
 

 

 

Regionalt cancercentrum väst 

Västra Götalandsregionen 

2019-11-13 

 
 
Redovisning 
Arbetet med standardiserade vårdförlopp i 
Västra Götalandsregionen enligt 
överenskommelsen Kortare väntetider i 
cancervården 2019 

 
  



 

 

 

Innehåll 
Fortsatt arbete med SVF ........................................................................................................ 1	

Nuläge och utveckling i relation till 2020-målen ................................................................... 2	

Andel inkluderade patienter – 70-procentsmålet ............................................................... 2	

Andel patienter inom ledtiden – 80-procentsmålet ............................................................ 4	

Förändringar för att nå 2020-målen ..................................................................................... 10	

Områden som kräver förändring ...................................................................................... 10	

Planerade åtgärder ............................................................................................................ 12	

Exempel där förändringsarbetet har gett resultat ............................................................. 15	

Kvalitetssäkring av data ....................................................................................................... 17	

Enhetlig registrering ......................................................................................................... 17	

Resultaten av nationella mätpunkter ................................................................................ 18	

Överflyttningar mellan landsting ..................................................................................... 19	

Andra insatser för att kvalitetssäkra data ......................................................................... 19	

PREM-enkäten ..................................................................................................................... 21	

Synpunkter på SVF-arbetet .................................................................................................. 23	

 

Bilagor: 

1.    Utveckling över tid, tjock- och ändtarmscancer



1 

 

 

Fortsatt arbete med SVF 
Under införandet av de standardiserade vårdförlopp (SVF) i Västra Götalandsregionen 
(VGR) organiserades arbetet i en projektgrupp. Gruppens medlemmar utgjordes av 
representanter från sjukhusförvaltningarna inklusive primärvården, privata vårdgivare och 
patientföreträdare. 

Från och med 2019 ingår SVF som en del i förvaltningarnas ansvar. Varje förvaltning har 
en SVF-samordnare som har det övergripande ansvaret för SVF-arbetet tillsammans med 
lokala processledare och SVF-koordinatorer. På förvaltningarna finns också utsedda 
”Superusers” vars uppgift bland annat är att stötta SVF-koordinatorerna kring registrering 
och uttag av rapporter. Det regionala arbetet utgår från en arbetsgrupp vilken samordnas 
och leds av en utvecklingsledare från RCC Väst, tillika regional SVF-samordnare för 
Västra Götalandsregionen. I arbetsgruppen ingår SVF-samordnare från NU-sjukvården, 
Skaraborgs sjukhus samt Södra Älvsborgs Sjukhus. Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 
Sjukhusen i Väst har rekryterat SVF-samordnare som påbörjar sin tjänst efter årsskiftet. 
Det ingår även en SVF-analytiker med specifikt fokus på registrering och kvalitetssäkring 
av data. SVF-arbetsgruppen samarbetar med ett stort antal ”samarbetspartners”, vilka på 
olika sätt bidrar till gruppens arbete.  

SVF-arbetsgruppen arbetar på uppdrag av RCC Västs styrgrupp, det är även till dem som 
arbetsgruppen rapporterar. SVF-arbetsgruppen samarbetar med de regionala processägarna 
och utvecklingsledarna på RCC väst samt deltar vid de årliga dialogturnéerna ute på 
förvaltningarna. Organisationen kring SVF beskrivs enl. bilden nedan: 
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Nuläge och utveckling i relation till 2020-
målen 
All data är hämtad ur den nationella väntetidsdatabasen Sign-é med 
datauttag 2019-09-17. 

Andel inkluderade patienter – 70-procentsmålet 

Figur 1: Andel patienter som inkluderats i SVF första halvåret 2019. Diagnoser med färre 
än 10 förväntade patienter per halvårsperiod saknar egen stapel men ingår i stapel för 
regiontotal och rikstotal. Beräkningarna bygger på Beräkningsunderlag för andel 
cancerpatienter som genomgått SVF. 
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Kommentera nuläget i relation till målet för 2020 för de standardiserade 
vårdförlopp där avvikelser förekommer, till exempel långt under 70 procent, 
över 100 procent eller stor förändring sedan 2018.  

Inom VGR är 70-målet uppnått på aggregerad nivå. Måluppfyllelsen har varit positiv under 
senaste 2–3 åren.  I regionen finns en problematik kopplat till registrering i och med att två 
system används, ELVIS och SVF-INCA. ELVIS är regionens vårdadministrativa system 
och obligatoriskt att registrera i. Det är endast ifrån ELVIS som data vidarerapporterats till 
nationell nivå. För många förlopp har det även valts att registrera i SVF-INCA för att 
kunna få en bild och förståelse av måluppfyllelse och utveckling av delledtider. Vissa 
förlopp använder SVF-INCA i större utsträckning än ELVIS. Detta innebär att antalet 
patienter ibland är fler i SVF-INCA än i ELVIS. Patienter som enbart registreras i SVF-
INCA syns inte i nationella statistiken, med undantag för Carlanderska sjukhuset, en privat 
vårdgivare. Exempel på förlopp där detta är ett problem är främst Bröstcancer och 
Prostatacancer. 

Nedan kommenteras utvalda förlopp med avvikelser. Förlopp med färre än 10 patienter 
kommenteras inte: 

Huvud-halscancer: Vårdförloppet infördes 2015 och sedan dess har medvetenheten ökat 
gällande SVF-utredning, fortsatt kommer dock vissa patienter in ”akut” eller på icke 
prioriterad SVF remiss. Bedömningen är att andelen som utreds enl. SVF sannolikt 
kommer att öka allt eftersom medvetenheten om huvud-halscancer och SVF ökar inom 
primärvården.  

Hudmelanom: Resultatet kring 70-målet kan inte kommenteras då felaktigt i dagsläget. 
”Ett misstag har skett vid uttaget ur cancerregistret för det beräkningsunderlag som 
används för måluppfyllelsen av 70-målet för SVF hudmelanom. Detta gör att huvuddelen 
av in situ-melanom/lentigo maligna, som ingår i SVF-förloppet, saknas i 
beräkningsunderlaget även om det står angivet under tabellen i beräkningsunderlaget att de 
ingår. Då dessa utgör ca 30 % av totala antalet hudmelanom kommer de att påverka 
uppfyllelsen av 70-målet. Någon uppdatering av regionernas figurer över 70-målet i 
rapporten har inte hunnit göras då misstaget upptäckts sent”. 

Prostatacancer: Enligt Sign-é utreddes första halvåret 58 % av patienterna med misstänkt 
prostatacancer enligt SVF. I själva verket utreddes över 90 % av patienterna enligt 
principerna för SVF. Anledningen till den låga andelen i Sign-é är huvudsakligen att 
många som diagnostiseras inte kommer på remiss utifrån, utan har följts upp på 
urologmottagningen efter en tidigare remiss. Inom prostatacancer arbetar samtliga 
förvaltningar med SVF-INCA, detta har lett till att patienterna på grund av bristande rutin 
inte alltid registrerats korrekt i ELVIS. Ex. under 2018 har ca 400 fler patienter registrerats 
i SVF-INCA än i ELVIS, dessa patienter syns därmed inte i Sign-é. 

Levercancer: SVF-funktionen på Sahlgrenska har pga. resursbrist inte fungerat fullt ut 
(SVF-koordinatorer har slutat och det har varit svårt att tillsätta tjänsten). Detta har lett till 
bristfällig registrering, även om patienter utretts skyndsamt. Även överflyttade patienter 
som utretts i övriga regionen och startat behandling på Sahlgrenska har inte registrerats och 
således inte kommit med i nationella statistiken.  
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Skelett och mjukdelssarkom: Det undersöks vidare vad som är orsaken till 129 % 
måluppfyllelse. Fall som utretts och behandlats enligt SVF men sen visat sig ej vara 
sarkom kan i enstaka fall registrerats fel. Antalet skelett- och mjukdelssarkom är relativt få 
i regionen varför ett fåtal felregistrerade patienter slår kraftigt mot måluppfyllelsen.  

Hjärntumörer: Ett stort antal patienter kommer in via akuten och blir i många fall inte 
registrerade som SVF. Detta kan bero på en kunskapsbrist hos läkare som tjänstgör på 
akutmottagningar. 

Livmoderhalscancer: På grund av resursbrist finns eftersläpning i registreringen.  

Andel patienter inom ledtiden – 80-procentsmålet 

 

Figur 2. Andel patienter som startat behandling inom maximal ledtid under tre perioder. I 
perioder med färre än 10 behandlade patienter visas ingen stapel. Om antalet är under 10 
för samtliga tre perioder exkluderas diagnosen ur figuren. I båda fallen ingår patienterna i 
stapel för regiontotal och rikstotal. För detaljer, se tabell nedan. 
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Tabell 1. Andel patienter som startat behandling inom maximal ledtid för tre perioder. 
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Kommentera nuläget i relation till målet för 2020 för de standardiserade 
vårdförlopp där avvikelser förekommer, t.ex. långt till måluppfyllelse eller 
stor förändring sedan 2018. 

Under 2019 har SVF-arbetsgruppen fortlöpande arbetat med att ta fram underlag kring 
utveckling över tid för samtliga förlopp som ett led i att arbeta med delmål och 
förbättringsarbete för varje enskilt förlopp (se bilaga 1 för ett exempel för tjock- och 
ändtarmscancer). 

Nedan visas måluppfyllelsen över tid för samtliga förlopp i VGR, notera att data från Q3 
2019 inte är komplett. 
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Rapporten visar även hur respektive sjukhus förhåller sig till varandra samt hur långt ifrån 
målledtiden i antal dagar förloppet befinner sig (se diagram nedan). Rapporterna används 
som ett hjälpmedel i arbetet för att nå 80-målet.  

 

I diagrammet ovan går att utläsa hur lång ifrån målledtiden VGR befinner sig (för tjock- 
och ändtarmscancer, Q1 2018 t.o.m. Q1 2019). Gröna staplar är fördelningen antal dagar 
kortare än målledtid och röda staplar är fördelning antal dagar längre än målledtid. Ex. 
26 % av SVF som leder till behandling är längre än 15 dagar över målledtid och 15 % (7 
% + 8 %) är en vecka över utsatt målledtid. 
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Totalt sett har VGR en måluppfyllelse på 38 % under våren 2019, vilket är likvärdig nivå 
som under 2018. Den största anledningen till att VGR inte når 80-målet är brist på 
operationskapacitet i form av både personal och utrymme, även postoperativt. Även långa 
ledtider från patologin, som framförallt grundar sig i personalbrist, är en flaskhals. Nedan 
kommenteras respektive förlopp där måluppfyllelsen är låg, samt där utveckling har skett: 

Huvud-halscancer: Bristande kapacitet både vid utredning och kirurgisk behandling är 
idag kraftigt begränsande faktorer. Varierande svarstider från patologin försvårar planering 
och förlänger ledtider.  

Livmoderhalscancer: Utredningen är komplicerad när patienten ska gå till start av 
behandling. Många undersökningar måste göras innan behandling kan startas, bland annat 
utredning kring fertilitetsbevarande behandling och om detta kan utföras onkologiskt säkert 
eller ej. Revideringen av vårdförloppet förväntas leda till högre måluppfyllelse.  

Lungcancer: Fler patienter utreds och startar behandling, antalet lungcancerfall har ökat 
med ca 25% under perioden 2010–2018. Det finns samtidigt en brist på lungläkare i 
regionen vilket innebär en flaskhals. Tillgången till nya behandlingsmetoder har ökat men 
leder samtidigt till längre utredningstid då behandlingen är mer individanpassad. Långa 
ledtider till strålbehandling är ytterligare en anledning till den låga måluppfyllelsen. Även 
riket har låg måluppfyllelse på 31%, vilket indikerar en svåruppfylld målledtid. 

Levercancer: Bristfällig SVF-koordinering på Sahlgrenska är en stor bidragande orsak till 
att måluppfyllelsen är låg i regionen. Tillgången till radiologisk intervention/kirurgiska 
åtgärder har varit begränsad. Låg röntgenkapacitet och dålig tillgång till vårdplatser är 
andra faktorer som påverkat måluppfyllelsen negativt. Detta har lett till att regionens 
patienter, som utretts snabbt, har kommit sent till behandlingar som utförs på Sahlgrenska.  

Skelett- och mjukdelssarkom: Har tidigare haft låg måluppfyllelse men har ökat från 
32% våren 2018 till 55% våren 2019. Ett förbättringsarbete har utförts för att med hjälp av 
IT-stödet Qlikview kunna följa patienten genom vårdförloppet och agera på ev. 
fördröjningar. För mer information om förbättringsarbetet hänvisas till följande webbplats: 
https://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/sa-gor-
vi/uppfoljning-svf/stenkoll-pa-svf-patienterna/ 

Bröstcancer: Måluppfyllelsen har under 2018 varit låg, men är på väg att förbättras. 
Sahlgrenska har utmaningar i hela processen, främst med bristande operationskapacitet, 
brist på mammografiläkare och långa svarstider från patologin. Sahlgrenska har nyligen 
startat ett Bröstcentrum i syfte att samordna, utveckla och centralisera vården för 
bröstcancerpatienter. Detta ska förutom att korta ledtiderna öka tryggheten under både 
utredning och behandling. Andra förvaltningar i regionen visar på goda resultat, på Södra 
Älvsborgs Sjukhus är måluppfyllelsen över 70 %. 

Urinblåsecancer: har haft en kraftigt försämrad måluppfyllelse under 2018, från 70% till 
16% under tredje kvartalet 2018. Sedan fjärde kvartalet 2018 är måluppfyllelsen på väg att 
förbättras, stadigt om än långsamt. I dagsläget är bristande tillgång till operation det största 
hindret att nå 80-målet. En ytterligare anledning till försämringen är en stor brist på 
urologer. Detta har resulterat i en lång väntetid främst från remissankomst till första besök. 
Det pågår mycket arbete för att öka operationskapaciteten och tillgången till postoperativa 
vårdplatser. 
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Generell påverkan på 80-målet: Överremittering av patienter inom regionen, från 
länssjukhusen till universitetssjukhuset, innebär en fördröjning för patienten. Detta innebär 
att patienter som flyttas från ett av regionens sjukhus till annan förvaltning, mestadels 
Sahlgrenska, har betydligt längre ledtider än de som inte överflyttats. Detta är särskilt 
sårbart för de diagnoser som är nivåstrukturerade regionalt. Nedan visas exempel på 
skillnaderna i ledtiderna från en av regionens förvaltningar: 
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Förändringar för att nå 2020-målen 
Områden som kräver förändring 
Vilka områden har landstinget identifierat där förändringar krävs för att nå 
2020-målen? Vilken typ av förändringar krävs, t.ex. infrastruktursatsningar 
eller kompetensförstärkning? 

Inom VGR är de största flaskhalsarna kopplade till operationskapacitet och patologi. En 
regiongemensam organisation där tillgång till resurser (operation, röntgen, patologi, 
vårdplatser, etc.) samlas centralt hade kunnat öka tillgängligheten för patienten och 
utnyttjandet av regionens resurser mer effektivt. Detta skulle kunna leda till kortare 
ledtider då resurser och efterfrågan inte alltid är jämnt fördelade i regionen. Exempelvis 
kan det finnas ledig operationskapacitet på en förvaltning samtidigt som det är kö på en 
annan. Nedan kommenteras de främsta områden där förändringar krävs för att nå 2020-
målen: 

Operationskapaciteten är bristfällig i regionen, det saknas resurser i form av personal och 
tillgång till operationsutrymme. Det råder framför allt brist på sjuksköterskor inom både 
OP/IVA och postoperativ vård. Det krävs mer långsiktig schemaläggning (framför allt för 
läkare) på kirurgiska enheter, vilket kan leda till bättre planering och kontroll av 
processerna som ett led i att öka antalet operationer. Detta skulle tillsammans med 
rekrytering kunna korta patientens ledtid genom vårdförloppen och därmed öka 
måluppfyllelsen för 80-målet. På Sahlgrenska har flera operationssalar och IVA platser 
öppnats under hösten, men kapaciteten är fortfarande låg. 

Patologin behöver mer resurser, det saknas både patologer och biomedicinska analytiker 
på samtliga av regionens förvaltningar. En stor del av vårdförloppen är beroende av 
morfologisk analys och långa svarstider påverkar majoriteten av vårdförloppen. Patologin 
på Sahlgrenska har speciellt långa ledtider, vilket även påverkar andra förvaltningar då 
många prover endast kan analyseras där. 

I dagsläget är remissgången trög och det råder i flertalet förlopp stora problem med 
ofullständiga remisser. Remisser skickas i dagsläget med fax och ibland via konventionell 
post. Digitala remisser med tvingande fält hade kunnat eliminera antalet ofullständigt 
ifyllda remisser samtidigt som remissen når mottagande enhet direkt. 

Tillgång till endoskopiundersökningar är begränsad vilket förlänger patientens 
utredningstid. Det saknas både personal och utrymmer för att utföra endoskopier, främst 
koloskopier. 

Efterfrågan på MR-undersökningar är hög och förväntas öka ytterligare. Det reviderade 
vårdförloppet för prostatacancer kommer att innebära en tydlig ökning av antalet MR-
undersökningar. 
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Det digitala administrativa systemet ELVIS är bristfälligt ur SVF-synpunkt och upplevs 
som mindre användarvänligt, vilket försvårar registreringen. Detta leder till att data inte 
kan användas optimalt för att följa delledtider och identifiera ev. flaskhalsar inom 
vårdförloppen. Information kan inte heller enkelt överföras mellan förvaltningar, vilket 
försvårar när patienter förflyttas över förvaltningsgränser. Ett gemensamt digitalt stöd 
(Millenium) för regionen är under utveckling, men förväntas inte vara implementerat 
förrän slutet av 2022/2023. 

Generellt råder det resursbrist inom följande professioner inom VGR:  

• Operationssjuksköterskor 

• Sjuksköterskor 

• Patologer 

• Biomedicinsk analytiker  

• Radiologer inom vissa diagnostikverksamheter 

• Mammografiläkare, endast hälften av tjänsterna är tillsatta i dagsläget. 

• Onkologer 

• Urologer 

• Hematologer 

• Lungläkare 

• Skopister  
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Planerade åtgärder 
Vilka åtgärder är planerade?  

Följande åtgärder och förändringar är planerade i regionen för att förbättra SVF-arbetet: 

• På uppdrag av RCC västs styrgrupp, i samråd med patient- och 
närståendeföreträdare, kommer SVF samordnare på förvaltningarna främst 
att fokusera på de tre största förloppen sett till patientantal (prostatacancer, 
tjock- och ändtarmscancer och bröstcancer) samt förloppet för cancer i 
urinblåsan. Varje förvaltning har i uppdrag att ta fram delmål och 
handlingsplaner för dessa förlopp vilka ska kommuniceras till 
verksamhetschefer på respektive förvaltning. Ett av syftena är att sätta 
handlingsplaner som är rimliga för att nå de uppsatta delmålen och skapa 
en positiv utveckling för 80-målet.  

• För att åtgärda personalbrist arbetar flera av regionens förvaltningar 
aktivt med rekrytering och kompetensförsörjning framförallt för att 
behålla befintlig personal. Det fokuseras bland annat på dagvård och 
dagkirurgi; främst sjuksköterskor och omvårdnadspersonal men även 
specialistläkare. 

• RCC väst anordnar årligen s.k. dialogturnéer för samtliga vårdförlopp ute 
hos förvaltningarna. Vid dessa möten deltar bland annat 
verksamhetschefer, läkare, kontaktsjuksköterska och SVF koordinator 
samt andra professioner verksamma inom respektive vårdförlopp. Syftet 
med dessa sammankomster är att diskutera, utvärdera och identifiera 
åtgärder för att utveckla respektive vårdförlopptillsammans. 

• Utveckling av digital bildhantering och diagnostik; Ett pilottest pågår inom 
bröstdiagnostiken och är i sitt slutskede. Fortsättning med andra diagnostikområden 
pågår. Detta förväntas vara infört i sin helhet under 2020. 

• Inom patologin är följande åtgärder planerade: 

o Projektet PATOS för digitala provsvar fortskrider och förväntas korta 
svarstiderna från patologin. 

o Utöver detta kommer prostatabiopsier att minska då MR införs som 
diagnostik i det reviderade SVF-förloppet för prostatacancer. Detta innebär 
minskad arbetsbelastning för patologin.  

o Sahlgrenska satsar på ökad utbildning och 2020 tillsätts 5 ST-tjänster inom 
patologi för att långsiktigt stärka läkarbemanningen. Inom några 
subspecialiteter behöver de använda bemanningsläkare.  

o Vissa av regionens patologiverksamheter använder sig av hjälp både 
nationellt och internationellt för att korta svarstiderna. 

 

  



13 

 

 

• Effektivisering av arbetssätt pågår bland annat inom följande: 

o Arbeta fram tydliga rutiner, ex. standardremisser inom hudmelanom har lett 
till att ett bedömningsbesök inte längre är nödvändigt inför operation. 

o Vissa operationer kan förläggas till mottagning istället för operation, ex. 
inom gyn-processerna. 

o Kirurgenheten på Södra Älvsborg Sjukhus har infört stående akuta 
mottagningstider vilket leder till att patienter kan tas omhand snabbare. 

• För vårdförloppet urinblåsecancer pågår ett arbete med att ta fram en 
regional väntelista till operation. Detta förväntas avhjälpa bristen på 
operationskapacitet på Sahlgrenska, vilket för förloppet är det enskilt 
största hindret att nå 80-målet. 

• Ett projektarbete har genomförts i regionen kring att kunna arbeta efter s.k. 
Gaffelmottagning på onkologen på Sahlgrenska. Detta i syfte att både öka 
lärandet för ST-läkare, ge tid för reflektion men också att bidra till högre 
effektivitet på mottagningsverksamheten. 

• På Sahlgrenska pågår ett förbättringsarbete för strålbehandling, ”En ännu 
bättre strålbehandling”. Arbetet innefattar både förbättrade processer och 
ny utrustning. För mer information om detta projekt hänvisas till följande 
länk: 
https://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/en-annu-battre-
stralbehandling/ 

• För att öka kapaciteten för endoskopier ska ytterligare en endoskopienhet 
öppnas i regionen. Den nya enheten kommer att ligga i Alingsås. Även 
NU-sjukvården bygger ut sin endoskopiverksamhet. 

• Inom förloppet levercancer utförs ett förbättringsarbete av den egna 
processen. Organisationen har tidigare varit bristfällig bland annat pga. 
avsaknaden av SVF-koordinator. Förbättringsarbetet går ut på att skapa 
rutiner och tydligare arbetssätt för att kunna utföra SVF-uppdraget. En 
SVF-koordinator ska tillsättas på Sahlgrenska och samarbetet med 
regionens sjukhus ska öka. 

• Utbildning är planerad för personal som arbetar med SVF, då kunskap är 
låg om SVF inom vissa yrkesprofessioner (särskilt läkare). Utbildningen 
ska anpassas primärt för följande målgrupper; läkare (inkl. inom 
primärvården), lokala processledare samt SVF-koordinatorer. Syftet är 
både att utbilda ny personal och att förbättra kunskapen hos befintlig 
personal. Utbildningsmaterialet ska finnas tillgängligt på RCC Västs samt 
respektive förvaltnings webbplatser.  
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• Kommunikationsinsatser 

o SVF-arbetsgruppen kommunicerar löpnade med primärvården via bl.a. 
skrivelser i det regionala nyhetsbrevet ”Vårdgivarnytt”. SVF-arbetsgruppen 
kommer även att delta på Primärvårdsdagen, en regional konferensdag, i 
syfte att marknadsföra SVF och föra dialog. 

o Ett tiotal föreläsningar om SVF har getts till läkare inom specialistvården 
och primärvården av RCC:s medicinska rådgivare för SVF, Marcela Ewing. 
Detta kommer även att fortsätta under 2020. 
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Exempel där förändringsarbetet har gett resultat 
Ge exempel på tidigare identifierade områden där förändringsarbetet har 
gett goda resultat. 

• NU-sjukvården har infört två olika one-stop-clinics, inom bröstcancer och 
hematuri. Syftet är att utföra flera delmoment i utredningen vid samma besök. Detta 
har lett till väldigt bra resultat och nöjda patienter, ledtiderna har förkortats 
avsevärt.  

• På Sahlgrenska har ett förbättringsarbete utförts med syfte att samla kompetensen 
kring bröstkirurgi. Dedikerad personal har samlats i ett Bröstcentrum, vilket kortat 
väntetiden till operation från 4–6 till 1–3 veckor. För vidare information hänvisas 
till Sahlgrenskas webbplats: 
https://www.sahlgrenska.se/nyheter/nyheter/sahlgrenska-universitetssjukhusets-
startar-centrum-for-brostcancer3/ 

• Prostatacancercentrum på Sahlgrenska har ingått avtal med andra enheter som är 
inblandade i diagnostiken. Exempelvis har patologin max 3 veckor till svar för 
PAD-prov. Ett samarbete har även påbörjats med externa urologenheter för att 
förkorta ledtider för patienter.  

• Vissa enheter har arbetat med systematisk återkoppling till inremitterande vid 
bristfälliga remisser, vilket har lett till något ökad remisskvalitet. Återkoppling 
minskar inte totala arbetsmängden i det kortsiktiga perspektivet, men är med 
nuvarande system den enda möjliga åtgärden för att förbättra remisskvalitet. 
Återkopplingen behöver pågå under en period för att kunna få effekt hos 
inremitterande. Parallellt planeras utbildningsinsatser för primärvården.  

• På Södra Älvsborgs Sjukhus har väldigt goda resultat uppnåtts i processen för 
bröstcancer. På förvaltningen har ett ”Bröst-team” skapats, som bland annat 
utbildar sig och åker på konferenser tillsammans. Inom teamet finns engagemang 
och motivation. Detta har tillsammans med bland annat nya operationsmetoder och 
bättre operationsplanering kortat patienternas ledtider avsevärt. 

• NU-sjukvårdens förbättringsarbete med prostatacancer fortsätter att ge bra resultat. 
För att läsa mer om arbetet hänvisas till följande webbplats: 
https://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/sa-
gor-vi/fran-botten-till-toppen-pa-tva-ar/ 

• Vid Skaraborgs Sjukhus har sjuksköterskor utbildats till skopister, vilket har ökat 
kapaciteten på endoskopienheten. 

• På Södra Älvsborgs Sjukhus har förbokade operationstider införts för 
äggstockscancer och livmoderkroppscancer. Detta har kortat väntetiden för 
patienter som inte behöver opereras på Sahlgrenska. 

  



16 

 

 

• Inom NU-sjukvården har varje SVF-förlopp en läkare som processledare för ett 
processteam, där SVF-koordinator och kontaktsjuksköterskor samt medicinska 
sekreterare ingår. Under projekttiden har varje SVF-förlopp haft styrgrupper med 
beslutsfattare i olika delar av processen, en framgångsfaktor för NU-sjukvården. 
Där har beslut som påverkar flera kliniker kunnat fattas vid sittande bord. Under 
2019 fortsätter processteamen som tidigare men styrgrupperna fasas ut så att beslut 
ska tas i den ordinarie linjeorganisationen. Vid behov kan dock styrgrupperna 
sammankallas. SVF-samordnaren har då verksamhetscheferna som kontaktyta för 
spridning av information mm. Kontaktsjuksköterskorna är mycket viktiga och 
möjliggör bra kontaktvägar för patienterna. 

• Patologkliniken på NU-sjukvården har genomfört ett omfattande och framgångsrikt 
förbättringsarbete för komma till rätta med köproblematiken. Den största 
framgångsfaktorn är att daglig styrning har införts för hela processen och alla 
medarbetare. Att synliggöra köerna med tydliga mätetal och därifrån styra hur man 
arbetar på daglig basis har skapat engagemang och delaktighet bland personalen.  
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Kvalitetssäkring av data 
Enhetlig registrering 
Hur har landstinget säkerställt följsamheten till SVF så att registreringen sker 
på ett enhetligt sätt? T.ex. att koder för välgrundad misstanke och 
behandlingskoder sätts vid de tidpunkter som specificeras i 
vårdförloppsbeskrivningarna.  

Under 2019 har SVF-arbetsgruppen framförallt arbetat med tre olika aktiviteter som ett led 
i att säkerställa ett enhetligt arbetssätt kring registrering och kvalitetssäkring av data. Dessa 
presenteras nedan: 

• Registreringsträffar för 9 olika diagnosområden 
RCC Väst har under 2019 för 9 olika diagnosområden anordnat ”registreringsträffar” för 
SVF-koordinatorer samt de lokala processledarna och regionala processägarna.  

Syftet med träffarna har varit att säkerställa ett enhetligt sätt att registrera så att data blir 
korrekt och jämförbart. Frågor och otydligheter har lyfts till antingen nationella 
kvalitetsäkringsgruppen, nationella SVF samordnargruppen eller regionala processägarna 
för att få förtydligande och nå konsensus. Vid träffarna har funnits möjlighet att utbyta 
erfarenheter mellan förvaltningarna. Detta har varit mycket givande och uppskattat varför 
SVF-arbetsgruppen nu arbetar aktivt med att säkerställa att det finns forum för detta 
framöver.  

Chattfunktionen i Microsoft Teams har utvärderats som ett tänkbart forum för personal 
med registreringsuppgifter att kunna ställa frågor och sprida information över 
förvaltningsgränsningarna. De gynekologiska förloppen har valts ut som pilotgrupp för 
att testa verktyget under hösten 2019 / våren 2020.   

• Införande och tydliggörande av specialistroll kring registrerings-
frågor på respektive förvaltning 

Så kallade ”Superusers” har införts på förvaltningarna i regionen. Dessa Superusers ingår i 
en regional grupp med fokus på registrering och uppföljning, vilken leds av en 
objektspecialist för data och analys vid koncernkontoret i VGR. I arbetsuppgifterna som 
Superuser ingår att ta fram rapporter och bevaka de så kallade fellistor som finns på 
respektive förvaltning. Personal kan höra av sig till respektive Superuser med frågor och 
problem kring registrering. 

Superusers har tillsammans med lokala SVF-samordnare även till uppgift att arbeta 
vidare med och förankra de frågor och svar som dykt upp på registreringsträffarna.  

Frågor och beslut som tas på förvaltningsnivå kan lyftas och informeras om i de 
gemensamma regionala mötena för Superusers, för att säkerställa att informationen når 
övriga förvaltningar. Även detta är ett led i att säkerställa att regionen i största möjliga 
mån arbetar mot att ha ett gemensamt sätt att registrera. 
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• Löpande uttag av rapporter – identifiera orimligheter och avvikelser 
RCC väst tar löpande ut rapporter per förlopp och förvaltningsnivå som kommuniceras ut i 
organisationen. Detta för att kontinuerligt arbeta med att upptäcka orimligheter i data och 
identifiera samt åtgärda anledningarna. Från och med år 2020 kommer detta arbete till 
största del att vara förvaltningarnas ansvar. 

Resultaten av nationella mätpunkter 
Hur har landstinget följt upp och använt resultaten av de nationella 
mätpunkterna i arbetet med de standardiserade vårdförloppen? 

Under 2019 har SVF-arbetsgruppen fortlöpande arbetat med att ta fram underlag kring 
utveckling över tid för respektive förlopp som ett led i att arbeta med delmål och 
förbättringsarbete. Rapporter som visar ledtidernas utveckling över en längre tid per 
förlopp har efterfrågats av RCC västs styrgrupp och regionala processägare. Dessa 
används som ett hjälpmedel i arbetet för att nå 80-målet. Rapporten visar också hur 
respektive sjukhus förhåller sig till varandra för de förlopp där det är möjligt att bryta ner 
data. 

Utifrån dessa underlag har respektive förvaltning fått i uppdrag av RCC Västs styrgrupp 
att ta fram konkreta handlingsplaner för att korta ledtiderna för de tre största förloppen 
(bröst-, prostata-, tjock- och ändtarmscancer) och urinblåsecancer. Handlingsplanerna 
bygger främst på att ledtiderna ska förbättras inom ramen för befintliga resurser. 
Förvaltningarna har även som uppgift att sätta relativa delmål för respektive förlopp. 

Inom regionen tas även under året fram standardiserade rapporter både per förlopp och 
per förvaltning. Utvecklingen diskuteras med regionala processägare för förloppen och 
respektive förvaltningsledning. Avsikten med dessa s.k. ”RPÄ-rapporter” och 
”förvaltningsrapporter” som kommuniceras ut varje kvartal är att verksamheterna ska 
kunna identifiera orimligheter och avvikelser, men också att löpande följa och få 
information om utveckling och agera därefter. 
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Överflyttningar mellan landsting 
Hur har landstinget arbetat med att överföra och säkra informationen för 
uppföljning när flera landsting delar på ansvaret för ett enskilt standardiserat 
vårdförlopp?   

Detta är främst relevant för Sahlgrenska Universitetssjukhuset som tar emot patienter, 
främst från region Halland, men även andra regioner för flera vårdförlopp genom nationellt 
nivåstrukturerade åtgärder. För att säkerställa att överlämningarna går rätt till och att 
patienterna tas omhand efter behov har Sahlgrenska regelbundna möten med exempelvis 
representanter från region Halland. 

VGR:s IT avdelning har tagit fram en teknisk lösning för patientöverföring från region 
Halland. Denna lösning gör att patienters information automatisk skickas från region 
Halland och importeras till VGR:s system. Detta möjliggör att registreringen av KVÅ-
koder kan fortsätta från Sahlgrenska helt sömlöst. 

Inom regionen arbetas kontinuerligt med att informera berörda om vikten av att synliggöra 
överflyttade patienter genom att registrera kod V**91. 

Andra insatser för att kvalitetssäkra data 
Har landstinget gjort andra insatser för att kvalitetssäkra data?  

Löpande hantering av s.k. fellistor 
I nuvarande registreringssystem är det möjligt att felaktigt sätta flera startkoder på samma 
patient. De patienter som har flera startkoder alt. saknar avslutskoder (vilket primärt 
inträffar vid överflyttningar mellan förvaltningar) hamnar på s.k. fellistor. Patienter som 
finns på dessa listor är ofullständigt registrerade och kan därför inte rapporteras till den 
nationella databasen Sign-é. För att säkerställa att data kring patienter är korrekt och 
fullständig krävs en manuell genomgång av dessa fellistor. 

I syfte att minimera antalet patienter på fellistorna görs även kontinuerlig utbildning i 
registrering för SVF-koordinatorer. Verksamheten för onkologi på Sahlgrenska, som 
avslutar många av regionens SVF, har tillsatt en administrativ koordinator. I arbetet ingår 
att skapa registreringsrutiner, kontrollera, kvalitetssäkra och följa upp avvikande 
registreringar. Koordinatorn har regelbunden kontakt med verksamheterna inom SU och 
övriga regionen i arbetet med att kvalitetssäkra data. 

Kontinuerlig jämförelse mellan data i två olika registreringssystem 
Inom VGR är det möjligt att registrera i två olika system: det obligatoriska 
patientadministrativa systemet ELVIS och i det frivilliga systemet SVF-INCA. Patienter 
som enbart registrerats i SVF-INCA syns inte i nationella statistiken, med undantag för 
vissa privata vårdgivare (exempelvis Carlanderska) som har direktrapportering nationellt. 

Regionen är väl medveten om problematiken varför uttag av data och jämförelser av 
resultat mellan systemen görs löpande, både för att identifiera ev. skillnader och arbeta 
kring åtgärder.  
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Ett projekt pågår där ett urval av patienter med bröstcancer eller tjock- och 
ändtarmscancer, som finns i båda system, valideras mot journalsystem för att identifiera 
eventuella felregistreringar, anledningar till dessa och åtgärder som behövs. 

Övrigt arbetas det vidare i regionen för att hitta en lösning där samtliga patienter som 
rapporteras regionalt, oavsett system, rapporteras in nationellt till Sign-é. 

Ny registreringsgrupp på Sahlgrenska  
Under 2019 har en specifik grupp formats på Sahlgrenska i syfte att samordna, 
kvalitetssäkra och sprida information ut till verksamheter och koordinatorer. 

I verksamheterna förstärks den administrativa funktionen i form av en SVF-koordinator 
som registrerar och korrigerar information i både ELVIS och SVF-INCA och som 
dessutom har kännedom om registrering i nationella lungcancerregistret. Kontinuerlig 
kommunikation sker mellan SVF-koordinator och SVF-processledare för att säkerställa 
korrekt registrering. Det råder viss osäkerhet om hur registreringen sker hos privata 
vårdgivare. 
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PREM-enkäten 
Hur har enkäten för att mäta patienternas upplevelser av cancervården 
(PREM) använts under 2019? 

VGR har under 2019 ökat användandet av PREM-data och även efterfrågan av resultat har 
ökat. Nedan beskrivna aktiviteter kring PREM har genomförts: 

Rapport till Patient- och Närståenderådet (PNR) 
RCC Väst har bistått med att ta fram rapporter till PNR kring framförallt de frågor som rör 
utredningstiden (frågorna 10–26) per förvaltning men även specifikt för förloppen för 
bröst-, prostata-, och tjock- och ändtarmscancer. Jämförelser i resultaten har även gjorts 
mellan de patientgrupper som fått cancerdiagnos och de som inte fått cancerdiagnos. 
Avsikten har varit att på de olika förvaltningarna identifiera delar i utredningen som 
patienter är mindre nöjda och därmed ha underlag för diskussioner kring vidare 
förbättringsåtgärder.  

Avsikten är att ta fram en standardiserad rapport utifrån relevanta frågeställningar och följa 
utvecklingen över tid. Resultat och nödvändiga åtgärder kan sedan diskuteras. 

Framtagning av PREM resultat på förvaltningsrapport 
Flera av regionens förvaltningar har under året börjat arbeta med PREM-resultatet. Det 
finns nu upplägg och mallar på förvaltningsrapporter som de förvaltningar som ännu inte 
aktivt börjat arbeta med PREM kan utgå ifrån. 

Inom exempelvis NU-sjukvården har resultat av PREM-enkäten hämtats för regional nivå, 
förvaltningsnivå och respektive SVF-förlopp. För vissa SVF-förlopp redovisas enbart 
resultat på regionalnivå, då underlaget är för litet på förvaltningsnivå. Resultaten i PREM-
enkäten ser bra ut för samtliga SVF-förlopp men det finns förbättringspotential inom vissa 
områden. Emotionellt stöd och delaktighet är de resultat som är lägre än övriga, något som 
gäller de flesta SVF-förloppen. De lokala processledarna har fått en sammanställning av 
resultaten för 2018 som underlag för fortsatt förbättringsarbete i processteamen.  

I NU-sjukvården har det inom urologin gjorts ett omfattande förbättringsarbete och tagits 
ett helhetsgrepp för att minska kötiderna inom prostata-, urinblåse- och njurcancer. 
Arbetet, som återspeglas tydligt i resultatet av PREM, har påverkat patienters upplevelser 
och nöjdhet med vården. Andelen patienter som uppger att de är nöjda med 
tillgängligheten är därför större i NU-sjukvården än i övriga regionen. 

Resultat från PREM har också presenterats för vissa utvalda förlopp ute hos SVF-
koordinatorerna på NU-sjukvården för att diskutera resultatet och hur de kan arbeta vidare 
med åtgärder och de förbättringsarbeten som identifierats. 

Resultat från PREM har publicerats på intranät för såväl NU-sjukvården, SkaS och 
Sahlgrenska sjukhuset. 
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Framtagning av regionalt resultat av PREM och publicering på RCC Väst hemsida 
och i nyhetsbrev 
RCC väst arbetar kontinuerligt med att ta fram regionalt resultat från PREM och sprida 
detta till förvaltningarna genom SVF-samordnarna samt i RCC Västs nyhetsbrev och på 
webbplatsen. Detta i syfte att öka kännedomen om PREM och dess möjligheter att få fram 
resultat över tid per förlopp.  Ett arbete pågår ständigt kring att lyfta nyttan med att ta fram 
resultat ur PREM och identifiera vilka förbättringsarbeten som behöver göras för att nå ett 
ännu bättre resultat.  

 

 

Exempel. Övergripande resultat 2018 inom VGR. Jämförelse mellan patienter med eller 
utan cancerdiagnos 

Fortsatt arbete kring PREM 2020 
Under slutet av 2019 och början av 2020 kommer RCC Väst att utreda vidare hur resultatet 
från PREM- enkäten kan kopplas och återspeglas mot utvecklingen av måluppfyllelsen av 
framförallt 80-målet för specifikt utvalda förlopp. Även om PREM-enkäterna inte kommer 
att skickas ut under 2020 finns mycket underlag att tillgå från tidigare år. 

Förvaltningarna fortsätter med att ta fram underlag från PREM och kommunicera detta i 
syfte att identifiera förbättringsarbeten. 
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Synpunkter på SVF-arbetet 
Delge oss gärna synpunkter på SVF-arbetet och hur regeringen kan följa 
landstingens arbete inom cancerområdet under kommande år, t.ex. gällande 
målet för 2020. 

• I RCC Västs arbete med standardiserade vårdförlopp har det blivit uppenbart att 
nära samarbete är en tydlig framgångsfaktor. Samarbete med parter som har mandat 
att ta beslut för verksamheten; verksamhetschefer, områdeschefer och så vidare 
krävs för att lyckas med SVF-arbetet. 

• Det upplevs av flera parter på förvaltningarna att det saknas incitament för att 
arbeta enligt standardiserade vårdförlopp. Någon form av prestationsbaserad 
ersättning eller liknande på verksamhetsnivå skulle ev. kunna avhjälpa detta. Det 
finns dock en utmaning i att dataunderlag i dagsläget inte är helt tillförlitligt. Stort 
fokus ligger på kvalitetshöjande åtgärder av data i syfte att stävja detta. 

• Inom VGR behövs bättre registreringsmöjligheter än vad som finns i dagsläget. 
Flera av förvaltningarnas koordinatorer vill byta till att enbart registrera i SVF-
INCA, något som inte är möjligt i dagsläget. Kommande IT-stöd kommer att 
avhjälpa problemet, men väntas inte levereras innan 2022/2023. 

• För att arbeta med SVF på ett effektivt och patientsäkert sätt så krävs mer 
användarvänliga administrativa system. De verksamheter som arbetar med daglig 
styrning och tar ut rapporter månadsvis och på förvaltningsnivå har en regelbunden 
avstämningen med ledningen lyckas bättre. I de vårdförlopp som kontinuerligt 
mäter delledtider med SVF-INCA går tydligt att se var i processen det krävs 
förbättringsåtgärder. Dessa förlopp har en betydligt högre grad kontroll över hela 
vårdprocessen. 

• Förvaltningarnas resultat följs upp i VGR:s verksamhetsanalys, i dagsläget mäts 
dock inte SVF på ett tydligt sätt. Regionens SVF-arbetsgrupp arbetar därför med att 
få med SVF mätpunkter som indikatorer i regionens verksamhetsanalys. Detta är ett 
led i att SVF-data tydligare ska nå verksamhetschefer.  

• RCC Väst har bidragit till kolposkopiutbildning av gynekologer och specialister 
inom vårdförlopp livmoderhalscancerprevention som en kvalitetshöjande åtgärd av 
arbetet. 

• Det pågår ett integrationsprojekt mellan SVF-INCA och ELVIS (GRAL) där målen 
är att både förenkla för de som registrerar. Detta genom att minimera 
dubbelregistrering i systemen och att få en högre datakvalitet då data ska kunna 
hämtas med automatik från primärkällorna. Projektet kommer fortgå under 2020. 
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