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Nationell satsning på kortare väntetider i 

cancervården 

Redovisning i enlighet med överenskommelsen mellan 

regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting 

2015 

För Uppsala Örebro sjukvårdsregion kommer här en sammanställning 

av de sju ingående landstingens rapporter. Efter sammanställningen 

följer samtliga landstings/regioners separata rapporter. 

Organisering av arbetet med SVF 

För Uppsala Örebro sjuvårdsregion är arbetet med SVF strukturerat 

enligt följande: 

Som stöd till de sju ingående landstingen/regionerna har två 

samordnande funktioner utsetts på RCC. Dessa leder seminarer och 

workshops om SVF i nätverk och utgör stöd i sakfrågor samt 

samordning av projektledare, kommunikationsresurser samt 

väntetidssamordnare. Som stöd till Bild och funktion samt patologi har 

två regionala företrädare avlönats från RCC på 25 procent vardera.  

De samordnande funktionerna fungerar som sammanhållande länk in 

i det nationella närverket för implementering av SVF. De utgör 

vidareförmedlare av information till sjukvårdsregionen och samlar in 

och redovisar uppgifter till den nationella nivån. 

RCC bedriver också aktivt kommunikationsinsatser till 

sjukvårdsregionens processledare och andra berörda grupperingar 

hur arbetet med SVF fortskrider.  

Det faktiska arbetet med att införa SVF sker i respektive 

landsting/region som skapat egna projektorganisationer för 

ändamålet. RCC följer och stödjer arbetet kontinuerligt i respektive 

organisation. 

I Uppsala  Örebro sjukvårdsregion finns RCC under 

samverkansnämnden som är att betrakta som en federation av de sju 

ingående landstingen/regionerna. Vilket innebär att RCC inte finns 

med i linjeorganisationernas beslutsfattande. 
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Information och förankring i verksamheten 

1. Hur har landstinget/regionen informerat och fört dialog om SVF inom

verksamheterna i syfte att skapa förankring och ett effektivt införande

av de fem pilotdiagnosernas SVF?

Landstingen/regionerna har arbetat på lite olika sätt men gemensamt för alla 

gått i linjen. De projektansvariga har haft ett stort ansvar för att se till att 

informationen har nått berörda. Region Örebro län och Värmland  har 

utarbetat kommunikationsplaner som man följt. Även Region Gävleborg har 

haft nära samarbete med kommunikationsavdelningen. Dalarna har inte haft 

någon kommunikationsresurs, inte heller Uppsala där man gjorde 

bedömningen att kommunikationsresurs kunde avsättas innan projektledare 

var på plats.  

Västmanland har också arbetat bra och fått med primärvården både offentlig 

och privat på ett tydligt sätt.  

2. Hur har landstinget/regionen samverkat med regionala cancercentrum

(RCC) under införandet av SVF och vilka erfarenheter kan ni dela med

er av inför 2016 års arbete?

Alla landsting har medverkat i seminarier anordnade av RCC och i nätverken

som RCC bildat efter dessa. Träffarna har bedömts som värdefulla för

erfarenhetsutbyte och i viss mån samverkan mellan landsting/regioner. RCC

har kontinuerligt funnits med som stöd i sakfrågor kring införandet, till

projektledarna i landstingen/regionerna. Stödet från RCC har också inneburit

att informationen från andra RCC har nått projektansavariga  i

sjukvårdsregionen.

Erfarenheter man delat: Vikten av att få med personer med kunskap om 
vårdinformationssystem tidigt i processen. Behovet av dialog med företrädare 
för bild och funktion samt patologi. Fasta grupperingar för genomförandet per 

diagnos. Fortsatt stöd från RCC är önskvärt. Viktigt med kommunikation/

feedback till primärvården.

Hur tänker landstinget/regionen informera och föra dialog om SVF 

inom verksamheterna i syfte att skapa förankring och ett effektivt 

införande av SVF? 
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Hur avser landstinget/regionen involvera patientrepresentanter och 

representanter från de privata vårdgivarna i arbetet med SVF? 

Involvering 

1. Hur har landstinget/regionen involverat patientrepresentanter i arbetet 
med SVF?

Generellt redovisar lanstingen/regionerna att det inte varit helt lätt att 
involvera patientrepresentanter. Det finns inte lokala föreningar för alla 
diagnoser exempelvis, även andra faktorer kan spela in. Man har arbetat för 
att det ska fungera genom att bjuda in föreningar både till informationsträffar 
och att delta i processarbetet.

2. Hur har landstinget/regionen involverat representanter från de privata

vårdgivarna i arbetet med SVF?

Gemensamma informationsträffar/workshops för både privata och offentliga 

vårdgivare.  I region Gävleborg har man dessutom samarbetet med de privata 

aktörerna i framtagandet av remisser för SVF.  

I Uppsala redovisar man att privata aktörer ännu inte är involverade men att  

samtal pågår.  
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Hur avser landstinget/regionen att stödja verksamheternas utvecklingsarbete 

med införandet av välgrundad misstanke i primärvården och den 

specialiserade vården, införande av koordinatorfunktion och 

obokade/reserverade tider? Det gäller både offentliga och privata vårdgivare. 

Stöd till verksamheternas utvecklingsarbete 

1. Hur har stödet inom landstinget/regionen sett ut för införandet av

välgrundad misstanke i primärvården och den specialiserade vården?

- Vilka första observationer har ni gjort avseende effekter utifrån patient- 

och verksamhetsperspektiv efter införande av SVF? 

Region Gävleborg redovisar att man använt kortversionen av SVF som stöd 

till primärvården. I Sörmland har man infört frastexter om 

alarmsymtom/välgrundad misstanke i allmän remiss som stöd. 

Region Örebro har utarbetat lathundar för inregistrering av KVÅ-koder 

samt utarbetat rutin för effektiv remisshantering mellan primärvård och 

specialistvård, samt inom specialistvården. Övriga har inte specificerat 

arbetet i redovisningen.   

Effekter: I Sörmland rapporterar man att både primärvård, slutenvård och 

patienterna är mer nöjda. De andra sex landstingen kan ännu inte redovisa 

några effekter. 

2. Hur har landstinget/regionen löst införandet av koordinatorfunktion för

respektive diagnosspecifikt SVF?

Landstingen/regionerna har alla löst frågan på olika sätt.  Ingen har

nyrekryterat personal för koordinatorsuppdraget. Kontaktsjuksköterskorna

har i många fall uppdraget som koordinator.

- Hur har landstinget/regionen definierat koordinatorfunktionens

uppdrag?

Man har använt sig av andra sjukvårdsregioners exempel på

funktionsbeskrivningar och modifierat mallar eller checklistor efter egna

behov.

- Vid vilken tidpunkt infördes koordinatorfunktionen för respektive 

pilotdiagnos? 

I Västmanland och i Region Örebro infördes funktionen för alla SVF  1:a 

oktober respektive 1:a november. Gävleborg har infört koordinatorer men 

uppger inget datum. Tidpunkten anges som när man införde gemensam 

remiss för SVF.  Dalarna uppger att funktionen kommer att finnas på plats 
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under hösten 2015. Övriga har ännu inte funktionen på plats för alla fem 

SVF.   

- Vilka första observationer har ni gjort avseende effekter utifrån 

patient- och verksamhetsperspektiv efter införande av SVF?  

Nöjdare patienter, effektivare koordinering av patienter och på vissa håll även 

kortare väntetider.  Dalarna: koordinatorerna upplever nöjda patienter som är 

välinformerade. Ur ett verksamhetsperspektiv uppger man extraarbete som en 

3. Hur har landstinget/regionen löst obokade/reserverade tider för

respektive pilotdiagnos?

Alla landsting/regioner utom Dalarna har på något sätt infört obokade tider. I

Dalarna bokar bild och funktionsdiagnostik själva in tider för respektive

SVF.

- Vilka första observationer har ni gjort avseende effekter utifrån patient- 

och verksamhetsperspektiv efter införande av SVF? 

Det finns en viss oro för att det kan bli problem med logistiken och att 
undanträngningseffekter uppstår, men inget landsting kan i nuläget 

redovisa detta eftersom man arbetat för kort tid med SVF.  

- Hur många patienter inom respektive SVF har avslutats genom start av 

behandling? 

- Hur många patienter har avslutat SVF av annan anledning exempelvis 

av medicinska skäl eller annat? 

Specifik redovisning finns i vare separat rapport från samtliga 

landsting /regioner i Uppsala Örebro sjukvårdsregion. 

- Finns det rutiner för överföring utan fördröjning av patient till 

behandlande enhet när denna är annan än utredande? 

Landstingen/regionerna  uppger att det finns rutiner för överföring mellan 

enheter inom den egna organisationen. 
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Uppföljning av ledtider och indikatorer i vårdadministrativa 

system 

1. Hur har landstinget/regionen tillsett att SVF från välgrundad misstanke

till start av behandling går att följa i de vårdadministrativa systemen?

Finns åtgärder som ska genomföras för att uppföljningen ska kunna ske

och hur ser tidplanen för dessa ut?

Samtliga landsting/regioner har lagt in KVÅ-koderna för de fem SVF:n.  I 

Dalarna har man skapat ett rapportsystem för uppföljning och det arbetet är 

startat i flera av landstingen.  

2. Vilka av de nationella ledtiderna kan redovisas via vårdadministrativt

system för SVF vid rapportskrivandet?

När rapporten skrevs uppger Västmanland och Dalarna att det är möjligt att 
redovisa ledtiderna i de vårdadministrativa systemen. Övriga räknar med att 
det ska fungera innan årets slut.

Ansvar och aktiviteter för att IT- stöd blir funktionellt 

1. Hur har landstinget/regionen utvecklat de stödprocesser som behövs för

att följa och följa upp SVF i respektive IT-stöd?

I samarbete med IT-utvecklare, journalsystemsleverantörer, som eget projekt

och genom arbetsgrupper inom befintlig organisation.

Införandet av fler standardiserade vårdförlopp 2016 

1. Hur har landstinget/regionen planerat för införandet av fler SVF 2016?

Landstingen/regionerna avser att arbeta på samma sätt som man gjort med

pilotdiagnoserna med vissa förbättringar i processen.

Hur tänker landstinget/regionen tillse att det vårdadministrativa systemet går 

att använda för uppföljning av den ledtid som ska följas nationellt? 

Hur avser landstinget/regionen definiera ansvar och aktiviteter för att utveckla 

och införa stödprocesser för att följa och följa upp SVF i landstingens IT – stöd? 

Hur avser landstinget/regionen planera för införande av fler SVF 2016? 
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2. Hur har landstinget/regionen samverkat och löst övergångar för

patienter som går över landstingsgränserna?

Dialog pågår för att lösa detta. Befintliga rutiner bör förtydligas specifikt för 
SVF.

Utmaningar och åtgärder 

1. Vilka har varit de stora utmaningarna vid införandet av de fem första

SVF och hur har ni hanterat dem?

Koordinering av patienter, kommunikation till och mellan grupperingar,

kompetensbrist, vårdplatsbrist, samarbetet i sjukvårdsregionen en knäckfråga,

hitta IT-lösningar, rätt funktion till rätt uppgift, patientrepresentation,

involvering av primärvården och privata vårdgivare, tid för

verksamhetsföreträdare att delta i utvecklingsarbetet.

RCC slutsats av hur man hanterat detta: Hanteringen har inte beskrivits här

specifikt, men i rapporterna kan man ändå utläsa att alla utmaningarna har

hanterats. Vissa, som exempelvis kompetensbristen är ett mer långsiktigt

problem som man naturligtvis inte hunnit åtgärda.

2. Vilka goda exempel på lösningar har ni erfarenhet av från införandet

under 2015?

Där det har funnits har patientrepresentation varit en tillgång, Tidigare startat

arbete som exempelvis, Tarmcancerprocessen i Värmland, hematurispåret i

region Gävleborg samt arbetet med värdebaserad vård i uppland har

underlättat  införandet av SVF.

Ett utökat samarbete mellan kliniker anges också som en positiv erfarenhet.

3. Vilka utmaningar ser ni inför kommande SVF 2016?

I stort sett samma som de utmaningar att de fem pilotdiagnoserna inneburit.

Det stora antalet vårdförlopp som ska genomföras under kort tid, ekonomin

en viktig faktor i lansting/regioner med svårt ekonomiskt läge. Tydligare

engagemang i linjen för frågan.
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Ekonomi 

I huvudsak har landstingen/regionerna i Uppsala Örebroregionen gett väldigt 

översiktlig information om hur de statliga medlen använts. De har i de flesta 

fall en betydande del kvar av den första utbetalningen eftersom man kommit 

igång med det faktiska arbetet först under hösten. 

I vissa fall uppger man att kostnaderna kommer  att öka betydligt under 2016 

när man får helårseffekter på exempelvis nyrekryteringar och nyinvesteringar 

av medicinteknisk utrustning.  

Landstingen/regionerna gör olika tolkningar när det gäller möjligheten att 

föra över medel mellan åren 2015 och 2016.   
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1. Syfte och omfattning 

Denna rapport syftar till att redovisa Region Gävleborgs genomförda 

förbättringsarbete, insatta åtgärder och i förekommande fall resultat för hur 

regionen har arbetat enligt den handlingsplan som lämnades in under våren 2015. 

I redovisningen ska det framgå att de fem pilotdiagnosernas standardiserade 

vårdförlopp (SVF) har införts samt knyta an till handlingsplanen, som baserats på 

sju övergripande frågor gällande överenskommelsen mellan regeringen och 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2015.  

  

2. Allmänt  

Regeringen avser att avsätta 500 miljoner kronor per år 2015-2018 för att skapa 

en mer jämlik och tillgänglig cancervård. I januari 2015 träffade regeringen och 

SKL en överenskommelse om kortare väntetider i cancervården (dnr 14/6942). 

 

Målet med regeringens cancersatsning och överenskommelsen är att förbättra 

tillgängligheten inom cancervården genom att korta väntetiderna och minska de 

regionala skillnaderna. På så sätt skapas en mer jämlik cancervård med ökad 

kvalitet. Den viktigaste åtgärden för att åstadkomma detta är att införa ett 

gemensamt nationellt system med SVF. 

 

Region Gävleborg har i enlighet med överenskommelsen beslutat att införa SVF 

samt tagit fram handlingsplan för att införa systemet. 

 

Detta är Region Gävleborgs redovisning för hur de fem pilotdiagnosernas Akut 

myeloisk leukemi (Blodcancer), Huvud- och halscancer, Matstrupe- och 

magsäckscancer, Prostatacancer och Cancer i urinblåsa och urinvägar införts i 
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enlighet med handlingsplanen för att kunna ta del av de medel som fördelas i 

november 2015. 

3. Information och förankring i verksamheten 

I arbetet har det skett löpande uppföljning: 

 Projektledare och projektägare & cancerrådets ordförande har regelbundna 

avstämningsmöten 2 ggr/månad. 

 Projektägare och styrgrupp har rapporteringar och avstämningar via HSL. 

 Projektgruppen har minst möten 2 ggr/månad. 

 Delprojektgrupper har möten minst 1-2 ggr/månad. 

 Delprojektledarna rapporterar fortlöpande till projektledaren. 

 Projektledaren har regelbunden avstämning med kommunikatör som är 

kopplat till projektet och ingår även i ett nätverk av kommunikatörer inom 

RCC Uppsala Örebro avseende den nationella satsningen på cancervård. 

Specifika kommunikationsfrågor kopplat till divisionerna har respektive 

divisionskommunikatör varit till stöd.  

 Information om arbetet finns och uppdateras kontinuerligt på 

Cancerstrategi Gävleborg hemsida både på intranätet och Region 

Gävleborg.  

 Information och dialog har genomförts på: 

o Hälso- och sjukvårdsnämnden  

o Hälso- och sjukvårdsledningen  

o Samtliga divisionsledningar  

o Berörda verksamhetsledningar och chefer inklusive patologi och bild 

& funktion 

o Cancerrådet och dess AU 

o Patientföreningar i Gävleborg 

o Kontaktsjuksköterskor i Gävleborg 

o Samtlig kvalitetssamordnare privat och offentlig samt primärvård 

och specialiserad vård 2ggr/termin. 

o Rådgivningssjuksköterskorna inom primärvård där även privata 

vårdgivare deltar inklusive 1177 i Gävleborg 

o Befintliga dialogmöten inom primärvården där även privata 

vårdgivare och medicinska rådgivare deltar 

o Medicinskarådgivare och chefsläkare samt medicinskrådgivare för 

Hälsovalskontoret i primärvård 

o Arbetsplatsträffar framförallt i berörda verksamheter 

o Nyhetsbrev inom divisionerna och primärvården samt lokal press  

o I förankring har även aktiv dialog och samarbete mot parter i 

Uppsala och Örebro där patienter har sin MDK eller behandling 

utanför länets gränser.  

 

Regelbunden kommunikation har skett med RCC Uppsala Örebro i sakfrågor och 

möten riktade mot arbetet med SVF. Det har varit värdefullt att träffas och ha 

aktiv dialog med övriga inom RCC Uppsala Örebro för att stödja och driva 

arbetet. Aktiv dialog har även förts med utsett stöd av RCC Uppsala Örebro 

http://www.regiongavleborg.se/A-O/Vardgivarportalen/Cancerstrategi-Gavleborg/
http://www.regiongavleborg.se/A-O/Vardgivarportalen/Cancerstrategi-Gavleborg/
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avseende bild och funktion. Däremot har stödet för patologin ej varit aktiv, ingen 

tydlig direkt kontakt har tagits in mot drivande av införandet samt linjen i 

Gävleborg. Här finns möjligheter att förbättra för att hitta former/strategier för 

samarbete och gemensamt utveckla patologin inom RCC Uppsala Örebro för att 

kunna möta dagens och framtida krav/behov med bla kommande SVF.  

 

I arbetet med införandet har en revision genomförts av PwC under pågående 

arbete som vi ser positivt på (Revisionsrapport- Cancervård). Genom att en 

revision sker under pågående arbete ges möjlighet till att kunna få en analys och ta 

till vara resultaten in i arbetet samt att kunna följa upp och skapa möjligheter för 

kommande SVF (länk till rapport PwC hemsida). Att ha en fast arbetsgrupp med 

delprojektledare med regelbundna arbetsmöten har varit framgångsrikt genom att 

kunna förmedla och stödja varandras arbete men även ta fram och lyfta 

gemensamma insatser och sakfrågor. Genom att cancersamordnaren haft täta och 

regelbunden kontakt med projektägare och cancerrådets ordförande har insatser 

och sakfrågor kunnat kommuniceras och lyftas in på rätt nivå i linjen och 

verksamheten. En lärdom som vi tar med oss är att tätare kommunicera 

progress/status på arbetet med verksamheten framförallt med primärvården. 

Fortsatta arbetet behöver tydligare visa på olika parters involvering.  

 

 
 

Projektägare 
Kjell Norman, biträdande 

regiondirektör 

Projektledare 
Per Fessé, Cancersamordnare 

 

Styrgrupp 
HSL 

Referensgrupp 
Cancerrådets AU 

 

 
Projektgrupp 

Anna Eriksson, verksamhetsutvecklare, HSF  

Lars Embäck, samordnare, HSF 
Peter Larsson, Leansamordnare, HSF 

Åsa Celander, samordnare, Administration kirurgi 

Delprojekt 
AML 

blodcancer  

Delprojekt 
Huvud- & 

halscancer  

 

Delprojekt 
Matstrupe- & 

magsäckscancer  

Delprojekt 
Prostata cancer  

Delprojekt 
Cancer i urinblåsa 

& urinvägar 

Delprojekt 
Indikatorer för 

uppföljning 

Kommunikatör 
Lena Säfström, 

informations och 
kommunikationsenhet

en 

 

http://www.regiongavleborg.se/Demokrati-och-insyn/Vem-bestammer/Revisorer/Revision---rapporter-och-berattelser/Revisionsrapporter-2015/
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4. Involvering 

Cancersamordnaren inom Region Gävleborg fick i uppdrag att samordna arbetet 

tillsammans med en arbetsgrupp på fyra personer inom hälso- och sjukvården. 

Arbetsgruppen har fördelat arbetet på sex delprojektgrupper med ansvar för varsitt 

SVF samt indikatorer för uppföljning. Delprojektledaren involverade de 

resurser/möjligheter som fanns för arbetet och skapade en arbetsgrupp för 

respektive delprojekt. Arbetsgruppen bestod av flera professioner från den 

verksamheten som är berörd samt patientföreningar där det finns representantskap 

i Gävleborg. Inom samtliga fem SVF har patienter engagerats/bjudits in via 

framförallt kontaktsjuksköterskorna för dialog och delaktighet, patienterna har 

befunnit sig i olika faser av vårdförloppet. Planen inför 2016 att tidigare göra 

patientrepresentanter delaktiga dvs redan vid planeringen inför 2016 under 

november & december 2015 involvera patientföreningar och 

patientrepresentanter.  

 

Deltagarna i arbetsgrupperna har deltagit utifrån kompetens och haft 

representantskap från primärvård (oavsett privat eller Regionsdriven). I 

framtagandet av gemensam remiss inom primärvården har både offentlig och 

privatvårdgivare deltagit. Inför 2016 kommer arbetet breddas än tydligare mot 

både offentliga och privat aktörer. Inom Cancerstrategi Gävleborg har 

cancerrådets AU och patientföreningar träffar med gemensam dagordning där 

SVF arbetet är en ståendepunkt för status rapportering och input. Under hösten 

inkluderades verksamhetschefen för bild och funktion till projektgruppen för att 

korta kommunikationsvägar och tydliggöra arbetet med bild och funktion. Inför 

kommande och fortsatta arbetet kommer representant från enheten för patologi 

delta i projektgruppen. 

 

Delprojektgrupper Ansvariga Samverkande divisioner el andra 

parter 

AML Blodcancer Åsa Celander Primärvård, Medicin-Psykiatri, 

Diagnostik, Uppsala, Patientförening 

Huvud- & 

halscancer 

Per Fessé Primärvård, Operation, Diagnostik, 

Uppsala, Örebro, Patientförening 

Matstrupe- & 

magsäckscancer 

Anna Eriksson Primärvård, Operation, Diagnostik, 

Aleris, Uppsala, Patientrepresentant 

Prostata cancer Lars Embäck Primärvård, Operation, Aleris, 

Diagnostik, Patientförening  

Cancer i urinblåsa 

& urinvägar 

Peter Larsson Primärvård, Operation, Aleris, 

Diagnostik, Patientrepresentanter 

Indikatorer för 

uppföljning 

Åsa Celander Primärvård, Medicin-Psykiatri, 

Operation, Aleris, Diagnostik, IT 
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5. Stöd till verksamheternas utvecklingsarbete 

Delprojektledarna har arbetat ur ett patient flöde med de aktiva aktörerna från 

primärvård och specialiserad vård i sin arbetsgrupp. Det har funnits stöd i att driva 

arbetet med SVF utifrån definierad modell för framtagning och utveckling av 

flöden ur patientperspektivet från alarmsymtom till uppföljning. Det som även har 

genomförts är att fysiskt ”gå” vårdförloppet från första besöket i primärvården till 

start av behandling.  

 

Genom att inte ha en mängd avvikande rutiner eller dokument lokalt för 

respektive SVF utan att använda nationellt framtagna underlag och hjälpmedel 

ökar möjligheten till nationell följsamhet. I införandet av SVF har tillgång till 

kortversionerna av SVF som är riktade mot primärvården gjorts tillgängliga på 

gemensam web-plats för primärvården, här återfinns även patientinformation som 

skall ges till patienten med kontaktinformation till SVF specifik koordinator. En 

gemensam remiss för SVF har skapats och infördes i slutet på september inom 

primärvården och på remissen finns hänvisning/länk till kortversionerna av SVF 

samt till cancervårds appen. På dialogmöten och utbildningstillfällen med 

involverade professioner sker riktade genomgång av respektive SVF från alarm 

symtom, välgrundad misstanke till start av behandling inom både primärvård och 

specialiserad vård. Detta kommer att fortsätta fortlöpande i en dialog med 

verksamheterna utifrån deras behov av information och utbildning. Gävleborg 

kommer via kontaktsjuksköterskorna förmedla enkäter för att mäta och följa upp 

patientupplevelse inom respektive SVF. För tidigt att leverera entydiga 

svar/upplevelser från de enskilda SVF.  

 

I projektet för hematuri med ny rutin som började januari 2015 har det lämnats ut 

enkäter till patienterna: 

  

Projektgruppen tog fram en mall/definition (bilaga 1) för funktionen koordinator 

inom SVF cancervård till stöd för införandet/etablering på respektive berörd 

enhet/verksamhet. I detta sammanställdes även kontaktuppgifter till 

koordinatorerna för respektive SVF till primärvården, patientinformationen och 

till de aktörer som är involverade i ett SVF utanför Gävleborg bla. Uppsala och 

Örebro. Det har även hämtats in kontaktuppgifter till berörda koordinatorer 

utanför Gävleborg. Koordinatorsfunktionen infördes för samtliga pilot diagnoser i 

samband med att den gemensam remiss för primärvården med patientinformation 

och kontaktuppgifter till koordinator lanserades. Projektgruppen kommer att ha 

fortsatt uppföljning på funktionens roll och möjligheter.  
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Inom AML fanns redan en befintlig rutin som uppdateras efter SVF. Enligt den 

sker en aktiv kontakt från primärvården och patienten får en tid/blir kallad 

omgående till hematologmottagningen för första besök inom 3 kalenderdagar och 

start av SVF.  

 

SVF Huvud- & halscancer har ÖNH mottagningen justerat och ökat sin 

tillgänglighet med riktad mottagning och koordinator kallar in patienten inom 5 

kalenderdagar från mottagen märkt remiss med SVF Huvud- och halscancer.  

Koordinering sker av undersökningar och besök under utredning så att satta 

ledtider hålls. I de genomförda åtgärderna kommer ingåendeledtider ligga i linje 

med SVF, men ej för patologi. 

 

SVF cancer i urinblåsa och urinvägar etablerades i januari där koordinator kallar 

in patienten till avbokade/reserverade tider på utredande enhet från mottagen 

märkt remiss för första besök, bild undersökning och beroende på 

undersökningsresultat preoperativbedömning samma dag och inbokning till 

operation. Faktisk ledtidsmedianen till start av behandling har minskat till 17 från 

56 kalenderdagar.  

 

SVF prostatacancer pga kompetensbrist finns inte avbokade tider i full 

utsträckning. Arbete pågår för att ta fram en strategi för att möta behovet.  

 

SVF matstrupe- och magsäckscancer pga kompetensbrist finns inte avbokade tider 

i full utsträckning. Arbete pågår för att ta fram en strategi för att möta behovet.  

 

I samtliga SVF har kommunikationsvägar och koordinering inom olika enheter 

som är inblandade fram till start av behandling i Region Gävleborg genomlyst och 

säkerställts. Det finns en generell brist att hålla utsatt ledtid inom samtliga SVF 

för patologisvar och arbete pågår med olika aktiviter för att förbättra svarstider. 

För att öka och säkra tillgängligheten för respektive SVF till bild och funktion har 

Gävleborg infört en koordinatorsfunktion på bild och funktion inriktat mot SVF. 

Detta innebär att tumörspecifik koordinator har ett telefonnummer till koordinator 

på bild och funktion och får en tid för undersökning direkt och den tumörspecifika 

koordinatorn ger patienten kallelse till undersökning direkt i handen vid besöket. 

Kallelsen gäller även som färdbiljett inom Gävleborg vilket innebär att alla bild 

och funktions faciliteter är tillgängliga. Dessutom har koordinatorn på bild och 

funktion kunskap om vad som gäller för respektive SVF för att öka flexibilitet och 

säkra att undersökning sker i rätt tid. Inga tider på bild och funktion 

reserveras/avbokas utan ökad flexibilitet i systemet innebär att undersökning inom 

respektive SVF sker inom satta ledtider och minskar risken för 

undanträngningseffekter inom bild och funktion.  
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6. Implementering av de fem standardiserade 
vårdförloppen 

Ingången till de fem pilotdiagnosernas SVF är implementerade med:  

 Gemensam SVF märkt remiss inom primärvården 

 Kortversion SVF för primärvård med kontaktuppgift koordinator är 

etablerade och lätt tillgängliga på flera sätt och medier.   

 Patientinformation med kontaktuppgift till koordinator är etablerad och 

lämnas ut i primärvården både muntligt och skriftligt. 

 Funktionen koordinator för respektive SVF finns på plats. 

 

Utredning till de fem pilotdiagnosernas SVF är implementerade med:  

 Funktionen koordinator är etablerad och koordinerar utredningsförloppet 

för den enskilde patienten. 

 Märkt digital remiss med avsedd SVF till bild och funktion samt patologi.   

 Koordinator på bild och funktion är etablerad samt rutin för kallelse 

hantering med incitament att patienten får kallelse i handen vid besöket på 

utredande enhet tex ÖNH-mottagningen för kommande undersökning/ar 

som även är en resehandling inom Gävleborg.  

 SVF märkning på digital remiss förs över in i patologienehetensinterna IT-

system. Förbättringsarbete pågår och planeras för att förbättra 

tillgänglighet och svarstid. 

 Om annat SVF blir aktuellt tas en direkt kontakt för en aktiv överföring 

och överlämning.  

 Kontaktsjuksköterska erbjuds vid diagnosbesked samt etablering av ”Min 

Vårdplan” som innefattar en rehabiliteringsplan utifrån patientensbehov 

(personcentreradvård). Detta innefattar även understödjande vård. 

 Tillgänglighet konsultation under satt ledtid för utredning tex kardiologisk 

konsultation inför ev operation. 

 Rutin och följsamhet för MDK inom Gävleborg samt för de SVF där 

genomförandet sker i ett annat landsting/region med resulterande 

behandlingsrekommendation. 

 Genomförande av behandlingsbeslut tillsammans med patienten. 

 

Start av behandling till de fem pilotdiagnosernas SVF är implementerade med: 

 Etablerade rutiner och kommunikationsvägar för behandlingsbeslutet till 

berörda enheter inom Gävleborg samt annat landsting/region för 

överföring utan fördröjning av patient till behandlande enhet. Detta 

innefattar även enhet för understödjande och förberedande vård tex 

specialist tandvården.  

 Etablering av tillgänglighet till förberedelser och behandlingstid inför start 

av behandling tex inför extern strålbehandling. 

 Etablerat inkodning av ”välgrundad misstanke” och start av behandling 

samt ingåendeledtider och indikatorer. 
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Uppföljning till de fem pilotdiagnosernas SVF är implementerade med: 

 Etablerat rutiner och kommunikationsvägar för avslutad/genomförd 

behandling till berörda enheter inom Gävleborg samt annat 

landsting/region för överföring utan fördröjning av patient till uppföljande 

enhet.  

 Etablering i följsamhet av kontaktsjuksköterska, ”Min Vårdplan” inklusive 

rehabiliteringsplan och understödjandevård 

 

 

7. Uppföljning av ledtider och indikatorer i 
vårdadministrativa system 

I befintligta IT-administrativa vårdsystem har kodning för ledtider och indikatorer 

implementerats för samtliga SVF. Detta går idag att följa i det vårdadministrativa 

systemet och kan redovisas för de SVF som är inkodade. Att 

rapporteringssystemet fångar upp ingående ledtider och indikatorer korrekt för 

samtliga SVF kommer kvalitetssäkras under oktober till december. Förberedelse 

för kommande SVF 2016 kommer starta upp samtidigt. I detta innefattas även att 

utbilda och stödja i att koda rätt i vårdadministrativa systemet hos berörda 

enheter. Första automatiska överföreningen till den nationella databasen för 

”välgrundad misstanke” till ”start av behandling” kommer att ske i november för 

data som registrerats i oktober 2015. Under januari 2016 kommer Region 

Gävleborg börja publicera rapporter i tabellform för ingåendeledtider samt 

indikatorer på Region Gävleborgs hemsida för de första fem pilotdiagnoserna. 

Tabellerna kommer innehålla nationellt satta mål samt aktuella data för Region 

Gävleborg. Data kommer automatiskt att uppdateras. 

 

8. Ansvar och aktiviteter för att IT- stöd blir 
funktionellt 

För att fånga, följa och följa upp SVF i respektive IT-stöd har arbetet drivits som 

ett enskilt delprojekt. Med stöd av IT-enheten har stödprocesser tagits fram för 

serverdrift och infrastruktur i befintliga vårdadministrativa system. I detta har 

arbete pågått med rapporteringsverktyg som finns för att fånga in inkodningar och 

inrapporteringar i olika IT-vårdsystem som sker inom berörda enheter för 

SVF 1/9-15/10 Startat Utretts Diagnos Avskrivits 
Start av 

behandling 

AML Blodcancer 1   1  

Huvud- & 

halscancer 
9  2   

SVF 1/1-15/10      

Cancer i urinblåsa 

& urinvägar 
75 75 5 67 8 
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respektive SVF. Detta har resulterat i ett IT-stöd att atomiserade rapporter skapas 

som kan styras till riktad publicering på tex Region Gävleborgshemsida samt 

rapportering in till den nationella databasen. I detta har även underlag och stöd till 

användarna tagits fram och stöd från projektgruppen för kodning i 

vårdadministrativa systemen. Stöd från projektgruppen kommer fortsätta ut mot 

verksamheterna för stöd och hjälp i att få fungerande arbete i de 

vårdadministrativa systemen. 

 

9. Införandet av fler standardiserade vårdförlopp 
2016 

Befintlig projektstruktur och grupp kommer kvarstå för arbetet med SVF under 

2016. Projektplan för 2016 lämnas in för godkännande i början på november till 

ägaren. Planering för införandet 2016 startar i november 2015 med berörda 

enheter samt patientrepresentanter och föreningar. Under november och december 

kommer arbetsgrupper samt mötestider för 2016 sättas. Målet är att ytterligare 

10st SVF kommer vara implementerade till 17/6 2016. Resterande 3st SVF 

kommer implementeras under början på hösten 2016.  

 

10. Utmaningar och åtgärder 

En utmaning är kommunikation så att rätt person får rätt information och nivå. I 

detta arbete har vi börjat med att bredda kommunikationen till flera forum samt 

involverade. I detta innefattas riktade genomgångar till berörda enheter som har 

behov av stöd. Tillgänglighet i form av tid för verksamheterna att driva utveckling 

och förbättring är begränsad. Där av kommer planeringen inför 2016 innefatta att 

boka in mötestider redan i november/december 2015 och sätta delatagare till 

respektive arbetsgrupp för allt arbete under 2016. Stor utmaning som kvarstår är 

kompetensbrist och kompetensförsörjning för kända områden. Strategier och 

arbete pågår men ej löst. (Här finns möjlighet att inom RCC Uppsala Örebro att 

öka samarbetet över länsgränserna och gemensamt ser ur ett patientperspektiv för 

att nå de värdebaserade ledtider i respektive SVF.) 

 

Erfarenhet av goda exempel på lösningar:  

 Lösningen med bild och funktion beskrivet tidigare i avsnitt 5 för att öka 

tillgängligheten till bild och funktion utan att skapa undanträngningseffekt.  

 Värdet av och tillgång till patientrepresentanter i arbetet som inte ses som 

en referensgrupp utan är en del av arbetet. 

 Att tillsammans gå vårdförloppet föder ofta lösningar som inte sågs 

tidigare. 

 Att ha en sammanhållen projektgrupp som stöttar upp verksamheten och 

driver arbetet. 
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Utmaningar inför kommande SVF 2016: 

 Kompetensbrist och kompetensförsörjning för kända områden. 

 Tillgänglighet i form av tid för verksamheterna att driva utveckling och 

förbättring. 

 SVF följer inte befintlig organisatoriska strukturer och ekonomiska 

incitament. 

 Otydligt i förvaltningen av ägandeskap och ansvariga för respektive SVF. 

 Utmaning att införa nya rutiner och få följsamhet till dessa. 

 

11. Ekonomi 

Översiktlig bild av hur stimulansmedlen har använts: 

 Projektledare och delprojektledare 

 Arbetsgrupper inom respektive SVF samt ledtider och indikatorer 

 Kommunikatör kopplat till arbetet med SVF. Framtagande av material och 

spridning samt uppdateringar 

 Bild & funktion 

 Patologienheten 

 Framtagande av ny remiss inom primärvården 

 IT förändringar och arbete med serverdrift och infrastruktur 

 Koordinator och kontaktsjuksköterska 

 Arbete med ”Min Vårdplan”, rehabilitering och understödjandevård 

 

Kostnader motsvarande ca 2,6 miljoner som kan komma flyttas över till 2016 

beroende på vad som hinner slutföras för 2015: 

 Kvalitetssäkring av samtliga SVF med överrapportering och drift 

överlämning till ägare och ansvariga inom respektive SVF.  

 Inom SVF prostatacancer kvarstår ett antal aktiviterer med riktat arbete av 

projektgruppen.  

 Arbete kvarstår för ingången till SVF matstrupe- och magsäckscancer till 

beslut om välgrundad misstanke.  

 Aktivering av och genomförande av delprojekt inom patologi som berör 

samtliga SVF förutom AML.  

 Arbete och aktiviteter med ”Min Vårdplan”, rehabilitering och 

understödjande vård. 
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Funktionsbeskrivning för Koordinator till 
standardiserade vårdförlopp 

Uppdragets avgränsning och plats i organisationen 

Funktionen benämns koordinator. Koordinatorn har ett skriftligt uppdrag av 

närmsta chef (VEC/VC) eller motsvarande. 

 

Önskvärd utbildning/kunskap 

Relevant högskoleutbildning, exempelvis leg sjuksköterska. 

Kunskap om den aktuella diagnosen och det standardiserade vårdförloppet. 

God IT-vana. 

 

Funktion 

Koordinatorns roll är att boka in undersökningar inkluderade i de 

standardiserade vårdförloppen samt följa tillgänglighet och aktuella 

väntetider. Koordinatorn har också en roll att säkra att vårdförloppen följs 

och att beställda undersökningar genomförs. 

 

Ingående arbetsuppgifter 

 Vara den person som remittent i första hand kontaktar då de har en 

patient med misstanke/välgrundad misstanke för en cancersjukdom 

som ingår i vårdförloppet. 

 Ta emot och registrera remisser som uppfyller kriterierna för det 

specifika standardiserade vårdförloppet. 

 Boka in tider för undersökning i enlighet med det specifika 

standardiserade vårdförloppet och tillse att undersökningstiderna 

hålls liksom att de i vårdförloppen ingående undersökningarna görs. 

 Boka in tid för återbesök i samband med första besöket samt lämna 

och delge kallelse till patient. 

 Ta kontakt med patienten för att ge patienten undersökningstider 

(kallelser) och förklara utredningsförloppet. 

 Att bevaka inkommande svar från undersökningar och säkerställa att 

svaren tas omhand av ansvarig läkare inom satta ledtider. 

 Hänvisa patienten vidare till t.ex. kontaktsjuksköterska då det finns 

behov av särskilt stöd. 

 Säkerställa aktiva överlämningar till andra vårdgivare, även över 

regionens gränser, och informera patient härom. 



 

Beskrivning   2(2) 

Dokumentnamn:  

 Dokument ID:  Giltigt t.o.m.:  

  Revisionsnr:   

 

 Utskriftsdatum: 2015-10-19 

 

 

 Följa ledtider för vårdförloppen och rapportera vidare till 

verksamhetsansvarig eller motsvarande vid avvikelser. 

 Koordinatorn är tillgängligt året runt, kontorstid, på telefon, måndag 

– fredag, med direktnummer till patient och närstående samt har 

ersättare vid frånvaro. 
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Nationell satsning på kortare väntetider i 

cancervården 

Redovisning i enlighet med överenskommelsen mellan 

regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting 2015 

Regeringen avser att avsätta 500 miljoner kronor per år 2015-2018 för att skapa en 

mer jämlik och tillgänglig cancervård. I januari 2015 träffade regeringen och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse om kortare väntetider i 

cancervården (dnr 14/6942). 

Målet med regeringens cancersatsning och överenskommelsen är att förbättra 

tillgängligheten inom cancervården genom att korta väntetiderna och minska de 

regionala skillnaderna. På så sätt skapas en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet. 

Den viktigaste åtgärden för att åstadkomma detta är att införa ett gemensamt nationellt 

system med standardiserade vårdförlopp (SVF). 

Samtliga landsting/regioner har i enlighet med överenskommelsen beslutat att införa 

SVF. Landstingen/regionerna har även tagit fram handlingsplaner för hur de avser att 

införa systemet. 

De landsting/regioner som senast den 1 november 2015 redovisar hur de fem 

pilotdiagnosernas SVF införts i enlighet med handlingsplanen kommer att kunna ta 

del av de medel som fördelas i november 2015. 

Följande föreslås ingå i landstingens redovisning: 

För att landstingen ska få ta del av höstens medel i enlighet med överenskommelsen 

ska landstingen lämna in en redovisning för hur de har arbetat enligt den 

handlingsplan som lämnades in under våren 2015. I redovisningen ska det framgå att de 

fem pilotdiagnosernas SVF1 har införts. Denna mall ska underlätta 

landstingens/regionernas strukturering av redovisningen så att det blir tydligt hur SVF 

har införts. SKL och Socialdepartementet har gemensamt tagit fram mallen. Parterna 

rekommenderar landstingen att redovisa med stöd av/i enlighet med mallen. 

Enligt överenskommelsen ska redovisningen knyta an till handlingsplanen, som 

baserades på sju övergripande frågor. För att underlätta kopplingen till 

handlingsplanen citeras dessa frågor i rutor under respektive rubrik. De citerade 

frågorna utgör bakgrundsinformation och ska inte besvaras på nytt. 

                                                 
1 Akut myeloisk leukemi, huvud- och halscancer, matstrupe- och magsäckscancer, prostatacancer 

samt cancer i urinblåsa och övre urinvägar 
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Information och förankring i verksamheten 

 

 

 

1. Hur har landstinget/regionen informerat och fört dialog om SVF inom 

verksamheterna i syfte att skapa förankring och ett effektivt införande av de 

fem pilotdiagnosernas SVF? 

 

Landstinget anställde en projektledare på heltid från och med februari 2015, 

för att jobba med ”Kortare väntetider i Cancervården- standardiserat 

vårdförlopp”. Projektledaren har regelbundna möte med Cancerrådets AU var 

14:e dag, sedan införandet av SVF, vilket har varit betydelsefullt för arbetet. 

 

Arbetsutskottet och projektledaren har genomfört ett stort antal 

informationsmöten från högsta politiska ledning och ut i verksamheterna i 

många olika forum enligt den planering som är beskriven i Handlingsplanen. 

Information till: 

 Verksamhetschefer och 1:a linjechefer vid upprepade tillfällen, för 

vidare information i linjen.  

 Landstingstyrelsen och primärvårdsnämnden.  

 Hälsovalsmöten (beställaren för primärvård) där verksamhetschefer 

och medicinska rådgivare deltar både från de landstingsdrivna och från 

de privata vårdcentralerna.  

 Många arbetsplatsträffar både på sjukhusen och på vårdcentraler både 

privat och offentligt drivna. 

 Specialisttandvården. 

 Kontaktsjuksköterskenätverket vid flera tillfällen. Information på 

läkarmöten, arbetsplatsträffar. 

 Nationellt framtagen basinformation har används vid presentationer 

och olika möten. Både Powerpointpresentation och folder. 

 

2. Hur har landstinget/regionen samverkat med regionala cancercentrum (RCC) 

under införandet av SVF och vilka erfarenheter kan ni dela med er av inför 

2016 års arbete? 

 

Vi har regelbundet haft nätverksträffar med projektledare, 

väntetidssamordnare, IT och kommunikation från de sju landstingen i Uppsala 

Örebro regionen. På dessa träffar har erfarenhetsutbyte och diskussioner om 

hur respektive landsting/region inför standardiserat vårdförlopp.  

Hur tänker landstinget/regionen informera och föra dialog om SVF 

inom verksamheterna i syfte att skapa förankring och ett effektivt 

införande av SVF? 
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RCC har vid behov gett stöd och hjälp till projektledarna. RCC har spridit 

information från andra RCC i landet, till nätverket och vi delger varandra 

information i nätverket.   

 

 

 

 

Involvering 

 

 

 

 

1. Hur har landstinget/regionen involverat patientrepresentanter i arbetet med 

SVF? 

 Patientrepresentant finns med i arbetsgruppen för prostatacancer och 

blåscancer. 

 Cancerråds AU har regelbundna träffar med Aurora och 

Näckrosbröderna. Vår uppfattning är att båda föreningarna tycker att 

det är värdefullt med våra träffar. 

 E-post har skickats till alla berörda patientföreningar med önskan om 

att utse personer för patientinvolvering. Gensvaret har varit positivt 

men sedan har det ändå visat sig svårt att hitta representanter till oss.  

 Det pågår ”rekrytering” för att få representanter i SVF arbetet från de 

patientföreningar vi ännu inte har involverade. 

 Patientförening involverad i förbättringsarbetet ”Kvalitetshöjande 

förbättringsinsatser inom cancervården – en fallstudie med fördjupning 

på behov” som genomförts av Anna Oldaeus, tidigare ST-läkare på 

ÖNH-kliniken. Förbättringsarbetet är en masteruppsats och har legat 

till grund för införandet av kontaktsjuksköterskeverksamheten samt 

ytterligare rutiner i cancervården på kliniken. 

 

2. Hur har landstinget/regionen involverat representanter från de privata 

vårdgivarna i arbetet med SVF? 

 Vi har bjudit in till särskilda informationsluncher, samt använt de 

forum som finns för primärvårdens chefer där både privata och 

landstingsdrivna primärvården träffas med beställaren. 

 Dialog med privata vårdcentraler har skett på likartat sätt som med 

offentliga. Dvs information om införande av SVF samt ändringar i 

rutiner avseende detta, bland annat i vårdöverenskommelsen mellan 

primärvård och ÖNH-kliniken. 

 Dialog och diskussion inledd med den enda privata ÖNH-mottagningen 

i länet.  

 

Hur avser landstinget/regionen involvera patientrepresentanter och 

representanter från de privata vårdgivarna i arbetet med SVF? 
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Stöd till verksamheternas utvecklingsarbete 

1. Hur har stödet inom landstinget/regionen sett ut för införandet av välgrundad 

misstanke i primärvården och den specialiserade vården?  

 

Cancerrådet har uppdraget till verksamhethetscheferna att utse representanter 

till arbetsgrupper för de fem vårdförloppen.  

 

Arbetsgrupperna består av en processledare (specialistläkare) och en 

processtödjare (oftast en kontaktsjuksköterska) företrädesvis inte från samma 

profession. Arbetsgruppen består av läkare, kontaktsjuksköterskor, medicinska 

sekreterare från respektive specialitet som är involverad i vårdförloppet, vidare 

är radiologen och paramedicin representerade i grupperna.  

 

Projektledaren och en metodstödjare från Utvecklingsenheten har deltagit i 

arbetsgruppsmötena/workshop där första mötet gjort en flödeskartläggning av 

nuläget, därefter har grupperna gjort en handlingsplan utifrån vad som behöver 

förbättras i vårdförloppet för att kunna införa SVF.  

Projektledaren/metodstödjare har bistått med kunskapsstöd, 

dokumentationshjälp, mötesinbjudningar, lokal- och fikabeställningar etc. 

 

Riktade möten till primärvården.  

Primärvården har även en representant i Cancerrådet. 

Frastexter avseende alarmsymtom/välgrundad misstanke ”införda” i 

allmänremiss för att stödja SVF förloppet under oktober. 

 

- Vilka första observationer har ni gjort avseende effekter utifrån patient- 

och verksamhetsperspektiv efter införande av SVF?  

 

De första reaktionerna från primärvården, den specialiserade vården på 

sjukhusen samt patientföreträdare är överlag positiva. Synpunkterna är att 

det är tydligt bra och bra med ett standardiserat omhändertagande. Dock 

betraktas en del av ledtider som finns i förloppen som mycket snäva mot 

vad man har/hade. Ligger en stor utmaning att effektivisera våra flöden. 

 

2. Hur har landstinget/regionen löst införandet av koordinatorfunktion för 

respektive diagnosspecifikt SVF? 

- Hur har landstinget/regionen definierat koordinatorfunktionens uppdrag? 

 

Hur avser landstinget/regionen att stödja verksamheternas utvecklingsarbete 

med införandet av välgrundad misstanke i primärvården och den 

specialiserade vården, införande av koordinatorfunktion och 

obokade/reserverade tider? Det gäller både offentliga och privata vårdgivare. 
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Initialt genom arbetet i respektive processgrupp. Flera enheter har redan 

jobbat på att optimera sina flöden och har standardiserat flera flöden i 

omhändertagandet för att rätt person ska göra rätt saker. Vi har identifierat 

koordinatorn som en vårdens kontaktfunktion för bokningar, reservera 

tider etc., så som kontaktsjuksköterskan är patientens kontakperson. 

 

Landstingsövergripande funktionsbeskrivning kommer att fastställas inom 

kort. 

 

 

- Vid vilken tidpunkt infördes koordinatorfunktionen för respektive 

pilotdiagnos? 

 

Klart för AML= hematologjouren. Dock pågår intensiva diskussioner hur 

man ska införa en koordinatorsfunktion nu när det kommer fler SVF som 

berör medicinklinikerna.  

ÖNH har gjort så här från och med 4 oktober-Funktionen delas av 

kontaktsjuksköterskor ansvariga för respektive patient samt medicinska 

sekreterarna. Kontaktsjuksköterskan närvarar vid nybesök och återbesök 

och är behjälplig med stöd och information till patienten, samt utgör en 

extra kontrollfunktion att alla undersökningar beställs och återbesök bokas 

in. En annan koordinatorsfunktion fylls av den medicinska sekreteraren 

som varje morgon inför ett återbesök kontrollerar att önskade resultat finns 

tillgängliga samt att den förbokade tiden för dagen utnyttjas. Den 

medicinska sekreteraren är också involverad i bokandet och kallandet av de 

patienter som ska ingå i SVF. 

Prostatacancer, cancer i urinblåsa och matstrups- och magsäckscancer gör 

på liknande sätt som ÖNH just nu. Överläggningar pågår om hur man 

riggar koordinatorsfunktionen på kirurg- och urologklinikerna i länet. 

 

Vilka första observationer har ni gjort avseende effekter utifrån patient- 

och verksamhetsperspektiv efter införande av SVF?  

 

Överlag mycket positiva reaktioner. Alla verkar tycka att det är bra 

satsning även om det finns utmaningar att klara ledtiderna på många håll. 

Men intentionen är alla väldigt positiva till. 

 

 

3. Hur har landstinget/regionen löst obokade/reserverade tider för respektive 

pilotdiagnos? 

 

Varje vårdförlopp har genom produktionsplanering (baserad på tillgängliga 

historiska uppgifter) i respektive vårdförlopps olika delar uppskattat behovet 
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av nybesökstider och röntgentider etc. och reserverat ett antal obokade tider för 

vårdförloppets räkning. (Inte helt klart för alla men detta arbete pågår 

intensivt) 

 

- Vilka första observationer har ni gjort avseende effekter utifrån patient- 

och verksamhetsperspektiv efter införande av SVF?  

 

- Samordnat med röntgen för att kunna få rtg-tider så fort som möjligt 

efter att en välgrundad misstanke uppstått. Röntgen tillhandahåller 

undersökning och utlåtande inom 10 dagar. Länets röntgenkliniker har 

anpassat sitt tidbokningssystem för att ta fram prioritering ”1v” dvs att 

undersökning utförs inom en vecka. 

- Vissa oklarheter kring hur hantera resistenser i huvud/hals-region som 

inte är ÖNH-cancer, exempelvis thyroideaförändringar och lymfom. För 

tidigt att säga ännu hur stort detta problem kommer vara. 

- Farhågor från Unilabs som är den leverantör som står för 

PAD/cytologi-svar kring om de kommer ha möjlighet att bistå med 

snabbsvar på alla de patienter som kommer ingå i SVF. Gäller ju givetvis 

samtliga diagnosgrupper som ingår i detta. Av stor vikt att samordna med 

denna enhet då det kommer påverka samtliga standardiserade vårdförlopp. 

 

Implementering av de fem standardiserade vårdförloppen 

1. Om och i så fall hur har landstinget/regionen implementerat de fem 

pilotdiagnosernas SVF under 2015?  

 

 

Inkludera om möjligt följande i beskrivningen: 

- Hur många patienter har startat utredning i respektive SVF efter beslut om 

välgrundad misstanke (ange tidsperiod 2015)?  

o AML-  En patient. 

o Huvud- hals cancer – Tre patienter – hittills där välgrundad 

misstanke uppstått och SVF har startat: 

o Matstrupe- och magsäckscancer: Två patienter inkluderade men är 

fortfarande i utredningsfasen.   

o Prostatacancer – tio patienter har startat utredning enligt SVF. 

o Cancer i urinblåsa och övre urinvägar- tre patienter har startad 

utredning enligt SVF.   

 

- Hur många av de patienter som utretts med SVF har fått diagnosen: 

 Akut myeloisk leukemi 

En AML- pt sedan införandet. 

Hur avser landstinget/regionen implementera de fem pilotdiagnosernas SVF 

under 2015? 
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 Huvud- och halscancer; Noll patienter som fått diagnosen 

huvud/halscancer: Noll patienter som inlett behandling 

 Prostatacancer: Fyra har hunnit få diagnos. 

 Cancer i urinblåsa och övre urinvägar: 

 

- Hur många patienter inom respektive SVF har avslutats genom start av 

behandling? - 

 

- Hur många patienter har avslutat SVF av annan anledning exempelvis av 

medicinska skäl eller annat? - 

-  

Finns delar av SVF som inte implementerats och hur ser tidplanen ut för att 

det ska genomföras?  

 AML och huvud- halscancer har införts. 

Matstrups- och magsäckscancer införs under oktober.  

 

Prostatacancer, Cancer i urinblåsan och övre urinvägar håller också på 

att införas från och med oktober/november,  

 

- Finns det rutiner för överföring utan fördröjning av patient till behandlande 

enhet när denna är annan än utredande? 

o Matstrups- och magsäckscancer – Rutin framtagen och 

förhoppningen är att denna kommer att fungera fullt ut fr. o. m. 

vecka 48 när den ”nya” MDK startar upp med alla aktörer 

involverade (kirurg, onkolog, patolog, radiolog).  

 

o Huvud- hals cancer -Utveckla samarbete med USÖ dit vi 

vidareremitterar huvud/halscancer för behandling. Finns ett 

välfungerande samarbete i nuläget med fasta rutiner. Möte planerat 

senare i höst för att se om detta samarbete går att förbättra 

ytterligare. 

 

Implementering SVF ÖNH-kliniken 

Följande nya rutiner och åtgärder har genomförts på ÖNH-klinikens tre mottagningar 

(MSE, NLN, KSK) i länet: 

- Fasta mottagningstider har införts på respektive mottagning dit patienter som 

ska ingå i SVF kan bokas för nybesök med kort varsel samt återbesök. 

Nybesöket ska ske inom 5 dagar efter remissankomst. Patienten får tiden för 

åb i samband med nybesöket. Åb ska ske 5 dagar efter nybesöket. 

Kontaktssjuksköterska med på båda besöken.  

- Ändrat rutiner för finnålspunktion samt px så att detta sker direkt på första 

besöket på alla länets mottagningar. 
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- Samordnat med röntgen för att kunna få rtg-tider så fort som möjligt efter att 

en välgrundad misstanke uppstått. Röntgen tillhandahåller undersökning och 

utlåtande inom 10 dagar. 

- Ytterligare fortbildning av kontaktsjuksköterskor under hösten. 

Kontaktsjuksköterskeverksamheten är något som har startats upp sedan 

tidigare. 

- Utbildning av läkargruppen i finnålspunktion samt ultraljudsundersökning 

under hösten. 

- Inköp av ultraljudsapparat för att bland annat förbättra kvaliteten på 

provpunktioner 

- Inlett samordning av paramedicinska resurser. Bla utsett en ansvarig logoped. 

- Samordning mellan de olika mottagningarna i länet för att införa samma 

rutiner gällande remissvar från patologen, vidareremittering för behandling, 

tidbokning och andra logistiska moment. 

Ovanstående arbetssätt har implementerats v 41.  

Uppföljning av ledtider och indikatorer i vårdadministrativa system 

 

1. Hur har landstinget/regionen tillsett att SVF från välgrundad misstanke till 

start av behandling går att följa i de vårdadministrativa systemen? Finns 

åtgärder som ska genomföras för att uppföljningen ska kunna ske och hur ser 

tidplanen för dessa ut?  

 

Vi har i testmiljö provat att lägga in frastexter avseende alarmsymtom som ska 

användas i allmänremissen och undersökt om det fungerar även när det blir 13 

förlopp ytterligare. Testerna har utfallit positivt, så nu har vi på bred front 

informerat respektive systemsamordnare i berörda verksamheter och inför dem 

under oktober månad. 

 

KVÅ- koderna är inlagda i vårt journalsystem sedan slutet av september och 

här pågår arbete med rutinbeskrivning och implementering för fullt. 

Vi hoppas kunna leverera några uppgifter manuellt till Signe i början av 

november. 

 

Rutiner för registrering håller just nu på att utformas i arbetsgrupperna för 

respektive vårdförlopp med målsättning att vara klara under oktober månad. 

 

2. Vilka av de nationella ledtiderna kan redovisas via vårdadministrativt system 

för SVF vid rapportskrivandet?  

Tyvärr inga ännu men vi har riggat för att det ska fungera börja fungera från 

november 2015. 
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Ansvar och aktiviteter för att IT- stöd blir funktionellt 

1. Hur har landstinget/regionen utvecklat de stödprocesser som behövs för att 

följa och följa upp SVF i respektive IT-stöd?   

 

Ledtidssamordnare, projektledare och vårddokumentationsansvariga har haft 

regelbundna möten för att utveckla det som är möjligt med det gamla IT-stöd 

som idag finns. 

 

Införandet av fler standardiserade vårdförlopp 2016 

1. Hur har landstinget/regionen planerat för införandet av fler SVF 2016?  

 

Starta arbetsgrupper för de nya förloppen så snart det nya SVF är fasställda på 

ungefär samma sätt som vi gjort med de fem första. I den mån man kan 

använda samma eller nästan samma konstellation på arbetsgrupperna kommer 

det att göras för att vara så effektiv som möjligt 

Processledare, processtödjare, tvärprofessionella arbetsgrupper som gör 

nulägesanalys och ser över förbättringsområden för att klara SVF, med stöd 

från Projektledare och metodstödjare från Utvecklingsenheten. 

 

2. Hur har landstinget/regionen samverkat och löst övergångar för patienter som 

går över landstingsgränserna? 

 

Matstrups- och magsäckscancer – Patienter som remitterar tas alltid upp på 

konferens med Karolinska Huddinge, men den kommer att bli något förändrad 

då våra pat dras på vår konferens först och sedan remitteras vidare om pat 

bedöms operabel.  

Utmaningar och åtgärder  

 Vilka har varit de stora utmaningarna vid införandet av de fem första SVF och 

hur har ni hanterat dem? 

 Brist på vårdplatser och operationskapacitet, gör det svårt att hålla 

önskvärda nationella mätpunkter. R/T brist på sjuksköterskor på 

vårdavdelningar, operation, brist på urologer mfl… 

 Att klara ledtiderna för radiologi är en utmaning 

 Obokade tider i en pressad vardag på mottagningarna 

Hur avser landstinget/regionen definiera ansvar och aktiviteter för att utveckla 

och införa stödprocesser för att följa och följa upp SVF i landstingens IT – stöd? 

Hur avser landstinget/regionen planera för införande av fler SVF 2016?  
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 Brist på endoskopister 

 Leverans av patologitider. Avtal med Unilabs – diskussion om 

ytterligare en nivå på svarstider idag är det akut och resten (80 % inom 

10 dgr) 

 Att genomföra koordinatorsfunktionen, tydliggöra skillnader mellan 

kontaktsjuksköterska/ koordinator.  

 Att frigöra tid från produktionen för få verksamhetsföreträdare för 

verksamhetsutveckling för att genomföra SVF. 

 Informationsspridning i alla berörda verksamhet ned på 

individnivå/genomförarnivå.  

 Utmaning att få primärvården att välja att använda sig av frastexterna 

för SVF – går inte att ha tvingande 

 IT- lösning svår med gammalt system svårt att få in alla uppgifter i en 

standardremiss med automatik och en smidig lösning. Önskan att ha en 

standardiserat allmänremiss med allt innehåll enligt SVF som 

egentligen krävs. Ej möjligt i befintligt system, kommer inte att gå på 

minst fem år då ett nytt system är upphandlat. 

 

 Webb/Intranät – Var lägga nationellt styrande dokument med vissa 

landstings/regionsspecifika uppgifter? 

 

 Svårt att mäta ledtider i olika system 

 

 Vilka goda exempel på lösningar har ni erfarenhet av från införandet under 

2015?  

a. Vi har haft god användning av det kliniska processarbetet som 

landstinget jobbat med under 3 år, där bl.a. prostatacancerprocessen 

varit en av de kliniska vårdprocesserna i Cancerprocessen. 

b. Stort engagemang i frågan på alla nivåer. 

  

 Vilka utmaningar ser ni inför kommande SVF 2016?  

 

 Brist på vårdplatser och operationskapacitet, gör det svårt att hålla 

önskvärda nationella mätpunkter. R/T brist på sjuksköterskor på 

vårdavdelningar, operation, brist på specialistläkare 

 Att klara ledtiderna för radiologi är en utmaning 

 Obokade tider i en pressad vardag på mottagningarna 

 Brist på endoskopister 

 Svårt att mäta ledtider i olika system.Våra IT-system stödjer inte våra 

behov se ovan. 

Ekonomi 

Ge en översiktlig bild av hur stimulansmedlen har använts (exempelvis projektmedel, 

medel för åtgärdande av tillgänglighet och andra utmaningar, medel för införande av 
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koordinatorsfunktion) och vad återstående stimulansmedel kommer att användas till. 

Hur mycket medel från 2015 kommer att överföras till 2016? 

1/5 av medlen har finansierat projektledare och delprojektledare samt till att ersätta 

klinikerna för de sjuksköterskor som går Kontaktsjuksköterskeutbildning 7, 5 HP 

under 2015.  

4/5 av stimulansmedlen har utbetalats till enheterna som är involverade i de fem 

vårdförloppen, för att förbereda och implementera det nya arbetssättet med SVF. Så 

att processledare, processtödjare och övriga deltagare i arbetsgrupper kunnat 

frikopplas för att göra nulägesanalys och jobbat fram handlingsplaner. Detta arbete har 

varit en förutsättning för att kunna jobba med införandet av SVF för varje vårdförlopp 

och detta arbete pågår för fullt. I respektive vårdförlopp har handlingsplanerna tagits 

fram där de har identifierat flaskhalsar för vårdförloppet och vad som behöver 

förbättras för att optimera flödet. En del i arbetet har varit att hitta system för 

bokade/reserverade tider för att underlätta koordinatorsfunktionen. En annan del att 

kunna tillgodose att det finns kontaktsjuksköterska i alla fem vårdförlopp och att min 

vårdplan skrivs i de införda SVF och ges till patienten. 

Pengar har även använts till inköp av viss utrustning och kökortningsinsatser med 

kvällsmottagning men även för att komma ikapp med registrering i kvalitetsregister. 

Om vi får medel utbetalda i november måste de kunna får reserveras till användning 

under första delen av 2016. Om inte det är möjligt, kommer pengarna att gå till Hälso- 

och sjukvårdens budgetunderskott, vilket inte kan anses som rätt användning av 

stimulansmedlen! 

Vi planerar att använda pengarna på likvärdigt sätt som vi gjorde med den första 

utbetalningen. 

Hur medlen har använts kommer inte att påverka utbetalning av medel i november 

2015 men är av värde inför diskussion av ny överenskommelse mellan regeringen och 

SKL 2016. 
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Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården genom införande av 

standardiserade vårdförlopp 

Redovisning från Akademiska sjukhuset och landstinget i Uppsala län i enlighet 

med överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting 

2015. 

SKL:s Dnr 14/6942 

 

Nedanstående punkter har besvarats tidigare: Även inklippta nedan. 

• Information och förankring i verksamheten 

• Involvering 

• Stöd till verksamheternas utvecklingsarbete 

• Implementering av de fem standardiserade vårdförloppen 

• Uppföljning av ledtider och indikatorer i vårdadministrativa system 

• Ansvar och aktiviteter för att IT- stöd blir funktionellt 

• Införandet av fler standardiserade vårdförlopp 2016 

• Utmaningar och åtgärder 

 

Ekonomi 

 

Översiktligt har stimulansmedlen under 2015 använts enlig nedanstående sammanställning. 

Sammanställningen omfattar inte det landstingsövergripande processarbetet, utan fokuserar 

framför allt på det arbete som hittills hunnit genomföras vid Akademiska sjukhuset samt 

något av arbetet vid lasarettet i Enköping och i det landstingsövergripande ledtidsarbetet. 

Redogörelsen inkluderar även visst förberedande arbete för kommande standardiserade 

vårdförlopp. Registreringen av deltagande i utvecklingsarbetet har varierat, varför 

nedanstående siffror måste betraktas som ett, sannolikt lägsta, estimat. 

 

► Analys, processarbete, framtagande av utfallsmått där så är relevant, intern 

kommunikation och förankring, validering och utvärdering: 

Ge en översiktlig bild av hur stimulansmedlen har använts (exempelvis projektmedel, medel för 

åtgärdande av tillgänglighet och andra utmaningar, medel för införande av koordinatorsfunktion) 

och vad återstående stimulansmedel kommer att användas till. Hur mycket medel från 2015 

kommer att överföras till 2016?  

Hur medlen har använts kommer inte att påverka utbetalning av medel i november 2015 men är av 

värde inför diskussion av ny överenskommelse mellan regeringen och SKL 2016. 
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•Processledning: 

Läkartid: Motsvarande 1,65 heltidstjänster                                             

Ssk/BMA-tid: Motsvarande 0,9 heltidstjänster                                       

Övrig personal: Motsvarande 0,2 heltidstjänster                                     

Extern konsulttid:                                                                                   

•Medverkan av övrig personal: 

Läkare/ssk/paramedicin/usk/admin                                                         

Totalt:                                                                                                     Ca 3,250 mkr 

► Införande av koordinatorsfunktion.  

Inom vissa områden kombineras koordinatorsfunktionen med kontaktsköterskeuppgifter. 

Inom andra pågår rekryteringen under hösten 2015. 

Beräknad kostnad för 2015:                                                                   Ca 0,500 mkr 

 

► Samordning av ledtidsarbete. 

Beräknad kostnad för 2015:                                                                    Ca 0.100 mkr 

 

► Övergripande projektsamordning. 

Ledning:                                                                                                   

Övergripande processledare:                                                                    

Samordnare:                                                                                              

Totalt:                                                                                                      Ca 0.700 mkr 

 

►Tillgänglighetsåtgärder. 

Personalförstärkning 

Övrigt                                                                                                       Ca 0.150 mkr 

 

►Utbildnings- och informationsinsatser. 

                                                                                                                 Ca 0.100 mkr 

 

▬ Summa                                                                                                 Ca 4.800 mkr 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Av de medel som tilldelats Akademiska sjukhuset önskas ca 3,4 miljoner kronor överföras 

till 2016, då rekrytering och andra åtgärder kommit längre.  

Nedan beskrivs översiktligt planerade insatser för 2016: 

 

► Fortsatt utveckling av vårdadministrativa system. 

Utveckling, anpassning, testning, implementering. 

Beräknad årskostnad (personal + externa kostnader)                               ca 2.000 mkr 

► Övergripande projektsamordning. 

Ledning, övergripande processledare, samordnare.                                                                                               

Beräknad årskostnad:                                                                                ca 1.250 mkr 

► Analys, processarbete, framtagande av utfallsmått där så är relevant, intern 

kommunikation och förankring, validering och utvärdering: 

Beräknad årskostnad:                                                                                ca 3.500 mkr 

► Fortsatt införande av koordinatorer (6 st) 

Beräknad årskostnad:                                                                                ca 3.000 mkr 
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► Utbildnings- och informationsinsatser. 

Beräknad årskostnad:                                                                                ca 0.500 mkr 

► Tillgänglighetsåtgärder (ffa personalförstärkning) 

Beräknad årskostnad:                                                                                ca 5.000 mkr 

► Övrigt. 

Beräknad årskostnad:                                                                                ca 0250 mkr 

 

 

Björn Ekmehag 

Bitr sjukhusdirektör 

Akademiska sjukhuset 

Samordnare 

Landstinget i Uppsala län 

 

Tidigare inrapporterade svar: 

 

 Information och förankring i verksamheten 

1. I fyra av fem processer har en aktiv dialog förts inom verksamheten; där 

informationen inte fungerat optimalt har man inte heller kommit lika långt med 

SVF.  

2. I samarbetet med RCC ses en tydlig koppling mellan hur involverade de fem 

processledarna varit i RCC´s verksamhet och hur väl man uppfattar engagemang 

från RCC´s sida.  Även här har fyra av fem processledare upplevt ett bra samarbete. 

Det framgår dock tydligt att man från verksamheterna önskar ett än större samarbete 

och mer praktiskt stöd från RCC i arbetet med SVF-införandet. 

 

Involvering 

1. Patientrepresentation har funnits med i olika former inom alla fem diagnoser. 

2. Privata vårdgivare är i princip ännu inte involverade överhuvudtaget; samtal förs 

med privata aktörer inom primärvården. 

 

Stöd till verksamheternas utvecklingsarbete 

1. Inom de områden där man kommit igång med SVF på allvar kan man ur 

patientperspektiv se positiva effekter i form av fler antal nöjda patienter; väntetider 

har kunnat kortas ned betydligt. En negativ aspekt ur patientperspektiv är att tumör-

återbesöken fått längre väntetid. Ur verksamhetsperspektiv har processarbetet 

upplevts som något positivt där man tillsammans, tvärprofessionellt, kunnat arbeta 

fram nya, smidigare arbetsrutiner.  Däremot har nya arbetssätt och rutiner lett till ett 

ökat resursbehov som inte har kunnat åtgärdas ännu och detta skapar en viss 

frustration. 

2. Koordinator finns; i en del fall är kontaktsjuksköterskan och koordinatorn en och 

samma person. Gemensam arbetsbeskrivning är under framtagande.  Inom ett 

verksamhetsområde pågår fortfarande rekrytering av koordinator, se 

sammanställning nedan. 

Huvud-hals: har haft koordinator sedan 1/10 

Matstrupe/ventrikel: kontaktsjuksköterskan och koordinatorn är en person, detta arbetssätt 

har man haft sedan ca 1,5 år tillbaka. 

AML: ej nödvändigt då detta är en väldigt liten patientgrupp 
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Prostataca: rekrytering pågår 

Urinblåseca: rekrytering pågår 

3. Inom alla pilotdiagnoser har man infört obokade/reserverade tider, se nedan. 

Huvud-halsca: det finns reserverade tider som kan bokas till andra patienter om de 

fortfarande är tomma 1,5 dygn innan. Leder ofrånkomligen till att en del tider förblir 

outnyttjade, men man har svårt att hitta en annan lösning. 

Matstrupe/ventrikelca: man har inrättat en särskild cancermottagning som i första hand 

bemannas av en specifik läkare med cancererfarenhet. Även denna lösning leder till en del 

mottagningsluckor, dessutom har det genererat ett ökat läkarbehov. 

Prostataca/urinblåseca: en tid per dag är reserverad för dessa patienter, fungerar bra. 

AML: det finns f.n inget behov av reserverade tider då detta är en väldigt liten patientgrupp. 

 

Implementering av de fem SVF 

 

1. Nedan följer en sammanställning av implementering och antal patienter som 

startat respektive avslutat SVF: 

Huvud-halsca: sedan SVF-starten på kliniken har 16 patienter inkluderats i förloppet, 3 st 

har fått diagnosen huvud-halscancer och 1 patient har avslutats genom start av behandling, 

inga patienter har avslutats av annan anledning. 

Matstrupe/ventrikel: omöjligt att ange ett exakt antal patienter som startat SVF beroende på 

svårigheter att ange exakt tidpunkt för start av SVF då denna patientgrupp kan komma in i 

systemet via fyra olika ingångar. Man arbetar som bäst tillsammans med EPJ på en lösning 

för detta.  Ca 30-40 patienter har fått diagnosen matstrupe/ventrikelcancer och i princip alla 

har avslutat SVF genom start av behandling. Endast ett fåtal har avslutats p.g.a annan 

anledning.  

AML: Då man inte kommit igång riktigt med SVF ännu lämnas denna fråga obesvarad. 

Antal AML-diagnostiserade patienter är 12 st och av dessa 12 kan man från kliniken inte 

svara på hur många som avslutats genom start av behandling eller av andra orsaker. 

Prostataca/urinblåseca: Då man inte kommit igång med SVF ännu är det omöjligt att uppge 

antal patienter i processen.  Däremot finns det siffror på hur många patienter som 

diagnostiserats med respektive tillstånd;  

Prostatacancer:                 144 st 

Urinblåsecancer:                81 st 

Cancer i övre urinvägarna: 10 st 

 

Inom urologin på Kirurgiskt centrum, Lasarettet i Enköping har man startat upp arbetet med 

två standardiserade vårdförlopp 

Blåscancer 

Prostatacancer 

 

Rutiner för överföring utan fördröjning av patienter mellan enheter både lokalt och inom 

regionen finns och fungerar väl. 

 

Sammanfattningsvis är SVF inte fullständigt implementerat inom alla fem 

diagnosgrupperna. Någon specifik tidsplan för införandet finns i nuläget inte, men man 

önskar förstås komma igång så snart det går. Ännu återstår en del praktiska problem i 

journalsystemet vilket man arbetar på. Tidplanen blir beroende av att dessa löses. 
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Uppföljning av ledtider och indikatorer i vårdadministrativa system 

1. Den välgrundade misstanken kommer att registreras utifrån datum för när remiss är 

skickad från initierande läkare. Den välgrundade misstanken kommer att registreras 

vid den specialiserade vårdens remisshantering då detta framgår av remiss från 

primärvård/remittent. Landstinget har informerat Primärvården vid möte om SVF i 

Primärvårdsrådet.  

Behov av att utveckla remiss för SVF ses över. Behov finns att undersöka hur en 

dokumentationsmall för minskad administration skulle kunna se ut.  

Landstinget har infogat den nationella KVÅ- kodningen i det administrativa 

patientjournalföringssystemet. Utbildning av läkare och sekreterare samt andra med 

administrativt ansvar för SVF behövs. Uppföljning av teknik vid kodöverföringen planeras 

till november.  

2. Inga rapporter är klara före november 2015. 

 

 

Ansvar och aktiviteter för att IT-stöd blir funktionellt 

På Akademiska sjukhuset finns en organisation (EPJ) som arbetar intensivt med att utveckla 

och förbättra det vårdadministrativa systemet (Cosmic). Det som framkommit under 

införandet av de fem första SVF-diagnoserna är att EPJ/IT skulle ha behövt inkluderas 

tidigare i processen för att i samarbete med verksamheterna identifiera och åtgärda de 

problem som uppstått under implementeringen. På så sätt hade man även kunnat spara tid. 

 

Införandet av fler standardiserade vårdförlopp 2016 

Nästa fem diagnosgrupper är redan klara, processledare finns utsedda för dem alla. För 

patienter som förflyttas över landstingsgränserna är det i skrivande stund ännu oklart hur 

detta löses inom ramen för SVF-projektet då de olika journalsystemen i landstingen inte är 

enhetliga. 

 

Utmaningar och åtgärder  

Utmaningarna har varit flera; bristen på röntgentider har länge varit ett problem där man nu 

tycker sig kunna se en långsam förbättring. Inom röntgenavdelningen har man sedan 1/9-15 

anställt flera koordinatorer med daglig telefontid mellan 8-16 och som från sin position kan 

ha en bra helhetssyn och vara länken till koordinatorerna/kontaktsjuksköterskorna ute i 

verksamheten.  Dessutom är detta ett bra system för att minimera uppkomsten av onödiga 

bokningsluckor på röntgen. Det finns också en möjlighet för remittenten att uppge 

”cancerspår” på remissen för att på så sätt få en snabb röntgentid.  Däremot är det för tidigt 

att säga hur många fler patienter detta kommer att generera framöver och vad det får för 

effekt på röntgens arbetsbörda. 

Även patologen har inrättat en möjlighet för verksamheterna att önska förtur på 

cancerutredningar, en tjänst som till en början överutnyttjades då det inte framgått 

tillräckligt tydligt att detta endast gällde de fem diagnosgrupperna för SVF. Man har 

identifierat en viss risk att benigna utredningar får längre väntetider, dock finns det ett 

förslag på alternativa sätt för begäran om PAD-svar så att man kan särskilja 

cancerutredningar från andra icke-maligna akuta utredningar.  

Ökade resurser har krävts för att kunna ta itu med den höjda arbetsbelastningen och 

utmaningen nu är att både behålla de patologer som anställts och att kunna nyrekrytera.  

Ute i verksamheterna är den sammanlagda upplevelsen av SVF-införandet positiv; genom 

process-kartläggningen har man kunnat identifiera och åtgärda s.k flaskhalsar och nya, 
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effektivare arbetsmetoder har kunnat tas fram tvärprofessionellt, något som upplevts som 

stimulerande för hela arbetsgruppen. 

Däremot är man överens om att informationsflödet mellan exempelvis EPJ – 

sjukhusledningen – sekreterarorganisationen - verksamheterna har varit bristfälligt. 

Det finns ideér och förslag på lösningar för att underlätta införandet av nästa fem SVF, bl.a 

vore det bra om representanter från EPJ och sekreterarorganisationen var med från början i 

processarbetet. 

Angående bristen på kommunikation/information så finns det fr.o.m 1/10 en projektledare 

tillsatt för att fungera som en länk mellan verksamheterna, EPJ, sekreterarorganisationen 

och sjukhusledningen.  Denna position var inte tillsatt när de första fem SVF satte igång i 

våras. 

 

 

 

Maria Aslani 

Processledare 

 

 

Björn Ekmehag 

Biträdande sjukhusdirektör 

Akademiska sjukhuset 

Samordnare 

Landstinget i Uppsala län 
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 Socialdepartementet 

Redovisning -  
standardiserade vårdförlopp (SVF) 

 

Information och förankring i verksamheten 

1. Hur har landstinget/regionen informerat och fört dialog om SVF inom 

verksamheterna i syfte att skapa förankring och ett effektivt införande 

av de fem pilotdiagnosernas SVF? 

För att skapa en god förankring i hela verksamheten bildades initialt en ar-

betsgrupp som bestod av ordförande och samordnare i Cancerrådet, kom-

munikationsansvarig, förbättringsledare och ledtidsansvarig. En särskild 

kommunikationsplan togs fram för införandet av standardiserade vårdför-

lopp (SVF) i Landstinget i Värmland.  

Ett antal aktiviteter har genomförts via landstingets ordinarie kanaler. All-

män information om införandet av SVF har getts på intranätet Livlinan och i 

nyhetsbrevet Chef ett flertal gånger, främst under våren 2015.  På landsting-

ets externa hemsida finns särskild information samlad för andra vårdgivare 

och samarbetspartners både allmänt om cancerstrategin och mer specifikt 

om SVF och länkar till bl.a. RCC i samverkan (www.cancentrum.se). På 

landstingets intranät Livlinan finns särskilda sidor som stöd för införandet. 

Även där finns länkar till nationellt material såväl som till RCC Uppsala – 

Örebro. 

I media har vi publicerat en lokal debattartikel om hur cancervården i Värm-

land ska stärkas genom SVF. I landstingets personaltidning Intryck har ett 

större reportage publicerats bland annat med en patients berättelse om sin 

cancerdiagnos och behandling. Vi har i flertalet förekommande fall utnyttjat 

det framtagna budskapet ”Varje dag räknas”. Foldrar och roll-ups har utnytt-

jats flitigt. 

Presentationer för landstingsfullmäktige, pensionärsråd, handikappråd, 

landstingssamråd och privata vårdgivare genomfördes under våren 2015. 

Det gäller även för cancerrådets öppna möte med företrädare för såväl pro-

fession som patientföreningar. 

I Cancerrådet i Värmland har SVF varit en stående punkt på dagordningen. I 

cancerrådet är samtliga stora kliniker med cancerdiagnoser representerade, i 

huvudsak av respektive verksamhetschef.  Samtliga har haft ansvar för att 
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inom sin egen verksamhet att sprida information om SVF. En rad fysiska in-

formationsmöten har genomförts av Cancerrådets ordförande som till exem-

pel vid nätverksmöten för kontaktsjuksköterskor och för verksamhetschefer 

på aktuella kliniker för pilotdiagnoserna samt för primärvård, patologi och 

bilddiagnostik. 

Primärvårdens chefsläkare har genomfört flera informationsmöten om SVF 

till primärvårdsläkarna både de i egenregi som privata vårdgivare. 

En webbredaktör följer också projektet och ansvarar för uppbyggnad och 

uppdateringar av de webbsidor som fungerar som arbetsytor för SVF-

implementeringen i Landstinget i Värmland.  

 

2. Hur har landstinget/regionen samverkat med regionala cancercent-

rum (RCC) under införandet av SVF och vilka erfarenheter kan ni 

dela med er av inför 2016 års arbete? 

Regionala SVF-möten har genomförts av RCC för projektledare, ledtidsan-

svariga, kommunikatörer och IT-ansvariga inom de olika landstingen. 

Värmland har varit väl representerat vid samtliga mötestillfällen. 

En särskild kommunikatör är knuten till införandet av SVF. Denne deltar i 

det kommunikatörsnätverk som etablerats särskilt för SVF-

implementeringen i RCC Uppsala – Örebro. 

Cancerrådets ordförande är också medlem av RCC styrgrupp. Vid styrgrup-

pens regelbundna möten har de olika landstingens arbete med SVF kontinu-

erligt rapporterats. På så vis har vi kunnat lära av varandra och tillse att pro-

cesserna formas på ett likartat sätt i regionen vilket också ger möjligheter att 

skapa bra rutiner för överföring av patienter över landstingsgränser – en vik-

tig men inte en helt enkelt uppgift att lösa när det gäller SVF. 

 

Involvering 

1. Hur har landstinget/regionen involverat patientrepresentanter i arbe-

tet med SVF? 

 

De två pilotdiagnoser som har en lokal patientförening i Värmland (huvud- 

och halscancer och prostatacancer) har från första början haft en represen-

tant med i respektive vårdprocessteam.  

 

Eftersom det är många cancerdiagnoser som saknar en patientförening har 

Landstinget i Värmland utarbetat en rutin för ”erfarna patienter i vårdpro-

cessarbetet”. Därför finns nu en erfaren patient med i arbetet med vårdpro-

cessen för urinblåse- och urinvägscancer och vi siktar på att det ska ingå 

minst en erfaren patient för varje vårdprocess. De kan inte representera alla 

patienter men bidrar med ett ovärderligt patientperspektiv.  
 

2. Hur har landstinget/regionen involverat representanter från de pri-

vata vårdgivarna i arbetet med SVF? 
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Värmland har idag sju privata vårdcentraler och ett mindre antal läkare med 

vårdavtal. De har inte direkt deltagit i arbetet men har kontinuerligt fått in-

formation vid primärvårdens månatliga möten där målgruppen är länets 

samtliga distriktsläkare.  

 

 

Stöd till verksamheternas utvecklingsarbete 

1. Hur har stödet inom landstinget/regionen sett ut för införandet av 

välgrundad misstanke i primärvården och den specialiserade vården?  

-  Vilka första observationer har ni gjort avseende effekter utifrån  

 patient- och verksamhetsperspektiv efter införande av SVF?  

Landstingets hälso- och sjukvårdsledning har beslutat att arbetet ska ske i 

processform. Processägare för SVF är Cancerrådets ordförande. Det prak-

tiska arbetet leds av en förbättringsledare tillsatt på heltid enbart för denna 

uppgift. 

Vi har tillsatt fem vårdprocessteam med vardera en processansvarig. De 

processansvariga är knutna till respektive SVF och de har direkt sjukvårds-

erfarenhet och pågående arbete med patienter inom pilotdiagnosen. Process-

ansvariga har genom stimulansmedlen fått avsatt tid för detta arbete. Övriga 

i processteamet representerar olika delar i den diagnostiska och behandlande 

processen. Det är teamet som är nyckeln till ett lyckat införande.  

Vidare har en beslutande processledning tillsatts vilken utgörs av Cancerrå-

dets arbetsutskott. På så vis underlättas beslut över klinik- och verksamhets-

gränser.  

Regelbunden rapportering av hur arbetet fortskrider sker av Cancerrådets 

ordförande till landstingsstyrelsen, landstingsdirektör och hälso- och sjuk-

vårdschef. 

 

2. Hur har landstinget/regionen löst införandet av koordinatorfunktion 

för respektive diagnosspecifikt SVF? 

- Hur har landstinget/regionen definierat koordinatorfunktionens upp-

drag? 

- Vid vilken tidpunkt infördes koordinatorfunktionen för respektive pi-

lotdiagnos? 

- Vilka första observationer har ni gjort avseende effekter utifrån pati-

ent- och verksamhetsperspektiv efter införande av SVF?  

Varje vårdprocess har i kartläggningen identifierat hur koordinatorsfunkt-

ionen ska utföras i varje steg. Vem som har uppdraget skiljer sig mellan di-

agnoserna och även längs vårdkedjan. För AML är det hematologjouren 

som agerar koordinator medan det för huvud- och halscancer och matstrups- 

och magsäckscancer är kontaktsjuksköterskan som utför koordinatorsupp-

gifterna. För de två urologiska processerna kommer det att krävas en separat 

koordinatorsfunktion. Vidare kommer bilddiagnostik ha en särskild ”SVF-

koordinator” för såväl MR som CT.  
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Vi uppfattar inte att koordinatorsfunktionen har till fullo införts för alla fem 

pilotdiagnoserna. Här återstår ett arbete för att få det på plats. 

3. Hur har landstinget/regionen löst obokade/reserverade tider för re-

spektive pilotdiagnos? 

- Vilka första observationer har ni gjort avseende effekter utifrån pati-

ent- och verksamhetsperspektiv efter införande av SVF?  

Varje vårdprocess har kartlagts grundligt och man har estimerat antalet be-

sök, undersökningar och prover per vecka. För de större diagnoserna bety-

der detta en reservation av motsvarande antal tider/vecka längs hela vägen 

fram till behandlingsstart. Detta går dock inte med de mindre diagnoserna 

där det kommer att ske sporadiska undersökningar och mottagningstider.  

Reserverade tider finns för matstrups- och magsäckscancer men för övriga 

krävs en flexibilitet. Den radiologiska verksamheten har påbörjat ett internt 

arbete för att frigöra fler undersökningstider för cancerpatienter. På de två 

mindre sjukhusen, Sjukhuset i Torsby och Sjukhuset i Arvika, görs bedöm-

ningen att SVF-undersökningar kommer att kunna lösas inom akutpro-

grammets ram. På Centralsjukhuset i Karlstad behöver reserverade tider till-

skapas både för resterande pilotdiagnoser och tillkommande diagnoser. 

Arbetssättet för att säkra en kort, tydlig och framförallt en trygg vårdkedja 

för patienten är en central fråga. Att före hemgång från varje besök alltid ha 

”en tid i handen”, dvs att koordinatorn har ringt till berörd verksamhet och 

reseverat undersöknings- och/eller mottagningstid inom gällande tidsram, är 

en viktig princip.  

 

Implementering av de fem standardiserade vårdförlop-
pen 

Hur avser landstinget/regionen implementera de fem pilotdiagnosernas 

SVF under 2015? 

1. Om och i så fall hur har landstinget/regionen implementerat de fem 

pilotdiagnosernas SVF under 2015? 

Inkludera om möjligt följande i beskrivningen: 

- Hur många patienter har startat utredning i respektive SVF efter be-

slut om välgrundad misstanke (ange tidsperiod 2015)?  

- Hur många av de patienter som utretts med SVF har fått diagnosen: 

 Akut myeloisk leukemi 

 Huvud- och halscancer 

 Matstrupe- och magsäckscancer 

 Prostatacancer 

 Cancer i urinblåsa och övre urinvägar 

- Hur många patienter inom respektive SVF har avslutats genom start 

av behandling? 

- Hur många patienter har avslutat SVF av annan anledning exempel-

vis av medicinska skäl eller annat? 

- Finns delar av SVF som inte implementerats och hur ser tidplanen ut 

för att det ska genomföras? 



LANDSTINGET I VÄRMLAND 2015-10-15 LK/150208 5 (8) 
 
 

 

AML är det enda SVF som idag är igång till fullo. Dock måste ledtidsmät-

ning ske manuellt. Den 1 december ska samtliga SVF vara implementerade 

inom varje berörd verksamhet och ledtidsmätningen ska vara på plats. 

 

Den 19 oktober 2015 kommer en modul att införas i Cosmic. Den innehåller 

en helt ny remissmodul. Till denna har vi nu skapat särskilda och tydligt 

märkta remisser för samtliga SVF-pilotdiagnoser. På så vis får vi en ingång 

till SVF och möjlighet och registrera och mäta vilket hitintills har saknats. 

Vi har som målsättning att alla fem pilotdiagnoser ska vara fullt implemen-

terade senast under november månad 2015 och då bör vi ha de första mäte-

talen tillgängliga. 

 

- Finns det rutiner för överföring utan fördröjning av patient till be-

handlande enhet när denna är annan än utredande? 

 

Ja, om det rekommenderas vid MDK (multidisciplinär konferens) att patien-

ten ska påbörja behandling vid annan klinik än utredande bokas ett nybesök 

omedelbart in. Patienten får tiden till behandlande klinik direkt i handen vid 

besöket efter MDK. Samma gäller om patienten under utredningens gång 

ska remitteras vidare. ”En tid i handen” är en grundstomme i SVF-arbetet. 

 

 

Uppföljning av ledtider och indikatorer i vårdadminist-
rativa system 

1. Hur har landstinget/regionen till sett att SVF från välgrundad miss-

tanke till start av behandling går att följa i de vårdadministrativa sy-

stemen? Finns åtgärder som ska genomföras för att uppföljningen ska 

kunna ske och hur ser tidplanen för dessa ut?  

 
Ett antal remissmallar har tagits fram som ligger till underlag för ”välgrun-

dad misstanke”. I de vårdförlopp där en remiss inte är grunden till ”välgrun-

dad misstanke” kommer denna mätpunkt att fångas upp antingen via journa-

len eller om möjligt annan aktiv handling i journalsystemet. 

 

”Start av behandling” kommer att fångas genom den idag redan existerande 

KVÅ-kodningen. Samarbete sker med klassificeringskoordinatorn för att 

säkerställa verksamhetens kodningsarbete. 

 

Rent principiellt utgår vi från tankesättet att ingen ”onödig” dokumentation 

ska behöva göras i verksamheten. Vi har ansatsen att hitta mätpunkter ge-

nom redan idag existerande dokumentation, kodning och handlingar i sy-

stemet.  
 

2. Vilka av de nationella ledtiderna kan redovisas via vårdadministrativt 

system för SVF vid rapportskrivandet?  

 

För närvarande är detta inte möjligt.  
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Cosmic R8.0 införs under oktober månad 2015 inom Landstinget i Värm-

land och i samband med detta införs särskilda remisser för SVF som är en 

förutsättning för att mäta ”välgrundad misstanke”.  

 

 

Ansvar och aktiviteter för att IT-stöd blir funktionellt 

1. Hur har landstinget/regionen utvecklat de stödprocesser som behövs för 

att följa och följa upp SVF i respektive IT-stöd?   

Landstinget har tillsatt en ledtidsansvarig resursperson inom IT-staben. I ar-

betet är också den som är ansvarig för datalagret djupt involverad. SVF 

kommer att hanteras inom redan befintliga processer för förvaltning av ut-

data.  

 

 

Införandet av fler standardiserade vårdförlopp 2016 

1. Hur har landstinget/regionen planerat för införandet av fler SVF 

2016?  

Processansvariga och vårdprocessteam för kommande SVF-diagnoser som 

är kända tillsätts under oktober månad 2015. Kartläggningsarbetet inplane-

ras med god framförhållning så att scheman möjliggör arbete i processerna. 

Vi hoppas att dra mycket lärdom ifrån de fem pilotdiagnoserna och genom-

föra kartläggning och implementering enligt samma arbetssätt. 

Sedan två år pågår ett digert vårdprocessarbete med tjock- och änd-

tarmscancer. Dokumenten för detta är precis fastställda och endast små ju-

steringar behöver göras innan SVF kan införas för denna diagnos.  

Vi har idag en väl utvecklad bröstcancerverksamhet där det tidigare arbetet 

har skett i processform. Vår bedömning är att mycket av det genomförda ar-

betet kan användas vid införande av SVF för bröstcancer. 

 

2. Hur har landstinget/regionen samverkat och löst övergångar för pati-

enter som går över landstingsgränserna? 

Detta har skett främst genom direkt dialog mellan respektive vårdprocess-

team i de landsting vi framförallt samarbetar med. Dialogen har förts främst 

av processansvariga, kontaktsjuksköterskor samt även mellan projektle-

dare/processamordnare. Att säkra ”en tid i handen” även mellan landstingen 

är väsentligt för en trygg vårdkedja.  

Vissa rutiner har skapats men ytterligare utveckling för att lösa vårdens 

övergångar är nödvändig. 
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Utmaningar och åtgärder  

1. Vilka har varit de stora utmaningarna vid införandet av de fem första 

SVF och hur har ni hanterat dem? 

Tack vare att engagerade medarbetare i landstinget har införandet av de fem 

pilotdiagnoserna gått över förväntan. Genom ett etablerat Cancerråd har ar-

betet underlättats och alla inblandade har känt till beslutsvägarna. 

De stora utmaningarna har varit att: 

- få utrymme i verksamheterna i en hård pressad sjukvårdsvardag 

- finna IT-lösningar för hur SVF-patienter ska kunna identifieras, följas 

och mätas i ett system som inte stöder detta i sitt nuvarande skick 

- lösa frågan om patientrepresentanter något som har krävt framtagning 

av ny rutin (erfaren patient) 

-  tidsplanen har varit pressad 

 

2. Vilka goda exempel på lösningar har ni erfarenhet av från införandet 

under 2015? 

Arbetet i processteam har givit möjligheten att lära av varandra över verk-

samhetsgränser och få ett mer standardiserat arbetssätt. Många små irritat-

ionsmoment har därmed kunnat undanröjas. 

Arbetet med tarmcancerprocessen har bidragit med många verktyg samt 

kunskap om vårdprocessarbete. Vi har också utarbetat en rad olika doku-

ment som vi kallar SVF-verktygslåda (se bilagor) som ska underlätta infö-

randet av varje SVF – på ett standardiserat och systematiskt sätt samt assi-

stera i uppföljningen av införandearbetet för styrgruppen.  

 

 

3. Vilka utmaningar ser ni inför kommande SVF 2016?  

Det stora antalet SVF-diagnoser som planeras för införande under 2016 är 

en stor utmaning i sig. Ett stort antal medarbetare måste engageras samtidigt 

som landstinget står inför ett stort budgetunderskott som innebär ett omfat-

tande omställningsarbete vilket sannolikt innebär personalreduktion. 

Landstingets omställningsarbete innebär: ”Kostnadsutvecklingen i lands-

tinget är för hög och det ekonomiska utfallet går inte enligt plan. Lands-

tinget måste minska sina kostnader med motsvarande 380 miljoner kronor 

till utgången av 2016.”  - från landstingets intranät Livlinan 

  

Ekonomi 

Ge en översiktlig bild av hur stimulansmedlen har använts (exempelvis 

projektmedel, medel för åtgärdande av tillgänglighet och andra utma-

ningar, medel för införande av koordinatorsfunktion) och vad återstående 

stimulansmedel kommer att användas till. Hur mycket medel från 2015 

kommer att överföras till 2016? 
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Hur medlen har använts kommer inte att påverka utbetalning av medel i 

november 2015 men är av värde inför diskussion av ny överenskommelse 

mellan regeringen och SKL 2016. 

Vi kommer att vid årets slut ha förbrukat hela stimulansbeloppet som utbe-

talades i första omgången. Vi har satsat på läkare inom patologi och bilddia-

gnostik, kontaktsjuksköterskor, processledare och förbättringsledare. Detta 

innebär att från den första utbetalningen kommer inga medel att överföras 

till 2016. 

När det gäller den planerade utbetalningen i november, baserad på denna 

rapport, finns uttalade oklarheter inom regionen. Om det inte finns möjlig-

het att överföra hela eller delar av novemberutbetalningen till 2016 kan det 

medföra betydande svårigheter att komma igång med de kommande SVF-

diagnoserna.  

 

Det är Cancerrådets absoluta uppfattning att regeringen och SKL bör ge 

klara direktiv om att medel utbetalda sent på året måste kunna överföras till 

kommande verksamhetsår. Om inte bör utbetalning av kommande medel 

ske i början av ett verksamhetsår. 

 

 

Enligt uppdrag 

Eva Eriksson 

Utvecklingsledare 

Samordnare Cancerrådet 

 

Bilagor: 

- SVF-översikt 

- Införande av standardiserade vårdförlopp i landstingets vårdprocesser 

- Införandeguide för standardiserade vårdförlopp i landstingets  

  vårdprocesser 

- Styrningen, roller och funktioner 
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Introduktion 

Det här ett bakgrundsdokument till de dokument som utarbetats för att ge stöd till implementeringen 

av de standardiserade vårdförloppen (SVF) i Landstinget i Värmland. Det är ett fortlöpande arbete un-

der ständig utveckling och finslipning och baseras på landstingets handlingsplan från mars 2015.  

Planeringsarbetet inför implementeringen av fem pilotdiagnoser påbörjades under våren 2015 med sik-

tet inställt på start av införandearbete under hösten. Därefter kommer fem ytterligare diagnoser att på-

börja sitt planeringsarbete hösten -15, och fem-8 till under våren -15.  

Med andra ord ska 15-18 olika standardiserade vårdförlopp implementeras. Flera verksamheter kom-

mer att beröras av flera/samtliga diagnoser, och ibland kommer olika vårdprocesser att korsas. Detta 

ställer krav på ett samordnat införande i hela landstinget.  

Ett lyckat SVF-införande är inte lika med ett slut på processarbetet. Egentligen tvärtom – mer av en 

start där slutdatum saknas. Målet är att skapa ett hållbart gränsöverskridande arbetssätt längs vårdked-

jan, med regelbundna möten i processteamet för uppföljning av införandeplaner, följsamhet till vård-

program och riktlinjer samt utvärdering av resultat enligt gemensamt definierade mål/vänte- och ledti-

der och kvalitetsmått.  
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Stödjande dokument 

Införandearbetet stödjs, förutom av landstingets handlingsplan, av en rad dokument som beskriver spe-

cifika delar i arbetet. Arbetet är under ständig utveckling och dokumenten uppdateras därefter.  

 

 Införande av standardiserade vårdförlopp i landstingets vårdprocesser 

 Roller och funktioner i vårdprocessarbetet. 

 Vårdprocessteam (uppdateras kontinuerligt). 

 Arbetsplan (uppdateras kontinuerligt). 

 Införandeguide för införande av standardiserade vårdförlopp i landstingets vårdprocesser: 
med dokumentmallar som bilagor: för arbetsplan, vårdrutin, konsekvensbeskriv-
ning/gapanalys, kartläggningsrapport och handlingsplan. 

 IT: Kravspecifikation till IT för ledtidsmätning och taggade remissmallar (uppdateras vid be-
hov). 
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Processorganisation 
Se skiss över processorganisationen i figur 1. 

Uppdragsgivare: Hälso-sjukvårdsledningen  

Processägare: Thomas Hallgren, ordförande i Cancerrådet Värmland, 

och likaså ordförande i processledningsgruppen.  

Processledning: Arbetsutskott länkat till Cancerrådet, i vilket verksam-

hetscheferna redan är medlemmar 

Processamordnare  Anna Jansson 

Processansvariga: 

AML: Ingmar Nilsson 

Huvud- och halscancer: Claes Theander 

Matstrupe- och magsäckscancer: Linda Hauge 

Prostatacancer: Georgios Daouacher  

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar: Anna-Lena Svalberg 

Tjock- och ändtarmscancer Marina Åkerblom Sörensson 

Bröstcancer Jenny Granström  

Lungcancer Taivo Kipper 

Lymfom Karin Hallén 

Okänd primärtumör (CUP) Ej klart 

Vårdprocessteam: Se separat dokument.  En strävan är minst en erfaren pa-

tient i varje vårdprocess. 

Förbättringsledare: Anna Jansson och Kerstin Hjort 

Tvärgående representanter och grupper från verksamheten (gemensamma processer): 

Varje representant har ansvar för att fungera som en kanal mellan varje processteam och den verksam-

het man företräder. Under införandefasen är det representanten som driver arbetet i sina respektive 

verksamheter med stöd av sina chefer. 

 Allmänmedicin: Håkan Fermhede 

 Klinisk patologi: Charlotta Gestblom 

 Radiologi: Henry Andersson   

 Cancerrehabilitering: Eva Eliasson.  

En vidareutveckling av nuvarande nätverk i införandet av nationella vårdprogramet för cancerre-

habilitering i respektive vårdprocess. Samarbetar närmast med kontaktsjuksköterskorna.  

 Kontaktsjuksköterska och Min vårdplan: Kajsa Bjuresäter och Monica Carlson.   

Utvecklar och samordnar införandet av kontaktsjuksköterskefunktionen och Min vårdplan mellan 

de olika diagnoserna i landstinget. Detta är en viktig uppgift då många funktioner längs varje 

vårdkedja hanterar fler än en diagnos, vilket ställer krav på samstämmighet mellan vårdprocesser-

na.  
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 Multidisciplinär terapikonferens (MDK) (ännu ej igång): Ska utveckla de multidisciplinära terapi-

konferenserna igenom att dra lärdom från varandra, höja kvaliteten och effektiviteten. I tillägg att 

utveckla och samrodna dokumentationen och de administrativa rutinerna före och efter konferen-

sen.  

Stödjande funktioner i uppbyggnadsfasen 

Administration: Eva Eriksson 

Kommunikation: Olle Mannberg 

Web och dokumenthantering: Malin Janliden 

Rapportering av ledtider: Kristoffer Nielsen 

IT-stöd: Catalina Mesa Moreno 
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Figur 1: Processorganisationen, införande av standardiserade vårdförlopp  
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INFÖRANDEGUIDE FÖR STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I 
LANDSTINGETS VÅRDPROCESSER 

Syftet med dokumentet är att ge en vägledning för varje vårdprocess i införandet av ett standardiserat 

vårdförlopp. En rad olika dokumentmallar är kopplade till dokumentet. 

 

 

Vårdprocess:_________________________________________________ 

 

Processansvarig:_____________________________________________ 

 

Förbättringsledare:___________________________________________ 
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Kriterier för ett införande av standardiserat vårdförlopp 
Kriterielistan beskriver stegen i införandearbetet av den ett standardiserat vårdförlopp (SVF): 

1. Vårdprocessteam tillsatt (se dokument om processorganisationen).  
 

2. En arbets-/tidsplan är gjord (mall finns) 
 

3. Kartläggning av vårdkedjan enligt checklista (se nedan) 
 

4. Patientmedverkan  
 

5. Kartläggningsrapport och process beskriven i 2c8 (mall finns) 
 

6. Remissmall 
 

7. Vårdrutiner framtagna (mall finns) 
 

8. Gapanalys och konsekvensbeskrivning (mall finns) 
 

9. En handlingsplan inför implementering är framtagen (mall finns) 
 

10. Om aktuellt: Samarbete över landstingsgränser överenskommet och implementerat. 
 

11. Om aktuellt: Nivåstrukturering överenskommet och implementerat. 
 

12. Vårdrutiner fastställda och handlingsplan godtagen, allt publicerat på livlinan 
 

13. Kontaktsjuksköterska enligt uppdragsbeskrivning och kartlagt behov är på plats 
 

14. Koordineringsfunktionen implementerad enligt processkartläggningen 
 

15. Min vårdplan färdig för införande 
 

16. ”En tid i handen” – hela vägen 
 

17. Vänte- och ledtidsmätning & uppföljning på plats 
 

18. Övrigt systemstöd infört (enligt kravspecifikation) 
 

19. Implementering enligt handlingsplan påbörjad 
 

20. Implementering klar enligt handlingsplan – start av uppföljningsfas  
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Checklista för kartläggning av vårdprocessen enligt standardiserat vård-
förlopp  

Vilka patienter ingår i det standardiserade vårdförloppet?  ICD koder. Andra definitioner?  

För varje steg/händelse i vårdkedjan: Vad ska vara klart före, vad ska göras under besöket, 

och vad ska göras efter besöket för att underlätta inför nästa steg.   

Vad görs var? Vilka verksamheter/enheter är involverade i vad? 

Här inkluderas MDK, cancerrehabilitering, omvårdnad, kommunikation och delaktighet 

 

Identifiera flaskhalsar, analysera varför de uppstår, och vad som kan göras åt det.  

Hur säkra ”en tid i handen” – från välgrundad misstanke till start av behandling. Inklusive 

rutin för överföring utan fördröjning av patient till behandlande enhet där denna är annan 

än utredande 

 

Reserverade/planerade tider: Hur många reserverade/planerade tider per vecka i varje steg 

i vårdkedjan 

 

Kontaktsjuksköterskefunktionen: Vad ingår, och hur mycket tid (%) krävs?  

Koordinatorfunktion: Hur ska denna fungera för varje steg? Vad ingår, och hur mycket tid 

(%) krävs? 

 

Vilka krav på resurser och vilka är förutsättningarna för ett genomförande?   

Vårdprocessen är beskriven i processverktyget 2c8  

Remissmall: Vilken information ska ingå i mallen, och hur ska den struktureras upp?  

Vad ska ingå i Min vårdplan?  

Vårdrutin för varje händelse – vilka vårdrutiner är relevanta?  

Beskrivning av hur patienter och närstående har möjlighet att samverka i: 

 Vårdprocessarbetet 

 I sin egen vård  

 

Om aktuellt: vilka behov finns, och hur skapa samarbete över landstingsgränser  

Är task shifting relevant och möjligt? Beskriv hur/vad, lägesbeskrivning, aktuellt arbete på 

gång, vad kan vara möjligt? 

 

Om aktuellt: Nivåstrukturering lokalt i Värmland? Regionalt/nationellt?  Vad är på gång? 

Vad kan göras? Vad kan konsekvenserna bli för oss i Värmland?  

 

Hur välgrundad misstanke, avslut av SVF och start av behandling ska dokumenteras enligt 

åtgärdskoder (KVÅ-koder) 

 

Vilka övriga mätpunkter är relevanta att följa upp från ett verksamhetsperspektiv? Hur ska 

dessa dokumenteras enligt åtgärdskoder (KVÅ-koder) 
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Arbets-/tidsplan  

Beskriver kortfattat vad som ska ske när i införandearbetet för varje vårdprocess (mall finns). 

 
Kartläggningsrapport och process beskriven i 2c8  
Sammanfattning från processkartläggningen, samt beskriven i processverktyget 2c8 (mall finns) 

Remissmall för standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke 

Mallen görs utifrån respektive standardiserat vårdförlopp och den primärvårdsversion som har tagits 

fram nationellt. Processteamet och verksamheterna tar fram innehållet, IT konstruerar själva mallen.  

Vårdrutiner (del av vårdprocess) 

Vårdrutiner som beskriver vårdprocessen 

Utgår ifrån kartläggningen av vårdprocessen – mallar finns.   

Rubriker: 

 Tidsmål  

 Övriga mål 

 Vad ska vara klart före besöket/undersökningen/operation etc 

 Undersökning & åtgärder 

 Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård 

 Kommunikation och delaktighet  

 Fortsatt planering (för att underlätta inför nästa steg) 

Exempel på titlar på vårdrutiner som beskriver enskilda delar av vårdprocessen 

Första kontakt vid misstanke om x-cancer (utgår från primärvårdsversionen av standardiserat 

vårdförlopp) – måste korrespondera med remissmallen 

X-utredning/undersökning vid misstanke om x-cancer (del av vårdprocess) 

Första besök på X-mottagning vid misstanke/välgrundad misstanke om X-cancer (del av 

vårdprocess) 

Multidisciplinär terapikonferens vid X-cancer (del av vårdprocess) 

Behandlingsbeslut vid nydiagnostiserad X-cancer (del av vårdprocess) 

Onkologisk behandling av X-cancer (del av vårdprocess): 

 Preoperativ tilläggsbehandling 

 Postoperativ tilläggsbehandling) 

 Palliativ behandling ) 

Inskrivning inför operationav X-cancer (del av vårdprocess) 

Operation av X-cancer (del av vårdprocess) 

Alla titlar är inte relevanta för alla diagnoser/vårdprocesser, och ibland kan andra titlar behövas.  
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Roller i framtagandet av vårdrutiner: 

Fastställare: Processägare 

Dokumentägare: Processansvarig 

Ansvarig verksamhet: Processansvariges kliniktillhörighet 

Gäller för: Landstinget i Värmland 

Utarbetad av: Vårdprocessteamets medlemmar + förbättringsledaren 

Efter fastställande publiceras alla vårdrutiner på livlinan under respektive vårdprocess.  

Gapanalys och konsekvensbeskrivning 

Hur diffar dagens verksamhet med det beskrivs i respektive vårdrutin? Vad är konsekvenserna – i Tid? 

Resurser? Mall för detta finns 

Handlingsplan 

Handlingsplanen tas fram utifrån den kartläggning med efterföljande vårdrutiner, gapanalys och kon-

sekvensbeskrivning som genomförts. Mall för detta kommer att finnas.  

I handlingsplanen ska följande delar alltid ingå: 

 Hur införa och följa upp, när och vilka resurser/förutsättningar krävs för att möjliggöra ett in-

förande av: 

1. Vårdrutiner 

2. Koordinatorsfunktionen  

3. Kontaktsjuksköterskefunktionen  

4. Min vårdplan  

5. Att MDK genomförs enligt definitionen i respektive SVF 

6. ”En tid i handen” från välgrundad misstanke fram till start av behandling.  

7. Om aktuellt/relevant: hur införa nivåstrukturering enligt plan  

8. Om aktuellt/relevant: hur införa task-shifting enligt plan  

9. Om aktuellt: samarbete över landstingsgränser 

10. Vänte- och ledtidsmätning & uppföljning  

11. Uppföljningsrapport till RCC enligt mall 

 

Efter fastställande publiceras handlingsplanen på livlinan under respektive vårdprocess.  

  

Dokumentmallar 

Dokumentmallar i införandearbetet för standardiserade vårdförlopp för respektive vårdpro-

cess/standardiserat vårdförlopp: 

 Arbets-/tidsplan  

 Kartläggningsrapport 

 Vårdrutin 

 Konskevensbeskrivning/Gapanalys 

 Handlingsplan 

 



SV
F i

nfö
ra

nde i L
iV

Vår
dpro

ce
ss

te
am

 ti
lls

at
t 

En a
rb

et
s-

/ti
dsp

la
n ä

r g
jo

rd
 

K
ar

tlä
ggnin

g a
v 

vå
rd

ke
dja

n 

en
lig

t c
hec

kl
is

ta

Pat
ie

ntm
ed

ve
rk

an
 

K
ar

tlä
ggnin

gsr
ap

port
 o

ch
 

pro
ce

ss
 b

es
kr

iv
en

 i 
2c

8

SV
F-R

em
is

sm
al

l v
id

 V
G
M

Vår
dru

tin
er

 fr
am

ta
gna 

G
ap

an
al

ys
 o

ch
 

ko
nse

kv
en

sb
es

kr
iv

nin
g 

En A
tt-

G
öra

-L
is

ta
 fö

r 

im
ple

m
en

te
rin

g ä
r f

ra
m

ta
gen

Sam
ar

bet
e 

öve
r 

la
ndst

in
gsg

rä
nse

r 

N
iv

ås
tr
ukt

ure
rin

g 

(lo
ka

lt/
re

gio
nal

t)

K
onta

kt
sj

uks
kö

te
rs

ka
  p

å 
pla

ts
 

en
lig

t b
eh

ov

Vår
dru

tin
er

 o
ch

 h
an

dlin
gsp

la
n 

fa
st

st
äl

ld
a 

K
oord

in
er

in
gsf

unkt
io

nen
 

im
ple

m
en

te
ra

d 

M
in

 v
år

dpla
n fä

rd
ig

 fö
r 

in
fö

ra
nde

"E
n ti

d i 
han

den
" 
- h

el
a 

vä
gen

Vän
te

- o
ch

 le
dtid

sm
ät

nin
g &

 

uppfö
ljn

in
g p

å 
pla

ts

Ö
vr

ig
t s

ys
te

m
st

öd in
fö

rt
 

Im
ple

m
en

te
rin

g e
nlig

t 

han
dlin

gsp
la

n p
åb

örja
d

Sta
rt
 a

v 
uppfö

ljn
in

gsf
as

 (=
 S

V
F 

in
fö

rt
)

Vän
te

tid
sm

ål
 n

åd
da

SVF1

AML
  

Huvud- och halscancer

Matstrups- och 

magsäckscancer
SVF1

Prostatacancer

Urinblåsecancer

SVF1

SVF2

Bröstcancer

Okänd primärtumör (CUP)

LungcancerSVF2

Lymfom

Tarmcancer

SVF2

Uppdaterad  10 september /AJ

Beskrivning av varje del finns i införanderapporten

Inte 

aktuellt

Uppfyllt/ 

Genomfört

Utvecklas 

enligt plan

Utvecklas 

med viss 

försening

Utvecklas ej 

enligt plan

Avvaktar  

start eller 

hejdats



















 

 

 

 

 

Redovisning av arbetet med 
införande av standardiserade 
vårdförlopp inom de fem 
pilotdiagnoserna 2015  
i Region Örebro län  

Version: 1, Extern rapport 

 

  

Rapport 

Datum: 2015-10-14 

  



 

 

Redovisning av arbetet med införande av 

standardiserade vårdförlopp inom de fem 

pilotdiagnoserna 2015 i Region Örebro län. 

 

Richard Simonsson, regiondirektör 

 

Författare: 

Johan Ahlgren, verksamhetschef, onkologiska kliniken, USÖ 

Sören Andersson, verksamhetschef, laboratoriemedicinska kliniken 

Mats Björeman, medicinsk rådgivare Regionkansliet 

Petra Ekenstam, kommunikationsstrateg 

Ulrika Landström, e-hälsostrateg, Regionkansliet 

Eivor Niva, projektledare 

Björn Strandell, distriktsläkare, Hälsovalsenheten 

Elisabeth Nyström, verksamhetscontroller 

Pia Öijen, chef för ledningsstöd och områdeschef Område operation 

och onkologi 

Ingrid Östlund, bitr hälso- och sjukvårdsdirektör 

 

 

 

 

2015-10-14 

 



Region Örebro län Införande av SVF i Region Örebro län | Författare: Richard Simonsson | Datum: 2015-10-14 3 (15) 
 

 

Innehåll 

Sammanfattning ..................................................................................... 4 

Svar på de olika frågeställningarna enligt SKL-mallen ........................... 5 

Information och förankring i verksamheten ............................................. 5 

Involvering .............................................................................................. 6 

Stöd till verksamheternas utvecklingsarbete .......................................... 7 

Implementering av de fem standardiserade vårdförloppen ..................... 8 

Uppföljning av ledtider och indikatorer i vårdadministrativa system ....... 9 

Ansvar och aktiviteter för att IT-stöd blir funktionellt ............................. 10 

Införande av fler standardiserade vårdförlopp 2016 ............................. 10 

Utmaningar och åtgärder ...................................................................... 11 

Ekonomi ............................................................................................... 13 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Projektplan: Införande av standardiserade vårdförlopp och kortare 

väntetider vid fem cancerdiagnoser  

Bilaga 2: Kommunikationsplan Standardiserade vårdförlopp 

Bilaga 3: Processledning inom Hälso- och sjukvård 

Bilaga 4: Koordinatorsfunktionen 

 

 

 

  



 

4 (15) Införande av SVF i Region Örebro län | Författare: Richard Simonsson | Datum: 2015-10-14 Region Örebro län 
 

 

Sammanfattning 

I den handlingsplan för införande av den sjukvårdsregionala cancerplanen som 

antogs i Region Örebro län i februari 2015 finns ett särskilt avsnitt om 

standardiserade vårdförlopp, med beskrivning dels av ett projekt för 

processgenomgång, dels av ett antal aktiviteter för hur SVF i de fem 

pilotdiagnoserna ska implementeras. 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 för att därefter på varje 

klinik analysera de aktuella vårdprocesserna för att kunna föreslå förbättringar i 

syfte att uppfylla de uppsatta målen. Även röntgen och patologi inbjöds att delta i 

projektet. Processledarna var på de flesta kliniker sjuksköterskor och för varje 

diagnos bildades också en arbetsgrupp med en ansvarig läkare på kliniken. 

Projektet leddes av en styrgrupp vars ordförande var biträdande hälso- och 

sjukvårdsdirektören, för att på så sätt direkt koppla arbetet till linjen. Styrgruppen 

innehöll också personer från regionens Cancerråd, chefen för Ledningsstöd inom 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, områdeschefen för diagnostik, kommunikatör 

och produktionscontroller. 

Även Regionens Cancerråd, där bland andra verksamhetscheferna för de flesta av 

de diagnoser som berörs av standardiserade vårdförlopp deltar, har haft starkt 

fokus på denna fråga vid sina möten under 2015. 

Under hösten har sedan arbetet med att implementera förbättringsarbetet på de 

olika klinikerna drivits. Styrgruppen finns kvar, liksom arbetsgrupperna på 

klinikerna. En projektledare anställdes för att fortsätta arbetet att införa 

standardiserade vårdförlopp och en ny projektplan har tagits fram. Se Bilaga1, 

Projektplan. Målet är att införandet av de fem pilotdiagnoserna startar 2015-11-01 

Under det arbete som vi har lagt ner under 2015 har vi fått med oss många nyttiga 

erfarenheter i det fortsatta arbetet. Framförallt måste kartläggingen av olika 

processer ske efter en enklare arbetsmodell. Det är viktigt att klinikledningen har 

ett starkt engagemang och att processledarnas roll på klinikerna är tydlig. I 

kommande SVF ser vi att en ökad läkarmedverkan i processarbetet krävs. 

Dessutom måste röntgen- och patologiverksamheten involveras på ett mycket 

tydligare sätt i arbetet med SVF 
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Svar på de olika frågeställningarna enligt SKL-mallen 

Information och förankring i verksamheten    

1) Hur har regionen informerat och fört dialog om SVF inom 

verksamheterna i syfte att skapa förankring och ett effektivt införande av 

de fem pilotdiagnosernas SVF? 

Information om standardiserade vårdförlopp (SVF) har skett enligt projektets 

kommunikationsplan. Se bilaga 2.  

Basen i kommunikationen har skett i linjen via Hälso- och sjukvårdens 

ledningsgrupp till områdeschefer och verksamhetschefer till första linjens chefer 

samt medarbetare. SVF är en stående punkt i ledningsmöte för område opererande 

onkologi som omfattar specialistvården för 4 av de 5 pilotdiagnoserna. 

Information om SVF har spridits vid ledningsgrupper, områdesmöten, klinikmöten 

och avdelningsmöten på berörda kliniker och vid det så kallade USÖ-forum, ett 

öppet informationstillfälle, för alla medarbetare som hålls varje fredagsmorgon på 

universitetssjukhuset under terminerna och som sänds via länk till 

länsdelssjukhusen i Karlskoga och Lindesberg. Information har också spridits brett 

i samband med det lokala (?) Cancerrådets möten där SVF varit huvudfokus under 

året. 

Verksamhetsföreträdare inom primärvården har varit en viktig aktör som bidragit 

till att förankra SVF till verksamhetschefer och medicinskt ansvariga läkare 

(MAL) vid länets vårdcentraler, såväl offentliga som privata.  

Alla distriktsläkare har fått en beskrivning av SVF. De är informerade om RCC 

och om webbsidan cancercentrum.se. Vi har visat var man finner 

patientinformation, vårdprogram med bakgrundsdata och RCCs mobila 

applikation. Alla verksamhetschefer, medicinskt ansvariga läkare och alla 

distriktsläkare har fått den förkortade primärvårdsversionen av SVF dels via e-post 

och även på papper. Informationen kommer att återupprepas under november då 

det blir ytterligare en genomgång av de olika diagnoserna i SVF. 

Till detta har tillkommit en rad stödjande åtgärder i form av information i 

nyhetsbrev, personaltidningar och information på regionens intranät.  
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2) Hur har landstinget/regionen samverkat med regionala cancercentrum 

(RCC) under införandet av SVF och vilka erfarenheter kan ni dela med er 

av inför 2016 års arbete. 

Representanter från styr- och projektgrupp har också deltagit i de olika möten om 

SVF som arrangerats av RCC Uppsala Örebro under året, och där 

erfarenhetsutbyte mellan de sju landstingen/regionerna har givit värdefull 

information som utvecklat vårt arbetssätt. 

Involvering 

1) Hur har regionen involverat patientrepresentanter i arbetet med SVF? 

Cancerrådets arbetsutskott har regelbundna träffar med 

patientföreningsföreträdare. De föreningar som representeras vid dessa träffar är 

prostatacancerföreningen, bröstcancerföreningen, blodcancersjukas förening och 

mag-tarmföreningen, någon gång också lungcancerföreningen. Vid dessa träffar 

har SVF varit en av huvudpunkterna. Däremot har inga 

patientföreningsföreträdare deltagit i det direkta processarbetet, förutom för 

prostatacancer där en patient kommer att få delta i kartläggningen. Vi tycker det är 

mycket värdefullt med patientmedverkan. Därför kommer vi att i nästa omgång i 

bjuda in patientrepresentanter för att delta i processarbetet i de olika 

vårdförloppen.  

Region Örebro län kommer att från och med april 2016 publicera 

journalinformation till Journal via nätet där ett av målen är att stärka samarbetet 

mellan patient och vårdpersonal. Erfarenheterna visar att patienterna upplever att 

de har möjligheter till att förbereda sig, fördjupa sig och därmed bli mer motiverad 

till att vara delaktig i sin vård och behandling.  

En angelägen utveckling är att vi via e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden/ Mina 

vårdkontakter breddar med fler tillgängliga tjänster för våra patienter. Utredning 

och dialog pågår nationellt om att kunna använda den tekniska plattformen för 

stöd och behandling till den interaktiva vårdplanen. Inom Örebro län har vi en stor 

efterfrågan om att nyttja e-tjänsterna från våra länsinnevånare. 
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2) Hur har landstingen involverat representanter från de privata 

vårdgivarna i arbetet med SVF? 

De privata vårdcentralerna har informerats på samma sätt som de offentligt drivna 

vårdcentralerna. I höst kommer de privata läkarna också att informeras på ett 

samverkansmöte. Också tandläkare i privat som offentlig regi informeras på 

Tandvårdsdagen den 23 oktober, som är en länsstämma för alla vårdgivare inom 

tandvård i Örebro län. 

Stöd till verksamheternas utvecklingsarbete 

1) Hur har stödet inom regionen sett ut för införandet av välgrundad 

misstanke i primärvården och den specialiserade vården? 

Utbildning av processledare: Samtliga processledare i de olika vårdförloppen 

samt företrädare från primärvården har gått en processledarutbildning Modell för 

kundorienterad verksamhetsutveckling i regi av SIQ. Efter utbildningen skapades 

en processorganisation med stöd från USÖs förbättringsledare som jobbar enligt 

lean. Samtidigt bildades en styrgrupp för införande av SVF. Processgenomgången 

av de fem pilotdiagnoserna som beskrivs i sammanfattningen utgjorde det första 

stödet till verksamheterna. Se bilaga 3 

IT-stöd: Lathundar har tagits fram för inregistrering av KVÅ och ett stort arbete 

har lagts för att komma igång med inregistreringar samt förberedelser för uttag av 

ledtider. Rutiner för effektivare remisshantering mellan specialistvård och 

primärvård samt inom specialistvården har tagits fram.  

- Vilka första observationer har ni gjort avseende effekter utifrån patient- 

och verksamhetsperspektiv efter införande av SVF? 

Ännu så länge har vi inte sett några stora effekter när det gäller 

flödesförbättringar, men medvetandet om att SVF kommer att införas inte bara för 

de fem pilotdiagnoserna utan också för de flesta andra cancerdiagnoser är stor 

bland medarbetarna. På de kliniker som ansvarar för de fem pilotdiagnoserna har 

flera organisatoriska förändringar införts under året. Exempel är införande av en 

hematologiberedskap under helger, omstrukturering av urologiska klinikens 

mottagning med tydligare ansvarsfördelning och längre framförhållning i 

schemaläggningen av läkare, särskild tumörmottagning vid ÖNH-kliniken med 

reserverade och öppna tider två dagar i veckan sedan 2015-10-01. 
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2) Hur har regionen löst införandet av koordinatorfunktionen för respektive 

diagnosspecifikt SVF? 

För koordinatorsfunktionen har Region Örebro län tagit fram en 

uppdragsbeskrivning som bemannas och organiseras utifrån den egna kliniken. 

- Hur har regionen definierat koordinatorsfunktionens uppdrag? 

Koordinatorns roll är att boka in undersökningar inkluderade i de standardiserade 

vårdförloppen samt följa tillgänglighet och aktuella väntetider. Koordinatorn har 

också en roll att säkra att vårdförloppen följs och att beställda undersökningar 

genomförs och därmed undvika onödig väntetid.  

Se bilaga 4. 

- Vid vilken tidpunkt infördes koordinatorsfunktionen? 

Koordinatorsfunktionen införs 2015-11-01. 

- Vilka första observationer har ni gjort avseende effekter utifrån patient- 

och verksamhetsperspektiv efter införande av SVF? 

Det är alltför tidigt för att kunna redovisa effekter eftersom vi satt startpunkten för 

skarpt införande till 2015-11-01. 

3) Hur har regionen löst obokade tider/reserverade tider för respektive 

pilotdiagnos? 

Vi kommer att införa en öppen elektronisk tidbok i hela vårdkedjan med 

förbokade tider vilket möjliggör för koordinatorn att ge patienten tider direkt i 

handen. Tills den elektroniska öppna tidboken är införd finns manuella rutiner för 

obokade/reserverade tider framtagna på klinikerna.  

Implementering av de fem standardiserade 
vårdförloppen 

Delar av de fem SVF är implementerade, men ännu är inte alla bitar på plats. Alla 

rutiner i alla delar av processen måste säkerställas och spridas. Vi avser att starta 

de fem SVF per första november 2015. KVÅ-registreringen har kommit igång i 

delar av processerna redan nu. Där kan vi fånga utdata.  



 

Region Örebro län Införande av SVF i Region Örebro län | Författare: Richard Simonsson | Datum: 2015-10-14 9 (15) 
 

Uppföljning av ledtider och indikatorer i 
vårdadministrativa system 

1) Hur har regionen sett till att SVF från välgrundad misstanke till start av 

behandling går att följa i de vårdadministrativa systemen? Finns åtgärder 

som ska genomföras för att uppföljningen ska kunna ske och hur ser 

tidplanen för dessa ut? 

Rutiner och lathundar för inregistrering av de nationella KVÅ koderna för SVF 

har tagits fram och implementering av dessa pågår. Arbete pågår även med att rita 

in alla mätpunkter i processflödena så att det också blir tydligt vem som ansvarar 

för vilken inregistrering.  

Primärvården kommer att inför KVÅ-registrering under året, men för att inte 

fördröjas av detta har beslut tagits att samtliga mätpunkter registreras och fångas 

via specialistvårdens journalsystem, detta framgår av de rutiner som finns 

framtagna. Intern uppföljning av utdata är under uppbyggnad, intentionen är att 

kunna följa varje patient i processen. 

 

2) Vilka av de nationella ledtiderna kan redovisas via vårdadministrativt 

system för SVF vid rapportskrivandet?  

Då implementering av rutiner för inregistrering av de nationella KVÅ-koderna för 

SVF pågår saknas fullständiga registreringar i alla processer för att kunna fånga 

ledtider mellan välgrundad misstanke till första behandling/avslut av SVF.  

Vi kan dock fånga ledtiden för en prostatacancer process och denna var 17 dagar 

mellan välgrundad misstanke om cancer och avslut av SVF innan start av 

behandling, misstanke om cancer avskrivs.  

Per dagens datum har vi nedanstående delar (KVÅ-koder) i processerna 

inregistrerade i vårt journalsystem: 
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Ansvar och aktiviteter för att IT-stöd blir 
funktionellt 

1) Hur har regionen utvecklat de stödprocesser som behövs för att följa 

och följa upp SVF i respektive IT-stöd? 

Region-IT-vårdsystem har skapat lathundar för inregistrering av KVÅ-koder i 

specialistvårdens vårdadministrativa system Infomedix. Systemförvaltningen för 

Infomedix ger även support till indataarbetet. En IT-konsult har anlitats för att 

hjälpa till med utdata-arbetet. Intern uppföljning av utdata för att kunna följa 

patienterna i processen är under uppbyggnad. 

Införande av fler standardiserade vårdförlopp 
2016 

1) Hur har regionen planerat för införandet av fler SVF 2016? 

Den styrgrupp som funnits för SVF inom de fem pilotdiagnoserna har 

kompletterats med en projektledare för det fortsatta arbetet. En förenklad 

processgenomgång för de kommande SVF måste genomföras men framför allt 

KVÅ-kod Antal:  

VA905    SVF huvud- och halscancer UNS - remissbeslut vid misstanke om cancer 2 

VA935    SVF huvud- och halscancer UNS - första multidisciplinära konferens 8 

VA940    SVF huvud- och halscancer UNS - information om diagnos/utredningsresultat 3 

VA958    SVF huvud- och halscancer UNS - start av första behandling, palliativ 1 

VA978    SVF huvud- och halscancer UNS - avslut av SVF innan behandlingsstart, misstanke om cancer 

avskrivs 

1 

VB010    SVF matstrupe- och magsäckscancer - beslut välgrundad misstanke om cancer 1 

VB025    SVF matstrupe- och magsäckscancer - första besök i specialiserad vård 2 

VB091    SVF matstrupe- och magsäckscancer - mottagen från annat landsting/region 3 

VJ105    SVF prostatacancer - remissbeslut vid misstanke om cancer 2 

VJ110    SVF prostatacancer - beslut välgrundad misstanke om cancer 10 

VJ125    SVF prostatacancer - första besök i specialiserad vård 7 

VJ140    SVF prostatacancer - information om diagnos/utredningsresultat 4 

VJ178    SVF prostatacancer - avslut av SVF innan start av behandling, misstanke om cancer avskrivs 1 

VK110    SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna - beslut välgrundad misstanke om cancer 15 
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måste klinikledningarna ta en aktivare roll i införandet av SVF. 

Läkarengagemanget i de olika arbetsgrupperna kring SVF som inrättas på berörda 

kliniker/verksamhetsområden måste öka. Processledarna måste få ett tydligare 

ansvar från sin verksamhetschef. Engagemang och en mer aktiv roll av 

röntgenverksamheten vid regionens tre sjukhus är också vital, liksom att patologin 

tillförs viss resursförstärkning för att kunna leva upp till kraven på leverans av 

svar i tid. Dessa funktioner behöver medverka på ett tydligare sätt genom hela 

processen. 

2) Hur har regionen samverkat och löst övergångar för patienter som går 

över landstingsgränserna? 

Universitetssjukhuset Örebro är remissinstans också för andra regioner och 

landsting, främst inom huvud- halscancer och matstrups-magsäckscancer. Inom 

dessa diagnoser har dialog med remitterande landsting förts under året för att säkra 

effektiva vårdkedjor och tydligt ansvar för registrering av de olika KVÅ-koderna. 

Dessa frågor har också hanterats via RCC Uppsala Örebro och dess styrgrupp, och 

ett regelverk för hanteringen vid överföring av patienter mellan olika landsting 

som bygger på nationella riktlinjer har implementerats i sjukvårdsregionen.  

Utmaningar och åtgärder 

1) Vilka har varit de stora utmaningarna vid införandet av de fem första 

SVF och hur har ni hanterat dem?  

2) Vilka goda exempel på lösningar har ni erfarenhet av från införandet 

under 2015? 

Utmaning: Att sprida informationen om nya begrepp som ”Alarmsymptom”, 

”misstanke”, ”välgrundad misstanke” och vad ”standardiserat vårdförlopp (SVF)” 

är.  

Vi har informerat verksamhetschefer, medicinskt ansvariga läkare och 

distriktsläkarna i primärvården vid flera tillfällen. Vi har informerat om RCC, 

deras webbsida, var man finner patentinformation, vårdprogram med 

bakgrundsdata samt epidemiologi till vårdprocesserna. Vi har visat RCCs mobila 

applikation. Vi har delat ut primärvårdsversionen av SVF dels via e-post och även 

på papper till verksamhetschefer/MAL och distriktläkare. 

Utmaning: Att skapa tillit i organisationen, till exempel att förklara varför 

remissdiagnos inte ska omprövas av läkare i nästa led, att koordinatorn ska komma 
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åt den öppna tidboken och boka in patienten direkt på en röntgenundersökning, att 

besvara och förklara hur vi ser på risken med undanträngningseffekter. Det är 

därför viktigt att skapa ett gemensamt synsätt genom hela linjen, att ständigt föra 

dialog, informera alla medarbetare. 

Utmaning: Det är olika journalsystem och vårdadministrativa system i primärvård 

och slutenvård.  Det har inneburit att vi inte kunnat använda elektronisk remiss 

ännu.  Tills vidare löser vi remisshanteringen genom manuella faxrutiner. 

Utmaning: Det är resursbrist, framför allt när det gäller biomedicinska analytiker 

inom patologin. Det gör det svårt att hålla ledtiderna för PAD-svar. Nu har 

patologen fått ett resurstillskott för at anställa en biomedicinsk analytiker. 

 

2) Vilka goda exempel på lösningar har ni erfarenhet av från införandet 

under 2015?  

Kartläggningen av processerna genom journalgranskningen har varit en 

ögonöppnare. Den visade hur väntetiderna kan skilja sig på en och samma klinik 

och även mellan sjukhusen. Vi kunde också se bakomliggande orsaker till detta 

och har kunnat ta fram åtgärdsförslag. Till exempel har man på öron-näs-

halskliniken öppnat en speciell tumörmottagning där patienten direkt kan få träffa 

en specialist. Det innebär förutom en bättre kvalitet på besöket också att ledtiderna 

kan minska.  

Primärvården har i detta träffat specialistvårdskliniker och upplevt mycket positivt 

bemötande kring att förbättra vården kring våra gemensamma patienter. Genom att 

vi träffar varandra kommer samarbetet framöver kring samtliga områden vara 

lättare. Vid kartläggning på urologiska kliniken av patienter som remitterats för 

utredning av makrohematuri fann vi att det i många fall saknades beställd CT för 

urinvägar från primärvården. Detta undviker vi nu i samråd där urologen tar över 

och beställer CT för urinvägar mot att primärvården överför remiss samma dag 

samt tar urinodling om tecken till urinvägsinfektion vilket underlättar inför 

eventuell TUR-B. 

Kontaktsjuksköterska på urologiska kliniken berättade om svårigheter att nå 

patienter per telefon, då våra remisser ofta saknade nummer till mobiltelefon samt 

att vissa patienter inte svarar när dolt nummer ringer. Primärvården skriver nu in 

numret på mobiltelefon så att det syns i remissen. Vi informerar patienter att 

vården ringer med dolt nummer.  
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3) Vilka utmaningar ser ni inför kommande SVF 2016? 

Vid nästa omgång räknar vi med att få ett tydligare engagemang i 

linjeorganisationen, att ha fått till stånd rutiner för registrering av KVÅ-koder, att 

införandet av elektronisk konsultremiss har kommit längre och att vi har infört 

både rutiner och mallar för mätning av ledtider via utdata från våra journalsystem. 

Men viktigast är att vi har tagit fram en bättre metod för att göra förenklade 

processgenomgångar för olika SVF så att man på klinikerna snabbare kan gå in i 

arbetet med att förbättra flödena. Vi är nu på god väg med att lösa de flesta av 

dessa utmaningar, men ser samtidigt med viss bävan fram mot att införa ett stort 

antal nya SVF under 2016. 

Region Örebro län önskar att SKL inom det nationella projektet kan ge 

förutsättningar till utveckling av nationella gemensamma e-tjänster. En angelägen 

utveckling är att starta med ”Min vårdplan” där vården och invånare interaktivt 

kan samspela i en interaktiv vårdplan. Nationell teknisk plattform inom stöd och 

behandling finns redan utvecklad och är nåbar via 1177 Vårdguidens e-tjänster 

Mina vårdkontakter.   

Ekonomi 

Ge en översiktlig bild av hur stimulansmedlen har använts (exempelvis 

projektmedel, medel för åtgärdande av tillgänglighet och andra 

utmaningar, medel för införande av koordinatorsfunktion) och vad 

återstående stimulansmedel kommer att användas till. Hur mycket medel 

från 2015 kommer att överföras till 2016? 

Under 2015 har hittills sex miljoner kronor fördelats till verksamheterna för 

arbetet med SVF. Av dessa medel har en liten del (0,5 mnkr) använts till 

konsulttjänster för att anpassa våra journalsystem för registrering och uttag av 

KVÅ-koder och mappning av remisser för de olika vårdförloppen. En ny 

projektledare för arbetet med SVF har anställts under hösten till en kostnad av 0,3 

mnkr. Resterande medel har fördelats ut till de olika verksamhetsområdena utifrån 

en inventering av behov som gjorts av Cancerrådet. Område onkologi och 

opererande fick mest (3,5 mnkr), då de flesta vårdförloppen engagerar detta 

område, men även patologin får en större andel (1 mnkr) för att i första hand 

kunna stärka bemanningen av biomedicinska analytiker. Bland de uppdrag 

verksamheterna har är att med stöd av dessa medel införa koordinatorer, i vissa 
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fall förstärkning av kontaktsjukskötersketjänster, tid för processledning i de olika 

SVF och inrättande av hematologiberedskap på helger. 
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Datum 2015-10-12  

Projektledare: Eivor Niva Version 2.4  

 

Införande av standardiserade vårdförlopp och 
kortare väntetider vid fem cancerdiagnoser  
 

Projektägare är Ingrid Östlund, biträdande Hälso- och sjukvårdsdirektör  

Projektledare är Eivor Niva, driftchef Patientenheten Laboratoriemedicinska länskliniken 

 

Versionshistorik 

Version1 Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 

1.4 2015-02-19 Jens Windeborg Ingrid Östlund  1.3 2015-01-19 

2.0 2015-09-15 Eivor, Boel  Nytt projekt hösten 2015, utkast 

2.1 2015-09-17 Eivor, Fredrik, 
Boel 

 Ny rubrik, uppdatering av mål för 
konsultremiss 

2.2 2015-09-30 Eivor, Boel och 
Petra 

 Fortsatt arbete, fokus på in- och 
utleveranser. 

2.3 2015-10-05 Eivor och Boel  Kompletteringar Ulrika 
Landström.  

2.4 2015-10-12   Kompletteringar styrgrupp mm. 

 

  

                                                 

1  

Själva dokumentnamnet ska ej ändras i samband med ny version. Detta eftersom målsättningen på sikt är att 

dokumenten ska in i vårt dokumenthanteringssystem som då även sköter versionshanteringen. 
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Checklista inför beslut, BP2 
Ja Nej 

Faller detta uppdrag inom ramen för ÖLL:s definition av ett projekt. Ja  

Har ett komplett projektdirektiv utformats (detta dokument)? Ja  

Följer uppdraget verksamhetens mål och strategier? Ja  

Är uppdragsägare, uppdragsledare, mottagare och övriga intressenter utpekade? Ja  

Är resurserna säkrade för genomförandefasen?  Ja  

 

 

 

Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller (besluten ska tas av uppdragsägaren): 

 JA NEJ Datum Kommentar: 

Beslut BP2 Ja  2015-10-13 Godkännande styrgrupp. 
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1 Bakgrund och syfte 

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 

500mnkr mellan 2015-2018 som ska uppmuntra och stärka tillgänglighetsarbetet i 

landstingen. Förebilden kommer från Danmark som arbetat med standardiserade vårdförlopp 

(pakkeforløb) sedan 2007.  

Syftet med uppdraget är att cancerpatienter ska uppleva en välorganiserad, helhetsorienterad 

professionell process utan onödig väntetid. 

RCC har givit de nationella vårdprogramsgrupperna i uppdrag att utarbeta standardiserade 

underlag för fem pilot diagnoser. Dessa är akut myeloisk leukemi(AML), huvud-och 

halscancer, matstrupe-och magsäckscancer, prostatacancer och cancer i urinblåsa och övre 

urinvägar. Under pilotprojektet kommer arbetet med dessa standardiserade vårdförlopp (SVF) 

omfatta processen från välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling med 

tydligt angivna ledtider. Samtliga landsting/regioner har i enlighet beslutat införa SVF och 

tagit fram handlingsplaner för detta. 

2 Projektmål 

Övergripande mål med projektet är att implementera standardiserade vårdförlopp för fem 

cancerdiagnoser enligt nationell plan. Projektet ska ge förutsättningarna för ett införande 

inom Hälso-och sjukvårdsförvaltningen. 

När projektet är avlutat 2016-02-28 ska:  

 Koordinationsfunktionen inom specialistvården vara definierad och bemannad för 

samtliga utvalda cancerdiagnoser. 

 Kontaktsjuksköterska finnas inom specialistvården för alla cancerdiagnoser. 

 Samtliga interna aktiviteter i kommunikationsplanen vara genomförda.  

 En strategi/aktivitetsplan för fortsatt införande av SVF ska vara framtagen. 

 Utvärdering av införande av SVF vara genomförd. 

o KVÅ koder vara införda i processflödet för primärvården och specialistvården.  

o Modell för utdata framtagen för KVÅ koder. 

 Förutsättningarna för att införa konsultremissen vara utredda. Detta utifrån både 

teknik och verksamhet. 

 Öppen tidbok ska vara införd. Det möjliggör att koordinatorfunktionen kan ge 

patienten förbokade tider i hela vårdkedjan direkt i handen. 

 Min Vårdplan ska finnas tillgänglig i specialistvården. Min Vårdplan ska även finnas 

tillgänglig på 1177 Vårdguiden och intranätet.  

 Uppdatering av 1177 Vårdguiden, regionala tillägg Cancervård, vara genomförd. 
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3 Krav på projektet  

3.1 Förutsättningar 

 Att utgå från ”Manual för att utforma standardiserade vårdförlopp för cancer”.   

 Projektet ansvarar för att samordna svar till SKL enligt ”Mall för redovisning av 

landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i 

cancervården”. Rapportering 2015-11-01, se Bilaga 1. 

 Ansvaret för processutvecklingen ligger hos processägare och processledare enligt 

fastställd rollbeskrivning, se Bilaga 2. 

o kartläggning av nuläge och börläge för vårdförloppen prostatacancer, 

urotelialcancer, akut myeloisk leukemi, huvud-halscancer och eusofagus – 

ventrikelcancer. 

o Förslag till förbättringar för respektive vårdförlopp finns beskrivna i 

”Sammanställning av arbetsgruppens resultat med att identifiera och analysera 

förbättringar för vårdförloppen vid utredning av prostatacancer, 

urotelialcancer, akut myeloisk leukemi, huvud-halscancer och eusofagus – 

ventrikelcancer”.  

o Ansvar för hela processen, även primärvård, Lindesbergs lasarett, Karlskoga 

lasarett samt privata aktörer. 

 Att KVÅ-koderna registreras. 

 Övergripande gemensamma riktlinjer för Röntgen och Patologen. En särskild 

arbetsgrupp för detta bör tillskapas. 

 Att RCC levererar Min Vårdplan inom tidplan för projektet.  

 Medicinskt sakkunniga från Cancerrådet. 

 Att budget finns för projektgenomförandet. 

 

3.2 Avgränsningar 

 Att ta fram en webbversion till Beslutsstödet hanteras inte inom ramen för detta 

projekt. Ansvaret för detta ligger på RCC. Länkar och information till befintligt mtrl 

finns upplagda på intranätet. 

 Utbildning i Lean för processledarna ingår inte inom ramen för detta projekt. 
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3.3 Kopplingar till andra projekt och verksamheter 

Uppföljningsstöd 

Medverkan av Hälso- och sjukvårdens produktionskontroller Elizabeth Nyström samt 

Utdatakoordinator från vård-IT för stöd att välja mätmetoder och genomförande av mätningar. 

 

Projekt ”Strukturerad journalföring” 

Samverkan med projekt ”Strukturerad journalföring”. 

 

Cancerrådet 

Projektet bör ha en nära samverkan med både det regionala cancerrådet RCC och det lokala 

cancerrådet. Deltagande finns i styrgruppen. 

 

eHälsa 

Kopplingar till nationell och regional eHälsa.  

 Webbtidböcker och 1177 Vårdguiden redaktionellt innehåll. 

 Journal på nätet. Möjlighet att se bokade tider och dokumentation via Journal på nätet, 

införande planerat på Region Örebro län våren 2016. 
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4 Tidplan 

Beslut Benämning Kommentar Tid 

BP2 Beslut projektstart Projektledare utsedd, styrgrupp för 

införandet utsedd, resurser för 

aktiviteterna är säkrade. 

Godkänd projektplan. 

Godkänd beskrivning koordinator. 

 

2015-10-13 

MS1 Start SVF 

 

Koordinationsfunktionen inom 

specialistvården vara definierad och 

bemannad för alla cancerdiagnoser. 

Kontaktsjuksköterska finnas inom 

specialistvården för alla cancerdiagnoser. 

Start ny remissrutin i primärvården och 

specialistvården. 

KVÅ koder införda i processflödet för  

specialistvården. 

Modell för utdata framtagen för KVÅ 

koder. 

Analys genomförd för öppen tidbok 

Röntgen. 

Arbetsgrupp för Röntgen och Patologen 

tillsatt. 

 

2015-11-01 

BP3:1 

 

 

Utvärdering 1 

SVF 

Statusrapport utvärdering SVF. 

Riskanalys genomförd. 

Beslut om fortsatt inriktning. 

Beslutsunderlag för öppen tidbok 

Röntgen framtaget. 

Underlag för vilka övriga kliniker som 

berörs av öppen tidbok framtaget. 

 

 

 

2015-12-01 
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MS2 Kommunikations-

insatser 

genomförda 

Samtliga aktiviteter för intern 

kommunikation i kommunikationsplanen 

ska vara genomförda.  

Kommunikationsplan, se Bilaga 3. 

KVÅ koder införda i processflödet för 

primärvården. 

Analys för att införa konsultremissen 

klar.  

 

2015-12-31 

BP3:2 Utvärdering 2 

SVF 

Utvärdering 2 av införande av SVF vara 

genomförd. 

En strategi/aktivitetsplan för fortsatt 

införande av SVF ska vara framtagen. 

Överlämning till kliniker och 

förvaltningsorganisation. Klargöra 

rollerna. 

Beslut om nya rutiner för Röntgen och 

Patologen. 

 

2016-02-25 

BP4 Slutleverans Leverans av slutrapport.  

 

2016-02-29 

 

Detaljerad tid och aktivitetsplan ska tas fram inom projektet. 
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5 Projektorganisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrgrupp 

Träffas 1 gång/ månaden under projektet och består av: 
 Ingrid Östlund projektägare 

 Johan Ahlgren verksamhetschef onkologiska kliniken 

 Pia Öijen chef ledningsstöd 

 Elizabeth Nyström produktions-controller 

 Mats Björeman medicinsk rådgivare 

Styrgrupp

Projektägare 
Ingrid Östlund

Projektgrupp
Kommunikation, 

Verksamhet, eHälsa

Arbetsgrupper
Röntgen, Patologen, mm.

Projektledare

Eivor Niva

Processledarna 

Införande i verksamheten 
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 Ulrika Landström, eHälsostrateg 

 Eivor Niva projektledare 

 Björn Strandell, primärvården 

 Sören Andersson, verksamhetschef 
 Petra Ekenstam, kommunikation  

Projektgrupp 

Träffas 1 gång/vecka under projektet och består av: 
 Petra Ekenstam, kommunikation 

 Boel Lindblom, Nationell och regional eHälsa 

 Johan Ahlgren ordförande Cancerrådet, medicinskt sakkunnig 

 Ingrid Alkebro samordnare Cancerrådet adjungerad 

 

Processledare i verksamheten 

Pilotdiagnoser Processledare Förbättringscoach 

Prostatacancer Emma Nilsson Gun Loiske 

Cancer i urinblåsa och övre 

urinvägar 

Martina Persson Gun Loiske 

Akut myeloisk leukemi Elisabet Forsberg   Eva Jansson 

Huvud-halscancer Anna Åberg   Eva Jansson 

Matstrupe- och halscancer Kerstin Bonnevier-

Pettersson 

Kristin Grip   

 

6 Hinder och möjligheter 

Genomförandet av projektet för standardiserade vårdflöden har under våren 2015 tagit sig an 

projektet genom processanalyser. Under sommaren har en ny projektorganisation med 

tydligare leveranser och måluppfyllnad etablerats. 

 

7 Referenser och bilagor 

 

Bilaga 1 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av 

standardiserade vårdförlopp i cancervården. 

Bilaga 2 Processledning inom hälso-och sjukvården 

Bilaga 3 Kommunikationsplan 
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Funktionsbeskrivning för koordinator till standardiserade 
vårdförlopp 

Uppdragets avgränsning och plats i organisationen 
Funktionen benämns koordinator. Koordinatorn har ett skriftligt uppdrag av närmsta chef 

(verksamhetschef, avdelningschef) eller motsvarande. 

Hur funktionen skall bemannas och organiseras beslutas på den egna kliniken. 

Önskvärd utbildning/kunskap 
Relevant utbildning till exempel medicinsk vårdadministratör, undersköterska eller sjuksköterska. 

För att uppfylla koordinatorfunktionen bör man ha god IT-vana eller logistisk kompetens liksom 

förståelse för principerna i standardiserat vårdförlopp. 

Funktion 
Koordinatorns roll är att boka in undersökningar inkluderade i de standardiserade vårdförloppen samt 

följa tillgänglighet och aktuella väntetider. Koordinatorn har också en roll att säkra att vårdförloppen 

följs och att beställda undersökningar genomförs och därmed undvika onödig väntetid.  

Ingående arbetsuppgifter 
 Vara den person som remittent i första hand kontaktar då de har en patient med 

misstanke/välgrundad misstanke för en cancersjukdom som ingår i vårdförloppet. 

 Ta emot och registrera remisser som uppfyller kriterierna för det specifika standardiserade 

vårdförloppet. 

 Boka in tider för undersökning i enlighet med det specifika standardiserade vårdförloppet och 

tillse att undersökningstiderna hålls liksom att de i vårdförloppen ingående undersökningarna 

görs. 

 Ta kontakt med patienten för att ge patienten undersökningstider (kallelser) och förklara 

utredningsförloppet. 

 Att bevaka inkommande svar från undersökningar och säkerställa att svaren tas omhand av 

ansvarig läkare inom satta ledtider. 

 Hänvisa patienten vidare till t.ex. kontaktsjuksköterskall då det finns behov av särskilt stöd. 

 Säkerställa aktiva överlämningar till andra vårdgivare, även över regionens gränser, och 

informera patient härom. 

 Följa ledtider för vårdförloppen och rapportera vidare till verksamhetsansvarig eller 

motsvarande vid avvikelser. 

 Koordinatorn är tillgängligt året runt, kontorstid, på telefon, måndag – fredag, med 

direktnummer till patient och närstående samt har ersättare vid frånvaro. 
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