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Inledning 

Som en konsekvens av covid-19-pandemin har regeringen beslutat att regionerna inte behöver 
skicka in årets SVF-redovisning till Socialdepartementet. Istället för redovisningarna har 
respektive RCC sammanställt en sjukvårdsregional lägesrapport för SVF-arbetet.   

Som underlag till lägesrapporterna har följande frågor skickats ut till regionerna: 

 Hur har covid-19-pandemin påverkat regionens arbete inom cancervården? 

 Hur har inklusionen i SVF påverkats av covid-19-pandemin? 

 Har ledtiderna i SVF påverkats av covid-19-pandemin? 

 Har arbetet med kvalitetssäkring av SVF-data fortsatt under 2020? 

 Finns redan nu en planering för hur  regionen ska återgå till normalläge inom 
cancervården? 

 Vad bör göras nationellt för att stötta regionerna med arbetet inom cancerområdet? 
 

Till frågorna bifogades en sammanställning av nationellt sammanställd data av måluppfyllelsen 
för inklusions- och ledtidsmålen i de standardiserade vårdförloppen för helår 2019, respektive 
januari-maj 2020. Nedan följer sammanställningen från respektive RCC. 
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RCC Norr 

1. Hur har covid-19-pandemin påverkat regionens arbete 
inom cancervården? 

Vilka är de största effekterna? 

Under pandemin har Norrlandsregionerna prioriterat cancervården. Samtidigt är det färre 
personer som söker vård och fler som avbokar sina besök och undersökningar. 
Patologavdelningarna har sett en minskning i antalet prover, vilket stödjer uppfattningen att färre 
patienter har utretts för cancer. Detta sammantaget gör att regionerna befarar en ökning av 
antalet patienter som efter pandemin söker för cancersymtom. Cancer kan då upptäckas i ett 
senare skede, vilket skulle kunna innebära en sämre prognos för patienten. 

I vilken omfattning har regionen gjort planerade nedstängningar som påverkar SVF?  
Inom de flesta av regionerna har personal lånats från cancervården till covid-19-vården, vilket har 
påverkat möjligheterna att upprätthålla mottagnings- och operationsverksamhet. Samtidigt har 
cancer prioriterats vilket gör att effekten av detta inte blivit så stor på just cancervården, i de 
flesta regionerna. Tre av fyra regioner har stängt ner screeningverksamheten (mammografi och 
gynekologisk cellprovtagning) under olika långa tidsperioder. Även skopiverksamheten inom 
tarmcancer har påverkats. Operationskapacitet och narkosresurser har omfördelats och har 
därför inte räckt till under pandemin. Detta har påverkat både diagnostik och behandling av 
patienter med cancer. 

Har regionen ändrat behandlingsstrategier för några diagnoser? 

Under våren 2020 gjorde norra sjukvårdsregionen avsteg från SVF för prostatacancer, men har 
nu återgått till ordinarie handläggning. Några onkologkliniker har förändrat strålbehandlingen för 
vissa patientgrupper, oftast till kortare regimer. Man har gjort justeringar av cytostatika-
behandlingen och där det är möjligt övergått till tablettregimer, snarare än intravenösa 
behandlingar. Man har också ökat användningen av GCS-F (medel för förstärkning av 
immunförsvaret) vid cytostatikabehandling. Kliniska läkemedelsstudier har pausats under 
pandemin. Man har också valt att inte göra rekonstruktiv kirurgi i samband med mastektomi.  

Har pandemin påverkat registreringen av SVF-data? I så fall hur? 

Regionerna rapporterar att själva SVF-registreringen inte har påverkats av pandemin, däremot har 
de förbättringsarbeten som pågick för att förbättra registreringen påverkats eller pausats. 

Hur har SVF-organisationen fortsatt att fungera under 2020?  

Den kliniska delen av SVF-organisationen har i stort sett fungerat bra utöver det som framgår i 
punkterna ovan. Däremot har förbättringsarbeten och de lokala cancerrådens arbete legat vilande. 

2. Hur har inklusionen i SVF påverkats av covid-19-
pandemin? 

Under pandemin har cancervården varit prioriterad och inklusionen har inte påverkats i någon 
större utsträckning. För vissa diagnoser har inklusionen snarare ökat i jämförelse med 2019.  
Trots att man har lånat ut och omplacerat personal och omfördelat resurser har cancervården 
försökt att upprätthålla SVF. Däremot har annan verksamhet fått stå tillbaka. 
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Screeningprogram och skopiverksamhet har pausats och SVF för prostatacancer har justerats, 
både på nationell och sjukvårdsregional nivå. Utöver detta verkar det främst vara SVF som rör 
äldre individer som har påverkats. Upplevelsen är att äldre eller patienter med många riskfaktorer 
inte sökt vård eller avbokat besök på grund av rädsla för att smittas av coronavirus. Detta gäller 
exempelvis SVF för livmoderkroppscancer. 

3. Har ledtiderna i SVF påverkats av covid-19-pandemin?  

Många ledtider inom SVF är oförändrade eller har förbättrats något under 2020, främst med 
anledning av att färre individer har sökt vård. En bedömning är att tillgängligheten till kirurgisk 
behandling har ökat, när den planerade vården ställts in. I de regioner där ledtiderna till 
behandling blivit sämre har sjukvården haft brist på narkosresurser och därför har väntetiden till 
kirurgi blivit längre. 

4. Har arbetet med kvalitetssäkring av SVF-data fortsatt 
under 2020?  

Regionerna har pausat allt kvalitetssäkringsarbete under covid-19-pandemin, men planerar 
framåt, bland annat för utbildningsinsatser. En funktion som ska säkerställa kvaliteten vid 
överföring av data till den nationella väntetidsdatabasen har under våren efterfrågats av 
SKR/RCC i Samverkan. Denna funktion finns på plats för tre av Norrlandsregionerna, och den 
fjärde är på gång.  

5. Finns redan nu en planering för hur regionen ska återgå 
till normalläge inom cancervården?  

Ja, i samtliga Norrlandsregioner pågår arbete för att under hösten återgå till normalläge inom 
organisationen, med ett förbehåll om en andra våg av pandemin skulle drabba regionen. I 
Västerbotten har ingen särskild plan formulerats, då SVF-arbetet inte har störts nämnvärt av 
pandemin. 

6. Vad bör göras nationellt för att stötta regionerna med 
arbetet inom cancerområdet? 

Regionerna i norr tar upp behov av: 

 Finansiella resurser för att kunna ta hand om den uppskjutna vård (vårdskuld) som 
uppstått under pandemin. 

 Mer utbildning av bristspecialiteter och bristgrupper inom cancervården. Bland annat 
lyfts behov av utbildningsinsatser avseende cancerdiagnostik inom öppenvården. 

 Förbättrade funktioner i den nationella väntetidsdatabasen för att underlätta uppföljning 
av SVF. 

 Fortsatt stöttning i kvalitetssäkringsarbetet. 

 Att RCC hjälper regionerna i att formulera och beskriva sin kvalitetssäkringsprocess. 

 Att ta del av goda exempel på arbetssätt och mindre fokus på registrering av data. 

 Fortsatt utveckling av digitala lösningar. 
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 Ett helhetstag runt mer automatiserad och standardiserad hantering av data när nu flera 
regioner inför nya vårdinformationssystem. 
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RCC Uppsala-Örebro 

1. Hur har covid-19-pandemin påverkat regionens arbete 
inom cancervården? 

I alla regioner har cancervården och SVF-flödena prioriterats, man har arbetat för att pandemin 
ska ge så liten effekt som möjligt inom detta område. Även om det varit generella neddragningar 
inom den elektiva vården har cancerbehandlingar som kirurgi och onkologisk behandling har 
påverkats i mindre utsträckning. För att upprätthålla cancervården har regionerna i stor 
utsträckning förändrat sin mottagningsverksamhet från fysiska möten till telefonuppföljningar 
samt andra digitala alternativ.  

Generellt upplever man att färre individer sökt vård (primär- och sekundärvård) med symtom 
som kan bero på cancer vilket inneburit en minskning av SVF-remisser till specialistvården fr.a. 
för gynekologisk cancer, lungcancer och tarmcancer. Det har också noterats att patienter avbokat 
planerade besök i vården och även önskat flytta fram besöken på grund av pandemin. 

Mammografi- och cervixcancerscreening har pausats helt i fyra regioner, dragit ner på kapaciteten 
i en region och i de två regioner där man försök bibehålla verksamheten som vanligt, har man 
ändå sett en nedgång i deltagande pga. att patienter avbokat sina besök. En region påpekar också 
att den planerade starten av tarmcancerscreening under våren skjutits upp tills vidare. Några 
regioner har också ändrat sina rutiner för bedömning och hantering av remisser för SVF 
prostatacancer fr.a. för män >70 år och andra riskgrupper i syfte att minska risken för 
smittspridning och allvarliga komplikationer efter prostatabiopsi som kan kräva slutenvård. 

Två regioner beskriver att man pausat utskick av SVF-PREM enkäter mellan mars och september 
men planerar att återuppta utskick i oktober och då även göra det retroaktivt från mars. En 
region tog redan i februari beslut att sluta använda SVF-PREM enkäten då man bedömde att 
nyttan med enkäten var måttlig och att många patienter tyckte den var förvirrande och svår att 
svara på. 

Regionerna har i vissa fall, där det funnits alternativ, anpassat den onkologiska behandlingen för 
fr.a. äldre samt om möjligt valt behandlingsalternativ som minimerar slutenvårdstiden. 
Exempelvis har schemat för strålbehandling i vissa fall korrigerats utifrån nationella 
rekommendationer och i de fall cytostatika i tablettform kunnat ersätta intravenös behandling har 
det gjorts.  

En region beskriver eftersläpning och svårigheter med SVF-registreringen pga personalbrist på 
flera kliniker men för övriga har registreringen fungerat i stort sett som vanligt. 

Ingen region beskriver problem med SVF-organisationen men någon påpekar att 
utvecklingsarbete har fått stå tillbaka under våren. Två regioner beskriver hur den tydliga 
organisationen med framtagna riktlinjer för fortsatt drift, verksamhetsutveckling och uppföljning 
av standardiserade vårdförlopp inte har påverkats av pandemin. 
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2. Hur har inklusionen i SVF påverkats av covid-19-
pandemin? 

I alla regioner ses en minskad inklusion i SVF generellt. En region har noterat att fler patienter 
diagnostiseras i senare skede av sin sjukdom. Det finns en spridning av vilka SVF som har lägre 
inklusion än normalt i regionerna, men fler uppmärksammar att SVF som i normalfallet kan 
starta efter upptäckt i samband med röntgenundersökning av annan orsak än misstänkt cancer 
har minskat (njurcancer, CUP, buksarkom). Ett annat exempel som setts i fler regioner är lägre 
andel diagnostiserade patienter över 70 år med lungcancer under pandemin. 

3. Har ledtiderna i SVF påverkats av covid-19-pandemin?  

Ledtiderna har inte påverkats i någon större utsträckning, i några regioner har man sett en 
förbättring avseende detta mål. Det härleder man till färre patienter i förloppen samt att 
undanträngningseffekterna inte är lika påtaglig då en stor del av den elektiva vården är inställd. 

I två av regionerna ser man att ledtiderna i förloppet för bröstcancer har försämrats något. Det 
förklaras med sämre tillgänglighet avseende mammografi och annan bilddiagnostik. 

4. Har arbetet med kvalitetssäkring av SVF-data fortsatt 
under 2020?  

Fyra av regionerna har arbetat med kvalitetssäkring av SVF-data kontinuerligt under pandemin 
medan två av regionerna har haft svårt att upprätthålla detta arbete under våren och sommaren. 

En fråga som identifierats som särskilt utmanande är överföring av patienter mellan regioner.  

Ett positivt exempel är Region Dalarnas arbete med att utveckla SVF-rapporter för primärvården 
i syfte att ge varje vårdcentral möjlighet att följa måluppfyllelsen i Avtal Hälsoval 2020 som anger 
att 60 procent av alla SVF ska starta i primärvården. 

5. Finns redan nu en planering för hur regionen ska återgå 
till normalläge inom cancervården?  

Fler regioner påpekar att cancervården fungerar som innan pandemin. Klinikerna har rustat för 
att kunna ta emot ett ökat inflöde av SVF-remisser. Omställningen av arbetssätt avseende 
telefonuppföljning och andra digitala lösningar kommer fortsatt vara en del av ordinarie 
verksamhet även efter pandemin. 

En region har redan under sommaren informerat allmänheten om vikten av att söka vård vid 
symptom som kan bero på cancer, fler regioner ser behov av liknande insatser. 

Två av regionerna har tillsatt särskilda arbetsgrupper vars uppdrag är att ta fram en plan/strategi 
för att möta utmaningen med vårdskulden. Någon region nämner även utebliven rehabilitering 
som en framtida utmaning och man jobbar på lösningar i form av ändrade arbetssätt. 
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6. Vad bör göras nationellt för att stötta regionerna med 
arbetet inom cancerområdet? 

Följande har regionerna föreslagit: 

 Ett par regioner önskar att uppföljningstiden av inklusions- respektive ledtidsmålen 
förlängs pga. att arbetet under 2020 påverkats av pandemin.  

 Arbeta för att underlätta och säkerställa överföring av patienter mellan olika regioner. 

 Dialog med regionerna om informationsspridning till befolkningen avseende vikten av att 
söka för symtom och tecken på cancer. 

 Förtydligande av vissa vårdförlopp och kodningsvägledningar. 

 Stödja samordning mellan olika strålenheter. 

 Utvärdera SVF-arbetet avseende patientnytta. 

 Hälsoekonomisk analys av SVF-införandet. 

 Uppföljning av andra kvalitetsindikatorer i vårdförloppen än inklusions- och ledtidsmål. 

 Utveckla vårdförloppen genom att inkludera andra och tredje linjens behandlingar samt 
rehabiliteringsåtgärder. 

 Tillföra resurser för att tillmötesgå cancerrehabiliteringsbehoven, exempelvis utbilda 
lymfterapeuter. 
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RCC Stockholm-Gotland 

1. Hur har covid-19-pandemin påverkat regionens arbete 
inom cancervården? 

Vilka är de största effekterna? 
Påverkan inom sjukvårdsregionen har skiljt sig avsevärt mellan region Stockholm och region 
Gotland. Region Gotland och dess hälso- och sjukvård har varit relativt förskonad från covid -19 
pandemin hittills och några stora effekter har inte kunnat identifieras. Region Stockholm har 
däremot drabbats mycket hårdare varför effekterna där är mycket stora i hela sjukvårdssystemet 
Målet för sjukvårdsregionen har varit att cancervården ska påverkas så lite som möjligt. För att 
kunna säkra främst intensivvårdsplatser i region Stockholm har dock en del operationer utförts 
av annan vårdgivare än normalt. 

De allra flesta patienter som redan diagnosticerats har dock kunnat erhålla sin cancerbehandling 
men enligt anpassningar i de nationella vårdprogrammen. Cirka 75 % av de kliniska prövningarna 
inom cancerområdet har kunnat hållas öppna under pandemin. 

Minskat inflöde av patienter 
I region Stockholm noterades tidigt ett minskat inflöde av patienter och i data från april till och 
med juli är det 1383 färre cancerdiagnoser satta än jämfört med snittet för samma tid under åren 
2016–2019. Medarbetare i vården har en upplevelse av att de patienter som söker gör det i senare 
stadier, ett arbete pågår för att undersöka detta.  

Besöksförbud 
Att bedriva cancervård utan att patienterna kan ha sina närstående med är mycket tufft för alla 
inblandade. Att ge cancerbesked utan närstående, brytpunktssamtal till en ensam patient eller 
med anhöriga via telefon etc. Effekterna av detta har vi inte fullt ut sett än men teoretiskt skulle 
t.ex. följsamhet till behandling kunna minska då patienten är ensam i sina möten med vården 
under en tid då hen befinner sig i kris. Även för anhöriga kan detta medföra en större belastning 
med ökad ohälsa som följd. Här skulle man kunna diskutera en mer uppsökande aktivitet från 
vårdens sida när det gäller att kontakta anhöriga. Under våren har ett samarbete skett med 
cancerrådgivningen där kontaktsjuksköterskor har kunnat använda kompetensen inom 
cancerrådgivningen till samtal med anhöriga där behov funnits. 

Digitala besök 
Ofta har det fungerat bra att ha digitala besök och sjukvården har snabbt gjort omställningen i 
mycket stor utsträckning. Förändrade arbetssätt är alltid en utmaning. 

Psykosocialt stöd 
Cancerrådgivningen har utökat sitt öppethållande till att inkludera öppet även under alla helger 
under våren. Även en närmare samverkan med vårdgivarna har etablerats där stöd till patienter, 
närstående och även personal kunnat erbjudas. Verksamheten ser en ökning av antalet sökande 
med 67 % under första halvåret 2020 (i jämförelse med samma period 2019).  Medarbetare på 
RCC med utbildning i coachning har genomfört fokussamtal med medarbetare som verkat på 
covid-19 avdelningar och utfallet från dessa samtal återförs till verksamheten för att skapa en 
lärandeloop. 
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I vilken omfattning har regionen gjort planerade nedstängningar som påverkar SVF? 
Under den initiala fasen av covid-19 pandemin fattades beslut (den 18 mars 2020) att tillfälligt 
pausa screening för bröstcancer, livmoderhalscancer, tjock- och ändtarmscancer samt för bråck 
på stora kroppspulsådern i buken i region Stockholm och region Gotland. De primära skälen var 
att en stor belastning av hälso- och sjukvården förväntades, ytterligare begränsa smittspridning i 
vårdens lokaler samt att undvika att friska medborgare färdades i kollektivtrafik. Beslut fattades 
under våren om att återuppta verksamheten med successiv uppstart av anpassad screening för 
bröstcancer, livmoderhalscancer samt tjocktarmscancer. För screening gällande bråck på stora 
kroppspulsådern i buken gäller fullskalig uppstart from v 36. 

Har regionen ändrat behandlingsstrategier för några diagnoser? 
Ja. Förutom de som tagits fram nationellt, har även anpassningar gjorts inom fem flöden; 
bröstcancer, njurcancer, tjock och ändtarmscancer, blåscancer och prostatacancer. 

Till stor del handlar anpassningarna om att säkra ett omhändertagande som minskar 
smittspridning samt att optimera patientens flöde. Till exempel finns anpassningar som gör att 
primärvården har kunnat remittera patienter i SVF för tjock och ändtarm utan att utföra fysisk 
undersökning. 

Har pandemin påverkat registreringen av SVF-data? I så fall hur? 
Data för SVF registreras manuellt och en eftersläpning på 1–4 månader kan ses. Eftersläpningen 
skiljer sig, både mellan förlopp och vårdgivare. Sedan i mars då pandemin tog fart har inte fokus 
varit på administrativa arbetsuppgifter och en farhåga var att registreringen och möjligheten till 
uppföljning av SVF skulle gå förlorad. Så har inte skett. Vårdgivarna har hållit en hög standard på 
inrapportering och generellt följer antalet inrapporterade förlopp den nedåtgående kurva inflödet 
som vi kan se i region Stockholm genom journalsystem och andra databaser. Gällande region 
Gotland är det är oklart i vilken omfattning pandemin har påverkat registreringen av SVF-data. 
Troligen i mindre omfattning då pandemin inte nämnvärt har påverkat hälso- och sjukvården. 
Detta utvärderas kontinuerligt. Regionen har valt att fortsätta med utskick av PREM enkät men 
inga data finns tillgängliga än. 

Hur har SVF-organisationen fortsatt att fungera under 2020? 
Den sammanvägda bedömningen är att SVF-organisationen i såväl Region Gotland som Region 
Stockholm fungerat stort sett bra hittills under 2020. I Region Gotland har ett större antal 
elektiva läkarbesök och operationer inom andra områden ställts in under perioden vilket bör ha 
lett till större utrymme för SVF. I Region Stockholm har det minskade inflödet av patienter 
minskat trycket något på cancervården, vilket verksamheterna lyckats använda så att de patienter 
som behövt har fått sin behandling snabbare än tidigare. Trots att många medarbetare bytt 
arbetsuppgifter och stöttat upp inom operation, intensivvård och covidvård, har arbetet med SVF 
fortsatt. Även ett stort antal medarbetare från RCC har arbetat på i vården under våren, vilket 
inneburit ännu närmare samarbete mellan linjen och RCC.  

Regionalt cancercentrum ingår i regionens arbetsgrupp för att fortsätta arbetet med analys och 
aktivitet gällande vårdskuld/ uppskjutet vårdbehov. RCC bidrar i gruppen med kompetens inom 
analys av vårddata, screeningens påverkan samt SVF. 

Arbete inom ramen för SVF sker i flera samarbeten: 

Från primärvården som, till stor del ställt om till digitala besök, har vissa anpassningar skett.  

Nätverket cancer i primärvård, CaPrim, har arbetat kontinuerligt med att justera regionala 
riktlinjer tillsammans med vårdprogramgrupper för att hela tiden skapa bästa möjligheterna för 
patienter att få vård. 
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Oro har signalerats om att patienter inte hänvisas till utredning inom vården i så hög utsträckning 
som önskas. Kontakt är taget med det nationella rådgivningsstödet samt hänvisningsstödet i 
region Stockholm för att säkerställa att patienter som bör utredas inom SVF verkligen blir 
hänvisade till rätt vårdnivå. 

Kontakt är tagen med alla regionala programområden för att se beröringspunkter inom ramen för 
cancerplan. Här uppmärksammas till exempel att samverkan behövs med RPO medicinsk 
diagnostik gällande till exempel PET CT som ett led i cancerutredning och behandling. Arbetet 
tillsammans mellan RPO områden blir ännu viktigare när regionen planerar att ta igen det 
uppskjutna vårdbehovet. 

2. Hur har inklusionen i SVF påverkats av covid-19-
pandemin? 

Som beskrivits tidigare noteras vi en markant nedgång i antal diagnosticerade cancerpatienter och 
inklusion i SVF följer samma mönster. En förklaring kan vara att patienter inte söker vård. Detta 
har påpekats ett flertal gånger sedan pandemins start i början mars och informationskampanjer 
etc. har nu förändrat budskap till att försöka uppmana allmänheten att ”våga” söka vård när de 
känner att det behövs. Det här budskapet har funnits med från början men uttrycktes då att man 
skulle söka vård om man känner sig sjuk. I många fall när det gäller tidigt upptäckt av cancer 
känner sig patienten inte sjuk, utan har mer diffusa symtom som långdragen hosta, ändrade 
avföringsvanor, viktnedgång som inte alltid tolkas som sjukdom. 

En hypotes har också varit att patienter som söker inte går vidare i systemet på samma sätt som i 
normalläge utan covid-19. 

Eftersom pandemin har slagit hårt mot Stockholm har allt arbete som betecknas som 
administrativt prioriterats ned till förmån för att omhänderta patienterna. Om det är detta eller 
inte som påverkar siffrorna är mycket svårt att säga i dagsläget. Datauttaget inkluderar månaderna 
jan till maj och när vi i regionen tittar på siffror över månaderna mars-juli kan vi se en markant 
nedgång i antalet diagnosticerade cancerpatienter och då även antalet registrerade SVF. För 
region Gotland där antalet cancerpatienter i många diagnoser är lågt är det svårt att dra slutsatser 
av data över så kort tid som fem månader. 

3. Har ledtiderna i SVF påverkats av covid-19-pandemin?  

Kommentera gärna de diagnoser där ledtiderna förändrats avsevärt. 
I bifogat dataunderlag ingår jan och feb före covid-19 och tre månader efter vilket gör att det är 
svåra månader att slå ihop och sedan analysera. Som beskrivet tidigare tenderar ledtiderna ha 
förbättrats både i Region Gotland och Region Stockholm. Viktigt att poängtera är att 
patientantalet för flera SVF är lågt i Region Gotland vilket medför att det kan vara svårt att dra 
slutsatser och en kommentar under en så pass kort tid. 

Vilka är de troliga orsakerna till förändrade ledtider? 
Andelen av de patienter som får en cancerdiagnos och startar behandling inom uppsatt tid 
(nationellt benämnt ledtidsmålet) fortsätter öka. Detta kan ses som att resurserna för 
cancervården har kunnat fortsätta och genom minskat inflöde har ledtiderna kunnat kortas. 

Finns det andra faktorer som påverkar ledtiderna? 
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I ett tidigt skede inleddes fruktsamma samarbeten mellan flera av regionens vårdgivare vilket lett 
till omfördelning av arbetsuppgifter vilket i sin tur har säkerställt att vård har kunnat utföras. Till 
exempel har mindre sjukhus utan akutmottagning ökat sin insats i flödena för bland annat för 
tjock och ändtarmscancer och prostatacancer. 

4. Har arbetet med kvalitetssäkring av SVF-data fortsatt 
under 2020?  

Ja. Organisationen för SVF inom RCC har sedan i mars arbetat hemifrån men trots det försett 
vårdgivare med data och haft uppföljande möten. Ett flertal kollegor inom RCC har under 
pandemins topp i mars-maj arbetat deltid på regionens sjukhus varför kapaciteten inom RCC 
varit något försvagad – i gengäld har RCC och vårdgivarna nu ett ännu närmare samarbete. RCC 
bidrar i arbetet med att göra beräkningar av pandemins påverkan på cancervården inom region 
Stockholm och vilka fokusområden regionen måste prioritera när planen för att ta igen det 
uppskjutna vårdbehovet tas fram. För region Gotland är ännu sådana beräkningar svåra att göra 
då patientunderlaget är för litet under denna relativt korta tid. Inom region Gotland har arbetet 
med kvalitetssäkring av data endast kunnat bedrivas i begränsad omfattning med anledning av de 
konsekvenser som pandemin har medfört i form av tillfälligt omplacerad personal samt rese- och 
mötesrestriktioner. Arbetet kommer att återupptas under september månad. Bland annat är en 
utbildning för nya SVF-koordinatorer inplanerad under hösten. 

5. Finns redan nu en planering för hur regionerna ska 
återgå till normalläge inom cancervården? 

Alla screeningprogram är nu igång och inom region Stockholm arbetar hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen med en regionövergripande plan för att säkerställa hantering av det 
uppskjutna vårdbehovet. I detta arbetet bidrar RCC med statistik och analys gällande 
cancerområdet. Eftersom hälso- och sjukvården i Region Gotland varit relativt förskonad från 
covid-19 pandemin så har normalläget i princip aldrig frångåtts. I Stockholm se en kraftig 
nedgång i antalet diagnosticerade cancerfall och åtgärder samlas för att försöka analysera var 
dessa patienter finns. Även i Region Gotland finns denna oro men tydliga siffror går ej ännu att 
få då patientunderlaget är för litet. Utvecklingen följs dock månatligen. Samarbete sker på flera 
plan som exempel kan nämnas 1177 för att kartlägga sökmönster och kanske skapa bättre 
information, möjliggöra för bokning av tider direkt via telefon, möjliggöra screening på arbetstid, 
uppsökande screening till hemlösa, utökat åldersintervall i tjock och ändtarms screening. Sedan 
tidigare initierade arbeten med kompetensförsörjning i primärvården om tidiga tecken på cancer 
intensifieras och så även gällande arbetet med hälsoinformatörer som informerar allmänheten i 
sina närområden om både cancer och covid-19. 

6. Vad bör göras nationellt för att stötta regionerna med 
arbetet inom cancerområdet? 

Fortsatta satsningar inom cancerområdet är av största vikt för att den uppkomna vårdskulden 
inte skall leda till längre ledtider, försämrade behandlingsresultat och en ökad dödlighet i cancer.  

Kortsiktiga, långsiktiga samt små och stora åtgärder behövs för att komma närmare målen i 
canceröverenskommelsen. 
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En avgörande faktor är möjligheten till enkel datainsamling. Att underlätta direktöverföring 
mellan datakällor är en av de avgörande åtgärderna framöver. 

Om nya indikatorer sak tas fram måste dessa gå att hantera inom befintliga system. Mätningarna 
av SVF är unika och mycket viktiga men har tagit och tar oerhörd kraft från hela vårdsystemet. 

Nationellt arbete med befintliga och nya screeningprogram. Fungerande screeningprogram bör 
spridas över landet i snabbare takt. 

Uppmuntra arbetsgivare att erbjuda anställda att ingå i screeningprogrammen under arbetstid. 

Nationellt stöd för kvalitetssäkring av data bör fortgå i nuvarande form. 

Ytterligare satsningar på analys av PREM data bör göras med återföring inklusive analys till 
regionerna på likartat sätt som görs inom ramen för kvalitetssäkring av data. 
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RCC Sydöst 

1. Hur har covid-19-pandemin påverkat regionens arbete 
inom cancervården? 

Målet för sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR) har varit att cancervården i minsta möjligaste mån 

skulle påverkas vilket medfört att pandemins effekter är relativt små.  

Pandemins utbredning har slagit olika hårt i respektive region vilket präglat de olika 

huvudmännens pandemiplan vilket påverkar vilken vård som kunnat bedrivas. 

Under pandemin har även personella resurser påverkats av symtom/sjukdom. Farhågor om ökad 

sjukfrånvaron bland sjukvårdspersonal fanns samt att detta skulle begränsa möjligheten att möta 

invånarnas behov. I sydöstra sjukvårdsregionen uppger verksamheterna att möjligheten till 

distansarbete med digitala lösningar möjliggjort att invånarnas behov till största delen kunnat 

mötas.  

Upplevelsen från verksamheterna är att de nationella stöddokument som funnits tillgängliga har 
gett god vägledning, så som ”Stöddokumentet för Onkologiskbehandling i Sverige”, samt att de 
vårdprogram som har kompletterats med tillfälliga avvikelser från gällande rekommendationer 
har hjälpt verksamheterna att prioritera.  Länk till stöddokument, RCC: 
https://www.cancercentrum.se/sydost/covid-19/avvikelser-i-behandlingsrekommendationer/  

I början av utbrottet sågs en minskning av inflödet men denna har över tid planats ut på totalen. 

Dock ses processen för tjock- och ändtarmscancer sticka ut något gällande remissinflöde, en 

tydligare nedgång finns.  

Diagnostik 

I sydöstra sjukvårdsområdet har patienter med malignitetsmisstanke (SVF) prioriterats. Detta har 

lett till att ingen direkt påverkan på SVF-flödena finns. Under pandemin finns en generell ökning 

av antalet patienter som avstått/avbokat planerade undersökningar. Vilket i vissa delar bidragit till 

förlängda utredningstider, t.ex. inom skopiverksamheten. 

Samverkan inom respektive region har förstärkts både regionalt och sjukvårdsregional, detta har 

underlättats mycket av ett digitalt införande som tillämpats för olika slags mötesformer och 

samverkans som har fått kraft  .   

Patologi 

Inflödet av prover har minskat men ser nu (tidig höst) ut att återhämtas.  

Radiologi  

Inflödet gällande SVF upplevs ha varit i paritet med tidigare vilket kunnat mötas väl med stöd av 

hög flexibilitet hos personal då schemaplanering och öppettider förändrats efter behov.  

https://www.cancercentrum.se/sydost/covid-19/avvikelser-i-behandlingsrekommendationer/
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Screening cellprover 

Region Jönköpings län (RJL) har under pandemin inte stängt ner screeningverksamheten.  
Region Kalmar län (RKL) har behövt pausa i delar av regionen. Sedan augusti har man återgått 
till normal verksamhet. 
Region Östergötland (RÖ) pausade screeningverksamheten från v.14, man har åter börjat kalla 
kvinnor till screening i viss utsträckning från v.24. I dagsläget har man återgått till normal 
verksamhet. 

Screening mammografi  

Screeningverksamheten i bröstcancerprocessen har i RJL och RKL pågått sedvanligt medan RÖ, 

som drabbats något hårdare av pandemin, tidigt uteslöt patienter >70 år och drog ner 

verksamheten då personal omfördelats från röntgenavdelning till pandemiavdelning.  

RJL och RKL ser en ~10 % - ökning i antalet som avstått/avbokat undersökning. Då RÖ har 

pausat sin screeningverksamhet är antalet som uteblivit i paritet med tidigare men antalet kallade 

cirka 25 % färre under perioden mars till maj 2020 än samma period 2019. 

Den neddragning som varit aktuell avseende vårdplatser har inte påverkat verksamheterna inom 

cancervården i SÖSR nämnvärt.  

Tillgänglighet till operationskapacitet har varit relativt god under pandemin. Inom vissa SVF 

finns till och med positiva effekter på ledtiden vilket kan kopplas samman med att cancer är ett 

prioriterat område i SÖSR.  

RJL har under pandemin lyft ut bröstcanceroperationer och vissa ortopediska ingrepp och köpt 

operationssal hos privat närliggande aktör, vilket medfört att operationskapaciteten upprätthållits.    

För att begränsa smittspridning och ändå kunna möta aktuella behov har fysiska läkarbesök 
ersatts med digitala vårdmöten och telefonkontakter. Om en telefonkontakt har lett till att behov 
av fysiskt besök funnits har dessa bokats. Denna omställning gäller för samtliga regioner i SÖSR.  

I de fall behandlingar varit immunsuprimerande har risk nogsamt vägts mot nytta för patientens 
sjukdom. Beslut om behandling har fattats i samråd med patient och här har gällande 
rekommendationer varit till god vägledning.  

Registrering/data SVF 

I SÖSR är registrering av SVF-data en del av ordinarie arbetssätt. Då dessa inte förändrats under 

pandemin har registrering pågått fortlöpande.  

Den organisation som arbetats fram i SÖSR har inte förändrats vilket varit positivt för att hantera 

pågående pandemi. Digitala möten har ersatt fysiska mötesplatser.  

2. Hur har inklusionen i SVF påverkats av covid-19-
pandemin? 

Processgrupper för gynekologiska cancrar, hudmelanom, skelett- och mjukdelssarkom har inom 
SÖSR genomfört ett kvalitetsarbete runt kodning under 2019/2020. Detta har lett till en ökad 
samsyn och i delar ses effekter avseende inkludering i dessa vårdförlopp.  
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Kommentar: Det finns ett antal diagnoser med små volymer där enstaka fall får en stor effekt på 
andel inkluderade. Flera av diagnoserna överlämnas från RJL och RKL för nivåstrukturerad vård 
(gäller även i vissa fall RÖ) där kodning av hemlandsting/mottagen från (kod 91) ibland saknas, 
även detta får effekt på utfall.  
 

Diagnos Kommentar 

Cancer i 
urinblåsa, 
urinvägar 

Logiken vid kodning är svår att hantera i verksamheterna. RÖ och RJL ser en 
minskning i inklusion medan RKL har en ökning 2020 jmf 2019. Respektive 
region arbetar med ansvariga för att identifiera problematik. Utifrån resultat 
planeras åtgärder, inom region och vid behov sjukvårdsregionalt 

Huvud-
/halscancer 

RÖ, RJL: Förbättrad inklusion – utvecklingsarbete pågår.  

RKL: Något lägre inklusion, minskat inflöde under 2020. Utdatateamet och 
processgruppen har påbörjat en analys.  

Lunga 

Variation ses mellan regionerna i SÖSR, fortsatt utvecklingsarbete planeras. 
RKL har en lägre inklusion än RJL och RÖ. Förbättringsarbete pågår med syfte 
att tydliggöra kriterier och registreringsrutiner. I delar av RKL överflyttas 
patienterna till RÖ för behandlingsstart och här är ett arbete påbörjat för att 
tydliggöra processens olika delar. 

Levercancer 
Patientgruppen är generellt liten och nivåstrukturerad vilket medför svårigheter 
vid kodning. Diagnos sätts efter behandlingsstart vilket kan ge falskt positiv hög 
andel.   

Lymfom KLL 

I de fall behandlingar varit immunsuprimerande har risk nogsamt vägts mot 
nytta för patientens sjukdom. Beslut om behandling/avvakta behandling har 
fattats i samråd med patient och i enlighet med gällande rekommendationer.  

RKL, RÖ: ser ett minskat antal behandlingsstater, vilket kan påverka utfall för 
ledtidsmål.   

RJL: positiv utveckling, når måluppfyllelse.  

Prostatacancer 

RKL: hög måluppfyllelse. 

RJL: Liten förbättring ses. Analys pågår. Hittills förklaras låg måluppfyllelse av 
svårigheter att fånga patienter som går på kontroller efter avslutad SVF-
utredning, ej cancer. Om/när PSA-värde stiger missas ibland SVF-kodning vid 
utredningsstart.  

RÖ: Andelen patienter har sjunkit något.  Analys pågår. Hittills förklaras låg 
måluppfyllelse av svårigheter att fånga patienter som går på kontroller efter 
avslutad SVF-utredning, ej cancer. Om/när PSA-värde stiger missas ibland 
SVF-kodning vid utredningsstart. 

Tjock och 
ändtarm 

För samtliga regioner ses ett minskat remissinflöde under pandemin. 

RÖ har en lägre inklusion än RJL och RKL.  

Kommentar för SÖSR: Ökad kösituation under hösten för planerade 
undersökningar/kontrollundersökningar då dessa bedömts kunna anstå. Detta 
behöver beaktas vid medicinsk prioritering.  

Till viss del har patienter själva valt att avvakta med planerade undersökningar 
under pandemin i enlighet med nationella råd.  
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3. Har ledtiderna i SVF påverkats av covid-19-pandemin?  

Sammantaget ses en mycket liten påverkan på ledtiderna under pandemin inom SÖSR. 

Processgrupp hudmelanom har samarbetat i SÖSR och genomfört ett antal utvecklingsarbeten 
vilket lett till förbättrade ledtider i samtliga regioner. 

Kommentar: Det finns ett antal diagnoser med små volymer där enstaka fall får en stor effekt på 
ledtiden. Flera av diagnoserna överlämnas från RJL och RKL för nivåstrukturerad vård gäller 
även i vissa fall RÖ där kodning av hemlandsting/mottagen från (kod 91) ibland saknas. Exempel 
på diagnoser är analcancer, buksarkom, levercancer och skelett-/mjukdelssarkom samt 
peniscancer. 

Diagnos Kommentar 

Cancer i 
urinblåsa, 
urinvägar 

Respektive region arbetar med ansvariga för att identifiera problematik. 
Utifrån resultat planeras åtgärder, inom region och vid behov 
sjukvårdsregionalt.  

Bröstcancer 

RÖ har pausat screeningverksamheten, nu återupptagits. I RJL och RKL har 
screeningen fortsatt enligt rutin.  

RKL: Nådde 2019 måluppfyllelse, nu något minskad andel i tid.  

RJL: Förbättrad andel inom stipulerad tid. Utvecklingsarbete pågår fortsatt.  

RÖ: Något färre patienter har fått sin start av behandling inom angiven tid. 
Regionen har en hög andel patienter som går till start av 
läkemedelsbehandling. Vilket kräver omfattande analyser inom patologin.  

Bukspottskörtel- 
och 
gallvägscancer 

Variation ses mellan regionerna beträffande ledtid. RÖ når måluppfyllelse, 
medan RJL och RKL har en utmaning i detta förlopp. Värt att belysa är att en 
stor grupp går till palliativ vård, där RÖ har en högre andel i tid än RJL och 
RKL. Gällande ledtid ses variation mellan regionerna, spridning 32 -  48 - 64 
%.  

Hudmelanom 
Förbättringsarbete kring samsyn i kriterier och registrering. Ledtider har 
förbättrats för samtliga tre regioner. Utvecklingsarbete fortsätter.   

Huvud-hals 

Variation ses mellan regionerna i SÖSR.  

RÖ: Förbättring med 10 %.  

RJL: Tendens till ökad måluppfyllelse.  

RKL: 2019 minskad kapacitet på strålbehandling vilket påverkade ledtiden 
negativt. 2020 återgång till tidigare resultat (jmf 2018), vilket nu ses i 
förbättrad ledtid.  

Lungcancer 

Låg andel inom stipulerad ledtid 2019 så även under 2020. Analys av 
processen pågår – Processledaren för SÖSR har tillsammans med den 
regionala processgruppen påbörjat en översyn av processen, med mål att 
tydliggöra kriterier och registreringsrutiner. I vissa delar av regionen 
överflyttas patienter för till RÖ vilket försvårar registreringsrutinerna.  

Lungcancer är ett fokusområde i SÖSR under 2020 för att gemensamt arbeta 
med ledtiden 
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Metoder för diagnostik har utvecklats över tid vilket påverkar möjligheten att 
nå måluppfyllelse. En översyn av angivna ledtider/delledtider är önskvärt.   

Lymfom och 
KLL 

RJL: Positiv utveckling i andel i tid.  

RKL: Fortsatt låg andel inom utsatt ledtid. Analys och gemensam dialog pågår 
i de diagonsspecifika grupperna under 2020. 

RÖ: Fortsatt låg andel inom utsatt ledtid vilket medför att inget utfall redovisas 
för ledtiden bör inte ha försämrats under 2020 enligt bedömning. 

Prostatacancer  

RJL: Tendens till förbättring ses. Förklaras bland annat av att 
röntgendiagnostik förflyttats från Stockholm till RJL samt att ett antal 
förbättringsarbeten pågår. 

RKL: Svagt positiv trend i ledtid. Det påbörjades under 2020 en översyn av 
ledtider inom urologin. 

RÖ: Färre patienter har fått sin start av behandling inom angiven tid. Nytt 
arbetssätt har införts och kommer att utvärderas under hösten. 

Tjock- och 
ändtarmscancer 

Ledtiden behöver förbättras i samtliga regioner. Variationer finns mellan de tre 
regionerna, gemensamt ses en tendens till att patienter under pandemin 
avbokat/skjutit fram sina undersökningar vilket påverkat ledtid/måluppfyllelse.  

4. Har arbetet med kvalitetssäkring av SVF-data fortsatt  

RCC Sydöst har initierat ett antal workshops med processgrupper SVF Gyn, SVF Skelett och 
Mjukdelssarkom och SVF Hudmelanom. Detta har lett till positiva effekter, så som samsyn i 
inkludering och registrering.  

Arbetet med kvalitetssäkring av data har pågått genom åren med SVF-införande och pågår likt 
tidigare i samverkan mellan regionerna. De nationella dataunderlag som tas fram har varit och är 
användbara i arbetet med stöd av interna datakällor.  

5. Finns redan nu en planering för hur regionen ska återgå 
till normalläge inom cancervården?  

Då ingen större påverkan av pandemin kan konstateras i dagsläget finns ingen specifik plan 
avseende effekter på cancervården. Dock pågår dialog, regionalt och sjukvårdsregionalt, om hur 
de benigna flödena (”väntande vårdbehov”) och den medicinskt prioriterade cancervården kan 
hanteras och förbättras.  

I RJL har operationer för bröstcancerprocessen flyttats till närliggande sjukhus (privat aktör). 
Detta kommer fortgå under hösten 2020.  

6. Vad bör göras nationellt för att stötta regionerna med 
arbetet inom cancerområdet? 

 Syftet med standardiserade vårdförlopp är att alla som utreds för cancermisstanke ska 
uppleva en välorganiserad, helhetsorienterad professionell vård utan onödig väntetid 
oavsett var i landet patienten söker vård. Vid implementering har respektive region haft 
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ansvar för att skapa en organisation och resurser som möjliggör genomförande. 
Variationer i inklusion och ledtider finns. RCC har processledare för olika 
diagnosgrupper. SÖSR ser därför ett stort värde i att RCC i samverkan stimulerar att 
dessa bjuds in till gemensamt samverkans-/dialogmöten gällande SVF, tolkning av 
kriterium, utbyte av goda exempel för en ökad samstämmighet och möjlighet till 
jämförbar statistik.  

 Stimulera tidig upptäckt med hjälp av screeningprogram. Beakta kompetensunderlag, ev. 
krävs utbildning för att säkra följsamhet till planerade screeningprogram. 

 Lungcancer: Metoder för diagnostik har utvecklats över tid vilket påverkar möjlighet att 
nå måluppfyllelse. (Molekylärpatologisk diagnostik ska genomföras enligt nationellt 
vårdprogram vilket förlängt ledtider då särskild kompetens krävs.) En översyn av angivna 
ledtider/delledtider för ev. anpassning är önskvärt.  

 Ökning av resurser med kompetens att genomföra undersökningar och bedöma resultat 
av screeningprogram – är det möjligt att underlätta kompetensförstärkning.   

 Vid införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samverka med 
införda standardiserade vårdförlopp för att skapa arenor för att ömsesidigt lära av 
varandra.  

 Stödja fortsatt utveckling av digitala vårdmöten som fått kraft under pandemin.  

 Nationell samordning runt likvärdiga och integrerade digitala strukturer, journalsystem 
och kvalitetsregister. T.ex. genom att minska dubbeldokumentation i samband med 
digitaliseringen av Min vårdplan, Hälsoskattning och rehabiliteringsplan. Det är av värde 
att satsa på automatisk överföring av genomförd hälsoskattning direkt in i journal, samt 
omvänt möjliggöra att beslutade åtgärder utifrån patientens skattning som dokumenteras i 
rehabiliteringsplan överförs till Min vårdplan.  

 Arbeta vidare med cancerrehabilitering – tydliggöra definition och ansvar. Inventera goda 
exempel ifrån rehabiliteringsarbete med patienter drabbade av covid-19? 

 Stödja fortsatt utveckling av cancerrehabilitering genom att bland annat konkretisera 
värdet av tidigt insatta åtgärder utifrån patientens skattade behov. 
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RCC Väst 

1. Hur har covid-19-pandemin påverkat regionens arbete 
inom cancervården? 

Huvudfokus under pandemin har legat på att minska smittspridning av Covid-19 genom att 
minimera besök på sjukhusen, att identifiera patienter med störst behov av snar handläggning 
samt att ersätta fysiska besök med digitala möten.  

I VGR har vi haft ca 650 st. färre startade SVF första halvåret 2020 jämfört med samma period 2019, enl. 
Signe data, uttagen vecka 37.  

 Antalet patienter som sökt vård har minskat både i primärvård och specialistvården.  

 Uppföljningar och kontrollundersökningar har skjutits upp framförallt för patienter över 70 
år. Patienter har själva avbokat besöket på grund av rädsla för att smittas. Detta gäller 
samtliga diagnosgrupper.  

 Inom de onkologiska verksamheterna på förvaltningarna så har behandlingsregimer 
förändrats genom ökat tidsintervall mellan behandlingar, justering av doser och fysiska 
besök har ersatts av telefon eller digitala besök.  

 Väntetider till operation och röntgen har blivit längre. 
 

På grund av belastningen av Covid- 19 patienter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har 
tjocktarmscanceroperationer förlagts till Carlanderska sjukhuset och bröstcanceroperationer till 
Södra Älvsborgs sjukhus.  

Behandlingar har skjutits upp, eller glesats ut, intravenösa cytostatikabehandlingar har bytts till 
behandling i tablettform vilket gjorts inom många diagnoser.  Regionala rekommendationer har 
gjorts för, bröstcancer, njurcancer, testikelcancer samt screeningen för mammografin och 
gynekologisk cellprovtagning.  

Mammografin har varit i gång förutom på en förvaltning där den var pausad under 6 veckor. 
Under Covid-19 så kallades inga kvinnor över 70 år. Gynekologisk cellprovtagning pausades från 
slutet av mars 2020 men har successivt kommit igång under våren men startade upp på samtliga 
barnmorskemottagningar 17 augusti.   

Regionala och lokala anpassningar som har inneburit att behandlingsstrategier har ändrats, har 
kommunicerats i vårdprocessgrupper och till primärvården. För prostatacancer har även dialog 
förts med patientföreningen Pro-liv Väst. Vidare har VGR följt nationella rekommendationer 
som är gjorda av de nationella vårdprogramsgrupperna.  

Den regionala SVF-arbetsgruppen har fortsatt sitt arbete som tidigare med undantag av att några 
SVF samordnarna har varit utlånade till vården, allt från enstaka insatser till heltidstjänstgöring på 
IVA. Det lokala SVF arbetet har påverkats i större grad då t.ex. koordinatorer och 
kontaktsjuksköterskor fått andra arbetsuppgifter. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har sedan i 
mars arbetat med veckovis insamling av tillgänglighetsdata för cancervården och rapporterat till 
sjukhusledningen vilket resulterat i viktiga beslutsunderlag för resursallokering. Även Södra 
Älvsborgs sjukhus arbetar kontinuerligt med uttag av SVF månadsvis. Cancervården och SVF har 
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prioriterats i VGR men på bekostnad av att många uppföljningar och kontroller har fått skjutas 
upp samt i viss mån en pausad screening. 

2. Hur har inklusionen i SVF påverkats av covid-19-
pandemin?  

I en del SVF förlopp finns det problem med registrering, men inom andra SVF-förlopp ser vi en 
ökad registrering till följd av mindre patientflöde att hantera samt att vissa enheter inte har varit 
underbemannade.  

För prostatacancer ses en minskning vilket till stor del beror på de tillfälliga avvikelser som har 
gjorts i behandlingsrekommendationer med anledning av Covid-19 men även minskad 
registrering kan vara en bidragande orsak. Här ser vi en minskning med ca 200 st. startade SVF 
jämfört med första halvåret 2019. 

Bröstcancer och tjock- och ändtarmscancer visar en nedgång på ca 100 st. startade SVF 
jämfört med första halvåret 2019. 

De hematologiska förloppen, samt AOS, Allvarliga ospecifika symtom och CUP har haft 
samma inflöde som innan pandemin.  

Inklusionen för de gynekologiska förloppen, lungcancer, neuroendokrina buktumörer och 
buksarkom har förbättrats. 

3. Har ledtiderna i SVF påverkats av covid-19-pandemin? 

Generellt har ledtiderna inte försämrats. Vi ser ökade ledtider för några förlopp medans   andra 
förlopp har förbättrat sina ledtider. 

För de gynekologiska förloppen har ledtiderna förbättrats rejält. Den bidragande orsaken är att 
de regionala processägarna har arbetat intensivt med att förbättra processerna, bl.a. bättre tillgång 
till operation, bra samarbete med öppenvårdsgynekologerna, koordinatorernas arbete har 
tydliggjorts samt förbättrade regionala och lokala rutiner inom onkologin. 

Buksarkom och neuroendokrina buktumörer har förbättrat sina ledtider vilket till stor del 
beror på ett förbättrat processarbete på Sahlgrenska där regional processägare, SVF koordinator, 
operationskoordinator och utvecklingsledare på RCC väst sett över läkarschema, 
operationstillgång samt fått igång registrering och uppföljning.  

Bukspottkörtelcancer minskade ledtiden till operation under våren från 4–5 veckor 

till 2-3 veckor på grund av utökat utrymme på operation.  

För prostatacancer och huvudhalscancer har ledtiderna försämrats.  

Ledtiderna inom onkologisk verksamhet är i stort oförändrade.  

Patologen har förbättrat sina ledtider på grund av ett minskat remissinflöde. 

Inom radiologin har SVF-patienter prioriterats men köerna har växt för andra patientgrupper. 
Radiologin har varit extra belastad på samtliga förvaltningar. För att lösa viss del av 
köproblematiken har de patienter fått göra sin undersökning på annat sjukhus. 
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Det har varit nedsatt kapacitet inom opererande verksamheter på samtliga förvaltningar dock 
har cancerpatienter blivit prioriterade. På t.ex. Kungälvs sjukhus har ingen canceroperation ställts 
in.   

4. Har arbete med kvalitetssäkring av SVF-data fortsatt 
under 2020? 

På RCC väst har vi arbetat med att få in SVF i VGR:s verksamhetsanalys. 

http://analys.vgregion.se/verksamhetsanalys-2020/Tillganglighet-till-halso--och-
sjukvard/Tillganglighet-vard-i-ratt-tid/Standardiserade-vardforlopp.-.SVF/ 

I NU-sjukvården har man arbetat med Power BI för att på ett enklare och tydligare sätt kunna se 
och följa processerna på en s.k. ”Dashboard”. Detta arbete har nu blivit ett regionalt projekt där 
samtliga SVF samordnare och superusers planeras delta. Arbetet har efterfrågats på ledningsnivå 
både lokalt och regionalt. 

Vi har tagit fram förvaltningsrapporter till sjukhusledningar, RCC styrgrupp och lokala 

SVF processledare samt RPÄ rapport till de regionala processägarna. 

RCC väst har anordnat utbildning i uttag av data för superusers och SVF samordnare. 

På en förvaltning har SVF samordnaren erbjudit SVF- koordinatorer utbildning till nya 
medarbetare. Fler utbildningstillfällen planeras till hösten 2020.  

5. Finns redan nu en planering för hur regionen ska återgå 
till normalläge inom cancervården?  

Det finns en oro då framtiden är oviss och att det snarare handlar om ett ”nyläge” där Covid-19 
kommer vara en del i vårdens fortsatta planering. Det gäller bl.a. att skapa förutsättningar för 
effektivare ledning och styrning. 

Vårdskulden kommer att slå olika mellan olika SVF förlopp, förvaltningar och enheter.  

Sahlgrenska universitetssjukhuset har haft förlängd semesterperiod, (september) och beräknar att 
komma igång senare än föregående år. De arbetar med alla till buds stående medel för att 
maximera operationskapaciteten och verksamheterna ser kontinuerligt över väntelistor och gör 
vid behov akuta prioriteringar bland de patienter som väntar på planerad kirurgi. 

Den regionala SVF- gruppens arbete fortsätter under hösten med regelbundna möten. Gruppen 
har tagit fram ett årshjul och handlingsplan/kommunikationsplan. Vi planerar också ett internat 
där vi lägger arbetet för 2021. RCC väst utvecklingsledare har tillsammans med SVF samordnare 
gått en tredagars utbildning i processer och flöden.  

6. Vad bör göras nationellt för att stötta regionerna med 
arbetet inom cancerområdet?  

Enl. vår uppfattning upplever samtliga förvaltningar ett behov av ökad operationskapacitet.  

”Risk torde finnas att de cancerdiagnoser som av olika skäl underbehandlats under de senaste månaderna 
kommer att diagnosticeras (och behöva behandling) i tilltagande mängd under kommande månader. Plats behöver 
då finnas på våra operationsavdelningar. Sverige har genomfört betydligt färre elektiva operationer än normalt 
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sedan april. Bara på SkaS, Skaraborgs sjukhus, minus ca 1200 op bara i april-maj. Vi behöver hitta sätt att 
låta arbetsintresserad personal operera utöver ordinarie arbetstid. Exempelvis inplanering av operationer helger och 
kvällar. För att få detta att fungera behövs lättanvänt regelverk och ett rimligt ersättningssystem”. 

Ett annat problem för cancervården är den kraftiga kostnadsökningen för nya cancerläkemedel 
som bl.a. kan leda till ekonomiska undanträngningseffekter. För detta problem behövs nationella 
och kanske även EU-övergripande insatser.  

Nya cancerläkemedel genererar förutom direkta kostnader, en större belastning inom 
diagnostiken där en kombination av fler och mer komplexa metoder efterfrågas för att säkerställa 
rätt behandling samtidigt som volymerna ökar. Det går också att ifrågasätta realismen i en del av 
de stipulerade ledtiderna så väl som den medicinska relevansen. Det leder till att en redan hårt 
ansträngd diagnostisk verksamhet får hantera både undanträngningseffekter av andra högt 
prioriterade prover samt ett uppdrag som blir för stort. 

RCC s fortsatta stöd behövs. 

Nedanstående punkter anser vi viktiga för att komma till rätta med vårdskulden. 

 Öronmärka pengar för att korta ledtider inom operation, röntgen och patologi. 

 Förstärkning inom patologi och mammografin.  

 Stötta flaskhalsarna i vårdprocessen, regionalt 
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RCC Syd 

Förkortningar: S=Skåne, B=Blekinge, K=Kronoberg, H=Halland 

1. Hur har covid-19-pandemin påverkat regionens arbete 
inom cancervården? 

Vilka är de största effekterna? 

 Ingen tydlig effekt på måluppfyllelse av ledsmålet. (S,B.K,H) 

 Minskat inflöde av remisser (S,B,H) 

 Pat avstår från att söka pga rädsla att bli smittade (S) 

 Positiva effekter: ökat strukturerat samarbete inom och mellan sjukhusen (S) 
 

I vilken omfattning har regionen gjort planerade nedstängningar som påverkar SVF? 

 Nedstängning av elektiv kirurgi har gynnat cancervården och lett till kortare ledtider för 
kirurgi (S) 

 Livmoderhalsscreening har pausats under april-sept, 54 000 tester ej utförda men 10 000 
självtester har skickats ut och ytterligare 10 000 ska skickas ut. (S) 

 Livmoderhalsscreening stoppad (B,K,H), nu återgått till normal kapacitet (H) 

 Mammografi: >70 år ej kallade under våren, normala rutiner fr o m juni, 3000 
undersökningar ej utförda (S) 

 Mammografi: >70 år kallas ej, ca 2000 undersökningar ej utförda (B) 

 Mammografi: helt stängd under en period, men nu fullt öppen (K, H) 

 PSA < 10 för pat >70 år följs upp i primärvården (S, K,H) 

 Planerad start för tarmcancerscreening uppskjuten till början av 2021 (S) 

 Planerad start för prostatacancertestning uppskjuten från mars till 20-09-01 (S) 

 Cancerrehabilitering till stor del pausad (B,K) 

 Rutinmässig Covid-testning + 2-dagars karantän inför cancerkirurgi (B) 

 Kraftig neddragning av koloskopiverksamheten (B) 
 

Har regionen ändrat behandlingsstrategier för några diagnoser?  

 Inom onkologi-hematologi ändrade rutiner i enlighet internt prioriteringsdokument, vissa 
behandlingar inte getts eller glesats ut. Alla förändringar av rutinerna har gjort i samråd 
med patienterna. (S) 
- Bisfosfonatbehandling 
- Autolog transplantation vid myelom 
- Viss strålbehandling vid prostatacancer 
- Viss injektionsbehandling har ersatts med peroralbehandling 

 Följt vårdprogramgruppernas tillfälliga rekommendationer för prostatacancer och 
bröstcancer (B, K), lungcancer (K) 

 Färre antal fraktioner vi radioterapi vid bröst och prostatacancer (K) 

 Justeringar i behandlingsupplägg för lymfom,  gyncancer och lungcancer (H) 
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 Telefonkontakter i stf besök – fungerat bra! (B) 

 Avstått från att kalla riskgrupper till uppföljningsbesök (B,K) 

 Övertagande av kontroller från regionsjukhus till hemortssjukhus (K) 

 Anhöriga med vid besök endast i undantagsfall (B) 

 Hembesök har gjorts i vissa fall (B) 

 Resor på tåg: första klass i stf ekonomiklass (B) 

 De patienter som själva valt att avstå besök eller behandling har kodats enligt 
rekommendationerna (från SKR), vilket gör det möjligt att identifiera dessa för uppföljning 
framöver. 

 

Har pandemin påverkat registreringen av SVF-data? I så fall hur? 

 Ingen påverkan (S,B,K) 
 

Hur har SVF-organisationen fortsatt att fungera under 2020?  

 Ingen förändring. (S,B,K) 

 Vissa utbildningar och utvecklingsprojekt har skjutits på framtiden (S) 

2. Hur har inklusionen i SVF påverkats av covid-19-
pandemin? 

 Ingen eller enbart viss påverkan för hela perioden, men tydliga nedgångar i antalet SVF 
under april och maj (S,K,B) 

 För tidigt att dra slutsatser (H) 

 Specifika diagnoser kraftig minskning: 
- Hudmelanom (K,S) 
- Livmoderhals (K) 
- Prostata (K,S,H) 
- Urinblåsa (K,S,H) 
- Lungcancer (S) 
- CUP/AOS (S) 

 Specifika diagnoser på samma nivå: 
- Bröstcancer (K) 

 Specifika diagnoser som ökat: 
- Livmoderkropp (K) 
- Lungcancer (K) 

 Anledning till minskning av patienter i SVF: 
- Minskat antal besök i primärvården (K) 
- Inte ovanligt att cancermisstanke konstateras i sluten vård och att rutinen för SVF-registrering 

bortses ifrån av misstag. (S) 
- Arbete pågår för att identifiera alla de patienter som inte remitteras för SVF-utredning 

via ordinarie rutin, utan söker specialistvård, ofta akutmottagning direkt. (S) 
- Eftersläpning i registreringen, urinblåsecancer (H) 
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3. Har ledtiderna i SVF påverkats av covid-19-pandemin?  

Blekinge: 

 Ledtiderna har överlag förbättrats 

 Förlopp med försämrade ledtider: 
- Lungcancer, pga bemanningsproblem och ökade väntetider för insatser utanför 

regionen. 
- Huvud- och halscancer pga ökade väntetider för op i Lund 
- Bröstcancer, pga väntetid till mammografi, dålig remisskvalitet, brist på 

operationsutrymme 

 Förlopp med förbättrade ledtider: 
- Gyncancer 
- Urinblåsecancer 
- Prostatacancer 
- Tjock- och ändtarmscancer 

 

Kronoberg 

 Ledtiderna försämrats. 2019 startade 46 % i tid, 2020 39 %. 

 För de flesta diagnoserna har ledtiderna försämrats, ff a: 
- Bröstcancer; 62 % vs 22 % för kirurgi, 91 % vs 36 % för läkemedelsbeh. Väntetid till 

mammografi trolig orsak 

 För vissa förlopp har dock ledtiderna förbättrats 
- Tjock- och ändtarm: 38 % vs. 63 % 
- Matstrupe- och magsäck: 33 % vs. 46 % 

 Allmänna kommentarer: 
- Operation av cancerpatienter har hela tiden varit högprioriterade 
- Under en period i våras var 40 anställda på operation sjuka 
- Brist på material och narkosmedel 
- En op-sal stängd, måste användas som förråd pga problem på sterilcentralen 

 Andra faktorer som påverkar ledtiderna: 
- Brist på resurser inom flera kompetensområden sedan tidigare 

 
Skåne 

 Måluppfyllelsen i Region Skåne har i snitt ökat från 35 % till 39 % för hela perioden jan-
juni, och för perioden mars – juni från 36 till 44 %. 

 Där är måluppfyllelsen för kirurgi som har ökat medan den för läkemedelsbehandling och 
strålning har minskat. 

 Förlopp där ledtiderna förbättrats: 
- Bröstcancer 
- Lungcancer 
- Tjock- och ändtarmscancer 
- Urinblåsecancer 

 Förlopp där ledtiderna har ökat: 
- Prostatacancer 

 Orsaker till påverkade ledtider: 
- Minskat remissinflöde 
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- Ökad kapacitet för cancerkirurgi 
- Förbättringsarbete med fokus på processen  
- Förbättrad bemanning inom vissa processer 

 
Halland 

 Oförändrade ledtider i stort 

 Förlopp där ledtiderna påverkats 
- Tjock- och ändtarmscancer pga neddragen skopiverksamhet 
- Bröstcancer pga neddragna mammografiresurser 
- Urinblåsecancer pga minskat inflöde, avsteg i SVF och primärvården har handlagt 

patienter (H) 
- Prostatacancer pga minskat inflöde, avsteg i SVF och primärvården har handlagt 

patienter (H) 

4. Har arbetet med kvalitetssäkring av SVF-data fortsatt 
under 2020?  

 Arbetar som tidigare ständigt med kvalitetssäkring (K, S) 

 För flera diagnoser utökat till fler mätpunkter (K) 

 Kriteriestyrda SVF remisser för fyra av de största diagnoserna (K) 

 Valideringsprojekt av SVF-data via RCC Syd (S,B,H) 

 Stöd från RCC Syd för att förbättra den egna Qlikviewapplikationen (B) 

 Handlingsplan för kompetensutveckling, systematisk uppföljning och säkerställande av 
korrekt kodning (H) 

 Genomgång av koordinatorernas uppdrag och rutiner (H) 

5. Finns redan nu en planering för hur regionen ska återgå 
till normalläge inom cancervården?  

 Plan ska tas fram under hösten (K) 

 Ja, två arbetsgrupper tillsatta: en för dataanalys och regional produktionsstyrning och en för 
lärande och tillvaratagande av erfarenheter efter Covid 19. En första produktionsplan är 
framtagen. (S) 

 Ett antal neddragna verksamheter på väg att öppna upp igen (B) 

 Vecka 37 kommer hälso- och sjukvården i Region Halland att återgå till normalläge drift. 

6. Vad bör göras nationellt för att stötta regionerna med 
arbetet inom cancerområdet? 

Synpunkter på hur regeringen och/eller RCC i samverkan kan stödja regionernas arbete 
inom cancerområdet under kommande år. 

 Fortsatt stöd från RCC och samverkan andra regioner är viktigt (K) 

 Varje region rapporterar sina egna data till Signe (K) 

 Se över kodverket och ta fram ett enklare system för rapportering till Signe (K) 
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 Samma ”cancerdata” rapporteras även till nationella kvalitetsregister, detta leder till 
dubbelregistrering som bör undvikas. (K, B) 

 Automatisk överföring av data från journalsystemen (K, B) 

 Väntetider redovisade i realtid för SVFI den ”vanliga” nationella väntetidsredovisningen 
följs hur många som väntar på första besök till specialist eller väntar på behandling. Det går 
idag inte att särskilja vilka av dom som är SVF (SVF har ju kortare ledtidsmål än 
vårdgarantins 90 dagar). Är det möjligt att lösa kan vi få väntetidsstatistik för SVF i realtid. 
(K) 

 Förbättrad logistik för informationsöverföring, resor och boende för patienter som flyttas 
över regiongränserna. (K) 

 Fortsatt fokus på SVF och stöd till systematiskt kvalitetssäkringsarbete på nationell nivå. 

 Stöd till processutvecklingsarbete på lokal och regional nivå. (S) 

 Förbyggande insatser (S) 

 Tillse att operationsmaterial ej blir en bristvara. (B) 

 Verka för en kontrollerad ökad decentralisering för att minska sårbarheten inför 
kommande situationer. (B) 

 Verka för snabbare införande av digital vårdplan, bra verktyg för kommunikation och 
information till patienten. (B) 

 Översyn av kontaktsjuksköterskeresurser, kuratorsresurser och andra nyckelpersoner. (B) 

 Nationella riktlinjer i hur regionerna ska prioritera i vårdskulden. (B) 

 Utökad kompetensförsörjning. (B) 

 Finns verksamheter som vill ha SIGNE-data kvartalsvis, att det skulle komma utskick 
automatiskt varje kvartal. (B) 

 
Områden där punktinsatser borde göras i kommande överenskommelser inom 
cancerområdet 

 Ekonomiskt stöd för upphandling av den uppskjutna vården (K, B) 

 Nationell styrning kopplat till dimensionering av resurser inom cancervården (K) 

 Samverkan över regiongränserna borde främjas där patienter kan få behandling i annan region 
om väntetiderna är för långa på hemmaplan. Idag är möjligheterna begränsade och incitament 
saknas för att det ska löna sig. Det är dyrt för regionerna med köpt vård. (K) 

 RCC har en viktig roll i arbetet med förebyggande åtgärder. Ett område i behov av ytterligare 
insatser. (S) 
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År för införande av SVF 

Vårdförlopp som infördes under 2015: 

 Akut myeloisk leukemi, AML (utökades 2017 med akut lymfatisk leukemi och döptes om 
till Akut leukemi) 

 Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna 

 Huvud- och halscancer 

 Matstrups- och magsäckscancer 

 Prostatacancer 

Vårdförlopp som infördes under 2016: 

 Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer 

 Bröstcancer 

 Cancer i bukspottkörteln och periampullärt 

 Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång 

 Cancer utan känd primärtumör, CUP 

 Lungcancer 

 Maligna lymfom  

 Malignt melanom  

 Myelom 

 Primär levercancer 

 Primära maligna hjärntumörer 

 Tjock- och ändtarmscancer 

 Äggstockscancer 

Vårdförlopp som infördes under 2017: 

 Analcancer 

 Akut leukemi (nytt namn på vårdförloppet för akut myeloisk leukemi när det utökades med 
akut lymfatisk leukemi)  

 Kronisk lymfatisk leukemi (infogades i vårdförloppet för maligna lymfom) 

 Livmoderhalscancer  

 Livmoderkroppscancer  

 Njurcancer 

 Peniscancer 

 Skelett- och mjukdelssarkom 

 Sköldkörtelcancer 

 Testikelcancer 
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Vårdförlopp som infördes under 2018: 

 Buksarkom inkl. GIST och gynekologiska sarkom  

 Neuroendokrina buktumörer, inkl. binjurecancer 

 Vulvacancer 
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Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården.  
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 
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