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  Datum Diarienummer 
  2015-03-12 RS150023 
   
 
Regionalt cancercentrum Syd 
Regionalt cancercentrum Väst 
 
 
 
 
Handlingsplan för region Hallands införande av 
standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 
 
Bakgrund 
Sedan 2009 har staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) träffat överens-
kommelser om stöd till cancervårdens utveckling och det nationella arbetet genom 
Regionala cancercentrum i samverkan. Inriktningen ligger bland annat på 
förebyggande arbete, tidig upptäckt, diagnostik, behandling, palliativ vård, 
kunskapsbildning och kunskapsspridning. Cancervården har vidareutvecklats och 
stärkts under de senaste åren vilket bland annat ”Öppna jämförelser cancer 2014” 
visar på. Dock visar mätningar att väntetiderna till cancervård är långa och att de 
regionala skillnaderna är stora och därför har staten och SKL slutit en överens-
kommelse för 2015 där målet är att korta väntetider och minska regionala skillnader.  
 
Av de nationellt satsade medlen om 500 mkr är 413 mkr öronmärkta för 
stimulandsmedel till landsting/regioner – med fördelning utifrån befolkningsunderlag. 
För att få ta del av medlen krävs att landstinget/regionen ska besluta att införa 
standardiserade vårdförlopp. Av beslutet ska regionledningens ansvar för införandet 
av standardiserade vårdförlopp framgå, vilken är den viktigaste åtgärden. I 
budgetarbetet inför den kommande perioden 2016-2018 måste satsningen på kortare 
väntetider beaktas utifrån uppföljning av eventuella kostnadsförändringar.  
 
 

1. Politiskt beslut 
Beslut att ansvara för införandet av standardiserade vårdförlopp inom cancervården 
för de cancerdiagnoser som tas fram gemensamt av RCC och 
vårdprogramsgrupperna tas av Regionstyrelsen i Halland 2015-03-25. Region 
Halland tar därmed ansvar för att organisation och resurser finns för nödvändiga 
förändringar som krävs för implementering av standardiserade vårdförlopp inom 
cancervården. 
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2. Informationsplan för dialog och förankring 
Region Halland samverkar med båda angränsande Regionala Cancercentra (RCC) 
Väst och Syd, därför är samordning och samverkan en viktig fråga för hallänningens 
cancervård.  
 
Mål 
Att Hallands befolkning ska få en jämlik cancervård med hög kvalitet, god 
tillgänglighet och möjlighet att vara delaktiga i sin vård och behandling genom att en 
bred förankring och samverkan sker genom hela cancervårdsprocessen från 
välgrundad misstanke till behandling avslutas eller övergår i palliativ vård. 
 
 
Aktivitet 

− Region Halland har en cancersamordnare med uppdrag att arbeta strategiskt 
med patientprocesserna inom cancervården. En styrgrupp med representanter 
för sjukhusen, närsjukvården, ambulans och diagnostik finns för förankring 
och linjens delaktighet. 

 
− En kommunikationsplan kommer att tas fram för införandet av 

standardvårdförloppen. 
 

− För att involvera och skapa delaktighet anordnades informations- och 
dialogdagar för patientprocessteam, närsjukvårdsföreträdare, patologi, 
röntgen och linjechefer. Vid ett av mötena medverkade projektledare för RCC 
Väst och Syd. Information till närsjukvårdens verksamhetschefer både i egen 
regi och privata aktörer gavs första gången i februari 2015. Lokala 
processansvariga har deltagit på RCC Västs och RCC Syds dialogdagar.  

 
− Lokala processansvariga och representanter för närsjukvårdens privat- och 

offentligdrivna mottagningar kommer att erbjudas delta i de nationella insatser 
som riktas till primärvården genom RCC i samverkan. 

 
− Information till patient- och närståenderåd gavs i januari och kommer att 

förnyas i maj och fortlöpande. Rådet kommer att fungera både som 
remissinstans samt har möjlighet att lämna in synpunkter och förslag.  

 
− En arbetsgrupp med representanter från regionkontorets cancersamordnare, 

ekonom, kommunikatör, it-företrädare, regional koordinator samt 
representanter från berörda förvaltningar skapas för att leda, stödja och följa 
upp införandet av standardvårdförloppen. 

 
− Information kommer att ges kontinuerligt genom Region Hallands intra- och 

extranät samt på den Facebooksida som planeras starta. Information går även 
ut via nyhetsbrev och i regionens tidning ”Bästa livsplatsen”. 
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− Under hösten 2015 sker arbete med att ta fram en modell för införande av 
standardvårdförlopp samt dialogdagar/utbildning till processteam i nya 
standardvårdförlopp 
 

 

3. Engagemang av patientrepresentanter och privata vårdgivare 
Mål 
Att skapa möjlighet för patient – närstående samt privata aktörer inom all hälso- och 
sjukvård i Region Halland att aktivt bidra i cancervårdens processer. 
 
Aktivitet 

− Ett patient- och närståenderåd finns etablerat för cancervårdens 
patientprocesser i region Halland och kommer att vara delaktiga i arbetet med 
standardiserade vårdförlopp på olika sätt. 

 
− Ta fram anpassad information/utbildning med stöd av RCC och i samverkan 

med patientföreningarna. 
 

− Patientmedverkan i respektive processteam. Är det inte möjligt att engagera 
patientrepresentant i respektive processgrupp ska det framgå i gruppens 
arbete på vilket sätt patient/närstående ändå gjorts delaktiga t ex via enkäter, 
öppna möten eller andra forum för dialog och delaktighet. 

 
− Skriva in i ackrediteringsvillkoren för aktörer vårdval Halland (VVH) att man 

skall delta i SVF. 
 

− Privata vårdgivare i VVH nås via regionens dialogdagar för verksamhetschefer 
inom primärvården som hålls gemensamt för vårdgivare i såväl offentlig som 
privat regi.  

 
− Representant för privata vårdgivare VVH, finns med i styrgruppen för 

cancerprocessarbetet samt i arbetsgruppen för införande av standardiserade 
vårdförlopp. 

 
− Övriga offentligt finansierade privata specialister, ex urologi, hud och 

huvud/halsspecialister organiseras och får information/utbildning via 
regionkontorets uppdragsavdelning samt att dialogdag kommer att hållas 
under 2015. 
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4. Plan för införande av standardiserade vårdförlopp med 
engagemang av primärvård/specialiserad vård för identifiering 
av patienter med välgrundad misstanke, koordinatorsfunktion 
och möjlighet till förbokade tider 

 
Mål 
Att de första fem cancerprocessernas standardvårdförlopp införs med start 1 maj 
2015. 
 

• Akut myeloisk leukemi 
• Huvud/halscancer 
• Prostatacancer 
• Cancer i urinblåsa och urinvägar 
• Matstrups- och magsäckscancer 

 
Aktivitet 

− Arbetet med införande kommer att ske på strategisk, taktisk och operativ nivå 
genom linjen och i arbetsgrupper. 

 
− Den strategiska cancersamordnaren har uppdrag att samordna arbetet med 

införande av standardvårdförlopp. En arbetsgrupp för styrning och ledning 
etableras och en regionövergripande koordinatorsfunktion inrättas.  

 
− Processansvariga tar i samverkan med sina team fram lokala handlingsplaner 

utifrån nationella mallen för standardvårdförlopp inom sina respektive 
processer. I de processer som samverkan med regionsjukhusen krävs att man 
särskilt beaktar detta. 

 
− Kartläggning av behov av koordinatorsfunktion tillsammans med de fem 

piloterna 
 

− Definition av och konsensus kring välgrundad misstanke och filterfunktion ska 
tas fram och förankras för alla vårdförlopp. 

 
− Kartläggning av antalet patienter per diagnosgrupp som kan beräknas 

omfattas av standardvårdförlopp.  
 

− Kartläggning av behovet av avsatta förbokade tider för utredning både inom 
röntgen och operation.  

 
− Kartläggning av nuvarande ledtider för patologsvar och behov av förstärkning 

där. Inventering behov av utökad möjlighet till MDK.  
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− Kartläggning kommer att ske via regionens utdatasystem. Utifrån det kan antal 
patienter per diagnos identifieras för att få reda på hur stora volymer som kan 
komma att kräva avsatta obokade tider.  

 
− Närsjukvården i region Halland har regelbundna möte två ggr per termin för 

information, samverkan och kunskapsspridning. 
 

− Dialogmöten mellan processansvariga och närsjukvården för att öka 
samverkan och kunskapsöverföring. 
 

− Utbildnings- och informationsinsatser för berörd verksamhet. 
 

4.1 Plan för vårdförloppet vid landstings- eller 
förvaltningsövergripande samarbete 
 
Mål 
Vårdförloppet ska upplevas som en sammanhållen vårdepisod även i de fall 
patienten byter landsting eller förvaltning.  

 
Aktivitet 

− Hemlandsting och förvaltning ansvarar för att ha ett processystem som 
ansvarar för diagnostiken från symptom fram till behandling. 

− Vid behov av överlämningar skall patienten och ansvaret aktivt överlämnas 
via videomöte eller telefonsamtal. 

− Hemlandsting och förvaltning ansvarar för att patienten följer SVF och att 
kodning sker i relevanta IT system. 

− Fortsatt arbete med att förbättra multidisciplinära konferenser, MDK, och 
skapa detta för de diagnoser som saknas. 

 
 

5. Implementeringsplan för införande av de fem piloterna 
 
Mål 
Att införandet av standardvårdförlopp för de fem första cancerdiagnoserna, akut 
myeloisk leukemi, huvud/halscancer, prostatacancer, cancer i urinvägar och 
urinblåsa samt matstrups- och magsäckscancer, påbörjas 1 maj 2015. 
 
Aktivitet 

− Rekrytering av koordinatorer 
− Utforma organisation för administration, koordinering och registrering 
− Utveckling och anpassning av it-system samt registrering i journalen 
− Information och utarbetande av strategi för patientrepresentation 
− Information och utbildning till berörda verksamheter 
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− Framtagande av riktlinjer 
− Genomförande enligt handlingsplaner 

 
 
 

6. Plan för att vårdadministrativa system ska kunna användas för 
uppföljning av ledtider nationellt 

 
Mål 
Möjlighet att rapportera ledtider till den nationella databasen digitalt. 
 
 
 
Aktivitet 

− Uppdraget avseende rapportering av ledtider till den nationella databasen 
ligger på SKL ”Insatser för kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och 
sjukvården 2015.” 

 
− Region Halland har en representant i den nationella arbetsgruppen och en 

regional arbetsgrupp har skapats. 
 

− Implementera de nya koder som Socialstyrelsen ska ta fram för att kunna 
märka remissen med svf oavsett vårdgivare och vårdadministrativa system 

 
 
 
 

7. Ansvar och aktiviteter för att it-stöd blir funktionellt för 
uppföljning av standardiserade vårdförlopp  
 
 

Mål 
Att skapa standardiserade utdatarapporter som stödjer förbättringsarbetet och kan 
följa patientens flöde genom vården. 
 
Aktivitet 

− Region Halland använder journalsystemet VAS samt uppföljningsprogrammet 
Buisness objects. För att kunna följa ledtider har ett verktyg skapats som tar 
fram både ledtider och kvalitetsmått i realtid. Ledtiden från välgrundad 
misstanke till start av behandling kommer att kunna mätas förutsatt att 
märkning av remiss gör att det går att följa standardvårdförloppet. 
Representant från IT-verksamheten kommer att vara med i den nationella 
arbetsgruppen. 
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− Ta fram en modell för uppföljning av ledtider och kvalitetsmått för 

standardiserade vårdförlopp  
 

− Följa upp hur många patienter som kommer in i standardiserade vårdförlopp, 
hur många som avslutas och på grund av vilken orsak samt eventuellt andra 
konsekvenser som undanträngningseffekter, patientupplevelser och kvalitet. 

 
 

8. Plan för införande av kommande vårdförlopp 2016 
 
Mål 
Att införa standardiserade vårdförlopp för kommande cancervårdsprocesser samt 
även för vårdprocesser utanför cancerområdet. 
 
Aktivitet 

− Med erfarenhet från införandet av de fem första piloterna tas en modell för 
fortsatt införande av standardvårdförlopp fram. Det är viktigt att utifrån 
uppföljningen kartlägga hur ledtider förändrats och hur kvalitet, patientnytta 
och patientnöjdhet utvecklas för att kunna modifiera modellen på sikt. 

 
− Hösten 2015 dialogdagar och utbildning till nya processteam för fortsatt 

införande. 
 

9. Beskrivning av utmaningar och flaskhalsar inför införande av 
standardiserade vårdförlopp 

 
− Region Halland samarbetar med flera andra regioner inom cancersjukvården. 

Inom en del cancerprocesser görs behandling och utredning helt och hållet i 
regionsjukvården, inom vissa även del av utredningar. Region Halland måste 
föra kontinuerlig dialog med regionsjukvården för att säkra att leverans av 
diagnostik och behandlingar sker inom de i de standardiserade vårdförloppens 
stipulerade tid.  

 
− Anpassning av journal- och it-system måste utvecklas för att kunna följa 

vårdförloppen över regiongränser.  
 

− För att kunna mäta ledtider måste de standardiserade vårdförloppen kunna 
följas i realtid. Detta kräver en ”märkning” genom journalsystemet och detta 
arbete pågår.  

− Koordinatorsfunktionen kommer att ha en avgörande roll.  
−  
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− Kontaktsjuksköterskor är en viktig grupp och tillgången på dessa är olika i 
Region Halland.  

 
− Region Halland har ingen egen onkologiklinik, behovet täcks på konsultbasis 

genom avtal med Västra Götaland och Skåne. Brist på onkologkompetens 
generellt har gjort att tilldelningen till Region Halland inte räcker till.  
 

− Det kommer att bli svårt att upprätthålla multidisciplinära konferenser MDK 
både på grund av bristen på onkologer samt att logistiska svårigheter i 
uppkopplingen till regionsjukhusen ibland gör det svårt att genomföra MDK i 
den omfattning som krävs.  

 
− Medicinsk diagnostik är ett viktigt område och processerna där måste säkras. 

 
  

 
 

Ekonomi 
 
 
Det är i dagsläget inte möjligt att precisera ökade och minskade kostnader för 
satsningen. Detta kräver en närmare analys, som pågår, eftersom satsningen berör 
många vårdaktörer i Region Halland. 
 
 
  
 
 
 
 
Regionkontoret 
 
Karin Möller 
Hälso- och sjukvårdsdirektör  
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