omedelbart och inregistrerar KVÅ-koder under hela förloppet. 

Tillsammans med ansvarig läkare kontrolleras varje vecka att koder är satta. Det finns reserverade 

tider i hela förloppet som koordinatorn och kontaktsjuksköterskan bokar patienten på. Hela 

införandeprocessen har fungerat bra och det har varit en bra dialog mellan tumörmottagningen, 



 

 

primärvården och andra specialister i Region Örebro län. Röntgenundersökningarna görs inom satta 

tider. 

Patienten anmäls till MDK i Uppsala och koordinatorn ansvarar för detta. 

Patienterna har varit nöjda med att det gått snabbt. 

 

Rehab- och neurokliniken 

Hjärntumör 

Det finns inga reserverade obokade tider då merparten av patienterna kommer via akutmottagningen 

och är inläggningsfall i initialskedet. I de få fall det är aktuellt med poliklinisk utredning beställs DT-

hjärna akut. Då SVF märks dessa röntgenremisser och patienterna får infinna sig inom två dygn på 

någon av länets röntgenkliniker. Vi informerar att ifall en ytterligare snar handläggning behövs 

kommer de hänvisas av röntgenklinken till sjukhusets akutmottagning.  Dessa patienter får en snabb 

extrainsatt mottagningstid på neurologmottagningen. Det rör sig om fyra till fem fall om året. Vid 

tveksamma handläggningsfall kontaktas neurologbakjour.  

På rehab- och neurokliniken bevakar en koordinator, bestående av en medicinsk vårdadministratör, 

aktuella patienter. Koordinatorn inregistrerar också KVÅ-koder succesivt. Svårigheter föreligger med 

de patienter som opereras i Uppsala och där det senare visar sig att det inte blir någon onkologisk 

behandling varvid Uppsala skall slutkoda operationen som start av behandling. Onkologen reserverar 

tider för start av behandling efter operation vid den multidisciplinära konferensen när svar från 

patologen är klart 

 

Hjärtlungkliniken 

Lungcancer: 

Det finns två medicinska vårdadministratörer som fungerar som koordinatorer. Dessa förmedlar tider 

för röntgenundersökningar och mottagningsbesök till patienterna. 

Vid välgrundad misstanke faxas remiss till lungmottagning Universitetssjukhuset Örebro från hela 

länet. Det finns fem reserverade tider per vecka vikta för SVF-patienter. Koordinator tillsammans med 

ansvarig läkare kontrollerar varje vecka att KVÅ-koder har registrerats. Vi ser positivt på att 

väntetiderna till röntgenundersökningar har blivit kortare. Flödet med tumörutredningar fungerar 

också mycket väl. En del patienter tycker att det är bra att utredningen går fort medan andra tycker det 

går för snabbt, hinner inte ”landa”. 
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Öron-näsa-halscancer 

Öron-näsa-halskliniken startade en tumörmottagning hösten 2015 och den bemannas av tumörläkare 

och ST läkare med konsulterande överläkare bakom sig. Genom att patienten får träffa rätt kompetens 

direkt kan många patienter avskrivas redan vid första besöket.  

Införandet av standardiserade vårdförlopp har inneburit stora förändringar i remisshanteringsrutinen. 

Remissen faxas samma dag från inremitterande läkare till ÖNH-mottagningen. Remisser märkta SVF 

registreras och KVÅ-kodas enligt rutin och sedan kallas patienten till tumörmottagningen utan 

läkarbedömning av remissen. Detta betyder att patienten kan få en tid till mottagningen direkt inom 

fem dagar. På Käkkirurgiska kliniken bedöms remisser samma dag. Problem finns om remisserna inte 

är märkta SVF då skickas de per post och ledtiderna blir längre. Reserverade tider finns för dessa 

patienter på tumörmottagningen och det fungerar bra. Patienten får en tid i handen för ett återbesök 

med PAD-svar och vi strävar efter att ge tid till operation eller till onkolog direkt i handen. 

Vid MDK deltar oftast patienten och får sedan sitt behandlingsförslag vid ett läkarsamtal i lugn och ro. 

Vi har förlängt mottagningstiden för att hinna ge en bra information och kunna genomföra de 

undersökningar som behövs vilket lett till färre återbesök. Kliniken har utformat rutiner för att dessa 

tider inte ska gå tomma utan kan fyllas på med andra patienter. Kontaktsjuksköterskan är med tidigt i 

förloppet, redan vid misstanke och diagnosbesked vilket har upplevts som en trygghet för patienten. 

Kontaktsjuksköterskan ansvarar för upprättande av Min vårdplan och uppmärksammar patientens 

behov. Kontaktsjuksköterskan gör aktiva överlämningar till patientens kontaktsjuksköterska i 

hemlandstinget. 

I det interna arbetet för att uppnå målvärdena finns en arbetsgrupp bestående av olika professioner. 

De framgångsfaktorer som finns i arbetet med SVF är att röntgenkliniken varit med från början i 

processarbetet. Samarbetet med röntgens koordinatorer fungerar bra. Att primärvården också varit med 

tidigt så att alla är insatta i varandras olika delar men även för kunskapsförmedling och information. 

Koordinatorsfunktionen som bevakar hela förloppet ger patienten tid till utredning och MDK. bevakar 

PAD-svar och ger tid för operation. 

Några förbättringsområden är de långa svarstiderna från patologen, att remisserna måste vara märkta 

SVF och att remittenterna måste öka sin kunskap i alarmsymtom för huvud-hals cancer. 

Vi behöver också påminna remittenterna att de kan kontakta tumörkirurg direkt vilket också gör att 

onödiga remisser kan undvikas. 

 

 

 

 



 

 

Urologkliniken 

Prostata- och urotelialcancer  

Den urologiska verksamheten är nu en gemensam länsverksamhet. Koordinatorn tar emot alla remisser 

och gör en bedömning av remisskvaliteten. Det finns fortfarande en del problem med att alla remisser 

inte är märkta som SVF och är ofullständigt ifyllda. Remisserna skickas inte tillbaka utan kompletteras 

via kontakt med remittenten. Koordinatorn bokar tid för ett första besök till patienten på de 

reserverade tiderna på mottagningen och till röntgen. Antalet reserverade tider ses över för båda 

förloppen så att dessa stämmer överens med remissinflödet. Rutiner för mottagningsbesöken har också 

setts över. Kontaktsjuksköterskan ger en tid till patienten för PAD-besked på de reserverade tiderna. 

Vid PAD-beskedet träffar patienten även kontaktsjuksköterska och kurator tillsammans med läkaren. 

Koordinatorn övervakar vårdförloppet och ser till att rätt KVÅ-koder sätts och följer ledtider. Antalet 

SVF-patienter har ökat så därför har antalet reserverade tider blivit fler. Det finns en namngiven 

kontaktsjuksköterska per diagnos och personen är frikopplad under läkarmottagningstiden för att vid 

behov kunna ge stöd till patienten under läkarbesöket samt har möjlighet att svara på frågor på telefon. 

SVF har medfört att hela verksamheten har setts över. Det har lett till bättre struktur och effektivare 

arbetssätt. Det är väl försörjt med läkare på mottagningen. 

Remissflödet som gäller prostatacancer har ökat genom de förändrade kriterierna. De är nu cirka 10 

stycken remisser per vecka. 

När det gäller urotelialcancer har antalet remisser minskat något. Arbete pågår kontinuerligt med att 

hitta flaskhalsar i förloppet och åtgärda dessa.  

 

Cancerehabilitering 

Min vårdplan är framtagen för hela sjukvårdsregionen och finns på intranätet för utskrift. Ett 

självskattningsformulär för bedömning av rehabilitering är framtaget som en QMS-mall och är en del i 

patientens journal och som håller på att införas i alla SVF. Kontaktsjuksköterskor finns för alla 18 

standardiserade vårdförlopp. 

 

b) Hur fungerar systemet för uppföljning av SVF med hjälp av KVÅ-kodning och hur 
kvalitetssäkrar landstinget data som rapporteras in till den nationella väntetids-
databasen? 

Regionservice IT har tagit fram rutiner och lathundar för inregistrering av de nationella KVÅ-koderna i 

specialistvårdens vårdadministrativa vårdsystem/journalsystem Infomedix. Tillsammans med Regionservice IT 

har vi utbildat och informerat processledare, koordinatorer och medicinska vårdadministratörer i hur KVÅ-koder 

ska inregistreras.  Projektledaren stödjer verksamheterna i KVÅ- kodsfrågor och vid behov tar vi frågorna vidare 

till RCC och SKL.  

För intern uppföljning av de standardiserade vårdförloppen finns olika rapporter i uppföljningsportalen på 
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Region Örebro läns intranät och samtliga rapporter uppdateras dagligen. Två av rapporterna innehåller 

personnummer och kräver särskild behörighet. Vid varje rapport finns förklaringstexter och vid rapporter som 

visar ledtider och målvärden finns även detaljerad dokumentation som förklarar alla ingående KVÅ-koder och 

eventuella målvärden. Vi har utbildat verksamheterna i hur rapporterna kan användas för uppföljning i 

verksamheten. En lathund för uppföljning och excel har tagits fram som stöd i detta. Vi har också tagit fram en 

riktlinje för uppföljning av verksamheten. 

Om det finns en avvikelse under det standardiserade vårdförloppet från välgrundad misstanke till första 

behandlingsstart, (PVV=patient vald väntan, MoV= medicinskt orsakad, Vov=Verksamhetsorsakad väntan) 

registreras detta och rapporteras till den nationella databasen. Det är en åtgärd för att kunna följa upp orsaker till 

att ledtider överskrids. Dessa avvikelser finns även att följa i de interna uppföljningsrapporterna. 

Om en patient finns med flera gånger inom samma SVF kommer patienten med i statistiken om det andra 

förloppet startar efter det att det första avslutats. Annars kommer det andra förloppet inte med.  

 

Följande rapporter har tagits fram: 

 En rapport visar på en aggregerad nivå de vårdförlopp som har en välgrundad misstanke om cancer och 

start av behandling eller avslut innan behandlingsstart. Rapporten anger även andel avslutade innan start 

av behandling samt median, kortast och längst ledtid för de som startar behandling. 

 En rapport visar samtliga mätpunkter där nationella KVÅ-koder finns framtagna. Rapporten visas per 

patient med tillhörande personnummer, man kan således enkelt se vad som finns registrerat i vårt 

vårdadministrativa system/journalsystem Infomedix och vad som inte finns registrerat, per patient.  

 En rapport visar per SVF och behandlingsform: andelen patienter som har startat en behandling inom 

angivna målvärden (av RCC angivna målvärden) för ledtiden mellan välgrundad misstanke till 

behandlingsstart. I denna rapport kan man välja att se inom läns patienter eller utomläns patienter eller 

samtliga.   

 En rapport visar ledtiden mellan välgrundad misstanke och start av behandling, per patient, för 

respektive SVF och behandlingsform. Rapporten visar även de av RCC angivna målvärdena. Rapporten 

är på personnummernivå och kan användas för att enkelt se vilka personer som har ledtider utanför 

målvärdena.  

 En rapport visar medianledtiderna, för välgrundad misstanke till första besök, första besök till 

information om diagnos samt information om diagnos till start av behandling, per kvartal och SVF, 

oberoende av behandlingsform.  

 En rapport visar trenddiagram för andelen patienter som har startat en behandling inom angivna 

målvärden för ledtiden mellan välgrundad misstanke till start av behandling, per SVF och 

behandlingsform. Man kan även välja att se trenden för andel inom målvärde – oavsett behandlingsform, 

per SVF. Även i denna rapport kan man välja att se patienter inom länet och patienter utom länet eller 

också samtliga.    

En rapport för ledtider (min, max, median) är under framtagande för de behandlingsformer där målvärden saknas 



 

 

och för samtliga avslutskoder som även de saknar målvärden. Region Örebro län anser att det är viktigt att följa 

även dessa ledtider. PREM-enkäten visade att patienterna som utretts i SVF och där utredningen inte visade 

cancer är de som är mest missnöjda. Denna rapport kommer att ge oss möjligheten att följa upp dessa patienter 

närmare. 

 

I verksamheterna finns rutinbeskrivningar för att tydliggöra vem som sätter vilken kod av läkare och 

koordinator/medicinsk vårdadministratör. Koordinatorerna kontrollerar regelbundet, ibland tillsammans med 

ansvarig läkare, att koder är inregistrerade. 

Vi skickar månatligen automatiskt uppgifter till den nationella väntetidsdatabasen. För att också få med 

efterregistreringar levererar vi från och med 2017-01-01 filer till den nationella väntetidsdatabasen med KVÅ-

koder för tre månader i taget. 

En av rapporterna i Region Örebro läns uppföljningsportal som finns framtagen visar samtliga mätpunkter där 

nationella KVÅ-koder finns. Denna rapport kan verksamheten använda för att kontrollera/säkerställa att alla 

koder blir registrerade.  

Från den 2017-01-01 har vi infört den obligatoriska valideringen som SKL har tagit fram för leverans av data. 

Utifrån valideringsdokumentet har vi tagit fram fellistor till verksamheten för att hjälpa dem att kunna rätta upp 

sina felaktiga/ologiska registreringar. Detta för att göra vårt filskick till den nationella databasen så komplett som 

möjligt och för att göra vår interna uppföljning mer komplett. Varje månad från och med januari får 

verksamheterna i början av månaden ”sin” fellista. Verksamheterna har då 20 dagar på sig att rätta upp 

eventuella fel.  

Fellistorna kommer att utökas med fler mätpunkter för att förbättra den interna uppföljningen.  

 

1.2 Erfarenheter av SVF-arbetet fram till nu 

a) Beskriv landstingets erfarenheter av införandet av välgrundad misstanke i primär-

vården och den specialiserade vården, införandet av koordinatorfunktion samt 

obokade tider. 

Primärvården 

Det har till stora delar fungerat bra men svårigheter finns att nå ut med information om alla SVF till 

alla läkare men även till de medicinska vårdadministratörerna. Det känns bra för de flesta läkarna att 

man kan ge information till patienten om att de kommer att bli kontaktade av koordinatorn i 

specialistvården. Koordinatorn är en oerhörd framgångsfaktor för god och säker vård och det fungerar 

bra. Det är lätt att få hjälp av koordinatorn vid frågor och de kan vid behov tillfråga specialist i 

enskilda fall. 



17 

 

Specialistvården 

Projektet för att kartlägga de fem pilotdiagnoserna drevs under våren 2015 med representanter från de 

kliniker som utreder och behandlar de fem pilotdiagnoserna. En ansvarig processledare på klinikerna 

för varje diagnos utsågs, och de fick tillsammans med förbättringscoacher genomgå en 

processledarutbildning. Syftet var att kartlägga processerna och hitta flaskhalsar och förslag till 

förbättringar Processledarna var på de flesta kliniker sjuksköterskor och för varje diagnos bildades 

också en arbetsgrupp med en ansvarig läkare på kliniken. 

Under det arbete som lades ner under 2015 fick vi med oss många nyttiga erfarenheter i det fortsatta 

arbetet.  Det är viktigt att klinikledningen har ett starkt engagemang och att processledarens roll på 

klinikerna är tydlig och innehas av läkare för att driva förändringsarbetet framåt. Kartläggingen av de 

olika processer behövde ske med en enklare arbetsmodell då processledarutbildningen blev för 

ambitiös. 

Under senhösten 2015 beslutades om en fortsatt projektorganisation för arbetet med standardiserade 

vårdförlopp inom Region Örebro län, med en delvis ombildad styrgrupp och med en projektledare på 

heltid. Ordförande i styrgruppen var dåvarande biträdande hälso- och sjukvårdsdirektören och 

nuvarande är regionens planeringschef, vilket garanterar koppling direkt till hälso- och sjukvårdens 

linjeorganisation. Till införandet 2016 togs en enklare arbetsmodell fram för ett ordnat införande, en 

strategi med en tydlig tidsaxel. 

 Efter införandet av SVF har ett överlämnande skett till verksamheterna för fortsatt drift i den dagliga 

verksamheten och ansvar att följa upp sitt SVF.  

Deltagandet av chefläkaren för primärvården i styrgruppen och på processmöten har varit 

framgångsrikt för att nå ut i primärvården och hitta bra flöden mellan klinikerna och primärvården. 

Det har varit viktigt att alla intressenter är med tidigt i processen som röntgen och patologen för att 

fånga upp önskemål och problem. 

 

Vi har lagt ner ett stort arbete på att få till en remissingång per förlopp. Det är en förutsättning för att 

det ska bli tydligt för remittenten vart remissen ska skickas så att det inte blir längre ledtider på grund 

av osäkerhet. Detta har varit en utmaning inom de specialiteter där det inte finns några gemensamma 

länskliniker för de tre sjukhusen i Region Örebro län. 

Samverkan över klinikgränserna har ökat och det nya arbetssättet har medfört en ökad förståelse för de 

olika aktörerna inom utredningsförloppet. De multidisciplinära konferenserna har spelat en central roll 

för att samordna arbetet med SVF och i exemplet ”SVF Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på 

cancer” har bildandet av en ny MDK inneburit ett kraftigt förbättrat samarbete som även kommer de 

patienter som inte har cancer till del. 



 

 

Införandet av SVF bygger på att det finns en tillit till varandra i organisationen. Det nya arbetssättet på 

röntgenkliniken att berättigandebedömningen lagts på remittenten är ett sådant exempel. Det är också 

viktigt att verksamheten tar ansvar för hela processen även utanför den egna kliniken. 

En framgångsfaktor har varit att hela tiden hålla fast vid vad som är bestämt i de nationella riktlinjerna 

och få en följsamhet till dessa.   

 

Koordinatorsfunktionen 

Koordinatorn har en nyckelroll i SVF genom att vara ett administrativt stöd som underlättar för 

sjukvården att hålla uppsatta ledtider. Funktionen bemannas oftast av medicinska vårdadministratörer, 

någon enstaka gång av kontaktsjuksköterska.  För att stärka rollen har ett nätverk bildats för 

koordinatorer som projektledaren håller i. Nätverket ska ge möjlighet att dela med sig av erfarenheter, 

för frågor och information. Det har hållits ett möte där uppdraget som koordinatorer diskuterades och 

hur man arbetar i sitt uppdrag på klinikerna. Fortsatta möten kommer att hållas under våren med bland 

annat frågor runt-KVÅ koder. En önskan om utbildning för koordinatorer har framförts till RCC.  

Gränsdragningen mellan kontaktsjuksköterskans arbetsuppgifter och koordinatorns har gjorts tydligare 

genom att det nu finns uppdragsbeskrivningar för både koordinatorn och kontaktsjuksköterskans 

uppgifter. 

Inrättandet av koordinatorsfunktionen på röntgenkliniken har varit lyckosamt för att kunna ge en tid 

till patienten till de reserverade tiderna och rutiner finns så de inte blir outnyttjade. Koordinatorerna 

har deltagit på processmöten och fångat upp de önskemål som funnits från verksamheterna som också 

till stor del tillgodosetts. Koordinatorerna på röntgen har tagit fram en pärm per klinik för vilka rutiner 

som ska finnas, förberedelser till röntgen, vilka undersökningar som ingår i SVF och vilka ledtider 

som gäller till röntgen. 

Obokade/reserverade tider 

Manuella rutiner finns för tidböcker till de reserverade tiderna på utredande kliniker. Behovsanalys 

genomförs för att bedöma hur många tider och längden på mottagningsbesöket utifrån det antal som 

man tror kommer att utredas. I förlopp med få patienter löses det genom att man att skapar tider i den 

ordinarie mottagningen när patienten kommer. De obokade tiderna till utredningarna gör att onödig 

väntan undviks.  

 

b) Har landstingets erfarenheter av implementeringen lett till förändringar i 

upplägget inför 2017 och i så fall på vilket sätt? 

 

Upplägget följer i stort sett implementeringen på samma sätt som för de 13 SVF som infördes under 

2016 och med en projektorganisation som stödjer införandet av SVF i verksamheterna. Planeringen för 

de nya SVF kom igång tidigare än förra året, redan innan årsskiftet för ett införande till sommaren 
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2017. Detta ska möjliggöra för verksamheterna att i god tid hinna inkludera patienter i alla SVF. Vi 

har förenklat arbetssättet för processanalysen, genom framtagandet av en strategi för hur SVF ska 

införas under året och med en tydlig tidsaxel. Se bilaga 1 Strategi för införande av SVF. Den har 

reviderats inför 2017 där kartläggningen av patientflödet kommer att direkt utgå från det framtida 

flödet med vårdförloppsbeskrivningen som underlag. Vi har tagit fram en checklista som stöd för 

verksamheten. 

Vi har insett att det är viktigt att alla intressenter som röntgen, patologen och berörda kliniker på 

länsdelssjukhusen är med tidigt i processarbetet för att klargöra önskemål och skapa förbättringar. 

Detta har vi förtydligat. 

Vi har dokumenterat rollbeskrivningar och ansvarsfördelning för processledningen. Vi har tagit fram 

riktlinjer för fortsatt verksamhetsutveckling, drift och uppföljning av sitt SVF efter införandet.  

Se Bilaga 2 Riktlinjer för fortsatt drift, verksamhetsutveckling och uppföljning av standardiserade 

vårdförlopp(SVF).  

Vi kommer att utbilda fler medicinska vårdadministratörer i hur man inregistrerar KVÅ-koder för att 

lättare och snabbare komma igång med kodningsarbetet.  

Processteamen kommer även att utbildas i hur man använder de interna rapporterna för att kunna följa 

upp sina SVF.  

Vi kommer att förbättra den interna kommunikationen på egna kliniken. Det gäller både den interna 

kommunikationen på respektive klinik till alla medarbetare men också till de aktörer utanför den egna 

kliniken som påverkas av förloppet. Vi har tagit fram en mall för kommunikationsplan till klinikerna 

där definierade intressenter, kommunikationsmål, budskap, kommunikationskanaler och aktiviteter 

finns. Kommunikatörer stöttar i arbetet och extra kraft kommer att läggas på att följa upp aktiviteter.  

På Region Örebro läns intranät finns en samlingssida med information om alla SVF och sidan kan nås 

av alla medarbetare i Region Örebro län. 

I primärvården räknar vi med att det behövs lite mindre insatser i fortsättningen då SVF börjar bli väl 

känt. Det har varit en utbildningsdag för all personal i primärvården som upplevdes mycket positivt. 

Information gavs till sjuksköterskor och medicinska vårdadministratörer så att de fick en bättre bild 

om hur viktigt det är med allas insatser runt patienten. De medicinska vårdadministratörerna har en 

nyckelfunktion på vårdcentralen för en snabb och säker remiss till specialistvården. Denna utbildning 

planeras igen under året och föreläsare från olika SVF kommer att delta. 

 
c) Har landstinget erfarenheter som ni vill föra vidare gällande den nationella 
definitionen av välgrundad misstanke i något SVF? Om ja, specificera vilket SVF det 
gäller och beskriv erfarenheterna.  

Bröstcancer 

Erfarenheter från SVF gällande bröstcancer ”suspekt knöl i armhålan hos kvinnor” – detta genererar 

många SVF-remisser där knölen i själva verket visar sig bestå i ett aterom eller liknande. Vidare har vi 



 

 

som klinik/kirurger svårt att gå vidare om vi känner en suspekt sjuk lymfkörtel. Vi överväger därför att 

skicka dessa patienter direkt till mammografin för ultraljudsledd finnålspunktion. 

Kriteriet ”blodig sekretion från enstaka mjölkgång” – borde ev kompletteras med ”blodig eller 

genomskinlig spontan vätska” 

Vidare ser vi ett problem i att det inte finns någon åldersgräns för SVF. Naturligtvis kan det vara 

vanskligt att göra det, men kvinnor under 25-30 år har i princip bara benigna knölar och om alla dessa 

ska bedömas inom några få dagar leder det förstås till undanträngningseffekter. 

Vårt mål är att ha en kommunikation med primärvården, som är en naturlig samarbetspartner i SVF-

förloppet, så att man kan ringa och rådfråga oss vid behov för att undvika ”onödig” SVF-remittering. 

KVÅ-koden VG910 ” beslut om ”välgrundad misstanke” verkar sättas på olika sätt över landet. Detta 

kommer att få till följd att framtida jämförelser mellan landstingen kan bli vanskliga och svårtolkade. 

Det bör man ha med sig när de statistiska analyserna görs. 

 

Urotelialcancer 

Erfarenheter när det gäller SVF urotelialcancer är ingångskriterierna för förloppet är för vida. I Örebro 

har vi följt dessa till fullo men resultatet har blivit att många patienter har utretts i SVF och ca 90 

procent avskrivs. Detta har medfört att andra patientgrupper trängs undan och det blir många 

undersökningar på röntgenkliniken. Patienter undrar varför de behöver ett besök hos läkare för att få 

besked om att det var en urinvägsinfektion. Detta är framfört till RCC som ska se över 

ingångskriterierna. 
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1.3 Antal patienter som genomgått respektive SVF 

Hur många patienter har genomgått och avslutat* de SVF som implementerades 2015-
2016 fram till och med den 31 december 2016?   
* Patienter anses ha genomgått och avslutat ett SVF när de är registrerade för både välgrundad misstanke och avslut av SVF, genom start av 

behandling eller annat avslut. 

 

Redovisa antalet patienter i nedanstående tabell: 

 

Vårdförlopp  

Antal patienter på-

började och avslutade 

inom det egna lands-

tinget 

Antal patienter påbör-

jade inom det egna 

landstinget, men över-

förda till och avsluta-

de i ett annat lands-

ting 

Antal patienter påbör-

jade i ett annat lands-

ting, men överförda 

till och avslutade 

inom det egna lands-

tinget 

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

 

AML 
3 4 0 0 0 0 

Urinblåse- och 

urinvägscancer 
461 384 0 0 9 2 

Huvud- och hals-

cancer 
149 122 2 0 59 45 

Matstrups- och 

magsäckscancer 
37 25 0 0 2 0 

Prostatacancer 
552 0 0 0 11 0 

Allvarliga  

ospecifika symtom 

som kan bero på 

cancer  

16 21 0 0 0 0 

Bröstcancer 
9 158 0 0 0 0 

Bukspottkörtel-

cancer  
16 20 2 2 0 0 

Gallblåsecancer 
5 3 3 4 0 0 

Hjärntumörer 
12 8 1 0 0 0 

Hudmelanom 
75 66 0 0 8 7 

Levercancer 
4 4 4 2 0 0 

Lungcancer 
42 34 0 0 0 0 

Lymfom 
30 21 0 1 0 0 

Myelom 
9 5 0 0 0 0 

Okänd primär-

tumör (CUP) 
6 7 0 0 0 0 

Tjock- och änd-

tarmscancer 
63 53 0 1 0 0 

Äggstockscancer 
0 16 0 0 0 0 



 

 

1.4 Överföring av information 

Hur har landstinget löst frågor angående att överföra och säkra informationen för 
uppföljning när flera landsting delar på ansvaret för ett enskilt SVF? 

 

a) Hur har landstinget implementerat den fastställda nationella rutinen för överföring 
av patient i SVF mellan landsting?* 
 

Region Örebro län har anammat den rutin som tagits fram nationellt och fastslagits i RCC samverkan. 

”Rutin för rapportering av patient i standardiserade vårdförlopp (SVF) mellan landsting/region.” Vi 

har informerat verksamheterna om den nationella rutinen som finns vilket innebär att datum för 

välgrundad misstanke ska skickas med på remissen och aktiva överlämningar ska ske. Inga remisser 

ska skickas per post utan faxas. Det sjukhuset som startar behandling rapporterar hela förloppet till 

SKL. Vi kommer att läggas extra tyngd på att få rutinen att fungera ute i verksamheterna under året. 

Vid problem där exempelvis datum för välgrundad misstanke saknas, remisser inte är märkta SVF och 

där remisser kommer per post, återkopplar koordinatorn till remitterande landsting. Nätverket för 

kontaktsjuksköterskor för aktiva överlämningar underlättar i en del fall så att ingen patient tappas bort 

eller att ledtider blir långa.  

Öron-näsa-hals-kliniken har en checklista som remitterande landsting ska använda. Information om 

checklistan har getts vid gemensamma möten med andra landsting.  

Rutinbeskrivningar för hur man flyttar över och tar emot patienter i det patientadministrativa systemet 

är framtagna. Dessa finns beskrivna i en lathund. 

En lista med telefon- och faxnummer till alla koordinatorer inom Region Örebro län har tagits fram 

och denna lista får även andra landsting ta del av. Den finns att hämta för remittenten på 

www.usorebro.se 

 
a) Planerar landstinget några ytterligare åtgärder för att säkra informationsöverföring 

mellan landsting?  
 

På koordinatorsmöten informerar vi om att den nationella rutinen ska följas, aktiva överlämningar ska 

ske och att koordinatorerna kontaktar hemlandstinget om uppgifter saknas. 

I de rapporter som finns framtagna för den interna uppföljningen av patienter kan man se vilka 

patienter som tagits emot eller skickats till annat landsting. Detta är en hjälp för verksamheten att 

lättare kunna bevaka dessa.  Det går att följa ledtider mellan den välgrundade misstanken till start av 

behandling eller avslut innan behandlingsstart för våra utomlänspatienter som flyttats över till oss från 

andra landsting/ regioner. 

I en rapport går det att följa andelen patienter som har startat en behandling inom angivna målvärden 

för ledtiden mellan välgrundad misstanke till behandlingsstart för utomläns patienter. 

http://www.usorebro.se/


23 

 

Projektledaren kontaktar andra projektledare i andra landsting för återkoppling om vad som inte 

fungerar. Projektledaren deltar i en arbetsgrupp med RCC för att ta fram enhetliga rutiner för 

överflyttingar mellan landsting för SVF hjärntumörer i Uppsala-Örebroregionen. 

RCC styrgrupp för sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro beslutade den 24 januari 2017 att samordna 

överföringsprocessen så att den utförs på samma sätt i hela sjukvårdsregionen. Ett arbete om detta 

startar under våren. 

 

* http://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-

raknas/rapportering_svfpatienter_22jun16.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/rapportering_svfpatienter_22jun16.pdf
http://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/rapportering_svfpatienter_22jun16.pdf


 

 

2. Plan för införande av de tio nya vårdförlopp under 
2017 

Tio SVF har fastställts för införande under 2017.  

När ett SVF införs i cancervården utgår man från det framtagna underlaget. 

Landstingen ansvarar för att SVF införs. Nyckelområden för arbetet är införandet av 

”välgrundad misstanke” efter en nationell definition, införande av koordinatorfunktion 

och införandet av obokade tider hos utredande enheter. 

 

2.1. Tidplan för införande 

Tidplan  

Diagnos Start 

processarbete 

Start 

införande 

Processägare    Processledare 

Analcancer 

 

Januari 1/6 Göran Wallin Kjell Jansson 

Sköldkörtelcancer 

 

Januari 1/6 Göran Wallin Leszek 

Kubalski 

Akut lymfatisk leukemi 

 

Januari 1/6 Ewa Öhrling Bertil Uggla 

Kronisk lymfatisk 

leukemi 

Januari 1/6 Ewa Öhrling Magdalena 

Kättström 

Livmoderhalscancer Januari 1/6 Ingrid 

Strandman 

Rene´ Bangshöj 

Livmoderkroppscancer 

 

Januari 1/6 Ingrid 

Strandman 

Rene´ Bangshöj 

Njurcancer 

 

Januari 1/6 Ove Andrén Pernilla 

Sundqvist 

Peniscancer 

 

Januari 1/6 Ove Andrén Peter Kirrander 

Testikelcancer 

 

Januari 1/6 Ove Andrén Janusz Frey 

Skelett-och 

mjukdelssarkom 

Januari 1/6 Ewald Ornstein Bjarne Lund-

Petersen 

 

Processarbetet för respektive vårdförlopp har startat i januari och alla standardiserade vårdförlopp ska 

vara införda den 1 juni 2017. Det innebär att specialistvården ska kunna ta emot remiss märkt SVF 

enligt den nationella definitionen misstanke/välgrundad misstanke. Inregistreringen av KVÅ- koder 

ska ha påbörjats, det ska finnas obokade/ reserverade tider på utredande enheter. 

Koordinatorsfunktionen ska vara definierad och bemannad. Vi avser att påbörja den nationella 

rapporteringen för de nya förloppen till sommaren 2017 
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a) Hur ser tidplanen för år 2017 ut? Ange följande: När planerar landstinget att 
koordinatorfunktion för de nya SVF ska vara i drift? 

Koordinatorsfunktionen är definierad och bemannad för varje SVF sedan januari 2017. 

 

b) När planerar landstinget att obokade tider för de nya SVF ska vara i drift? 

Obokade tider kommer att finnas för varje SVF på utredande enheter före start 1 juni 2017.   

 

b) När planerar landstinget att börja inkludera patienter i respektive SVF? 

Senast den 1 juni ska tio nya standardiserade vårdförlopp ha startat och börjat inkludera patienter. 

Till den 1 november ska det finnas patienter som genomgått utredning enligt standardiserade 

vårdförloppen till start av behandling eller avslut i alla förlopp. Undantag är de förlopp, analcancer, 

akut lymfatisk leukemi, peniscancer, testikelcancer, med få patienter, där detta krav inte gäller till den 

1 november. Målet är att det ska finnas patienter i alla SVF till den 1 november. 

 

2.2 Stöd till utvecklingsarbete 

Hur avser landstinget att stödja verksamheternas utvecklingsarbete med  

a) införandet av välgrundad misstanke i primärvården? 

En av chefsläkarna inom primärvården ingår i styrgruppen för SVF. Han sitter i staben för hälso- och 

sjukvård (Hälsoval) vid regionkansliet och har därmed direkt möjlighet att stödja införandet av SVF 

inte bara inom primärvården för Region Örebro län utan också hos de privata vårdgivarna. Han deltar 

även på möten i alla processgruper och kan på så sätt verka för smidigare övergångar mellan 

primärvården och specialistvården.  

Dessutom finns en kommunikationsstrateg i styrgruppen som samordnar all kommunikation om SVF i 

Region Örebro län. Information om SVF har publicerats bland annat i personaltidningen för Region 

Örebro län, Tebladet, nyhetsbrev på förvaltningsnivå- och områdesnivå samt regionens intranät. 

Kriterier för välgrundad misstanke vid olika vårdförlopp finns på intranätet under Vårdriktlinjer för 

Varje diagnos. Riktlinjer finns också på en extern hemsida för att privata vårdgivare och vårdgivare 

utanför länet ska kunna ta del av dessa.  

Information ges också vid ledningsgruppsmöten inom förvaltningen, områden och kliniker. 

Medarbetare inom primärvården och på kliniker har haft möjlighet till flera utbildningstillfällen. På 

USÖs Fredags-forum som är ett öppet informationsmöte på fredagsmorgnarna för alla medarbetare har 

temat varit SVF vid flera tillfällen. Fredagsforum länkas också till lasaretten i Karlskoga och 

Lindesberg och kan även ses i efterhand på intranätet.  

På intranätet finns primärvårdsversionerna med kontaktuppgifter, lokala tillägg och kriterier för 

välgrundad misstanke samlade på en sida för alla SVF så att de ska vara lättillgängliga för alla 

medarbetare.  



 

 

I Region Örebro län pågår ett arbete med att införa ROS (remis och svar) i primärvården under hösten, 

vilket innebär att primärvården med start 2017/2018 kommer att få elektronisk konsultremiss till 

specialistklinik. Idag faxas SVF remisser på papper för att inte orsaka onödig fördröjning.  

 

 

b) införandet av välgrundad misstanke i den specialiserade vården? 

 

Region Örebro län kommer att följa den strategi som är framtagen för införandet och följa de 

nationella vårdförloppsbeskrivningar som är framtagna. Inför start av varje SVF träffar projektägare 

och projektledare verksamhetschefen och avdelningschefen för ett uppstartsmöte. Verksamhetschefen 

som är processägare får då i uppdrag att utse ett processteam bestående av koordinator, processledare 

och kontaktsjuksköterska och även annan kompetens som anses värdefull för att driva 

utvecklingsarbetet.   

Innan processarbetet startar ska koordinatorsfunktionen vara bemannad och definierad. Processledaren 

är läkare vilket har visat sig vara viktigt för att driva arbetet framåt och för att få en förankring i 

läkargruppen. 

Vid uppstartsmötet med processteamenen informerar kommunikatör, primärvårdsläkare och 

projektledare om SVF, går igenom processarbetet, roller i processleding och tidplanen för 

genomförandet 

Projektledaren kommer under införandet att delta på processmöten och fånga upp problem och 

önskemål som finns och förmedla goda exempel på lösningar mellan processgrupperna. 

Projektledaren samordnar så kallade workshops med röntgen, patologen, länsdelssjukhusen, kuratorer, 

fysioterapeuter och för verksamheten andra intressenter. Vid workshopen förs dialog för att lösa 

hinder, komma med förbättringar och genomdriva dessa.  

Flera kliniker har redan SVF införda och vi kommer att ta tillvara den kompetens och erfarenhet som 

finns i detta fortsatta processarbete i införandet av de nya SVF. Vi ser redan nu att det finns en stor 

medvetenheten om vad standardiserade vårdförlopp är och det finns en stark vilja i verksamheterna att 

starta igång vårdförloppen så fort som möjligt. 

En god framförhållning med planering av möten är viktig för att processarbetet ska flyta på. 

Även i fortsättningen kommer arbete läggas på att få till en remissingång per förlopp för remittenter. 

Detta är en förutsättning för att det ska bli tydligt för remittenter vart remissen ska skickas så att det 

inte blir längre ledtider på grund av osäkerhet.  

Med hjälp av Regionservice IT och projektledaren ska alla processteam för varje SVF få utbildning 

och information om KVÅ-koder. Tillsammans med en controller för utdata går vi igenom hur 
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rapporter för utdata kan användas. Under hela processarbetet kommer cancerrehabiliteringen att finnas 

med. 

 
Kontaktsjuksköterskor 

Kontaktsjuksköterskor finns för alla tio SVF och de uppmuntras att gå kontaktsjuksköterske-

utbildningen på 7,5 högskolepoäng. Det finns ett nätverk för kontaktsjuksköterskorna för 

erfarenhetsutbyte och information som cancersamordnaren håller i. 

 
En ny projektplan för införande av de tio nya SVF under 2017 har tagits fram. Se bilaga 3 

Projektplan: Införande av standardiserade vårdförlopp för tio cancerdiagnoser under 2017 

Förutom kommunikationsinsatser enligt punkt a ovan informeras personalen inom specialistvården via 

öppna möten så kallade Fredags-forum som också filmas, läggs ut på intranätet och kan ses av 

personal vid lasaretten i Lindesberg och Karlskoga.  

Stöd för information ges också vid varje klinik och vårdförlopp genom att en kommunikatör finns med 

som stöd och tar fram en kommunikationsplan. I planen listas målgrupper, man formulerar 

kommunikationsmål, budskap, väljer kanaler och gör en lista på aktiviteteter.  

I det övergripande projektet finns en kommunikationsplan för de nya SVF som ska införas under 2017. 

Skillnaden mot föregående år är att nu kommer mer fokus kommer att ligga på extern kommunikation. 

Vi behöver kommunicera mot allmänheten och patienter vad som menas med standardiserade 

vårdförlopp. Vi kommer också att behöva vara mer aktiva att publicera uppnådda resultat av SVF i 

pressmeddelanden och på våra hemsidor. Se Bilaga 4 Kommunikationsplan 

 

c) införande av koordinatorfunktion? 

I samband med start av SVF inom verksamheterna tas en diskussion om hur koordinatorsfunktionen 

ska bemannas. Till stöd finns en uppdragsbeskrivning framtagen som bemannas och organiseras 

utifrån den egna kliniken.  

 

d) obokade tider  

Inför starten av varje nytt SVF gör vi en behovsanalys över antalet patienter som ska utredas och som 

vi räknar med kommer att få en cancerdiagnos. På så vis kan vi anpassa antalet obokade tider, längden 

på besöket till mottagningar och röntgen. 

Detta görs i starten av processarbetet och antalet kan vid behov behöva ökas. För diagnoser med fåtal 

patienter löser man det i den ordinarie mottagningsverksamheten. 

På röntgenkliniken finns reserverade tider för varje SVF och koordinator på röntgenkliniken bokar alla 

tiderna till patient. Den remitterande klinikens koordinator ringer upp röntgenklinikens tidsbokning för 

SVF-patienter och får tiden och som sedan ges till patienten. Länets tre röntgenmottagningar 



 

 

samarbetar runt alla undersökningstider för att dessa ska utnyttjas på bästa sätt. Det finns en rutin för 

att minimera risken att reserverade tider inte blir bokade 

 

 

 

2.3 Utmaningar och konsekvenser 

a) Vilka utmaningar ser landstingen med införandet av de nya SVF och hur avser man 

att lösa dessa? 

Under det kommande året inför vi standardiserade vårdförlopp för tio nya diagnoser och vi ska också 

komma igång med uppföljning och återkoppling av de SVF-diagnoser som startades 2015 och 2016. 

Hittills har verksamheterna kunnat koncentrera sig på införandet. Nu måste en hel del energi läggas på 

att följa upp och åtgärda de förlopp som inte levererar tillräckliga resultat. Det kan vara en svårighet 

för de verksamheter som hanterar flera SVF samtidigt, till exempel för kirurgiska kliniken. Från 

styrgrupp och stödfunktioner är det viktigt att vi är medvetna om denna risk så att vi kan stötta 

processen på ett adekvat sätt. 

Flera av de tio nya diagnoserna har en låg incidens och det kan möjligen innebära att det kan bli svårt 

att trimma in systemet om det bara dyker upp en patient varannan månad. Mot detta kan man anföra att 

några av diagnoserna med låg incidens kommer att införas på kliniker med tidigare erfarenhet av SVF. 

Dessutom är den centrala stödfunktionen för införande av SVF medveten om detta och kommer att 

kunna ge ett riktat stöd när det behövs.  

Ett problem kan vara att analcancer har ett avskilt förlopp från rektalcancer när patienten söker för 

blod i avföring, dock är det i stort sett samma personer som handlägger båda diagnoserna, precis som 

det varit innan SVF började införas: Det behövs extra noggranna förberedelser så att inte 

sammanblandningar sker. 

Mjukdelssarkom kan ge problem om det blir många lipom i ”tratten” eftersom all bilddiagnostik ska 

utföras vid centrala sarkomcentra. Att sätta en lipomdiagnos på en magnetkameraundersökning är i sig 

enkelt och bör egentligen kunna göras på alla länssjukhus, en centralisering av ett stort antal fall skulle 

kunna öka ledtiderna. Det är dock ännu okänt hur stora flödena av maligna men framför allt benigna 

fall det kommer att bli. 

Nu rullar i princip hela systemet vilket kan leda till att en underliggande undanträngning blir mer 

manifest, dock är de stora diagnoserna redan startade varför ökningen i detta varv bli mer begränsad. 

En flaskhals torde fortfarande vara MR-tider och med risk för motsvarande för PET-undersökningar. 

Patologin har hittills kunnat leverera med endast marginell undanträngning, dock är bemanningen av 

patologer skör.  
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Utmaning Planerad åtgärd 

Patologin har problem med underbemanning på 

läkarsidan. 

Fortsatt anlitande av konsult för en del av 

diagnostikarbetet så att patologerna kan fokusera 

på prioriterade SVF-prover. 

Långa svarstider för resultat av provtagning från 

patologen 

Ny utrustning är på gång och kommer att hjälpa 

till och korta ledtider framför allt inom bröst-och 

lungcancerprocessen. 

Scanning av preparat startas under våren vilket 

bland annat kommer att underlätta förarbetet 

inför alla MDK. 

SVF-prover prioriteras framför andra. Bevakning 

av att ledtider för patologprover görs hela tiden. 

Patologen deltar i ett pilotprojekt från SKL för att 

testa en nationell modell att följa ledtider på 

patologen. Vi kommer utifrån modellen ta fram 

interna rapporter som kommer att visas upp i 

uppföljningsportalen på regionens hemsida. 

Undanträngningseffekter på patologen Ser inte några undanträngningar i dagsläget. Med 

fler förlopp kommer det att bli mer arbete med 

prioriteringar. 

Utmanande är att kirurgkliniken ska införa två 

nya SVF och kommer sammanlagt att ha nio SVF 

i drift  

Man kommer att kunna dra nytta av varandras 

kunskaper och erfarenheter och arbeta 

tillsammans för att få hållbara och långsiktiga 

lösningar. Nytta kommer att kunna dras av den 

erfarenhet och kunskap som finns redan tidigare i 

införandet av SVF. 

Utmanande är att urologen med stora volymer av 

patienter i tidigare SVF ska införa nya SVF. 

 

Njurcancer kommer att upptäckas på röntgen Hitta rutiner på röntgen för att informera 

urologen om de förändringar i njuren som 

upptäcks vid undersökningar. 

Ta tillvara patienternas synpunkter i PREM-

enkäten 

Med ett större underlag kommer vi att kunna 

genomföra förbättringar som vi hoppas kommer 

att få genomslag. Bland annat informera mer 

externt till allmänheten om SVF och PREM-



 

 

enkäten. 

 

Utmanande är att nå de nationella målen 2020 att 

70 procent av nya cancerfall inom aktuella 

diagnoser ska utredas via ett SVF och 80 procent 

av dessa patienter ska gå igenom respektive 

vårdförlopp inom utsatta maximala ledtider. 

För att kunna fånga antalet patienter som fått en 

cancerdiagnos inom aktuella diagnoser måste 

data hämtas från cancerregistret. Detta måste 

varje landsting få hjälp med från respektive 

regionalt tumörregister och detta är på gång i vår 

region.  

Linjeorganisationen har ett ansvar att följa sina 

ledtider och utifrån dessa arbeta med 

förändringar. 

Genom införande av SVF misstänker vi att 

vissa mindre undanträngningseffekter allmänt 

kommer att ske, eftersom utredningsförloppen 

är så snabba att något fler patienter kommer till 

radiologisk undersökning än annars skulle varit 

fallet. Populationsstråldos och kostnader kan 

komma att öka.  

De största undanträngningseffekterna orsakas 

av att SVF-patienterna måste undersökas med 

kort varsel, vilket innebär att plats måste 

lämnas för dessa i tidboken. Icke utnyttjade 

platser riskerar att inte kunna utnyttjas fullt ut 

till andra patienter – vilket skulle kunna leda 

till att får vi lägre utnyttjandegrad av 

radiologisk utrustning. I så fall kan 

väntetiderna komma att öka för patienter från 

andra sjukdomsgrupper som inte omfattas av 

SVF.  
 

Räknar med att det finns undanträngnings-

effekter med ökat antal remisser och att inte 

tider fylls. Det går inte att på ett enkelt sätt 

mäta detta i systemet. Det kräver stor manuell 

arbetsinsats.  

 

Rutin för SVF-patienter införd vilket innebär 

att två dagar innan tas hälften av tiderna 

tillbaka till andra patienter och dagen innan 

dras resten tillbaka. Problemet med nyttjande 

av reserverade tider har inte varit stort men 

med tio nya förlopp ökar risken. 

På PET CT är det svårt att fylla avsatt tid med 

kort varsel vilket innebär att den inte blir 

använd.  

 

 

 

Det kommer att bli ett ökat antal MR-

undersökningar i prostatadiagnostiken. 

Röntgen ser över hur man kan möta det ökande 

behovet av undersökningar till MR både för de 

tidigare SVF och de nya. 
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b) Bedömer landstinget att det finns risk för att undanträngnings-

effekter/omprioriteringar kan komma att uppstå under 2017 som följd av införandet av 

SVF? Beskriv i så fall vilka och hur dessa kommer att följas och åtgärdas. 

Inom flera SVF anger verksamheten att patienter i SVF går före och genom detta tränger undan andra 

patienter från främst mottagningstider. Detta gäller naturligtvis främst de SVF som har stora 

patientvolymer, som urotelialcancer, prostatacancer, bröstcancer och malignt melanom. Men också 

inom radiologin upplever man en undanträngningseffekt då SVF-patienter prioriteras för 

datortomografi och MR, men här har man svårare att mäta denna undanträngningseffekt. 

Även när det gäller operationstider anger man inom ett antal SVF att SVF-patienter prioriteras före 

andra grupper. Detta gäller de verksamheter där operations- eller anestesiresurser är flödesbegränsande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Information och förankring 

3.1 Patienter och närstående 

Förutom bättre tillgänglighet och kortare väntetider ska införandet av SVF även leda 

till nöjdare patienter genom bättre information och mer delaktighet. 

a) Hur har landstinget involverat patient- och närståenderepresentanter i arbetet med 

handlingsplanen? 

 
I arbetet med handlingsplanen har vi bjudit in företrädare för olika patientföreningar till möten. 

Gyncancerföreningen Gynsam, Blodsjukasförening i Örebroregionen, Bröstcancerföreningen Hilda i 

Örebro län, T-pro prostatacancerföreningen och ILCO bjöds in. Svårigheter har funnits att nå fler då 

det inte finns lokala föreningar. 

Representanter från Bröstcancerföreningen Hilda valde att delta på mötet den 170222. Före mötet 

skickade vi ut handlingsplanen till företrädarna. De fick möjlighet att ställa frågor, ge synpunkter på 

handlingsplanen och vi informerade om standardiserade vårdförlopp och PREM-enkäten. Blodsjukas 

förening i Örebroregionen har lämnat skriftliga synpunkter på handlingsplanen. De kommer att 

diskutera handlingsplanen och resultat från PREM-enkäten på sitt styrgruppsmöte och vid träffar med 

medlemmar.  

Handlingsplanen fick ett positivt mottagande från gruppen. Man diskuterade hur vi från vården ska bli 

bättre på att informera patienterna när de utreds enligt ett standardiserat vårdförlopp, något som vi 

inom Region Örebro län behöver bli bättre på. Det är också viktigt att läkaren förklarar för patienten 

att man utreds för cancer och att patienten får skriftlig information. Bröstcancerföreningen kommer att 

lägga ut information om standardiserade vårdförlopp, länka till Cancercentrum och 1177 på sin 

hemsida. Vården ska också erbjuda patienten möjligheten att ta med sig anhörig vid besök i 

sjukvården. Det är viktigt att vi har rutiner runt detta och att det finns information om möjligheten på 

kallelsen. Vidare diskuterades vad delaktighet betyder när det gäller vård och behandling. 

Informationen till patienten ska ges om olika behandlingsförslag, hur dessa fungerar och eventuella 

biverkningar på ett förståligt sätt men vården måste fatta beslutet i samråd med patienten vad som är 

bäst medicinskt. 

 

b) Hur avser landstinget att fortsätta involvera patient- och närståenderepresentanter i 

arbetet med SVF? 

En patientföreningsrepresentant ska vara adjungerad till möten i varje processgrupp. Verksamheten får 

själva ansvara för att bjuda in patientrepresentanter/närstående till processmöten. 

Om patientförening saknas kommer rekrytering ske på annat sätt, till exempel genom att tillfråga 
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patienter/anhöriga på kliniken direkt om deltagande. Detta kommer att ske under införandet av SVF på 

klinikerna. Riktlinjer för patientmedverkan är framtaget som ett stöd för verksamheterna och 

patienter/närstående.  

 

3.2 Privata vårdgivare  

Hur avser landstinget att samverka med representanter från de privata vårdgivarna i 

arbetet med SVF? 

Primärvårdens chefläkare är informationsansvarig och kontaktperson. Primärvådens chefläkare har 

regelbundna informationsträffar med alla privata vårdgivare anslutna till Hälsoval inom länet. De har 

även fått skriftlig information. De privata vårdgivarna har inbjudits och deltagit i en informationskväll 

där temat för mötet var SVF. 

Region Örebro län har en hemsida för remittenter: www.usorebro.se. Här kan privata vårdgivare och 

vårdgivare i andra landsting få information om SVF i Region Örebro län. 

 

3.3 Primärvård 

Hur säkerställer landstinget att primärvårdens medarbetare har kännedom om SVF? 

Primärvårdens chefläkare arrangerar regelbundna möten med alla verksamhetschefer och medicinskt 

ansvariga läkare och informerar om SVF. Chefläkaren sitter i styrgruppen för SVF och tar med sig 

frågor från primärvården och informerar från styrgruppen.  

En checklista har tagits fram för att informera personal på vårdcentraler. Denna har sänts till alla 

chefer på vårdcentralerna. Checklistan inkluderar information specifikt till olika yrkeskategorier. 

Personalen på vårdcentralerna informeras också muntligt på APT. All personal har länkar till 

standardiserat vårdförlopp på intranätet. 

Alla löpande förändringar i riktlinjer kommuniceras ut till berörda, samt verksamhetschefer. Vi har 

även rekommenderat att man lägger ut skriftlig information i alla postfack vid vissa tillfällen då man 

Inte når alla via e-post. Planering pågår för att skicka ut informationsblad till all personal om SVF. 

Hälsoval, primärvården har sammanställt en lista med kontaktuppgifter på alla kontaktpersoner inom 

varje utredande klinik. 

 

 

 

 

 



 

 

4. Uppföljning 
 

4.1. Nationella mätpunkter 

Hur avser landstinget att följa upp och använda resultaten av de nuvarande nationella 

mätpunkterna i det fortsatta arbetet med de införda SVF? 

 
Cancerrådet i Region Örebro län har ett ansvar för att bevaka SVF-processerna på den nationella nivån 

samt även ett övergripande ansvar för SVF på regional nivå och rapporterar förändringar till Hälso- 

och sjukvårdsledningen. Hälso- och sjukvårdsledningen har det slutgiltiga ansvaret för tillsyn och 

kontroll av SVF-processerna. Uppföljning av respektive SVF görs på områdesnivå enligt nedanstående 

beskrivning. 

Cancerrådet har även ett ansvar att hjälpa och stödja verksamheterna i förändringsarbeten. I samband 

med Cancerrådets möten kommer utvecklingsarbeten som utgår från SVF att tas upp och diskuteras. 

På så vis ökar vi möjligheterna till att idéer och förslag till förbättringar kan spridas mellan olika 

verksamheter och tumörgrupper. 

När införandeprocessen är klar är det viktigt att varje SVF inlemmas i den ordinarie verksamheten och 

att ansvar för resultat och uppföljning strikt ligger i linjen. För hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

innebär detta att varje SVF är kopplad mot klinik med verksamhetschef som ytterst ansvarig för 

resultaten. Uppföljningen sker inom området och leds av områdeschef. Varje område har 

verksamhetscontroller/controllers och de har ansvar för att ta fram och presentera relevanta data på 

områdesmötena. Områdeschefen har ett specifikt ansvar att efterfråga de uppnådda ledtiderna samt 

förbättringsarbete som grundas på de resultat som kommer fram från SVF. Det kommer även att finnas 

en övergripande uppföljning på Hälso- och sjukvårdens ledningsmöten. 

Måluppföljning av SVF görs via andel inom målvärden per förlopp med medianledtider och 

spridningsmått per behandlingsform.  Planering pågår för att utföra journalgranskningar av patienter 

med längre ledtider än de av RCC satta målvärden som underlag till att ta fram förslag till 

förbättringar i arbetet med SVF. 

 

Verksamhetens ansvar omfattar 

 Redovisning av antal patienter ingående i SVF 

 Säkerställa att inregistrering av KVÅ koder utförs och åtgärda felregistreringar månatligen 

 Ledtider från välgrundad misstanke till start av behandling/avslut med alla ingående mätpunkter 

 Ledtider från välgrundad misstanke till start av behandling per behandlingsform och målvärde 

 Ledtider från välgrundad misstanke till start av behandling där målvärden saknas 
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 PREM-enkätens resultat som mäter patientens upplevelse av att ha utretts i ett standardiserat 

vårdförlopp 

 Ledtider och verksamhetsutveckling rapporteras till områdeschef 

 Att de nationella riktlinjerna är aktuella i verksamheten 

 Informationen på intranätet är aktuell 

 Informationen på den externa hemsidan för remittenter och privata vårdgivare: www.usorebro.se 

är aktuell 

 Primärvårdsversionen är giltig och uppdaterad med kontaktuppgifter och lokala tillägg 

 

4.2 PREM-enkäten     

För att få ta del av medlen ska den PREM-enkät som har tagits fram av SKL och RCC, 

och som bygger på arbetet med nationell patientenkät (NPE), användas även under 

2017. Kravet gäller för alla de 18 SVF som har implementerats under 2015 – 2016. 

Önskvärt är att även de SVF som införs 2017 utvärderas med enkäten. Resultaten ska 

kunna användas såväl nationellt som regionalt och lokalt.  

4.1 Hur planerar landstinget att använda PREM-enkäten för de SVF som infördes 2015 

– 2016? 

Vi följer SKL:s tidsplan: Anvisningar för mätning av patientupplevelser. 

Region Örebro län har levererat underlag för PREM-enkät från mars månad och sedan månadsvis. För 

de SVF som infördes 2016 har enkäter skickats ut från september månad. 

Information till berörda kliniker har gått ut om enkäten. Vi hänvisar också till RCC:s hemsida där det 

finns mer information att läsa.  

Kontaktsjuksköterskorna informerar patienterna om PREM-enkäten. De använder kortet med 

information om PREM enkäten som finns att ladda hem från Cancercentrums hemsida.  

Resultaten från PREM-enkäten med patienternas erfarenheter och synpunkter kommer att användas 

som underlag till förbättringar i verksamheten och i utveckling av de standardiserade vårdförloppen.  

Verksamhetschefer och processteam får information när resultat kommer från PREM-enkäten. Det är 

kliniken som äger sitt resultat och ansvarar för uppföljning och förbättringar. 

Styrgruppen för SVF och Cancerrådet i Region Örebro län följer upp resultaten från PREM-enkäten. 

En del av Cancerrådets ansvar är att hjälpa och stödja verksamheterna i förbättringsarbetet. 

Vi har också informerat på Fredagsforum vid USÖ den 11 november om PREM-enkäten. 

Fredagsforum är ett öppet informationstillfälle för alla medarbetare.  

Utbildning i analysverktyget för PREM-enkäten har getts till alla processteam av NPE ansvarig och 

projektledare. 

http://www.usorebro.se/


 

 

b) Hur avser landstinget att analysera och tillgodogöra sig resultaten av PREM-

enkäten? 

Det nya resultatet som kom i januari 2017 har gett oss ett större underlag till att arbeta med 

förbättringar i verksamheten och utvecklingen av de standardiserade vårdförloppen. Vi skickade ut 

734 enkäter och 418 svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 56,9 procent. Resultatet gäller till och med 

september månads patienter.  Då var antalet patientsvar från de förlopp som infördes 2016 ännu inte så 

många. 

Utifrån resultatet ser vi att Region Örebro ligger bättre i alla dimensioner än riket. Våra 

förbättringsområden är att erbjuda möjligheten att ta med närstående vid diagnosbesked. Patienten 

informeras muntligen vid mottagningsbesök eller per telefon om möjligheten till detta.  

Information till patienterna att de har utretts enligt standardiserat vårdförlopp har förbättrats mot 

tidigare mätning. Vi kommer att arbeta mer med extern information via 1177 Vårdguiden med 

regionala tillägg på en övergripande nivå om standardiserade vårdförlopp och PREM-enkäten. Där det 

finns informationsskärmar i region Örebro län kommer det att finnas information om standardiserat 

vårdförlopp och PREM-enkäten. Det kommer att bli ett reportage om standardiserade vårdförlopp i 

samband med införandet av de 10 nya SVF i Tebladet, en tidning som går ut till samtliga hushåll i 

länet. I primärvården har resultatet från enkäten tagits upp på möten med medicinskt ansvariga läkare 

och verksamhetschefer. Information har getts om att läkarna behöver bli bättre på att informera 

patienten om hen utreds enligt standardiserat vårdförlopp och använda patientinformationen.  

De patienter som har diagnostiserats med cancer och som har startat behandling svarar mer positivt i 

alla dimensioner än de patienter som avslutats innan start av behandling, utom respekt och bemötande 

där är upplevelsen densamma.  Det pågår ett arbete med att ta fram en rapport för att följa ledtider för 

dessa patienter då det saknas målvärden för avslut. 

Vidare planeras det för en journalgranskning av patienter som har längre ledtider än de av RCC 

angivna målvärdena. 

Den upplevda väntetiden ” varken för lång eller för kort” ligger region Örebro län bland de sju 

landsting som ligger bäst till i patienternas upplevelser av tiden. 

Det har funnits en oro i vården att patienterna ska tycka att utredningen går för fort, att man inte hinner 

landa. Detta har återkopplats till verksamheterna. 

Våra styrkor är att samordningen av kontakter fungerar bra och att patienterna får ett gott bemötande.  

En svårighet när man ska analysera resultatet är att man inte kan följa trender över tid. Det är det 

sammanlagda resultatet som redovisas. 

I Region Örebro län har en ny struktur för effektivare kunskapsspridning påbörjats genom arbete med 

medicinska programråd och förvaltingsövergripande kompetensgrupper. Det finns en kompetensgrupp 

för Nationell patientenkät med representanter från samtliga verksamhetsområden. Kompetensgruppens 
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uppgift är bland annat att bistå i analys och resultatåtergivning för avropade enkäter för Hälso-och 

sjukvården. Resultatet från PREM-enkäten kommer att omhändertas och analyseras i linjen för att 

bidra till utveckling av vårdförloppen, kompetensgruppen bistår med analys och en helhetssyn ur 

förvaltningsperspektiv. 

 

Projektledaren svarar på frågor från patienter/anhöriga rörande patientenkäten. De vanligaste frågorna 

handlar om att patienten inte vet vilken utredning det handlar om och att de inte fått information om att 

de har utretts enligt ett standardiserat vårdförlopp. 

Patientföreningarna kommer till en början att få ta del av resultatet av PREM-enkäten via 

Cancercentrums hemsida. Resultat från patientenkäten har också gått ut till allmänheten via 

pressmeddelande. Vi kommer fortlöpande informera medierna om våra resultat i arbetet med SVF. 

 

c) Planerar landstinget att använda sig av PREM-enkäten till de SVF som införs 2017? 

Region Örebro län kommer att från augusti leverera underlag för alla 10 SVF som startat 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Planering för fortsatt arbete efter 2018 
Målet för de årliga överenskommelserna är att de insatser som ingår ska bli en 

integrerad del av landstingens ordinarie verksamhet och att resultaten av arbetet ska 

bli tydliga, för både landstingen och för invånare och patienter, genom att de SVF som 

ingår i överenskommelserna är implementerade. 

År 2020 är målet att 70 procent av nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska utredas 

via ett SVF och 80 procent av dessa patienter ska gå igenom respektive SVF inom 

utsatta maximala tidsgränser. Regeringen avser att följa utvecklingen. 

a) Beskriv hur landstinget planerar att arbeta för att arbetet med SVF fortsätter efter 

2018. 

 

Under införandeprocessen finns en projektorganisation som stödjer, bevakar och följer upp att 

processen går planenligt. När införandeprocessen är klar är det viktigt att varje SVF inlemmas i den 

ordinarie verksamheten och att ansvar för resultat och uppföljning strikt ligger i linjen. För hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen innebär detta att varje SVF är kopplad mot klinik med verksamhetschef som 

ytterst ansvarig för resultaten. Uppföljningen sker inom området och leds av områdeschef. Varje 

område har verksamhetscontroller/controllers och de har ansvar för att ta fram och presentera relevanta 

data på områdesmötena. Områdeschefen har en nyckelroll för att SVF forsätter efter 2018, detta ansvar 

konkretiseras genom att hos berörda verksamhetschefer efterfråga hur det går i SVF-arbetet och dess 

resultat. Det kommer även att finnas en övergripande uppföljning på Hälso- och sjukvårdens 

ledningsmöten. 

Cancerrådet i Region Örebro län har ett ansvar för att bevaka SVF processerna på den nationella nivån 

och rapportera förändringar till Hälso- och sjukvårdsledningen. Cancerrådet har ett ansvar att hjälpa 

och stödja verksamheterna i det förändringsarbete som bygger på fortsatt tillämpning av de 

standardiserade vårdförloppen.  

b) Cancersatsningen ska utformas så att erfarenheter, slutsatser och resultat så långt 

möjligt kan komma till nytta även på andra områden inom hälso- och sjukvården. Har 

landstinget erfarenheter redan nu kring spridning av resultat eller förslag på hur detta 

arbete ska fortsätta?  

 

SVF-processerna har gett en viktig introduktion i kunskapsstyrning. Målsättningen med hälso- och 

sjukvårdens omorganisation i Region Örebro län har varit att ge förutsättningar för en mer 

kunskapsstyrd vård vilket bland annat bygger på att bättre ta emot och implementera den nationella 

kunskapen som till exempel nationella riktlinjer. 

Målet att minska tiden från misstanke till start av behandling har upplevts högst relevant av de 

inblandade klinikerna varför satsningen kring standardiserade vårdförlopp har mottagits med 
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entusiasm trots att processarbetet inneburit en extra belastning. Vid flera tillfällen har det spontant 

sagts att detta är väl något att arbeta med även för andra viktiga processer. Det arbete som gjorts för 

förloppet om oklara symptom har också visat sig ha ett stort värde även för de patienter som inte har 

cancer utan visar sig ha någon annan sjukdom istället och där flera patienter fått sin behandling 

mycket tidigare än i den sedvanliga mer fragmenterade utredningsgången 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga: Fastställda standardiserade vårdförlopp 

”De 18 vårdförlopp som infördes under 2015-2016: 

 Akut myeloisk leukemi, AML 

 Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna 

 Huvud- och halscancer 

 Matstrups- och magsäckscancer 

 Prostatacancer 

 Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer 

 Bröstcancer 

 Cancer i bukspottkörteln och periampullärt 

 Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång 

 Cancer utan känd primärtumör, CUP 

 Lungcancer 

 Maligna lymfom 

 Malignt melanom  

 Myelom 

 Primär levercancer 

 Primära maligna hjärntumörer 

 Tjock- och ändtarmscancer 

 Äggstockscancer 

 
 

Vårdförlopp som ska införas 2017: 

 

 Analcancer 

 Akut lymfatisk leukemi 

 Kronisk lymfatisk leukemi 

 Livmoderhalscancer (cervixcancer) 

 Livmoderkroppscancer (endometriecancer) 

 Njurcancer 

 Peniscancer 

 Skelett- och mjukdelssarkom 

 Sköldkörtelcancer 

 Testikelcancer 

 

De standardiserade vårdförloppen kan hämtas på http://cancercentrum.se/samverkan/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/vardforlopp/ 

 

 

 

http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/vardforlopp/
http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/vardforlopp/


-1 mån 7 mån 6 mån 5mån 0 mån  -1 mån -1 mån -2mån -3 mån -3 mån -3mån -4 mån -4,5 mån -5 mån 
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1 Grundläggande information 

 Bakgrund 1.1

 

Varje dag räknas, är en nationell satsning från regeringen för att förkorta väntetiderna och minska de 

regionala skillnaderna inom cancervården. Den bygger på en ekonomisk satsning 500 000 000 kr per 

år mellan 2015-2018 som ska uppmuntra och stärka tillgänglighetsarbetet i landstingen. Det handlar i 

första hand om att förkorta vårdförloppet mellan att misstanke om cancer finns till behandlingsstart. 

Dessa vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom respektive 

cancerdiagnos och vilka maximala tidsgränser som gäller för de olika åtgärderna.  Förebilden kommer 

från Danmark som arbetat med standardiserade vårdförlopp (pakkeforløb) sedan 2007.  

RCC har givit de nationella vårdprogramsgrupperna i uppdrag att utarbeta standardiserade underlag 

för 10 diagnoser som ska införas under 2017 i Region Örebro.  Dessa är analcancer, sköldkörtelcancer, 

akutlymfatisk leukemi, kronisk lymfatisk leukemi, livmoderhalscancer, livmoderkroppscancer, 

njurcancer, peniscancer, skelett-och mjukdelssarkom och testikelcancer. Arbetet med dessa 

standardiserade vårdförlopp (SVF) omfattar processen från välgrundad misstanke om cancer till start 

av första behandling/avslut med tydligt angivna ledtider. Införande av koordinators funktionen och 

införandet av obokade/reserverade tider hos utredande enheter 

För att få ta del av de statliga medlen ska landstinget ta fram en handlingsplan enligt framtagen mall 

hur de10 nya ska införas samt hur man avser att arbeta med de 18 standardiserade vårdförlopp som 

implementerades 2015 och 2016. Landstinget ska sedan lämna in en redovisning enligt framtagen mall 

där det ska framgå att de 10 nya standardiserade vårdförloppen ska ha införts senast den 1 november 

2017. Fyra standardiserade vårdförlopp är undantagna från detta krav då det förväntas finnas för få 

fall. Dessa är analcancer, akut lymfatisk leukemi, peniscancer och testikelcancer. 

 

 Syfte 1.2

 

Syftet är att förbättra tillgängligheten inom cancervården genom kortare väntetider och minska de 

regionala skillnaderna. Införandet av vårdförloppen ska även ge en mer sammanhållen vårdprocess 

kring patienten. Patienterna ska uppleva en välorganiserad, helhetsorienterad professionell process 

utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling. Det ska leda till ökad nöjdhet hos 

patienterna genom bland annat bättre information och mer delaktighet. 

2  Mål 

 Kund 2.1

Kunder är processägare, processteam, projektägare, styrgruppen och regionservice IT. 

Processägare, processteam ansvarar för att införa standardiserade vårdförlopp på den egna kliniken. 

Ansvarar för fortsatt verksamhetsutveckling, att det finns aktuella vårdprogram och följa ledtider 

Projektägare och styrgrupp tar emot projektplan, statusrapporter och slutrapport 

Regionservice IT är mottagare för fortsatt förvaltning av uppföljningen i uppföljningsportalen 
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Projektmålets prioritering :  

Tidpunkt 0,5 

Resultat 0,4 

Kostnad 0,1 

För att få ta del av de statliga medlen måste projektet lämna in en handlingsplan för hur införandet av 

SVF ska ske till den 170315. Projektet måste även lämna en redogörelse över hur införandet fungerat. 

I den måste det redovisas att det finns patienter som gått igenom hela förloppet från välgrundad 

misstanke till start av behandling/avslut i alla förlopp till 171015 Tiden är därför högst prioriterat. Om 

tiden inte kan uppnås enligt plan får styrgruppen besluta om att senarelägga delar i införandet där det 

inte finns nationellt krav på. Resultatet blir därför näst viktigast. Kostnader är det mest 

förhandlingsbara då uppkomna behov och önskemål tas av cancermedel utanför projektet. 

 

 Effektmål 2.2

 

 

 

Nr Effektmål Prioritet 

E1 Införandet av standardiserade vårdförlopp för 10 cancerdiagnoser 

innefattar krav på att det ska finnas koordinator, obokade/reserverade 

tider att boka patienten på och inregistrering av KVÅ koder fungerar. 

De standardiserade vårdförloppen ska ge en förbättrad tillgänglighet 

genom att förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till 

start av första behandling 

Införandet av standardiserade vårdförlopp följs upp i rapporter i 

uppföljningsportalen 

Målet är uppnått när: när utdata visar att minskade ledtider har 

uppnåtts  

 

Fullt uppnått från och med: 181231 

Ansvarig för uppföljning: Verksamhetschef för respektive SVF 

1 

E2 Patienterna ska uppleva ökad nöjdhet genom bättre information och 

ökad delaktighet 

Patienternas upplevelser mäts i den nationella PREM-enkäten. 

Målet är uppnått när: avvaktar nationella mål 

 

Fullt uppnått från och med: 

Ansvarig för uppföljning: Verksamhetschef för respektive SVF 

2 
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E3 Samordna svar till handlingsplan och för införandet av standardiserade 

vårdförlopp till SKL för att ge förutsättningar att kunna få del av 

statliga medel. 

Målet är uppnått när: svar är levererade till SKL 

 

Fullt uppnått från och med:170315 

Ansvarig för uppföljning: Projektägare 

1 

E4 Samordna svar till  ”Mall för redovisning av landstingen 

handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i 

cancervården” till SKL för att ge förutsättningar att kunna få del av 

statliga medel. 

 

Målet är uppnått när: svar är levererade till SKL 

 

Fullt uppnått från och med: 171015 

Ansvarig för uppföljning: Projektägare 

 

1 

Tabell 1 – Effektmål för projekt 
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 Projektmål 2.3

Övergripande mål med projektet är att implementera standardiserade vårdförlopp för 10 

cancerdiagnoser enligt nationella riktlinjer, vårdförloppsbeskrivningar och överenskommelsen mellan 

SKL och Socialdepartementet. 

Projektet ska ge förutsättningar för ett införande inom region Örebro. 

  

Nr Projektmål Koppling 

till 

effektmål 

P1 Verksamheterna ska arbeta med processarbetet enligt den framtagna 

strategien för införandet. Processarbetet börjar med uppstartsmöten där 

olika intressenter deltar. Sedan görs processkartläggning med 

identifiering av strul och förslag till åtgärder. Intern 

kommunikationsplan tas fram. Utbildning i inregistrering av KVÅ-

koder och de olika rapporter som finns i uppföljningsportalen. Sedan 

sker ett överlämnande av förloppet till verksamheten för fortsatt 

verksamhetsutveckling och uppföljning se Bilaga 1 

 

Fullt uppnått från och med: 171231 

E1 

P2 Ta fram koordinatorer för varje standardiserat vårdförlopp inom 

specialistvården enligt uppdragsbeskrivning se Bilaga 2 

Fullt uppnått från och med: 170301 

E1 

P3 Ta fram en checklista till kliniken för införandet av standardiserat 

vårdförlopp 

Fullt uppnått från och med:170302 

E1 

P4 Leverera utbildning och lathund i inregistrering av KVÅ-koder  

Fullt uppnått från och med:170601 

E1 

P6 Leverera utbildning i analysverktyget för PREM-enkäten 

Fullt uppnått från och med: 171231 

E2 

P7 Samordna svar till handlingsplan för införandet av standardiserade 

vårdförlopp till SKL  

 

Fullt uppnått från och med: 170315 

E3 

P8 

 

Samordna svar till  ”Mall för redovisning av landstingen 

handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i 

cancervården” till SKL 

 

Fullt uppnått från och med: 171101 

E4 

Tabell 2 – Projektmål  
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3  Krav och förutsättningar 

 Förutsättningar 3.1

Region Örebro har beslutat att fortsätta införandet av standardiserade vårdförlopp för 10 nya 

cancerdiagnoser. Arbetet ska följa de nationella riktlinjerna och vårdprogram och överenskommelsen 

mellan SKL och Socialdepartementet. 

 

 Ansvaret för processarbetet ligger hos processägare och processledare  

o kartläggning av nuläge och börläge för vårdförloppen med förslag till 

förbättringar för vårdförloppet  

o Ansvar för hela processen, samordnar processens gränssnitt mellan olika 

verksamheter som primärvård, Lindesbergs lasarett, Karlskoga lasarett och 

privata aktörer. 

o Ansvara för koordinators funktionen är organiserad och bemannad 

o Ansvara för inregistering av KVÅ koder fungerar och följer ledtider 

o Ansvara för att det finns reserverade/obokade tider    

 Avgränsningar 3.2

I projektet ingår inte att driva fortsatt verksamhetsutveckling efter att uppdraget avslutas. 

Ansvaret för processen lämnas över till verksamhetschefen på kliniken.  

Projektet ansvarar för att informera om nyheter/förändringar till verksamheterna och vara 

behjälplig vid frågor och önskemål även efter projekttiden dock längst tom 181231  

Projektet kommer inte att ha ett fortsatt samordning och förvaltningsansvar. 

           
 

 Miljö 3.3

Om möjligt kommer projektet att hålla utbildningar i KVÅ registreringar på videolänk.  

 

4 Kopplingar till andra projekt och verksamheter 
 

Uppföljningsstöd 

Medverkan av Hälso- och sjukvårdens produktionskontroller för stöd i beställningar av 

rapporter för uppföljning och utbilda processteam  i uppföljning 
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Regionservice-IT 

Utbilda processteam, administrativa vårdadministratörer i inregistrering av KVÅ koder i det 

vårdadministrativa systemet. 

Ta fram en lathund för inregistrering av KVÅ-koder 

Föra in KVÅ-koder  i processflödet  för specialistvården i Infomedix 

Komplettering av interna uppföljningsrapporter samt nationell rapportering till SKL.  

Leverera patientunderlag för utskick till ICQuality till PREM-enkäten 

Leverera underlag över mätpunkter i Sympathy till SKL 

 

Pilotprojekt för mäta ledtider på patologen 

Deltagande i pilotprojekt tillsammans med patologen  på SKL för införande av ledtidsmätning 

på patologen från prov taget till svaret signeras  

 

Cancerrådet 

Projektet har en fortsatt nära samverkan  med  både det  regionala cancerrådet RCC och det 

lokala cancerrådet. 

 Det lokala cancerrådet ska verka för att det finns kontaktsjuksköterska inom specialistvården 

för alla cancerdiagnoser.  

Min Vårdplan inom specialistvården ska finnas tillgänglig digitalt på 1177 Vårdguiden  med 

lokala anpassningar. 

 

NPE-ansvarig 

NPE ansvarig avropar antalet remisser till PREM-enkäten 

Levererar  patientunderlag  till PREM-enkäten 

Utbildning  i analysverktyget för PREM-enkäten för processteam 

 

Hälso-och  sjukvårdsledningen 

Rapportering av hur projektet framskrider på Hälso-och sjukvårdens ledningsmöte 
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5 Planer 

 Tid och leveransplan 5.1

 

Beslut Benämning Kommentar Datum 

BP2 Beslut att starta 

genomförandefa

sen  

Beslut om införande av 10 SVF i styrgruppen 

för SVF. 

Godkänd projektplan och kommunikationsplan 

2016-11-14 

 

2016-12-20 

 

MS1 Handlings- 

plan 

Inlämnande av handlingsplan till SKL 2017-03-15 

MS2 Process 

kartläggning 

Alla processflöden ska ha gjort en 

kartläggning av det framtida flödet. Start av 

SVF. 

2017-06-01 

BP3:1 Beslut att 

fortsätta projekt  

Koordinatorsfunktionen ska vara bemannad 

sedan 170301. Inregistrering av KVÅ koder 

ska fungera och det ska finnas 

reserverade/obokade tider på utredande 

enheter. Kliniken ska kunna  ta emot remiss 

märkt standardiserat vårdförlopp. 

Statusrapport och fortsatt inriktning 

2017-06-30 

MS3 Implementering Alla SVF ska vara införda 

Samordna svar till  ”Mall för redovisning av 

landstingen handlingsplaner för införande av 

standardiserade vårdförlopp i cancervården” 

till SKL 

2017-11-01 

MS4 Kommunikations

plan 

Samtliga aktiviteter för intern/extern 

kommunikation i kommunikationsplanen ska 

vara genomförda 

2017-12-31 

BP3:2 Överlämnande Överlämnade av processerna till respektive 

klinik för fortsatt uppföljning av ledtider och 

verksamhetsutveckling 

2017-12-31 

BP4 Produkten klar 

för mottagaren 

Processarbetet ska ha följt strategin. för 

införandet av standardiserade vårdförlopp. 

Projektets mål ska vara uppfyllda. 

Leverans av slutrapport 

 

2018-02-28 
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BP5 Projektet 

avslutat 

Slutrapport fastställd och projektet avslutas 2018-03-01 

Processteam och Tidplan 

Diagnos Start 

processarbete 

Start 

införande 

Processägare    Processledare 

Analcancer 

 

Januari 1/6 Göran Wallin Kjell Jansson 

Sköldkörtelcancer 

 

Januari 1/6 Göran Wallin Leszek 

Kubalski 

Akut lymfatisk leukem 

 

Januari 1/6 Ewa Öhrling Bertil Uggla 

Kronisk lymfatisk 

leukemi 

Januari 1/6 Ewa Öhrling Magdalena 

Kättström 

Livmoderhalscancer Januari 1/6 Ingrid 

Strandman 

Rene´ Bangshöj 

Livmoderkropppscancer 

 

Januari 1/6 Ingrid 

Strandman 

Rene´ Bangshöj 

Njurcancer 

 

Januari 1/6 Ove Andrén Pernilla 

Sundqvist 

Peniscancer 

 

Januari 1/6 Ove Andrén Peter Kirrander 

Testikelcancer 

 

Januari 1/6 Ove Andrén Janusz Frey 

Skelett-och 

mjukdelssarkom 

Januari 1/6 Ewald Ornstein Bjarne Lund-

Petersen 

 

Planen ovan beskriver start av processarbetet och starten för införandet av standardiserade vårdförlopp 

samt processägare och processledare för varje förlopp. 

 

 Leverans- oh överlämningsprocedur 5.2

Beslut om fortsatt inriktning och statusrapportering sker vid styrgruppens ordinarie möte. 

Överlämnandet av projektets slutrapport görs till projektägaren som beslutar om avslut av projektet. 

Överlämnade av processerna till verksamheterna efter införandet av SVF sker vid ett möte. Här deltar 

styrgruppen för SVF, verksamhetschefer och processledare. Verksamheterna ansvarar för fortsatt 

verksamhetsutveckling och uppföljning av SVF. Projektet har en fortsatt roll att informera om nyheter 

och förändringar, vara behjälplig vid eventuella frågor och önskemål längst tom 181231 se Bilaga 3 

Resursplan 

 

Namn Uppdrag Procent Period Muntligt 

/Skriftligt 

Eivor Niva Projektledare 100 2017-01 - 2018-12 Skriftligt 

Petra Ekenstam Kommunikationsstrateg  2017-01 - 2017-12 Muntligt 
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Primärvård Patologi 

Projektägare 

Röntgen Cancerrehab 

Styrgrupp 

Regionservice-IT, 

E-hälsa 

Projektledare 

Analcancer, Processteam 
 

Livmoderkroppscancer, Processteam 
 

Livmoderhalscancer, Processteam 
 

Kronisk lymfatisk leukemi, Processteam 
 

Akut lymfatisk leukemi, Processteam 
 

Uppdragsgivare 
Hälso-och sjukvårdsledningen 

Cancerrådet 

 

Projektgrupp 

 

Njurcancer, Processteam 
 

Sköldkörtelcancer, Processteam 
 

Skelett-och mjukdelssarkom, Processteam 
 

Testikelcancer, Processteam 
 

Peniscancer, Processteam 
 

 

 Budget och finansiering 5.3

Projektledaren finansieras med cancermedel. Styrgruppen och arbetsgruppen finansieras inom ramen 

för ordinarie tjänster. Projektet har ingen budget utan styrgruppen beslutar om att bevilja ev medel. 

6 Projektorganisation 
 

 Projektorganisation 6.1
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 Roller, ansvar och befogenheter 6.2

 

Projektägare Roll, ansvar, mandat 

Gustav Ekbäck 
Ansvarar för projektets budget och finansiering.  

Godkänna slutrapport. 

Ansvara för att effektmålen både mäts och nås . 

Är ordförande i styrgruppen 

Stödjer projektledaren. 

Fattar BP2 och BP5- beslut samt BP3,BP4-beslut avseende projektets fortsättning. 

Styrgrupp Roll, ansvar, mandat: 

Mats Björeman 

Pia Öijen 

Johan Ahlgren 

Björn Strandell 

Elizabeth Nyström 

Lisa Bjärmark 

Jan Forslid 

Ulrika Landström 

Jennie Liling- Ståhl 

Petra Ekenstam 

Säkerställer att projektet följer projektplanen och aktivt stödjer projektledaren 

Håller sig informerade om projektet och omvärlden för att få ett bra beslutsfattande. 

Tillför projektet de resurser som behövs. 

 

Projektledare Roll, ansvar, mandat: 

Eivor Niva 
Ansvarar för projektets genomförande i enlighet med projektplanen. 

Tillgodoser mottagarens krav inom projektets ramar. 

Ansvara för projektets resultat till och med BP 5.  

Rapporterar genomförandet och förändringar gentemot plan i projektet. 

Ansvarar för överenskommen projektdokumentation 

Knyter rätt kompetenser till projektet 

Hanterar information och kommunikation med projektets intressenter enligt plan. 

Planerar, leder, fördelar samt följer upp arbetet inom projektet  

Leder de personer som tilldelats projektet. 

 

Projektmedlem Roll, ansvar, mandat: 

Petra Ekenstam 
Har personligt ansvar att genomföra överenskomna åtaganden i projektet 

Rapportera resultat och avvikelser i projektet till projektledaren 

Förankra projekt i hemmaorganisationen och fungerar som förenande länk. 

Tar del av projektinformation och deltar i projektmöten 

Resursägare Roll, ansvar, mandat: 

Processägare 

 

Är oftast den som tillsätter resurs efter förfrågan från projektägare och projektledare. 

Ansvarar för att tilldelad personal har rätt kompetens. 

Roller i processledning se bilaga 3 

 

 

Resursägare Roll, ansvar, mandat: 

Avdelingschef 
Ser till att resurser finns tillgängliga enligt de beslut som finns tagna för projektet.  
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 Beslutsprocess och ändringshantering 6.3

 

 Ändringar av projektets resurser och organisation 

Ändringar inom projektets ram beslutas av projektledare 

Ändringar av större omfattning beslutas av projektägare 

 

 Ändringar i tid- och leveransplan 

Beslutas av projektägare och styrgrupp 

 

7 Kommunikation 

 Kommunikation och rapportering inom projektet 7.1

Styrgrupp 

Träffas 1 gång/ månaden under projektet och består av: 
 Gustav Ekbäck, projektägare 

 Johan Ahlgren, verksamhetschef onkologiska kliniken 

 Pia Öijen, chef ledningsstöd 

 Elizabeth Nyström, produktions-controller 

 Mats Björeman, medicinsk rådgivare 

 Ulrika Landström, eHälsostrateg 

 Eivor Niva, projektledare 

 Björn Strandell, chefläkare primärvården 

 Jan Forslid,verksamhetschef laboratoriemedicinska kliniken 
 Jennie Liling-Ståh,l områdeschef opererande och onkologi 
 Lisa Bjärmark, verksamhetssamordnare röntgenkliniken 
 Petra Ekenstam,  kommunikationsstrateg 

 

Projektgrupp 

Träffas 2-3 ggr/månad under projektet och består av: 
 Petra Ekenstam, kommunikationsstrateg  

 Eivor Niva, projektledare för SVF 

 Mats Björeman, medicinskt rådgivare 

 Gustav Ekbäck, projektägare 

 Ingrid Alkebro, samordnare Cancerrådet adjungerad 

 

 

 

Styrgruppsmötenas mötesanteckningar samlas i projektrummet på intranätet standardiserat 

vårdförlopp. Dokumentation som projektplan, statusrapporter och slutrapport finns även i 

projektrummet . 
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 Intressentanalys 7.2

En samlad intressent och kommunikationsplan tas fram under projektets etableringsfas och uppdateras 

regelbundet. 

 Kommunikationsplan 7.3

Information om standardiserade vårdförlopp finns på en samlingssida på intranätet med länkar till 

Cancercentrum. 

En samlad intressent och kommunikationsplan tas fram under projektets etableringsfas och uppdateras 

regelbundet. 

 

 Dokumentationsplan 7.4

Se separat övergripande intressent och kommunikationsplan. 

 

 

8 Kvalitet 

 Projektrutiner 8.1

Projektet har använts sig av projektmodellen PROJEKTiL 1.5 

Införandet använder sig av RCC:s vårdförloppsbeskrivningar 

 

 Risker och möjligheter 8.2

Styrgruppen har beslutat att inte göra någon riskanalys av projektet. Risker som identifieras tas om 

hand  och handläggs vid styrgruppens ordinarie möten. 

 Projektavslut 8.3

Projektet är avslutat när slutrapporten är godkänd av projektägaren 

Projektdokumenten är arkiverade på bestämd plats 

När överlämnandet av processerna har skett till processägare och processledare 

Projektägaren har förklarat projektet avslutat 

 

 Referenser 8.4

Överenskommelse kortare väntetider i cancervården 2017 

Bilaga 1 Strategi för införande av standardiserade vårdförlopp 

Bilaga 2 Funktionsbeskrivning koordinator för standardiserade vårdförlopp 

Bilaga 3 Riktlinjer för fortsatt drift, verksamhetsutveckling och uppföljning av standardiserade 

vårdförlopp (SVF)  
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Riktlinjer för fortsatt drift, verksamhetsutveckling och uppföljning av 
standardiserade vårdförlopp (SVF) 
 

Bakgrund.  

Införandet av standardiserade vårdförlopp inom cancervården syftar till att förbättra tillgängligheten, 

korta väntetiderna, minska regionala skillnader och öka nöjdhet hos patienterna. Det handlar om att 

förkorta vårdförloppet mellan att misstanke om cancer uppstår till start av behandling av 

diagnosticerad cancer. De standardiserade vårdförloppen beskriver vilka utredningar och första 

behandlingar som ska göras inom respektive cancerdiagnos och vilka maximala tidsgränser som gäller 

för de olika åtgärderna. 

Inför start av standardiserat vårdförlopp på kliniken får verksamhetschefen/processägare i uppdrag 

från projektägaren för SVF att utse processledare och ett processteam. Dessa kommer sedan att driva 

införandet av standardiserade vårdförlopp i verksamheten tillsammans med processägaren. För att 

skapa en tydlighet i de olika rollerna har en beskrivning tagits fram. Efter införandet ansvarar 

verksamheten för fortsatt uppföljning och verksamhetsutveckling. Införandeprojektet SVF har ett 

fortsatt ansvar för att informera om nyheter och förändringar och vara behjälplig i frågor och 

önskemål. 

 

Ansvaret i verksamheterna för fortsatt drift och utveckling av SVF efter 
införandet omfattar: 

 Redovisning av antal patienter ingående i SVF 

 Säkerställa att inregistrering av KVÅ koder utförs och åtgärda felregistreringar månatligen 

 Ledtider från välgrundad misstanke till start av behandling/avslut med alla ingående 

mätpunkter 

 Ledtider från välgrundad misstanke till start av behandling per behandlingsform och målvärde 

 Ledtider från välgrundad misstanke till start av behandling där målvärden saknas 

 PREM-enkätens resultat som mäterpatientens upplevelse av att ha utretts i ett standardiserat 

vårdförlopp 

 Ledtider och verksamhetsutveckling rapporteras till områdeschef 

 Ansvarar för att de nationella riktlinjerna är aktuella i verksamheten 

 Informationen på intranätet är aktuell 

 Informationen på www.usorebro.se är aktuell 

 Primärvårdsversionen är gällande och uppdaterad med kontaktuppgifter och lokala tillägg 

 

http://www.usorebro.se/


 

 Dokumentrubrik  Dokumentnr Revision 

  Uppföljning av standardiserade vårdförlopp  397208   R1 
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  Riktlinjer  2016-11-10  2016-11-22 

 

Kopia utskriftsdatum: 2017-02-23  Sid 2 (2) 

 

Införandeprojektets fortsatta roll efter införandet: 

 Informera om nyheter och förändringar 

 Vara behjälplig vid eventuella frågor och önskemål från verksamheterna 

 

 

Roller i processledning under införandet av SVF: 

Processägare  

 Ska vara verksamhetschef 

 Utser processledare  

 Ansvarar för att processen har mål som beskriver processens önskvärda slutresultat 

 Följer upp och ansvarar för att processen når sina mål 

Processledare 

 Leder processteamets arbete 

 Bjuder in till möte för processteamet 

 Driver och samordnar förbättringsarbetet utifrån de behov som uppstår, avvikelser som 

uppmärksammas 

 Samordnar processens gränssnitt mot andra verksamheter 

 Ansvarar för kunskapsspridning och kommunikation som rör processen 

Processteam 

 Består av en tvärfunktionell grupp av medarbetare från processens olika delar med specifik 

kompetens 

 Processledaren leder processteamet 

 Bistår processägare och processledare i förvaltningen och utvecklingen av processen 
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1. Bakgrund 

 

Varje dag räknas är en nationell satsning för att korta väntetiderna i cancervården. Regeringen satsar 

två miljarder 2015-2018 för att korta väntetiderna för utredning och minska de regionala 

skillnaderna.   Merparten ska gå till att införa standardiserade vårdförlopp. De tas fram nationellt, är 

diagnosspecifika och beskriver: 

 

• vad som ligger till grund för en välgrundad misstanke om cancer, 

• vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och ta behandlingsbeslut, 

• vilka maximala ledtider som gäller för alla utredningsåtgärder som ingår. 

 

Den tid som följs upp är tiden från att välgrundad misstanke om cancer uppkommer, till att 

behandlingen börjar. I många fall är målsättningen att denna tid ska halveras, bland annat genom 

förbokade tider och seriebokningar som görs i olika block.  

 

Välgrundad misstanke om cancer kan uppstå i både primärvården och sjukhusvården. Under 2015 

infördes standardiserade vårdförlopp för fem cancerformer. 13 diagnoser infördes under 2016. Under 

2017 införs ytterligare 10 förlopp. Detta berör alla verksamheter som behandlar cancer, upptäcker 

cancer eller deltar i utredning av misstänkt cancer, både i privat och i offentligvård. För personalen 

innebär detta bland annat nya remissrutiner, nya arbetssätt och att de behöver utbildas i de nya 

kriterierna för välgrundad misstanke om cancer.  

 

De vårdförlopp som kommer att införas under 2017 är: 

 

 Analcancer 

 Akut lymfatisk leukemi  

 Kronisk lymfatisk leukemi 

 Livmoderhalscancer (cervix) 

 Livmoderkroppscancer (endomedtrie) 

 Njurcancer 

 Peniscancer 

 Skelett- och mjukdelssarkom 

 Sköldkörtelcancer 

 Testikelcancer 
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2. Syfte 

 

Införande av standardiserade vårdförlopp kräver förändringar i stora delar av vården, både vad gäller 

arbetssätt och hur vården är organiserad. Det påverkar både verksamheter som behandlar cancer och 

verksamheter som hanterar remisser eller kommer i kontakt med patienter under 

utredningsförloppet, till exempel inom kirurgi, onkologi, röntgen, patologi och primärvården.  

 

I första hand ska införandet av standardiserade vårdförlopp på klinik förbereda ett arbetssätt 

genom att: 

 Kartlägga vårdprocessen 

 Utföra behovsanalys 

 Inregistrering av KVÅ-koder 

 Analysera utdata 

 Skapa rutiner för patientflöde 

 Kommunikationsplan 

 Intressentanalys 

 Etablera kontaktsjuksköterska 

 Tillsätta koordinator 

 Kontaktuppgifter för remittenter 

 Möjlighet att ta emot konsultremiss märkt med standardierat vårdförlopp 

 

Därför är det viktigt att ha en strategi för kommunikationen under arbetet. Syftet med denna plan är 

att ge en övergripande strategi och att peka ut kommunikationsmål, målgrupper, kanaler, 

ansvarsfördelning, med mera.  
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3. Målgrupper 

 

Standardiserade vårdförlopp påverkar både sjukhusvården, primärvården och tandvården. Det gäller 

både offentliga och privata vårdgivare.  

 

 

Huvudmålgrupper för införandet av SVF 2016 är: 

 Chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvården, såväl privat som offentlig, 

 Patienter och närstående. 

 

 

 

 

4. Kommunikationsmål 

 

 

Interna kommunikationsmål  

 
 Personal inom hälso- och sjukvården ska känna till att Region Örebro län inför 10 nya 

vårdförlopp under 2017. 

 

 Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp och samtliga ledningsgrupper på områdesnivå ska 

agera efter fattade beslut och verka för införande och spridning av kunskap. 

 

 Ledningsgrupper på områdesnivå och verksamhetschefer ska föra dialog, arbeta med 

förankring och vara navet i arbetet. 

 

 Primärvården/närsjukvårdsområden, privata och offentliga vårdcentraler samt Hälsoval ska 

vara väl informerade och agera i enlighet med nya riktlinjer för remisshantering.  

 

 Verksamhetscheferna och lokala processledare/processteam ska vara informerade, föra 

dialog och agera efter fattade beslut och verka för införande och spridning av kunskap och 

goda exempel på klinikerna. 

 

 Medarbetare på kliniker till exempel läkare, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, 

medicinska sekreterare, koordinatorer, kontaktsjuksköterskor och lokala samverkansgrupper 

ska veta hur de påverkas, hur och vad de kan påverka i det lokala utvecklingsarbetet och 

bidra till att föra in nya riktlinjer och arbetssätt. 
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Externa målgrupper  

 

 Patienter som remitteras i det standardiserade vårdförloppet ska få information om diagnos, 

misstanke och vad välgrundad misstanke innebär. 

 

 Patient- och anhörigföreningar inom sjukvården ska medverka i dialog under införandet, 

både regionalt och lokalt. 

 

 Patienter och närstående som berörs ska få tydlig information från sin vårdgivare och via 

1177 om olika undersökningar och behandlingar. 

 

 Invånare i Region Örebro län ska känna till att det pågår en satsning i regionen för att korta 

väntetiderna inom cancervården.  

 

 

 

 

 

5. Budskap 

 

Huvudbudskapen i den nationella satsningen finns i den nationella kommunikationsstrategin, som 

kan laddas under fliken information på: 

http://www.cancercentrum.se/sv/Utvecklingsuppdrag/Varje-dag-raknas/ 

 

Huvudbudskapen är att satsningen ska: 

 korta väntetiderna – alla ledtider ska vara medicinskt motiverade, 

 skapa en mer jämlik cancervård med ökad kvalité, 

 bidra till att cancerpatienterna känner sig mer nöjda med vården 

 

Det ska göras genom att: 

 förkorta ledtiderna i cancervårdsprocesserna, 

 förbättra kommunikationen med patienterna och ge tydlig information om innehållet i de 

standardiserade vårdförloppen, så att de vet vad som ska ske och när det ska ske, 

 kontinuerligt följa upp och kommunicera i vilken mån standardiseradevårdförlopp tillämpas 

och ledtiderna hålls, 

 mäta patienternas grad av nöjdhet med cancervården 

 

Följande nationella budskap ska användas: 

 Svensk cancervård är bra. Trots det finns det skillnader i hur vi omhändertar den som är 

sjuk. I dag får man får vänta olika länge på att få behandling för olika diagnoser, beroende 

på var i landet man bor. Det ska arbetet med standardiserade vårdförlopp ändra på. 

http://www.cancercentrum.se/sv/Utvecklingsuppdrag/Varje-dag-raknas/
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 Svensk cancervård är bra, men vi ska bli ännu bättre. Standardiserade vårdförlopp innebär 

att nya arbetssätt och rutiner gör vägen genom vården snabbare och tydligare för patienten. 

 Standardiserade vårdförlopp ger patienten en trygghet i att oavsett var man bor så fungerar 

utredningen från en första misstanke om cancer till behandlingsstart likadant i hela landet. 

 

 

Regional och lokal anpassning av budskap 

Budskap formuleras på olika sätt beroende på sammanhang, kanal och målgrupp, men det är viktigt 

huvudbudskapen finns med i alla sammanhang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kanaler internt 

 

Interna kommunikationskanaler 

 

Möten och utbildningar  

Lokala cancerrådets möten  Johan Ahlgren ordförande  

Hälso- och sjukvårdens ledningsgruppsmöten  Gustav Ekbäck 

Möten i områdenas ledningsgrupper samt befintliga möten i 

linjen  

områdeschefer o 

verksamhetschefer 

APT-möten för medarbetare vid aktuella kliniker avdelningschefer och 

enhetschefer 

Samverkansgrupper i HS, område och verksamheter Resp chef 

Fredags-forum och andra ”aula”-möten  Johan Ahlgren/Gustav 

Ekbäck 

Hälsovalsenhetens kanaler: MAL-möten, Infodagar för vc-

chefer, samverkansmöten för privata vårdgivare 

Björn Strandell 

Distriktsläkardagar el liknande Björn Strandell 

Introduktionsmöten på kliniker inför varje SVF Eivor, Björn och Petra 

Kommunikatörsmöten i Hälso- och sjukvården Petra Ekenstam 
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Skriftliga (elektroniska)  

  

Nationell informationssida på www.cancercentrum.se RCC 

Intranät med allmän info om satsningen standardiserade 

vårdförlopp och länk till aktuella vårdförlopp. 

Petra Ekenstam 

HS Förvaltningens ”Angeläget i HS” och ”Angeläget i 

område” 

Petra Ekenstam + resp 

områdeskommunikatör 

Beslutsstöd genom nationell app för surfplatta och mobil 

som beskriver vårdförlopp och kontaktvägar 

RCC 

 
 

Skriftliga (papper)  

Mall för kommunikationsplan till kliniker Petra + 

områdeskommunikatörer 

Bearbetad kort primärvårsversion av resp vårdförlopp. RCC + ansvarig klinik i 

samarbete med prim 

Stöd för chefer: Powerpoint-presentation  RCC + Petra + 

områdeskommunikatör 

 

Externa kommunikationskanaler 

 

Möten 

  

Koordinatorernas möten Eivor Niva 

Kontaktsjuksköterskan möten Ingrid Alkebro 

Primärvårdsläkares externa möten Björn Strandell 

 

Skriftliga (elektroniska)  

Region Örebro läns externa webbplats   Petra 

www.usorebro.se för remittenter Klinikernas webbredaktör i 

samarbete med 

kommunikatör 

Ev lokal info 1177 Vårdguiden, regionala tillägg. Petra i samarbete med Carl 

på Regionkansliet 

 

 

 

 

 

http://www.usorebro.se/
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Skriftliga (papper)  

Patientinformation: 

Beskrivning av vårdförlopp som beskriver 

utredningsprocessen och innehåller kontaktinformation  

RCC 

 

 

 

Ev pressmeddelanden till lokala medier 

Till exempel när vi får nya medel, resultat av olika mätningar  

som ledtider och patientenkät. 

Sten /Petra  

 

 

 Resurser och budget 

 

Styrgruppen består av: ordförande:  Gustav Ekbäck, planeringschef, Hälso- och sjukvården. Övriga 

medlemmar är Johan Ahlgren, verksamhetschef, onkologen 

Lisa Bjärmark, röntgenkliniken, Mats Björeman, medicinsk rådgivare, regionkansliet 

Petra Ekenstam, kommunikationsstrateg, Hälso- och sjukvården, Jan Forslid, verksamhetschef, 

laboratoriemedicinska kliniken, Jennie Liling Ståhl, områdeschef, Område opererande och onkologi  

Eivor Niva, projektledare, Hälso- och sjukvården, Elizabeth Nyström, verksamhetscontroller, Hälso- 

och sjukvården, Björn Strandell, primärvårdsöverläkare, Hälsoval, Ulrika Landström, e-

hälsostrateg, regionkansliet, Pia Öijen, utvecklingschef, Hälso- och sjukvården.  

 

Från och med 1 september 2015 drivs SVF som ett projekt. Större delen av arbetet kommer att göras 

i de verksamheter som berörs. 

 

Under 2017 kommer är 407 miljoner kronor att satsas på projektet nationellt. Hittills har Region 

Örebro län tilldelats cirka 24 miljoner kronor av de nationella medlen. Hur pengarna i Region 

Örebro län ska fördelas beslutas av regionens politiker.  

 

Införande av standardiserade vårdförlopp är i första hand en verksamhetsfråga, men eftersom så 

många delar av sjukvården berörs är väl fungerande kommunikation centralt. Hälso- och sjukvården, 

kommunikation samordnar kommunikationsarbetet inom förvaltningen. Kommunikatörer inom 

område Opererande och onkologi, Medicin och rehabiltering stöttar verksamheter inom respektive 

område.  

 

Exempel på stöd:  

 att hjälpa verksamheter att ta fram en kommunikationsplan, 

 att lyfta positiva exempel lokalt och publicera artiklar på intranätet och i nyhetsbrev, 

 att ge kommunikativt stöd till chefer som ska arbeta med frågan, 

 Pressaktiviteter och information till medierna 
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8. Aktivitetsplan 

 

 

Tid/datum Aktivitet inklusive kanal  Målgrupp Ansvarig Status 

     

Interna aktiviteter övergripande 

Februari 

2017 

Information om aktuella vårdförlopp under 

2017 på intranätet och genom det digitala 

nyhetsbrevet ”Angeläge i HS”. 

 

HS  Petra   

Vid resp 

start. 

Riktlinjer och rutiner för varje vårdförlopp 

publiceras på intranätet och www.usorebro.se 

 

Remittenter 

och 

specialister 

och personal 

som tar hand 

om cancer-

patienter. 

Klinikens 

webb-

redaktör i 

samarbete 

med 

kommu-

nikatör 

 

Inför 1 

juni 2017 

Information på intranätet inför start av varje 

nytt vårdförlopp.  

 

Remittenter i 

närsjukvården 

  

Löpande Björn informerar kontinuerligt personal 

inom närsjukvården och Hälsoval 

vartefter nya vårdförlopp standardiseras. 

Primärvården, 

offentliga och 

privata 

Björn S  

2017 

schema ? 

Fredags-forum om SVF? 

 

HS Gustav E  

2017 Remissrutiner och förenklade 

primärvårdsversion om SVF på usorebro.se 

Remittenter 

privata och 

utom länet 

Webb-

redaktör 

på HS 

 

2017 Allmän info om att Region Örebro län infört 

SVF i cancervården på usorebro. 

Remittenter 

privata och 

utom länet 

Petra i 

samarbete 

med 

webbreda

ktör HS 

 

2017 Uppdatera presentation Powerpoint om Varje 

dag räknas, nationell satsning för kortare 

väntetider i cancervården 

Medarbetare/ 

Chefer 

Petra  

2017 Information i HSG Fackliga 

representanter 
Gustav   
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Tid/datum Aktivitet inklusive kanal  Målgrupp Ansvarig Status 

Interna aktiviteter verksamhets- och områdesnivå: 

     

Inför start Startsmöten på varje klinik:  Verksamhets-

chef och 

avdelnings-

chef 

Eivor, 

Gustav 

Mats 

 

Inför start Uppstartsmöte på klinik: projektgrupp, 

kommunikatör och klinikrepresentanter med 

processteam. 

 

 

Processteam.  Eivor 

Björn 

Petra 

område-

kommuni

katör 

 

Efter 

uppstarts-

möte 

Kommunikationsplan upprättas för införande 

av respektive vårdförlopp.  

 

Processteam.  Projekt-

ledare 

och 

områdes-

kommu-

nikatör 

stöttar. 

 

 Informationsmöte på klinik inför start av SVF. 

Visar bl a hur riktlinjer ska publiceras på 

intranätet och www 

 

Processteam, 

klinikens 

webbredaktör 

Aktivitet i 

i klinikens 

komm-

plan 

 

 Information i samverkansgrupper på 

områdesnivå och verksamhetsnivå 

Fackliga 

representanter 

Ansvarig 

chef 

 

 Information till webbredaktörer om nya 

vårdförlopp. 

Webb-

redaktörer 

Petra i 

samarbete 

med John 

och Anita 

 

     

Aktiviteter för att sprida information och presentationsmaterial för patienter och allmänhet 

 Cancerrådets möten med lokala 

patientorganisationsföreträdare 

Patienter och 

närstående 

Johan 

Ahlgren 

 

 Cancerrådet möte med Patientnämnden Patient-

nämnden 

Johan 

Ahlgren 

 

2017 Lokalt anpassad information på www om 

satsningen ”Varje dag räknas” med länkar till 

1177 

 Petra  
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2017 Artiklar i Tebladet/hushåll om SVF, om den 

fortsatta satsningen och om hur det går. 

 

Allmänhet Teblads-

redaktion

en i 

samarbete 

med 

Gustav  

och Eivor 

 

 

 

Anpassa och sprida nationella trycksaker 

(broschyrer, affischer roll-ups mm som RCC 

tar fram) 

Allmänhet   

2017 Skriva lokalt anpassad information och 

publicera på 1177 Vårdguiden? 

Patienter/närst

ående 

Allmänhet 

Petra i 

samarbete 

med Carl 

Olsson 

 

     

Pressmeddelanden 

2017 Lyfta goda exempel på verksamheter som 

förbättrat vården och kortat väntetiderna. 

 Petra/Sten  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGION ÖREBRO LÄN 

12 (12) 

9. Utvärdering och uppföljning

Målgrupp Typ av utvärdering Tid/datum Ansvarig 

Personal i hälso- och 

sjukvården ska känna till, 

SVF 

Enkät med hjälp av Esmaker ? 

PREM-enkäten Nationell patientenkät Katarina 

Waldenborg 





Regionalt samarbete för att minska insjuknandet i cancer och för en utvecklad cancervård med patientens fokus. 

www.rccuppsalaorebro.se 




