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 Ledtid som mäts nationellt

Vad är ett standariserat vårdförlopp?

• Innehållsmässigt definierat förlopp med värdeskapande ledtider, utredningar etc.
• Ej begränsas av dagens organisation, situation och resurser
• Förutsätter kommunikation och involvering med patienten
• Reserverade tider och koordinatorsfunktion
• Multidisciplinärt arbetssätt 
• Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke om (en viss) cancer.



Infördes under 2015
• AML (Akut myeloisk leukemi)
• Huvud- och halscancer
• Matstrups- och magsäckscancer
• Prostatacancer
• Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna

Införs under 2016

Standardiserade vårdförlopp

• Allvarliga ospecifika symtom som kan 
bero på cancer

• Bröstcancer
• Cancer i bukspottkörteln och 

periampullärt
• Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång
• Cancer utan känd primärtumör (CUP)
• Lungcancer

• Maligna lymfom
• Malignt melanom
• Myelom
• Primär levercancer
• Primära maligna 

hjärntumörer
• Tjock- och ändtarmscancer
• Äggstockscancer



Tas fram under 2016 för införande under 2017
• Akut lymfatisk leukemi (ALL) –ihopslagning med AML
• Analcancer
• Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) –ihopslagning med lymfom
• Livmoderhalscancer
• Livmodercancer
• Njurcancer
• Peniscancer
• Skelett- och mjukdelssarkom
• Sköldkörtelcancer
• Testikelcancer

Standardiserade vårdförlopp



Nationellt vårdprogram (hur, varför, evidens) Standardiserat vårdförlopp (vad, ledtider)

SVF bygger på det nationella vårdprogrammet



TOTALT ANTAL PATIENTER SOM INGÅTT I SVF AUG 2015 -

Källa: www.cancercentrum.se

http://www.cancercentrum.se


Källa: www.cancercentrum.se

http://www.cancercentrum.se


Information till patienten

Muntlig o skriftlig info vid välgrundad misstanke (i primärvåden eller i 
specialistvården – beroende på diagnos)

https://www.skane.se/sv/Webbplatser/Primarvarden_Skane/Om-oss/
https://www.skane.se/sv/Webbplatser/Primarvarden_Skane/Om-oss/


• RCC och SKL har tagit fram en enkät för att mäta hur patienterna 
upplever utredningen i ett standardiserat vårdförlopp. 

• Administreras enligt samma struktur övriga nationella patientenkäter

• Patienter som ingått i ett  vårdförlopp får en enkät åtta veckor efter; 
avslutat vårdförlopp alt. efter start av första behandling.

• Resultatjämförelser kommer att bli möjliga såväl inom som mellan 
landsting/regioner.

• 28 frågor som belyser dimensioner: Emotionellt stöd, Respekt och 
bemötande, Information och kunskap, Kontinuitet och koordinering, 
Tillgänglighet, Involvering och delaktighet samt Helhetsintryck

PREM – patient reported experience
measures



PREM – Patient Rapporterade Erfarenhets Mått

•Kunskap om patienternas väntetid, kontakt, samordning, 
information, stöd, bemötande 

•Möjlighet till jämförelser

•Underlag och incitament för verksamhetsutveckling av SVF

UPPDRAG FRÅN SOCIALDEPARTEMENTET 
2015



UTLÄMNADE PREM ENKÄTER SVF

Tabell: visar total utskickade enkäter för mars månad – juni. Vilka rapporten bygger på.

Totalt 2 385 enkäter besvarades 
51,7% svarsfrekvens. (61% svarsfrekvens för de som diagnostiserats 
med cancer)







RESULTAT FRÅN RAPPORTEN SVF PREM

• De patienter som diagnostiserades med cancer och startade en första behandling, gav 
genomgående mer positiva svar på enkätens frågor än övriga patienter. 

• Tid: Tiden från första besök i vården till behandlingsstart upplevdes varken var för lång eller för 
kort. En liten andel, 1-3 procent, svarade att tiden var för kort eller något för kort. 

• Information: Mindre än hälften av patienterna hade fått information om att de utretts enligt ett 
SVF. 

• Bemött med respekt: Mertalet upplevde att de blivit bemötta med respekt 

• Bemötande: Majoriteten tyckte att de hade fått ett bra bemötande av vårdpersonalen under 
utredningen. 

• Tillgodosett behov: De flesta tyckte att deras aktuella behov av vård hade blivit tillgodosett. 90% 
av de som gått in i en behandling (cancerpatienter) 82% för övriga patienter. 











FÖRBÄTTRINGSUTRYMMEN UTIFRÅN 
ENKÄTSVAR

• Då patienter har rätt att få information om 
misstänkt sjukdom och utredningens innehåll 
är detta något som behöver förbättras 

• Ett annat tydligt förbättringsområde är att 
uppmuntra patienten att ta med en 
närstående vid diagnosbeskedet



Information och distribution av
standardiserade vårdförlopp

www.cancercentrum.se Mobilappen Cancervård

http://www.cancercentrum.se/
http://www.cancercentrum.se/
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