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UTVECKLINGSPLAN FÖR VÄGEN IN TILL CANCERVÅRDEN I NORRA 

REGIONEN 2016-2018  

 

 

BAKGRUND 

 

Befolkningsdata 

Sista december 2014 bodde 882175 personer i Norra regionen. Det är cirka 9 % av Sveriges 

befolkning, på en yta motsvarande halva landet (1). Norra regionen har en äldre befolkning än 

riket i stort. Det sker en befolkningsminskning på grund av nettoutflyttning samtidigt som 

befolkningen blir äldre. Befolkningsutvecklingen innebär att antalet personer som arbetar blir 

färre i förhållande till andelen unga och gamla i högre utsträckning i Norra regionen än för 

landet som helhet, den så kallade försörjningskvoten ökar (2). Ändå har tre av länen, 

Jämtland, Norrbotten och Västernorrland, en medellivslängd som är signifikant lägre än riket i 

snitt (3). De med eftergymnasial utbildning har ungefär lika hög medellivslängd i hela riket, 

cirka fem år längre än de som saknar gymnasial utbildning, men de med lägre utbildning i 

södra Sverige har högre medellivslängd än de med lägre utbildning i norra Sverige (4).  

Ohälsotalet, ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, sjuk eller aktivitetsersättning 

mm ligger högre för norra regionen än riksgenomsnittet både när man ser till antalet dagar och 

även till hur många procent av befolkningen som bidrar till det. Enligt socialstyrelsens rapport 

”Ojämna villkor för hälsa och vård, Jämlikhetsperspektiv på hälso- och sjukvården”, 

publicerad december 2011 är det större skillnader i sjuklighet och överlevnad mellan olika 

socioekonomiska grupper än mellan olika regioner i landet. Stora skillnader finns för förtida 

död (före 65 års ålder) i alla stora dödsorsaker som hjärt- kärlsjukdomar, cancer, skador, 

alkoholrelaterad sjuklighet, diabetes och sjukdomar i andningsorganen. Risken är mer än 

dubbelt så hög bland personer med enbart grundskoleutbildning jämfört med dem med 

eftergymnasial utbildning, för både kvinnor och män. Män och utlandsfödda har dock högre 

risk för förtida död än kvinnor och svenskfödda (5). I Norrbotten, Jämtland och 

Västernorrland saknar en större del av befolkningen eftergymnasial utbildning jämfört med 

riket i stort. Västerbotten ligger som riksgenomsnittet (6). 

 

Cancerinsjuknande i regionen 

De vanligaste tumörsjukdomarna i Sverige är bröstcancer, prostatacancer och tjocktarms-/ 

ändtarmscancer (7). År 2012 fick 57270 personer i Sverige en cancerdiagnos, varav 45413 

fick det för första gången. Uppskattningsvis kommer var tredje person att få en cancerdiagnos 

under sin livstid. Antalet cancerfall ökar, något man tror beror på att befolkningen blir äldre 

och att screening gör att cancer som annars skulle förbli oupptäckt upptäcks tidigare men 

också av exponering för riskfaktorer. Risken att insjukna i cancer ökar med åldern (7).  

 

Trots att norra regionens befolkning tillhör de äldsta i landet är cancerinsjuknandet lägre i 

norra regionen än riket i stort (riket/norra/100000 inv. 30-89 år, män 971.0/814.7, kvinnor 

760.5/672.5). Den ökning i cancerinsjuknande som skett är också mindre i norra regionen än 

för riket i stort (8) .   

Om man tittar på alla cancersjukdomar ser man ingen skillnad i insjuknandegrad utifrån 

socioekonomiska faktorer. Om man delar upp det på olika tumörgrupper kan man dock se att 

det finns skillnader mellan olika socioekonomiska grupper för lungcancer, maligna melanom, 

bröstcancer och prostatacancer. Olikheter i förekomsten av livsstilsvanor som rökning och 
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solexponering) samt hur vanligt förekommande mammografiscreening och PSA-testning är, 

ligger bakom skillnader i incidensen i dessa grupper (8). I en utvärdering av tjock-/ändtarms-

cancer, bröstcancer och prostatacancer ser man att behandlingen av patienterna varierar i de 

olika landstingen men att man är bra på olika saker. För tjock- och ändtarmscancer är det 

tydligt att lägre utbildning ger sämre behandlingsresultat (9). Även några svenska studier har 

visat att lägre socioekonomisk status är relaterad till sämre behandling (10).  

 

Prognos 

Cancersjukdomar är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige (11). Överlevnaden i cancer-

sjukdomar ökar med förbättrade behandlingsmetoder. I de internationella jämförelsen har 

Sverige höga överlevnadssiffror för alla cancergrupper (8, 12). Cancerdödligheten per 100000 

invånare har legat stabilt mellan 1987-2011 med ett antytt neråtgående trend för både kvinnor 

och män (11). Däremot är både ettårs- och femårsöverlevnaden för cancersjukdomar sämre i 

Norra regionen än riksgenomsnittet (8). De skillnader som finns i överlevnad för de tolv 

vanligaste cancerformerna i Sverige är dock större mellan socioekonomiska grupper än 

regioner. Skillnaderna gäller främst den första tiden efter diagnosen (5). Skillnaden mellan 

olika regioner är också störst första tiden. Man har tolkat att både socioekonomiska och 

geografiska skillnader kan bero på hur avancerad cancern var vid diagnos. Sådana skillnader 

behöver inte främst bero på skillnader i cancerbehandling, utan mer på att diagnosen ställts 

sent eller att patienten har andra allvarliga sjukdomar (8). Detta visar på att tidig diagnos av 

cancer har betydelse för prognosen. Män har 50 % högre cancerdödlighet än kvinnor. Det kan 

finnas biologisk förklaring till varför kvinnor har bättre överlevnad, men skillnaden anses 

också kunna bero på olika sätt att behandla men och kvinnor och som inte har medicinsk 

orsak (9) eller hur snabbt man har sökt vård. 

 

Att förebygga och upptäcka cancer tidigt  

Ett av primärvårdens viktigaste uppdrag är att försöka förebygga sjukdom och ohälsa genom 

att aktivt arbeta med levnadsvanor där tobaksavvänjning, alkoholvanor, kost och motion har 

viktig plats. Enligt uppgifter på socialstyrelsens hemsida står ohälsosamma levnadsvanor för 

20 % av all sjukdom och alla för tidiga dödsfall i Sverige. Många av de riskfaktorer som finns 

allmänt för ohälsa påverkar även risken för att drabbas av cancer. Den nationella enkäten om 

Hälsa på lika villkor från 2014, visar att länen i Norra regionen inte skiljer sig så mycket åt 

avseende hälsa och levnadsstilen men att Västerbotten liknar mest riket. Andel personer med 

övervikt bland både män och kvinnor ökar i Norra regionen även om ökningen stagnerat 

under senaste åren. Daglig rökning minskar men är fortfarande högre bland kvinnor medan 

riskbruk av alkohol har stagnerat för män i alla län men ökar ngt för kvinnor framförallt i 

Västerbotten. Cirka 65% av män och kvinnor är fysiskt aktiva men bara en fjärde del av de 

inaktiva önskar stöd för ökad fysisk aktivitet(13).  

 

När det gäller hälsofrämjande arbete med att försöka förebygga ohälsa med hjälp av att 

minska riskfaktorer finns nationella och läns riktlinjer (14, 15, 16, 17,18 ). Norra regionen har 

påbörjat arbete med prevention inom cancerområdet och fokus setts på utveckling av olika 

insatser för hälsosamma levnadsvanor i hela regionen. Regionen är också representerat i den 

nationella gruppen som jobbar med cancerprevention där erfarenheter från regionen och hela 

landet diskuteras och nya förslag utvecklas med en möjlighet för återkoppling och 

implementering i regionen.  

  

Ytterligare ett uppdrag är att upptäcka cancer och remittera patienter till behandling i ett tidigt 

skede och undvika onödiga fördröjningar av diagnosen. Ett sätt att upptäcka cancer tidigt är 
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screening. Vid screening kallar man och undersöker friska individer för att hitta sjukdomar 

innan de ger symtom. Idag finns två allmänna screeningprogram i Sverige för att hitta cancer 

tidigt, bröstcancerscreening för kvinnor 40-74 år och cytologiprover på livmoderhalsen för 

kvinnor 23-60 år. Dessa program sköts inte inom ramen för primärvården. En nationell studie 

för screening av tjocktarmen är planerad att påbörjas snarast och tre landsting från norra 

regionen deltar i den (NLL;VLL; JLL). Denna studie kräver dock utbildning av sjuksköters-

kor som ska kunna utföra koloskopiundersökningar som ska användas som en screeningmetod 

för tjock- och ändtarmscancer. RCC Norr stödjer bland annat ekonomiskt utbildning av 

koloskopisjuksköterskor i norra regionen, samt bistår med resurser för logistik kring studiens 

genomförande. Det pågår studier om screening för prostatacancer men inget program för det 

har generellt införts än. 

 

I alla norrlandstingen finns sedan många år tillbaka handläggningsscheman när det gäller 

upptäckt av knöl i bröstet. Primärvården remitterar till mammografi som remitterar vidare till 

kirurgklinik och punktion om det anses vara nödvändigt. Inom ramen för den nationella 

satsningen på att förbättra tidig upptäckt och förkorta tiderna för cancervården har man nu 

under året 2015 arbetat med standardiserade vårdförlopp (SVF) med inspirationen från danska 

Pakkeförlöp för att standardisera patientens väg in till specialistvården i samband med 

misstanke på cancer. Detta ska bidra till att tiden till cancervården förkortas och att 

patienterna omhändertas snabbare (19).    

 

Sammanfattning av bakgrund, cancerincidens och prognos  

Sammanfattningsvis har norra regionen lägre insjuknandegrad i cancer än övriga landet. 

Ökningen i insjuknande i cancer går långsammare i norra regionen trots en äldre befolkning 

och ett högre ohälsotal i den arbetsföra befolkningen än övriga landet. Medellivslängden i 

stort i norra regionen är lägre jämfört övriga landet. Ett- och femårsöverlevnaden för 

cancersjukdomar är sämre i norra regionen jämfört med övriga landet. Om man tar hänsyn till 

socioekonomiska faktorer upphör de flesta regionala skillnader i canceröverlevnad utom för 

personer med kort utbildning i södra Sverige som har bättre överlevnad än kortutbildade i 

norra regionen. Andelen kortutbildade är högre i norra regionen jämfört med övriga riket. 

Norra regionens befolkning väger mer per capita än övriga riket men övriga riskfaktorer som 

rökning och alkohol skiljer sig inte nämnvärt åt från riket.  

 

 

ORGANISATION OCH RESULTAT I REGIONEN 

Primärvården är den första instansen där majoriteten av patienter (2/3 delar) söker vård och 

därmed även patienter med symtom som visar sig vara cancer. En svensk studie från 1999 

visade att 62-73% av alla som insjuknar i cancer kommer först till primärvården (20). I norra 

regionen är primärvården till största del landstingsfinansierad men andel privata vårdgivare 

inom primärvården har ökat senaste åren. De privata vårdgivarna inom primärvårdssektorn 

finns framförallt i större städer. Denna ökning innebär att tillgång till primärvårdsläkare blir 

bättre för personer i större städer än i glesbygden, vilket kan ha betydelse för tidig diagnos av 

cancer.  

På hälsocentralerna arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, psykolog, kurator, sjuk-

gymnaster, arbetsterapeuter och sekreterare tillsammans. Sjuksköterskorna, de flesta distrikts-

sköterskor, i primärvården i norra regionen tar emot cirka tre miljoner telefonsamtal per år 

vilket leder till ungefär 1,2 miljoner läkarbesök i primärvården.  
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Cirka 50 % av alla cancerfall debuterar med tydliga ”alarm-symtom”, symtom som läkare 

tidigt i utbildningen får lära sig är potentiellt farliga och måste utredas. Cirka 15 % av 

befolkningen rapporterar dock upplevda alarmsymtom senaste året (21). Många av debut-

symtomen för cancer är diffusa och samma som för helt godartade tillstånd, till exempel 

trötthet, obehag i buken, värk mm. Andelen besök i primärvården som leder till cancerdiagnos 

utgör bara tre promille av alla besök i primärvården. I Danmark har distriktsläkare misstanke 

om cancer i cirka åtta procent av konsultationerna, men träffar ungefär åtta till tio patienter 

per år som får en cancerdiagnos (22). Det finns många cancerdiagnoser. Även den distrikts-

läkare som arbetat länge har sällan träffat mer än en handfull av varje cancersort. 

Distriktsläkarens utmaning är att identifiera det lilla antalet cancersjukdomar som gömmer sig 

i den stora massan så snabbt som möjligt, men utan allt för många dyra utredningar och utan 

undersökningar som kan vara skadliga för friska personer. Bilden nedan presenterar ett 

exempel på svårigheten att hitta cancern i primärvården. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Primärvårdens svårigheter att sålla och utreda rätt patienter för att upptäcka cancer – 

hur många med till exempel magbesvär behöver utredas för att hitta cancer? (Mikael Lilja, 

distriktsläkare Östersund, ÅR) 

 

Patientens väg genom vården 

När en person uppmärksammar att något förändrats i kroppen eller man får några besvär gör 

de personliga överväganden om det är något de ska söka sjukvård för eller inte. Ofta har de 

rådfrågat anhöriga innan de söker. En del ringer sjukvårdsrådgivningen-1177, för råd, andra 

ringer sin hälsocentral, medan en del använder sina övriga vårdkontakter för att ta upp dessa 

frågor. Den största delen vänder sig till primärvården, dvs. till sin hälsocentral där en 

bedömning görs om ett läkarbesök behöver bokas.  

Människornas tolkning om vad som kan vara en allvarlig sjukdom är en komplex process och 

avgörande om man bestämmer sig att söka vård. Denna process påverkas av många olika 

komponenter och varierar mellan olika personer beroende på deras medvetenhet baserad på 

kunskaper och uppfattningar, stöd och omgivning så väl som vårdorganisation och samhällen. 

En studie från Danmark visar att patienter och läkare inte alltid har samma uppfattning om 

tidsfördröjning och symptom relaterade till cancer (23). En internationell jämförelse av 

medvetenhet om cancern mellan länder med god (Australien, Kanada och Sverige) och länder 

som har sämre ettårs överlevnad i cancer (Danmark och Storbritannien) visar att befolkningen 

i Danmark och Sverige var ungefär lika medvetna om att risken för cancer ökar med stigande 

ålder, var ungefär lika benägna att ”störa doktorn” med symtom, medan man i Storbritannien i 
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mindre utsträckning kände till sambandet mellan cancer och ålder och i större utsträckning 

drog sig för att söka vård jämfört med Sverige och Danmark. Trots det låg dansk ettårs 

överlevnad på samma nivå som i Storbritannien (24) vilket tyder på att även andra faktorer 

påverkar överlevnad. 

 

Vid läkarbesöket inom primärvården får patienten förhoppningsvis berätta om sina besvär, 

oro och förväntningar på besöket. De flesta hälsocentraler har möjlighet till enkla snabbtest 

för blodvärde, blodsocker och snabbsänka på plats, men andra prover måste skickas för 

analys. När provsvaren kommer måste läkaren sätta in dessa i sitt sammanhang. Få prover ger 

entydigt svar ja eller nej utan måste tolkas. Det kan utgöra en fara om man inte är medveten 

om vad ett positivt eller negativt svar står för. Ett exempel är utredning av tarmbesvär där 

provtagning för blod i avföring (F-Hb) brukar ingår. Ett positivt test styrker misstanken att det 

kan röra sig om cancer, men det utesluter inte cancer om provet är negativt. En svensk studie 

från 2012 visade att av 9048 patienter som under en femårsperiod lämnat prov för blod i 

avföringen hade 161 personer inom två år diagnostiserats med tjocktarmscancer. Av dessa 

hade 25 % negativa test för F-Hb vilket gjorde att tiden till diagnos fördubblades från 80 

dagar för de med positiva F-Hb till 188 dagar för de med negativa eftersom utredande läkare 

tolkade symtomen som godartade i kombination med provsvaret ”inget blod i avföringen” 

(25). 

 

När läkare i primärvården misstänker att de har en patient med en allvarlig sjukdom måste det 

finnas möjlighet för vidare utredning. Idag kan väntetiderna till röntgen och specialistkliniker 

vara så långa som sex veckor även vid stark malignitetsmisstanke. Ur ett behandlings-

perspektiv behöver fördröjningar inte alltid ha någon effekt, men för den enskilda individen 

som måste gå med sin oro och vänta är det en lång period av oro.  

 

När distriktsläkaren får ett svar som indikerar cancer informeras patienten och remiss skickas 

till respektive sjukhusmottagning. Remiss kan även skrivas direkt från hälsocentralen till 

specifik sjukhusmottagning innan diagnos fastställts för vidare utredning. I en del fall missas 

eller fördröjs cancerdiagnosen. Det avspeglas i ärenden hos patientnämnden, socialstyrelsen, i 

massmedia och även inom sjukvården. Med facit i hand kan det vara lätt att konstatera: ”Hur 

kunde det missas?!”. När en utredning är påbörjad kan utredningsgång och väntan på besked 

upplevas lång för patienterna, även om det ”går som planerat” enligt vårdens rutiner. 

Primärvården, som den första instansen för vägen in till vården med den svåraste rollen i att 

sortera, misstänka och upptäcka cancer, har under senaste åren ofta förknippats med den 

länken i vården som oftare förekommande vid fördröjningar av diagnos.  

 

Fördröjningar kan delas in i tre huvudtyper: 1. Fördröjningar hos patienten med att söka för 

ett symtom. 2. Fördröjningar av distriktsläkaren, t.ex. väntan på att få en tid, utebliven 

utredning m.m. 3. Fördröjningar på grund av väntan på remisser. När man i Danmark 

studerade var i cancervården det blir fördröjningar såg man att det framför allt berodde på 

fördröjningar i flöden mellan till exempel primärvård och slutenvård men man såg ingen 

fördröjning i själva handläggandet av distriktsläkarna (26). En studie från Västerbotten 

avseende patienter med malignt melanom visar på att fördröjning av svar från patologin dröjer 

längre för de patienter som primärt sökt vård för detta vid hälsocentralen än för gruppen som 

hade sökt genom specialistvården (27).   

Många olika faktorer kan samvariera i att en diagnos blir fördröjd. En tysk studie visade att 

lägre läkartäthet i glesbygd fördröjde diagnosen av matstrups- och magsäckscancer (28). Man 

kan också misstänka att det kan finnas faktorer hos distriktsläkarna som påverkar fördröjning 

av cancerdiagnos. I Danmark har man inte sett att läkarens ålder, mottagningens organisation, 
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liststorlek, deltagande i fortbildning, tillfredsställelse med jobbet eller nivå av utbrändhet 

spelar någon roll för försenad cancerdiagnos. Däremot såg man att patienter till kvinnliga 

läkare sökte tidigare men när kvinnliga läkare skickade remisser tog det längre tid innan 

patienten fick komma än när deras manliga kollegor skickade remisser (29). År 1991 

granskades primärvårdsjournaler för alla patienter i Medelpad som fått en cancerdiagnos 

under 1985. Resultatet visade att 63 % av cancerfallen handlades primärt av primärvården. 93 

% av dessa utreddes eller skickades vidare direkt och 7 % bedömdes som missad initialt (30). 

Preliminära resultat från en pågående studie avseende tiden till diagnos för tjock- och 

ändtarmscancer i norra regionen visar att 75% av alla som sökt vården med symtom och fått 

diagnosen kolorektalcancer initialt kontaktat primärvården och majoriteten av dem remitterats 

vidare efter ett till två besök (ej publicerad data, Ingvarsson et al ). Liknande resultat visar 

också studien för malignt melanom i Västerbottens län (27).   

 

Vårdprogram relaterade till vägen in i cancervården 

För att möjliggöra ett korrekt handläggande av patienter och minska deras lidande finns olika 

vårdprogram för olika cancerdiagnoser. Programmen är dock oftast utformade utifrån 

specialistvårdens perspektiv med detaljerad information och inte anpassade till de lokala 

förutsättningarna. Dessa program är inte alltid lätt tillgängliga för vårdpersonalen inom 

primärvården på det lokala intranätet (Behandlingslinjer i Västernorrland, Vårdpraxis i 

Västerbotten, HandläggningsÖverensKommelser (HÖK) i Norrbotten och Zamsynsdokument i 

Jämtland), där de oftast söker information och stöd i samband med att de möter en patient då 

misstanken om en allvarlig sjukdom som cancer väcks. Vårdprogrammen upplevs dessutom 

som stora svårlästa klumpiga dokument när man som primärvårdsläkare eller 

distriktssköterska behöver ett snabbt svar på sin fråga i det korta mötet med patienten på 

hälsocentralen. Det finns inga länsövergripande vårdprogram för utredning av maligniteter. 

Inom landstingen finns olika PM för hur man utreder symtom som kan leda till cancerdiagnos 

som till exempel anemi (blodbrist) och blod i avföringen och dessa återfinns oftast på de 

lokala intranäten. Det kan ha inverkan på hur diagnosen ställs och vilken vård patienterna får. 

Primärvården har ofta fått remittera om personer med misstänkt cancer på nytt utan att ha fått 

information om hur processen ser ut och ska gå till. 

 

Flera studier (27, 31-33) har visat att patienter upplever att de remitteras/skickas flera gånger 

mellan olika instanser och hamnar mellan stolarna i vårdkedjan då de sällan får rätt 

information om vart de kan vända sig för att få svar på sina frågor och vad nästa steg i 

behandlingen blir. Oklarhet om var man ska hitta riktlinjer och bristande tillgänglighet på 

enkla kortare beskrivningar av processen för de olika diagnoserna inte funnits på en av 

personalen ofta använd plats, har bidragit till längre ledtider och fördröjningar av diagnosen 

orsakad från primärvården. I senaste Vårdbarometern (34) framkommer det att andel av 

befolkningen i Norra regionen som uppskattar att de har tillgång till sjukvården ligger under 

77%, vilket är lägre än rikets genomsnitt. Samtidigt är andel personer som har mycket eller 

ganska stort förtroende för vårdcentraler ligger under 67% med lägst förtroende i 

Västernorrland (upp till 58% som högst). Detta visar också på den komplexa bilden av 

primärvården i Norra regionen och där brist på kontinuitet och tillgång på distriktsläkare kan 

ha bidragit till detta.   

 

Den nationella satsningen med införande av standardiserade vårdförlopp som utarbetas och 

införs under 2015 för första fem pilotdiagnoser (prostatacancer, cancer i urinblåsa och 

urinvägar, akut myeloisk leukemi, matstrups- och ventrikelcancer och huvud- och halscancer) 

kommer förhoppningsvis att underlätta strukturering och den snabba vägen in för patienter 
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med välgrundat misstanke för de misstänkta diagnoser. För några av dessa diagnoser kommer 

välgrundade misstanke att sättas redan i primärvården medan för några andra kommer det att 

göras i en så kallad filterfunktion dit patienter remitteras. I bägge fallen kommer de 

mottagande instanserna att direkt remittera vidare dessa patienter som ingår i standardiserade 

vårdförlopp (SVF) utan att skicka tillbaka en remis till primärvården som i sin tur enl. tidigare 

rutiner skulle skrivit en ny remiss. Detta är en möjlighet för snabbare omhändertagande av 

patienter med misstänkt malignitet avseende till en början de fem aktuella diagnoser. 

Ytterligare innebär det också krav på primärvården att informera patienter om misstanken och 

varför remissen skickas samt hur länge antas man vänta och att patienten på det sättet ingår i 

de SVF.   

 

Införande av dessa SVF ses som en utmaning med tanke på behovet att nå de beröra 

professionerna och informera de men också att skapa förutsättningar inom varje landsting i 

norra regionen för att få dessa att fungera. Utmaningen känns särskilt stor då norra regionen 

omfattar en stor yta (nästan halva Sverige). Ytterligare gör bristen på distriktsläkare, och 

distriktssköterskor i primärvården det svårare att få en kontinuitet i primärvården i regionen 

och få dessa SVF att fungera väl. Eftersom följsamheten till de vårdprogrammen som finns 

inte varit så hög arbetar man inom ramen för införande av SVF att införa förkortade versioner 

av SVF för varje diagnos för att utforma de så lätt lästa, enkla och lätt tillgängliga.  

 

Kompetensförsörjning 

Hösten 2012 gjorde Sveriges läkarförbund en undersökning som visade att det fanns, 

omräknat till heltider, 4784 specialistutbildade läkare verksamma i primärvården. 95 % var 

specialister i allmänmedicin. Åtta procent av primärvårdens specialistläkare var 65 år eller 

äldre. Det är stora skillnader i läkartäthet mellan olika vårdcentraler, både lokalt och mellan 

olika landsting (35). 2010 var 54 % av specialisterna i allmänmedicin i Norra regionen 55 år 

eller äldre. Det är samma siffra som riksgenomsnittet (36). Det kommer att ske betydande 

pensionsavgångar inom överskådlig tid. Antalet ST-läkare i Norra regionen förväntas inte 

räcka till för att täcka pensionsavgångarna. Allmänläkare som arbetar på hälsocentralerna i 

Sverige tar hand om bredare sjukdomspanorama jämfört med övriga nordiska grannländer 

samtidigt som den svenska allmänläkarkåren är liten i jämförelse med andra västländer (37). 

Idag har vi dessutom flera obemannade distriktsläkartjänster i Norrland (t.ex i VNL finns 50% 

vakanser på distriktsläkare idag) där distriktsläkare också har ett bredare åtagande än sina 

kollegor i södra Sverige.  

Distriktssköterska är ett yrke med låg arbetslöshet, där efterfrågan idag överstiger utbudet. 

Man förväntar sig ökad brist på utbildad personal i både primärvården och specialistvården i 

samband med stora pensionsavgångar närmsta fem åren (38) vilket kommer ytterligare att 

försämra tillgängligheten. 

 

Jämförande data mellan landstingen 

I vårdbarometern 2011 anger signifikant fler att de inte får den vård de behöver i Norrbotten 

och Västernorrland jämfört med riket i stort. År 2011 låg Norrbotten och Västernorrland 

sämst i landet avseende andelen av befolkningen som hade förtroende för sin vårdcentral. Tre 

år senare kvarstår Västernorrland med lägsta siffror vad gäller förtroendet för hälso- och 

sjukvården. Som huvudskäl för lågt förtroende till hälsocentralen uppgavs att man inte fick 

den hjälp de behövde, dålig kompetens hos läkarna och att man träffar olika läkare varje gång 

man söker vård på hälsocentralen. Samtidigt så anser man i tre av de fyra nordligaste länen att 

väntetiderna till besök på hälsocentralen inte är rimliga och i tre av dessa län anser fler än 

hälften (51-56%) att vården inte ges på lika villkor (2014). Rapporten från Öppna jämförelser 
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(2014) visar att när det gäller överlevnad så finns skillnader mellan olika landsting men inget 

landsting avviker konsekvent avseende överlevnad i olika cancerdiagnoser eller mellan män 

och kvinnor. När det gäller väntetider finns det dock en stor variation mellan landstingen men 

även mellan respektive cancersjukdom (13).  

 

Hur gör man i andra länder?  

I Danmark har man under många år arbetat med nationella strukturerade flöden för många 

diagnoser, inte bara cancer, så kallade pakkeforlöb. Sedan 2007 har man i Danmark använt sig 

av ett pakkeforlöb vid misstanke om cancersjukdom för allvarliga diffusa symptom utan klara 

alarmsymtom för att minska fördröjning av diagnos. Idag har man infört standardiserade 

pakkeförlöb och omhändertagande av patienter har fungerat relativt bra. Det innebär att om en 

patient kommer med symtom allmän sjukdomskänsla, uttalad trötthet, viktförlust, feber utan 

orsak, ospecifika bukbesvär mer än fyra veckor, oklara ledsmärtor, oförklarade labprover t.ex. 

anemi eller sänkastegring, en markant ökning i antal besök i sjukvården eller ökning i 

medicinförbrukning t.ex. antibiotika eller analgetika så finns ett program för vad 

primärvården ska göra. Systemet med pakkeforlöb är dock ännu inte utvärderat men en studie 

från Danmark visar att den akuta hanteringen av misstänkta cancer har lett till förkortningen 

av tiden för den specialiserade vården (39). 

 

I Danmark räknar man med att patienter som har behov av utredning på sjukhusnivå är cirka 

8/100000 invånare/vecka och att 10-20% av dessa åtta har en cancersjukdom (29). På 

medicinkliniken på Centralsjukhuset i Kristianstad öppnade första oktober 2012 ett 

diagnostiskt centrum enligt dansk förebild. Tanken är att skynda på utredningar utan att det 

blir undanträngningseffekter av andra sjuka. Om det går som i Danmark räknar man att ca 15 

% av patienterna som passerar diagnostiskt centrum har en cancerdiagnos och 80 % en annan 

sjukdom (40). 

  

I slutet på 1990-talet såg man stora brister i cancervård och canceröverlevnad i Storbritannien 

jämfört med andra jämförbara länder. För att komma till rätta med det införde man ”2-week-

wait rule” (2ww) där man införde behandlingslinjer som påminner om danska pakkeforlöb för 

att få de allvarligaste fallen snabbare till specialist. Vid utvärdering av detta har det framkom-

mit att effekten inte alltid varit den önskade, istället för snabbare vård har det skett undan-

trängningseffekter så patienter får vänta ännu längre än tidigare. England ligger fortfarande 

sämre än jämförbara länder i aktuella studier (12, 24). Andelen patienter som remitteras till 

2ww har stigit, vilket gör att andelen med cancer minskar. Riktlinjerna gör även att de med 

atypiska symtom prioriteras bort och kan få vänta längre (41). Kritiker till 2ww konstaterar att 

en stor del av cancerpatienter missas och hamnar utanför snabbfilen. Man konstaterar även att 

man inte sett någon förbättring i överlevnad sedan systemet infördes (42).  

 

Erfarenheten från Danmark hittills visar att snabbremissväg varit effektiv men att ytterligare 

andra anpassningar av remissvägar och möjligheter för utredningar behövts så som: 

diagnostiska centra när en snabb och fördjupad undersökning av de med diffusa allvarliga 

symptom behövs och snabb tillgång till yes/no kliniker för patienter med vanliga symptom 

hos vilka cancer inte bör missas (43). Som beskrivet ovan för närvarande pågår ett intensivt 

arbete med utveckling av SVF för flera diagnoser men även för tillstånd med allvarliga 

ospecifika symtom där man misstänker cancer. Dessa SVF kommer att införas i Sverige under 

2015 och 2016, först för de fem samt kommer ytterligare SVF för 13 diagnoser att utvecklas 

och införas under år 2015. Våra mål kommer att baseras utifrån detta och syftar till att stödja 

införandet av dessa SVF inom de fyra landsting i vår region. Eftersom primärvården är den 
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första instansen där man oftast söker vård, kommer vår fokus att ligga på detta. Målet är att få 

alla landsting att implementera SVF och särskilt den delen som berör primärvården. Både 

privata och landstingsorganiserade hälsocentraler ska nås med dessa handlingsplan. Målet är 

att alla hälsocentraler i Norra regionen ska vara involverade och informerade om SVF. 

 

 

KORTSIKTIGA MÅL OCH MÅLNIVÅER 

Nulägesbeskrivning – kartläggning  

Område med förbättringspotential 

För att få en uppfattning av hur primärvårdens omhändertagande av symtom för cancer ser ut 

har en genomgång av journaler för patienter diagnosticerade med kolorektalcancer inom 

landstingen Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands genomförts.  

Resultaten från den pågående undersökningen av tider och omhändertagande av patienter med 

kolorektalcancer inom primärvården i regionen Norr (”Distriktsläkarens roll i upptäckt och 

diagnostik av cancer” som modell ej publicerad, personlig kommunikation med Catharina 

Ingvarsson, mars 2015) visar att det tar längre tid för kvinnor från första besök i primärvården 

till diagnosen samt att det i genomsnitt tar 51 dagar från första besöket inom primärvården till 

diagnosen. Detta indikerar att dessa tider är långa och behöver förkortas.  

 

En liknande kartläggning behövs för att få en överblick i regionen över t.ex. hur många 

patienter som initialt sökt vård för misstänkt cancer inom primärvården särskilt med tanke på 

ökade antal vakanser i vår region. Sådan kartläggning av fördröjningstiden för de 5 

cancerdiagnoserna som omfattas av de första SVF kommer på uppdrag av Socialstyrelsen att 

genomföras nationellt innan man inför dessa SVF. Dessa mätningar kommer att ge en bild av 

tider före och efter införande av SVF och genomförs inom 6 olika län i Sverige. Från norra 

regionen är Jämtland inkluderad i dessa mätningar. 

 

Förslag till åtgärd 

1) Datum för det initiala besöket i primärvården behöver rapporteras/registreras för varje 

enskild diagnos som SVF införs för och det kan underlätta att mäta tider inom primärvården. 

För de diagnoser som omfattas av SVF kan tiden inom primärvården mätas genom 

registreringen av patienter (vårdåtgärdskod, KVÅ-kod) som ingår i SVF. För övriga fall där 

SVF inte finns blir detta dock svårt då vi datum för det första besök för en specifik diagnos 

ser ofta inte förrän i backspegeln. 

 

2) Ytterligare så känner vi inte till hur många cancerfall upptäcks i primärvården i vår region. 

Införande av SVF med registrering av KVÅ-koder kommer att underlätta att få överblick över 

symptom som människor söker vård för och som kan misstänkas vara cancer. Resurser inom 

primärvården behövs för att utföra detta arbete. 

 

Uppföljning 

Genom att få sammanställning av mätningar och symptom som lett till välgrundat misstanke 

eller remiss till filterfunktionen inom respektive SVF och redovisning av antal patienter som 

remitterats enl SVF. Ytterligare finns möjlighet att jämföra mätningen av dessa tider mot den 

före och efter SVF-mätningen av tider som ska genomföras på uppdrag av Socialstyrelsen 

bland annat i Jämtland. 
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Sprida information om och stödja införande av SVF 

Område med förbättringspotential 

Primärvården i regionen har flera vakanser på framförallt distriktsläkare vilket innebär en 

överbelastning och svårigheter att uppfylla alla krav som ställs som tillexempel tillgänglighet 

i telefon och möjlighet för att snabbt boka läkarbesök. En redan pressad situation gör att 

sökning och följsamhet av senaste riktlinjer/vårdprogam också blir sämre särskilt om det inte 

är lätt tillgängliga på landstingens hemsida. 

 

Förslag till åtgärd 

Genom att nyttja organisation för primärvården stödja landstingen att sprida information om 

SVF till all personal i primärvården inom regionen som ett led i att införa SVF i primärvården 

och förbättra omhändertagande av patienter. Alla korta versioner av de aktuella SVF finns på 

respektive landstingsplattfrom (Vårdpraxis i Västerbotten, Zamsyndokument i Jämtland, 

Behandlingslinjer i Västernorrland, HandläggningsÖverensKommelser (HÖK) i Norrbotten) 

Genomföra olika former av informativa möten om SVF mot alla länen i regionen för att 

informera personalen om SVF med specifik fokus på primärvårdens roll eftersom HC är oftast 

den första platsen där patienter söker vård. 

 

Uppföljning 

För de fem diagnoserna som berörs av införande av SVF kommer mätningar att göras 

regelbundet enl planen för SVF (se ovan beskrivet) och kunna följas upp. Under hösten 2015 

kommer ytterligare 13 nya SVF att utarbetas och arbetet med införandet kommer att 

intensifieras under nästa år. Grunden i alla dessa SVF är att flödet ska fungera bättre och utgå 

från en välgrundad misstanke för cancer. Genom redovisning av deltagande på 

informationstillfällen om införande av SVF i primärvården i regionen. 

 

Snabbare och bättre omhändertagande av patienter med misstänkt cancer i 

primärvården  

Område med förbättringspotential 

Idag kan en patient få vänta flera veckor på att få besked från sin hälsocentral vad olika under-

sökningar visat, dels för att svar dröjer, dels för att hälsocentralen inte kan erbjuda en snabb 

tid. Till detta kan man tillägga att tiden till diagnos förlängs också pga. organisatoriska skäl då 

man även om misstanke om cancer uppstår efter undersökningen (ex. på röntgen) ordnar inte 

vidare med nästa undersökning (ex CT) utan fodrar ny remiss för detta från hälsocentralen. 

Det handlar även om långa väntetider till specialistklinik även när diagnosen är klar, både för 

att få svar på undersökningar som är viktiga för diagnosen men också att få komma till 

sjukhusspecialist.  
 

Under 2015 kommer delvis att införas SVF för 5 diagnoser men ytterligare utvecklas för 10 

diagnoser, med syfte att väntetiderna för patienter förkortas och de omhändertas snabbare. 

Utvärderingen av införande av SVF kommer dock senare att visa vilken effekt det har haft. 

Problemet kommer dock att kvarstå för de patienter med diffusa symptom, men även denna 

grupp patienter kommer att omfattas av en SVF som ska utarbetas under år 2015. 

Förhoppningen i dessa fall sätts då på tillgång till de sk. diagnostiska centra och tillgång till 

sådana är god i regionen. Inom ramen för införande av SVF ställs krav på landstingen i 

regionen Norr att starta sådana centra som ska understödja adekvat diagnostik vid misstanke 
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av cancer samt minska tiden till diagnosen för dessa patienter med diffusa symptom. Det är 

dock svårt att i nuläget förutse hur det kommer att se ut då inga sådana centra finns i regionen. 

 

Förslag till åtgärd 

Stödja införande av den nationella satsningen av SVF för att förbättra omhändertagande av 

patienter samt deras möjlighet att bli informerade om fortsatta omhändertagande.  

För de fem diagnoser där SVF införs i år ska detta innebära en strukturell förbättring som 

leder till kvalitetsförbättring och snabbare omhändertagande av patienten utan onödig 

fördröjning och oviss väntan. Införande av SVF innebär också att patienterna ska vara 

informerade om nästa steg i utredningen samt fått info om den relevanta väntetiden för det 

inplanerade steget i vårdkedjan. Stödja arbete för att aktuell information avseende SVF med 

aktuella uppgifter gällande väntetider förmedlas och görs tillgängliga på landstingens 

respektive IT-plattform (Vårdpraxis i Västerbotten, Zamsyndokument i Jämtland, 

Behandlingslinjer i Västernorrland, HandläggningsÖverensKommelser (HÖK) i Norrbotten) 

där vårdpersonalen söker information.  

 

Uppföljning  

För de diagnoser som inte än har utarbetade SVF behövs någon typ av registrering av 

remisserna men flera SVF kommer att utvecklas och införas under det närmaste året.   

För de diagnoserna som berörs av införande av SVF kommer mätningar att göras regelbundet 

enligt planen för SVF där KVÅ-koder kommer att användas för registrering av tider för 

patienterna från välgrundat misstanke till behandling. KVÅ-koder ger möjlighet även att 

registrera tider och flöden för hela vägen från det att en patient går omhändertas enl. SVF. 

Socialstyrelsens mätning av tider innan införande av SVF med dess indikatorer kan vara 

utgångspunkt för jämförelse. Det är en förutsättning för att följa upp tider och omhänder-

tagande av patienter.  

 

Risker 

Undanträngningseffekter. Glidningar i och oenighet kring definitioner av vad som är ”stark 

misstanke”. Svårigheter att hantera de personer som inte har klara alarmsymptom. Brist på 

personal och obemannade tjänster som försvårar flödet av SVF. En risk att vissa kliniker för 

blir så höginriktade och snävar åt ”tratten” för vilka patientgrupper som omfattas av SVF 

vilket kan leda till en ökning av patienter med andra sjukdomar inom primärvården. 

 

Att andelen patienter som handläggs enligt SVF för de diagnoser där SVF finns och är 

införd är minst 30% hösten 2017 

Under 2015 inför SVF för fem diagnoser och för ytterligare 10 diagnoser utarbetas detta 

under hösten 2016 och införs under 2016. Syftet är att förbättra kvalitet av vården för dessa 

patienter vilket innebär korrekt handläggning utan fördröjning.  

 

Förslag till åtgärd  

Att följa riktlinjer för dessa diagnoser för de aktuella SVF och registrera alla patienter som 

uppfyller kriterier för SVF genom att använda KVÅ-kod 

 

Uppföljning  

Sker genom registrering av KVÅ-koder. 

 

Öka kunskap och medvetenhet om symptom för välgrundad misstanke och SVF 
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Många vårdprogram och inga SVF är tillgängliga idag på landstingens egna hemsidor. Det 

försvarar rätt handläggning av patienter med symptom på misstänkt cancersjukdom  

Inga specifika versioner av riktlinjer finns anpassade för primärvården vad gäller cancer.  

 

Förslag till åtgärd 

Argumentera för och stödja IT-arbete för att korta versioner av SVF och vårdprogram för 

olika cancerdiagnoser finns tillgängliga för vårdpersonalen på varje landstings hemsida på 

plats där dokument med riktlinjer finns samlade och där personalen brukligt söker sådana 

dokument.   

 

 Utveckla samarbete med patientråden 

I nuläget finns inga klara mötespunkter med patientrepresentanter, men det finns dock 

patientråden för flera olika diagnoser och därför goda möjligheter att utveckla samarbete och 

identifiera möjligheter för förbättringar. Patientrepresentanternas perspektiv är viktig för att 

kunna identifiera områden i vården som kan förbättras, särskilt för vägen in till cancervården. 

 

Förslag till åtgärd 

Att träffa patientråden och diskutera med dem årligen- skapa ett nätverk och följa upp det 

arbete årligen 

 

Fortbildning för primärvården  

Område med förbättringspotential 

Primärvården ställs ofta inför frågor som rör cancer. Insatser som ökar medvetenhet inom 

detta område bland de personalgrupper som har kontakt med patienter som söker vård 

behöver prioriteras.  

 

Förslag till åtgärd 

För att öka medvetenheten om cancer och RCC:s arbete planeras en utbildningsdag: ”Hur 

hittar vi cancer tidigare” och där både läkare och sköterskor från primärvården inbjuds.  

 

Tabell 1. Sammanfattning av målnivåer för Vägen in till cancervården 

Mål 

nr 

Mål Nuläge Målnivå Tidpunkt 

för mål-

uppfyllelse 

Uppfölj-

ning 

T 1 Nuläges-

beskrivning 

genom under-

sökningen av 

tider och 

remissför-

farande av 

patienter med 

kolorektal-

cancer i 

primärvården 

i regionen 

Vi vet inte vad vi gör 

bra eller dåligt – vi 

vet idag att vi har 

långa väntetider från 

första besök på HC 

till diagnosen för 

tjock- och 

ändtarmscancer 

Få en aktuell nu-

lägesbeskrivning 

för att kunna göra 

adekvata utvärde-

ringar av framtida 

förändringar  

Två år efter 

beslut om 

mål 

Analys av 

resultaten 

pågår och 

planeras 

samman-

ställas 

delvis 

under 

hösten 

2015 
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från kontak-

ten med 

vården till 

diagnos  

T 2 Kartlägga 

förekomsten 

av cancerfall 

som upptäcks 

inom primär-

vården, samt 

att identifiera 

förekomsten 

av de vanli-

gaste symt-

omen som 

patienter 

söker för när 

de blir remit-

terade för 

cancerut-

redning 

Bristande kunskap 

om hur många can-

cerfall som upptäcks 

i primärvården i vår 

region samt före-

komst av de 

vanligaste cancer-

relaterade symtomen 

som patienter söker 

på HC för i samband 

med misstänkt 

cancer. För att kunna 

genomföra denna 

kartläggning behövs 

extra resurser 

Sammanställning 

av andelen av 

patienter inklu-

derade i SVF kan 

ge oss möjlighet att 

identifiera områden 

som vi behöver 

förbättra i primär-

vården  

Tre år efter 

beslut om 

mål, (om 

resurser 

erhålls) 

årsskifte 

2018/2019 

Egen 

redo-

visning 

T 3 Sprida infor-

mation och 

stödja in-

förande av 

SVF via 

landstingens 

primärvårds-

organisatio-

ner 

Regionen har en svår 

situation med under-

bemanning på flera 

hälsocentraler 

 

 

Att alla landstings 

primärvårdschefer 

har fått info om 

införandet av SVF 

Januari 

2016 

årligen 

T 4 Snabbare och 

bättre omhän-

dertagande av 

patienter med 

misstänkt 

cancer i 

primärvården 

 

Långa väntetider till 

sjukhuset 

Vidare undersök-

ningar fördröjs 

genom återremit-

tering till HC 

Utredningen av tider 

före och efter SVF-

införande görs på 

uppdrag av SoS och 

RJH är inkluderad i 

detta. Resultaten för 

kolorektalcancer kan 

användas för att 

jämföra ledtider för 

patientgruppen  

I de fall där det är 

möjligt att man 

följer SVF och 

inkluderar patienter 

i detta 

Ett år efter 

(hösten 

2017) 

införande 

av SVF för 

de fem 

diagnoserna 

 

Samt ett år 

efter att 

SVF för 

kolorektal-

cancer 

införs 

(2018) 

Hösten 

2016 

Följa upp 

genom att 

använda 

tillgäng-

liga kvali-

tetsindi-

katorer  

 

Hösten 

2017 

T 5 Att öka 

andelen 

patienter som 

handläggs 

SVF införs för några 

diagnoser och fler 

SVF utarbetas under 

året 

Att minst 30 % av 

patienter som 

remitteras för 

utredning för 

Hösten 

2017 

Via kvali-

tetsregistr

en och 

KVÅ-
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enligt SVF 

för de diag-

noser där 

SVF är 

införda 

 

 

misstänkt cancer 

handläggas enligt 

SVF  

koder 

T 6 Sprida kuns-

kap om sym-

tom för väl-

grundad 

misstanke 

och SVF för 

de berörda 

diagnoserna 

bland vård-

personalen 

inom primär-

vården 

Stödja infö-

rande av SVF 

Koppling mellan 

RCCs hemsida, 

innehållande vård-

program SVF och 

landstingens interna 

informationsplattfor

m existerar inte idag. 

Svårigheter med 

åtkomst till dessa 

SVF och vårdprog-

ramversioner speci-

fikt anpassade för 

primärvården för 

olika cancerdiag-

noser försvårar rätt 

och snabb hand-

läggning i primär-

vården av patienter 

med symtom på 

misstänkt cancer-

sjukdom  

Alla korta versio-

ner av de aktuella 

SVF finns på 

respektive lands-

tingsplattfrom 

(Vårdpraxis i VLL, 

Zamsyndokument i 

RJH, Behandlings-

linjer i LVN, 

Handläggnings-

Överens-

Kommelser (HÖK) 

i NLL) 

2016 Årligen 

egen 

T 7 Utveckla 

samarbete 

med patient-

rådet och 

patient-

föreningar 

I nuläget finns inga 

klara mötespunkter 

med patientrepresen-

tanter, men patient-

föreningar finns för 

flera olika diagnoser 

och RCC Norr har 

ett patientråd, 

därmed finns goda 

möjligheter att 

utveckla samarbete 

och identifiera 

möjligheter för 

förbättringar  

Att träffa patient-

rådet och patient-

föreningar och 

diskutera med dem 

årligen 

2016 årligen 

T 8 Fortbildning i 

form av 

utbild-

ningsdag 

 

Få utbildnings-

tillfällen 

 

Erbjuda alla sjuk-

sköterskor och 

läkare i primär-

vården, AT och ST 

i Norra regionen att 

gå utbildningsdag 

för primärvården i 

”Hur hittar vi 

cancer tidigare”. 

 2016 egen 
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LÅNGSIKTIGT FÖRBÄTTRINGSARBETE 

Med stöd av SBU-rapport (2013) om tidig upptäckt av cancer, och utifrån det arbete 

(införande av SVF) som pågår inom RCC och den kommande lägesbeskrivningen i den 

pågående studien om kolorektal cancer i regionen bör man kunna se över möjligheten till att 

identifiera kortare utredningsvägar utan att orsaka undanträngningseffekter. Med speciell 

hänsyn tagen till norrlandstingens befolkningsstruktur och stora geografiska avstånd genom 

att: 

 

Utreda vad vården kan ändra i sitt arbetssätt för att hitta cancer tidigare utan att riskera 

att försämra vården för patienter 

 

Ha aktivt pågående kommunikation med primärvården för att kunna utveckla vägen in 

till cancervården för patienter  

 

Men också med patientrepresentanter för att identifiera förbättringsmöjligheter av 

vägen in till cancervården. 

 

SWOT-ANALYS 

Tabell 2. SWOT-analys för Vägen in till cancervården 

Mål Styrkor Svagheter Möjlig-

heter 

Hot 

Nuläges-

beskrivning 

 

 

 

Det underlättar att ha 

en bra kunskapsgrund 

att stå på. Enda sättet 

att kunna utvärdera 

förändringar är att 

veta vad vi gör idag. 

Skapar möjlighet för 

förbättring och 

utveckling av 

primärvården 

Kräver 

forskningsresurser. 

Tar tid. 

 

Får 

överblick 

som ger 

möjlighet 

till 

utveckling 

och 

förbättring 

av vägen 

in  

Önskemål om 

snabba föränd-

ringar för att 

visa handlings-

kraft istället för 

systematiskt 

förändrings-

arbete 

Krav på snabba 

förändringar – 

genom snabbt 

införande av 

SVF 

Att sprida 

information 

och stöd till 

primärvården i 

regionen i 

arbetet med 

införandet av 

SVF 

Hela regionen är 

positiv till införande 

av SVF;  

landstingen har 

utvecklat 

handlingsplanerna för 

införande av SVF  

All personal är inte 

informerad  

Många HC i hela 

regionen med 

bristande 

kontinuitet 

avseende 

distriktsläkare. 

Många HC har inte 

fullbemanning   

Att finnas 

som stöd 

och 

informera 

och 

underlätta 

införande 

av SVF  

Påverka 

vården för 

patienter   

Alla deltar inte i 

informationsträf

farna och 

missar 

information om 

detta  

Snabbare och Minskar patientens Finns viljan i en  Att det Snabb 
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bättre 

omhändertaga

nde av 

patienter med 

misstänkt 

cancer 

primärvården 

 

väntan. Utnyttjar 

befintliga resurser på 

smartare sätt, behöver 

inte mer resurser, bara 

att vi använder dem 

annorlunda. 

Belastning i telefon 

brukar minska med 

kortare väntetider och 

en plan som patienten 

känner till, förhopp-

ningsvis ger det mer 

tid över till annat 

relativt liten och 

pressad 

organisation att 

göra en sådan 

förändring och kan 

man se nyttan? 

 

Svårare att 

genomföra detta i 

alla organisationer 

inom alla län.  

Hur nå all privata 

vårdcentraler? 

blir lättare 

för 

personalen 

att hantera 

en del av 

patienter 

när en 

SVF finns 

 

Att det 

blir 

tydligare 

för 

patienter 

implementering 

av SVF 

Undan 

trängningseffekt

er 

 

Att man inte 

tagit hänsyn till 

ekonomisk 

analys av 

konsekvenserna  

Utveckla 

samarbete med 

patientråden 

Patienterna har varit i 

detta själva 

Vi vet inte idag 

exakt vad olika 

grupper av patienter 

tycker om hur det 

fungerar idag 

Möjlighet 

att får 

patientper

spektiv på 

detta 

Att de inte vill 

delta 

Utbildnings-

dag för 

primärvården i 

”Hur hittar vi 

cancer 

tidigare” 

Sätter fokus på 

frågeställningen. 

Uppmuntrar till ökat 

lärande och bättre 

kvalitet för 

patienterna. 

Vi vet inte hur 

många som 

kommer gå – 

genomslagskraft på 

utbildningsdagen 

Att sprida 

ny 

informatio

n och 

bidra till 

utveckling 

Att alla inte har 

möjlighet at 

delta 
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