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Mellan 2015 och 2018 genomför  
regeringen och Sveriges Kommuner  
och Landsting en nationell satsning  

på standardiserade vårdförlopp i  
cancervården. Under perioden har RCC  
Stockholm-Gotland initierat och drivit  
flera lokala och regionala projekt för  

att underlätta implementeringen.  
I den här skriften tar vi tempen på  

några av satsningarna.
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Cancer tar inte semester. Kortare – 
eller rättare sagt optimala – ledtider 
betyder inte alltid så snabbt som 
möjligt utan så bra som möjligt för 
patienten. En jämlik cancervård 
ska erbjudas alla patienter året om.  
Därför är satsningen på standardi- 
serade vårdförlopp (SVF) så viktig.

Vi ser att allt fler drabbas av  
cancer, men vi ser också en kon-
tinuerligt förbättrad överlevnad. 
Förbättringen gäller alla tumörsjuk-
domar även om det finns stora 
skillnader. Många faktorer bidrar, 
såsom nya och bättre behandlingar 
med bättre omvårdnad. Dessutom 
har ett mer omfattande screen-
ingarbete och tidigare upptäckt 
bidragit till en ökad överlevnad. 
En tidig upptäckt innebär mindre 
tumörbörda och många gånger en 
snällare tumörsjukdom, vilket bidrar 
till mindre omfattande behandling-
ar med mindre belastning för den 
drabbade och för samhället. Här  
har SVF en viktig roll att spela. 

Inom vår region är SVF onekli-
gen en unik gemensam satsning av 
staten, SLL och Region Gotland. 
Vårt arbetssätt, där medlen för-
delas efter nära interaktioner och 
uppföljning mellan olika kompe-
tenser inom cancervård, bidrar till 
att resurserna hamnar där de gör 
mest nytta. Tack vare en förvaltning 
med god kunskap om cancervården 
fastnar medlen inte i administration, 
utan kommer till nytta i vården. 

Införandet av SVF och nya  
arbetssätt har exempelvis lett till  
att patologin avsevärt har förbättrat 
sina ledtider utan undanträngning 
av andra sjukdomar. Arbetet med 
Diagnostiska centrum har bidragit 
till betydligt kortare väntetider för 
patienter med oklara symtom. Inom 
ramarna för SVF genomförs stora 
satsningar i primärvården, såsom 
CaPrim och teledermatoskopi. 

Primärvårdens betydelse, och 
insatser i medborgarnas närmiljö, 
kan inte nog betonas. Det pågå- 
ende projektet Goda vanor för ett 
friskare liv talar för detta synsätt.  
I arbetet för kortare väntetider  
måste fokus ligga på en jämlik  
cancervård för alla patienter,  
oavsett bostadsort och position  
i samhället. Den strategiskt viktiga  
frågan om rätt personal till rätt 
patient – kompetensförsörjningen 
– är också avgörande för att nå de 
uppsatta målen.   

Fyra år går fort, och vi ska ha 
uppnått regeringens mål för vänte-
tider inom cancervården år 2020. 
Det kommer att ta tid innan vi ser 
tydliga resultat i alla delar av vården, 
men redan nu ser vi vissa förbätt-
ringar gällande ledtider hos många 
vårdgivare. Kraven är ingen omöj-
lighet. SVF har kommit för att stan-
na och modellen planerar att införas 
även inom andra områden. Vi är 
en bra bit på väg att behandla hela 
människan och inte bara tumören.

Förord 

Roger Henriksson,  
Professor och överläkare 
Fd chef  RCC Stockholm-Gotland 

Lena Sharp,  
Specialistsjuksköterska, Med dr
Tf  chef  RCC Stockholm-Gotland

ATT INFÖRA SVF

Vi är en bra bit på väg att 
behandla hela människan 
och inte bara tumören.” 
”
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Varje dag av oviss väntan 
är en dag för mycket

Ingen cancerpatient ska behöva vänta 
längre än nödvändigt på vård. Så  
resonerade såväl den nuvarande 
som den förra regeringen. 

Mellan 2015 och 2018 genom- 
för regeringen och Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL) en 
nationell satsning för att korta 
väntetiderna och skapa en jämlik 
cancervård över hela landet. Den 
viktigaste satsningen är införandet 
av standardiserade vårdförlopp 
inom cancervården.

Standardiserade vårdförlopp 
(SVF) innebär att alla patienter  
som uppvisar symtom som kan 
bero på cancer ska genomgå en 
standardiserad utredning. Syftet är 
att förkorta tiden mellan välgrun- 
dad misstanke om cancer till start  
av första behandling, utan att tum-
ma på kvaliteten. I beskrivningen  
av varje vårdförlopp framgår vad  
som är en välgrundad misstanke, 
hur utredningen ska se ut och hur 
lång tid den får ta. Tiden mäts  
likadant i hela Sverige.

RCC Stockholm-Gotland
Att införa SVF ställer krav på ökad  
samverkan och ibland även orga-
nisatoriska förändringar för lands-
tingen. För att stödja landstingen i 
införande av SVF finns sex regio-

nala cancercentrum (RCC). Till-
sammans med SKL ansvarar RCC 
Stockholm-Gotland för att sam- 
ordna införandet i Stockholms  
läns landsting och Region Gotland.

Under fyraårsperioden har  
RCC Stockholm-Gotland initie-
rat och drivit lokala och regionala 
projekt för att underlätta implemen-
teringen. Vissa projekt är avslutade, 
andra i uppstartsfas. Om målen i 
den nationella cancerstrategin upp-
nås återstår att se, men mycket tyder  
på att standardiserade vårdförlopp 
är ett framgångsrikt sätt att organi-
sera cancervården. 

I den här skriften tar vi tempen 
på flera av projekten. Vad har sats- 
ningen uppnått hittills – och inte 
minst: hur säkerställer vi att resul- 
taten leder till hållbar patientnytta?

ATT INFÖRA SVFFYRA ÅR MED SVF

STANDARDISERADE 
VÅRDFÖRLOPP
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Jämlik vård
Cancervården är inte alltid jämlik. Flera vetenskapliga 

studier visar på omotiverade skillnader i väntetid,  
diagnostik och behandling – både mellan olika grupper 

och olika cancerformer. Mellan 2015 och 2018  
genomför RCC Stockholm-Gotland flera satsningar för 
en jämlik cancervård för alla oavsett kön, bostadsort  

och socioekonomisk status.

JÄMLIK VÅRD

”Det svåraste är att skickas 
mellan olika instanser och  
att det inte koordineras,  
du måste berätta din historia 
själv varje gång – det är  
jobbigt och kanske missar  
du att berätta något.”
Patient
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invånarna, som ofta sker på det 
egna språket och i den egna när- 
miljön. 

– Under våra hälsofikor på bibli-
otek och medborgarkontor frågar  
vi deltagarna vad de vill prata om 
just den dagen utifrån olika punkter 
från WHO:s europeiska kodex  
mot cancer. Ett tag var det många 
som undrade om det var farligt  
att röka vattenpipa. Då tog vi fram 
fakta som bygger på forskning  
om vattenpipor, som kunde visa  
på riskerna.

Efter pilotprojektet i Botkyrka imple-
menterar RCC satsningen tillsam-
mans med flera kommuner och 
stadsdelar, bland annat i Sigtuna, 
Farsta, Skärholmen och Upplands 
Väsby kommun. Nu ökar delta-
gandet i flera screeningprogram i 
dessa områden – mycket tack vare 
hälsoinformatörerna. Och flera 
kommuner utanför Stockholm är 

intresserade av att införa arbetssät-
tet, berättar Arja Leppänen. 

– Arbetssättet är unikt. Vi enga-
gerar befolkningen till att informera 
om hälsofrågor.

Men det finns fortfarande omoti-
verade skillnader i själva cancervår-
den. Till exempel har man kunnat se 
att män som har en prostatacancer, 
och som har en gymnasial utbild-
ning eller högre, oftare erbjuds 
skelettundersökning än en man 
med lägre utbildning. Och kvinnor 
med utomnordisk bakgrund uteblir 
oftare från mammografi än kvinnor 
födda inom Norden. 

Arja Leppänen tror dock inte 
att någon i vården diskriminerar 
medvetet, utan snarare att vissa 
patientgrupper är svårare att nå med 
information. De är ovana vid att 
efterfråga olika behandlingar och  
att själva söka efter information.  

– I många kulturer är man inte 
van vid att ifrågasätta doktorn. Där-
för bör personalen vara uppmärk-
sam på att alla grupper inte ställer 
alla frågor, utan att man själv måste 
fråga patienten. Den kulturella kun-
skapen och förståelsen inom vården 
är viktig för en jämlik cancervård.   

”Vi har bara informationsfoldrar på tolv 
språk, men våra hälsoinformatörer är 
från 39 olika länder.”

” Arbetssättet är unikt. Vi  
engagerar befolkningen till att  
informera om hälsofrågor.”

JÄMLIK VÅRD – G O D A VA N O R F Ö R E T T F R I S K A R E L I V JÄMLIK VÅRD – G O D A VA N O R F Ö R E T T F R I S K A R E L I V

God hälsa för 
hela befolkningen

Siffrorna är nedslående. Risken att insjukna och dö  
i cancer påverkas av din inkomst, utbildningsnivå och 
kulturella bakgrund. I projektet Goda vanor för ett  
friskare liv har man utbildat lokala hälsoinformatörer – 
och nu ökar deltagandet i screeningprogrammen i flera 
socioekonomiskt utsatta kommuner och stadsdelar.

Okunskapen om cancer är större i 
socioekonomiskt utsatta områden. 
Många vet inte att rökning, alkohol, 
viss virussmitta och fysisk inaktivi-
tet ökar risken för cancer.

 – Enligt den senaste folkhäl-
sorapporten lever en man med 
lungcancer som bor i norra Stock-
holm åtta år längre än en som bor i 
Skärholmen, säger Arja Leppänen.

Arja Leppänen är processledare 
för jämlik vård på RCC Stock-
holm-Gotland, och leder arbetet 
med projektet Goda vanor för ett 
friskare liv. Projektet är ett samarbe-
te mellan RCC Stockholm-Gotland 
och flera kommuner och stadsdelar. 
Målet är att minska cancerinciden-
sen och ojämlikheter i hälsa mel-
lan invånare födda i och utanför 
Sverige.

– Det här handlar om grupper 
som är svåra att nå. Många förstår 
inte den skriftliga information 
som finns och kommer inte på de 
allmänna träffarna som vi arrange-

rar om hälsa och cancerprevention. 
När vi frågar varför de inte kommer 
förklarar de att de inte känner sig 
trygga. De vet inte om de kom- 
mer att förstå språket, berättar Arja 
Leppänen.

För att skapa nödvändig dialog utbildar 
man ett antal hälsoinformatörer – 
engagerade medborgare som sprider 
information om cancerprevention i 
det egna lokalsamhället. Hälsoinfor-
matörerna informerar på offentliga 
platser, skolor, SFI-utbildningar, i 
föreningar och arrangerar så kallade 
hälsofikor på biblioteken.

– Vi hade aldrig klarat av att  
skapa den här dialogen själva. Vi  
har bara informationsfoldrar på  
tolv språk, men våra hälsoinforma-
törer är från 39 olika länder. De är  
i alla åldrar och känner sina områ-
den. Därmed kan vi nå ut till många 
fler invånare.

Arja Leppänen menar att fram-
gången ligger i just dialogen med 

!
Hallå där
Simon Efremius, 19 år,  
hälsoinformatör i Botkyrka.

Vilka är de vanligaste frågorna 
du får som hälsoinformatör?
– Många undrar om screening  
är farligt, och hur mycket  
risken för cancer ökar om man 
röker eller äter onyttigt. Annars 
försöker vi att hålla oss till enkla 
budskap som är lätta att ta med 
sig, som att man inte ska röka,  
att screening är kostnadsfritt  
och att det finns vaccin mot 
livmoderhalscancer.

Vad ger det dig att arbeta som  
hälsoinformatör?
– Det mest givande är att se att  
vi lyckas nå fler grupper i sam-
hället. Vårt arbete gör verkligen 
skillnad. Förvånansvärt få vet till 
exempel att det finns en koppling 
mellan övervikt och cancer. Vi 
ser också att fler kvinnor går på 
screening när de får veta att de 
kan välja att bli undersökta av en 
annan kvinna.

Du pluggar själv till läkare. Har  
ditt engagemang påverkat valet  
av yrke?
– Just nu läser jag min första 
termin på Karolinska. Min am-
bition är att bli onkolog. Om jag 
inte hade varit hälsoinformatör 
hade jag nog inte övervägt den 
inriktningen.

PRISAT PROJEKT  

År 2017 vann RCC Stockholm- 
Gotland det nyinstiftade Jämställd-
hetspriset som delas ut av SLL. 
Projektet Goda vanor för ett friskare 
liv har varit ett led i det arbete som 
RCC bedriver inom jämställdhet och 
jämlikhet. Goda vanor för ett friska-
re liv är sedan 2018 en certifierad 
kunskapspilot för jämlik vård inom 
Unesco LUCS (lokalt Unescocenter 
för samverkan).

GODA VANOR FÖR ETT  
FRISKARE LIV  

Pilotprojektet Godare vanor för ett 
friskare liv, även kallat Botkyrka-
projektet, var ett samarbete mellan 
RCC Stockholm-Gotland och Bot-
kyrka kommun. Satsningen imple-
menteras nu på flera platser. Målet 
är att minska cancerincidensen och 
ojämlikheter i hälsa mellan invånare 
födda i och utanför Sverige. 

Simon Efremius är nyligen  
utsedd till Sveriges Youth  
Ambassador i European Cancer 
League, ECL.
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JÄMLIK VÅRD – F L E R P R O J E K T JÄMLIK VÅRD

Att olika kompetenser kan mötas samti-
digt är en förutsättning för en jämlik och 
säker vårdprocess. Därför finns en mål-
sättning att alla patienter ska diskuteras 
vid multidisciplinära konferenser (MDK). 
Konferenserna kan bli både långa och 
många till antalet. För att förbättra möj-
ligheten till interaktion, effektivisera och 
optimera MDK har två delprojekt inletts: 

Videokonferensutrustning 
Projektet syftar till att utveckla möjlig- 
heten att på ett effektivt och okomp- 
licerat sätt genomföra MDK via video- 
länk. När kollegor från olika discipliner 
inte behöver transportera sig för att 
samlas vid ett fysiskt möte frigörs  
resurser i form av tid. Det blir också  
lättare för deltagarna att endast närvara 
vid de delar av mötet där deras egna 
patienter diskuteras. Projektet har  
säkerställt uppdaterad och lättanvänd 
teknik för videomöten på regionens vår-
denheter. Gammal utrustning har bytts 
ut och den gemensamma telefonboken  
har uppdaterats.  

Syntes – ett verktyg för samlad  
information 
Inför MDK kan det vara svårt att över-
blicka om patienten är färdigutredd 
eftersom informationen finns utspridd 
hos flera verksamheter. Syntes är ett 
verktyg som samlar all efterfrågad 
information i ett system och samtliga 
involverade vårdgivare kan fylla i sin del. 
Det gemensamma beslutet från MDK 
dokumenteras i Syntes och återförs sen 
i respektive journalsystem. Verktyget 
testas nu i patientmiljö.

Bättre förutsättningar för  
multidisciplinär samverkan 

Patienter inom cancervården känner sig 
inte alltid delaktiga på det sätt de önskar 
och kontakten mellan olika vårdgivare 
kan upplevas som otrygg. Kontaktsjuk-
sköterskor arbetar med att skapa vård-
planer för patienterna och med aktiva 
överlämningar mellan olika vårdenheter. 
För att ytterligare stötta utvecklingen 
och implementeringen av kontaktsjuk-
sköterskefunktionen infördes en ny roll 
2015: samordnande kontaktsjukskö-
terska. De arbetar regionalt med att 
överblicka och effektivisera patientens 
väg genom vårdprocessen. Tack vare att 
de samordnande kontaktsjuksköterskor-
na har en helhetsbild av patientresan 
kan de identifiera och hantera patient-
säkerhetsrisker som kan uppstå när en 
patient går vidare till en ny vårdgivare. 
Tillsammans med processledare medi-
cin inom respektive diagnos säkerställer 
de att vårdprocessen följer det standar-
diserade vårdförloppet. Dessutom ver-
kar de samordnande kontaktsjuksköter-
skorna för att Min vårdplan upprättas för 
samtliga patienter samt hjälper till att 
införa Min vårdplan i digitalt format. På 
så vis ökar patientens delaktighet och 
patienten får större möjlighet att själv 
göra aktiva val. Projektet visade tidigt 
goda resultat. Idag finns 16 samordnan-
de kontaktsjuksköterskor som hanterar 
standardiserade vårdförlopp.

Samordnande  
kontaktsjuksköterska

Patienten hanterar sin egen 
PSA-provtagning   

Patientens Egen Provhantering 
(PEP) innebär att patienter som  
redan är under behandling eller 
uppföljning av prostatacancer 
själva kan hantera sin PSA-prov-
tagning. Med tjänsten kan 
patienten, efter överenskommelse 
med vården, aktivera förbestämda 
blodprovsremisser. Arbetssättet 
med invånartjänsten frigör resur-
ser för utredning och diagnostik av 
prostatacancer hos nya patienter.

Steget före med webbaserat  
patientformulär    

Alla patienter som kommer till  
en ny vårdgivare fyller i en anam-
nes på plats. Med en så kallad 
autoanamnes kan patienten i  
stället lämna uppgifterna innan 
själva besöket. På så vis kan  
vårdgivaren ta del av informa-
tionen i god tid. Patienten får ett 
SMS när autoanamnesen finns  
att hämta och kan därefter fylla  
i uppgifterna på webben. Ett  
pilotprojekt genomfördes 2016  
med goda resultat. Nu införs  
autoanamnesen, som är anpas-
sad för flera journalsystem,  
på bred front.

Stödsamtal under  
utredningstiden    

Patienter och närstående har möj-
lighet att ringa, mejla eller chatta 
med specialistsjuksköterskor på 
Cancerrådgivningen, 08-123 138 00.

Kurs med fokus på den  
personliga cancerresan     

Hur kan medarbetare i cancer- 
vården hjälpa patienten att han-
tera sin unika situation? Kursen 
”Delaktighet, aktiv egenvård och 
jämlik cancervård” vänder sig till 
medarbetare inom cancervården, 
både i öppen- och slutenvården, 
och syftar till att stärka patienter-
nas delaktighet. Kursen omfattar 
två träffar och eget arbete.

Ultraljud ger snabbare  
insättning av cytostatika  

För många cancerpatienter star-
tar behandlingen med cytostatika, 
som i huvudsak administreras in-
travenöst. Innan behandlingsstart 
kan patienten behöva en central  
venös infart – en så kallad piccli-
ne. Södersjukhuset har fått stöd 
för inköp av en apparat där ultra-
ljud används för att bestämma 
infartens läge i samband med 
inläggning. Metoden snabbar på 
behandlingsstarten och hushåller 
med röntgenavdelningens resur-
ser. Samtidigt slipper patienten 
onödig röntgenstrålning.

Effektivare resa mot  
strålbehandling för huvud-  
och halscancerpatienter   

Ett projekt vid Karolinska  
Universitetssjukhuset syftar till att 
öka kvaliteten i behandlingsplane-
ringen och korta väntetiden från 
multidisciplinär konferens (MDK) 
till start av strålbehandling. Arbe-
tet sker genom att skapa ett mer 
strukturerat arbetsflöde och en 
stärkt kontinuitet för onkologerna 
i behandlingsplaneringen för sina 
patienter. Arbetsflödet möjliggör 
en förbättrad utbildning för under-
läkare, vilket väcker intresse  
för området. På så vis säkras till- 
växten av onkologer med huvud- 
och halsinriktning.
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Hela 70 procent av alla som får en cancerdiagnos börjar  
sin utredning i primärvården. Samtidigt får primärvården en allt 
viktigare roll i själva cancervården. Förbättrad överlevnad och 
längre behandlingstider har inneburit att cancer allt mer har 

kommit att likna en kronisk sjukdom. Nu görs flera satsningar 
för att involvera vårdcentralerna i cancervården – dels för att 

upptäcka sjukdomen tidigare, men också för att specialistvård 
och rehabilitering ska komma närmare patienterna.

Primärvård

PRIMÄRVÅRD

”Uppskattade att det endast 
tog ett par dagar från vård- 
centralbesöket till kontakt 
med sjukhuset, så kallad sam-
ordnad vårdkedja. Fantastiskt 
att komma till specialistvård 
mindre än en vecka efter  
besök på vårdcentralen!”
Patient
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PRIMÄRVÅRD – CaPrim – K U N S K A P S T E A M C A N C E R I  P R I M Ä R VÅ R D E N  PRIMÄRVÅRD – CaPrim – K U N S K A P S T E A M C A N C E R I  P R I M Ä R VÅ R D E N 

Nytt kunskapsteam  
skapar dialog  
i cancervården

Den nationella satsningen på SVF var efterlängtad.  
Nu skulle väntetiderna äntligen kortas, från misstanke 
till start av cancerbehandling. Men först behövde 
dialogen mellan primärvård och specialistvård för- 
bättras. Lösningen blev ett nytt kunskapsteam inom 
cancer i primärvården.

Att hitta en cancerpatient i det dagliga 
arbetet på en vårdcentral är ovan-
ligt. Men desto viktigare är det att 
de hittas – hela 70 procent av dem 
som får en cancerdiagnos har börjat 
sin utredning i primärvården. Och 
ju tidigare en cancer upptäcks, desto 
godare är prognosen.

Tanken med standardiserade 
vårdförlopp är att förkorta utred-
ningstiden från välgrundad miss-
tanke om cancer till start av första 
behandling. Men till en början fick 
inte satsningen önskat genomslag i 

primärvården, och få patienter  
remitterades från primärvården 
enligt SVF.

– Om en patient skulle utredas 
för tjock- och ändtarmscancer 
hände det ibland att remissen 
skickades tillbaka. Den som skulle 
utföra endoskopin hade helt enkelt 
inte förstått att det rörde sig om 
en välgrundad misstanke, eftersom 
det inte gick att markera i remissen, 
säger Eliya Syed, allmänläkare och 
vårdutvecklingsledare på Akade-
miskt primärvårdscentrum.

För att implementera arbetssättet 
bestämde sig RCC för att sätta 
ihop ett nytt kunskapsteam. Till 
teamet CaPrim, som står för cancer 
i primärvården, rekryterades fyra 
läkare och tre distriktssköterskor. 
Till en början handlade uppdraget 
om att informera primärvården om 
användningen av SVF.

– Ganska snart insåg vi att det 
även handlar om att behovs- och 
probleminventera. Därför har vi 
hela tiden aktivt frågat personalen i 
primärvården och dokumenterat de 

problem som har framkommit,  
säger Elinor Nemlander, som till-
sammans med Eliya Syed är koordi-
nator och vårdutvecklingsledare  
för CaPrim.

Om samma problem har åter-
kommit på flera vårdcentraler har 
CaPrim-teamet kontaktat RCC:s 
processledare för det berörda för-
loppet.

– Låta säga att primärvården har 
upplevt att det är svårt att remittera 
till urolog. Då har vi anordnat ett 
samverkansmöte för att se hur vi 
ska adressera problemet, säger  
Eliya Syed.

Genom att samverka med aktörer inom 
cancervården och primärvården 
har CaPrim lyckats skapa strukturer 

för kunskapsspridning. Teamet har 
bland annat anordnat nätverksträf-
far med representanter för olika 
SVF-förlopp. 

– Genom CaPrim får vi insikt  
i flera cancersjukdomar samtidigt.  
Vi försöker lyfta in bra idéer från 
olika SVF-förlopp och jobbar för 
att processerna ska bli enhetliga, 
säger Elinor Nemlander.

Man har också arbetat med att 
förbättra remisshanteringen och 
tagit fram en särskild SVF-remiss, 
där läkaren direkt kan fylla i kriterier 
för välgrundad misstanke.

CaPrim har även tillhandahållit stöd 
och information till alla vårdcentra-
ler inom Stockholms läns landsting 
och Region Gotland. En viktig del 
har varit informationsträffar om 
SVF och de regionala vårdprogram-
men på Viss.nu.

– Under seminarierna har vi 
bland annat presenterat cancerinci-
densdata från VAL-databasen. Där 
har läkare och distriktssköterskor 

”Distriktsläkarna är väldigt måna om sina patienter. 
Tack vare SVF kan de känna sig trygga med att  
om de misstänker cancer kommer deras patienter 
att tas omhand – och då går det fort!”

” Vi försöker lyfta in bra idéer 
från olika SVF-förlopp och  
jobbar för att processerna  
ska bli enhetliga.”

CaPrim –  
KUNSKAPSTEAM CANCER  
I PRIMÄRVÅRDEN 

Kunskapsteam Cancer i primär-
vården är ett samarbete mellan 
RCC Stockholm-Gotland och 
Akademiskt primärvårdscentrum 
(APC), som organiserar de åtta 
akademiska vårdcentralerna. Till 
teamet rekryterade man vårdut-
vecklingsledare, allmänläkare och 
distriktssköterskor – en för varje 
APC-område. Motsvarande roller 
finns på Gotland. 

TEAMET VÄXER 

CaPrim har varit igång i lite 
drygt ett år. Redan nu har man 
utökat verksamheten till att även 
inkludera cancerrehabilitering. 
Flera andra kompetenser, såsom 
fysioterapeut och kurator, ingår nu 
i teamet och man har påbörjat ar-
betet med att kartlägga rehabilite-
ringsresurser runt om i regionen.
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kunnat se hur många av deras pa-
tienter på vårdcentralen som under 
det senaste året har insjuknat i de 
tre vanligaste cancersjukdomarna. 
På så vis kan de räkna ut hur många 
patienter de borde skicka enligt SVF 
varje år, säger Elinor Nemlander.

Förutom att informera om SVF 
har teamet haft heldagsutbildningar 
om cancer för läkare och distrikts-
sköterskor i primärvården. Utvär-
deringar har visat att dessa har varit 
relevanta och mycket uppskattade. 
Utbildningarna har också streamats,  
så att kollegor på Gotland ska kun-
na delta via länk, berättar Eliya Syed

– Primärvårdspersonal tycker att 
det är skönt att få reda på vad som 
ska väcka misstanke, när det ska 
göras en specifik utredning och hur 
den ska bedömas. Distriktsläkarna 
är väldigt måna om sina patienter. 
Tack vare SVF kan de känna sig 
trygga med att om de misstänker 
cancer kommer deras patienter att 
tas omhand – och då går det fort! 

Historiskt sett har allmänläkaren varit den som har  
koordinerat utredningen för patienter med allvarliga 
ospecifika symtom – symtom som kan bero på cancer  
eller cancer med okänd primärtumör. Ofta tog det fyra 
till sex månader att ställa diagnos, eftersom oklara 
symtom gör det svårare att hitta rätt remissinstans.  
Nu finns två diagnostiska centrum som fungerar som  
en samordnande länk i vårdkedjan – en slags spindeln 
i nätet på sjukhusen. Tack vare det nya arbetssättet 
kan diagnos ofta ställas inom fyra veckor.

! Hallå där
Roland Söderholm, överläkare och ansvarig  
läkare vid Diagnostisk Centrum Södertälje

Varför såg man ett behov av att införa 
diagnostiska centrum?
– Prognosen vid cancer är bättre ju 
tidigare den upptäcks – då finns goda 
möjligheter till botande behandling.  
Läkare är ofta bra på att se om en  
patient är sjuk. Oftast är det ganska  
tydligt vad patienten lider av, och 
patienten kan snabbt remitteras till rätt 
instans. Men när symtomen är diffusa  
är det svårt att veta var man ska börja 
leta, eller vart man ska remittera patien-
ten. Tiden går, man tar det ena provet 
efter det andra. Det kan ta ett halvår 
eller ännu längre tid att ställa diagnos. 

Målet med Diagnostiskt centrum har 
bland annat varit att korta väntetiden 
från symtom till behandling.

Vilka patienter kan remitteras till  
Diagnostiskt Centrum Södertälje?
– Vi utreder patienter inom ramarna  
två olika SVF-förlopp. Dels AOS, det 
vill säga allvarliga ospecifika symtom 
som kan bero på cancer. Det andra är 
CUP, cancer utan känd primärtumör. 
Om något ser ut som en metastas kan 
patienten skickas till oss. Då kan vi  
ta reda på om det är cancer och remit- 
tera vidare. 

Hur ser SVF-förloppet ut?
– När man träffar en patient i primärvår-
den görs en vanlig, klinisk läkarundersök-
ning. Om patienten uppvisar diffusa sym-
tom med misstanke om allvarlig sjukdom 
tar man prover enligt ett provpaket som 
vi har tagit fram. Om allvarlig misstanke 
kvarstår kan man skicka en remiss till ett 
diagnostiskt centrum. Parallellt skickas

” Även många som har en spridd 
cancer har varit nöjda. De blir 
grundligt utredda och slipper 
fundera på om allt har gjorts.”

Från diffusa  
symtom till diagnos

PRIMÄRVÅRD – CaPrim – K U N S K A P S T E A M C A N C E R I  P R I M Ä R VÅ R D E N  PRIMÄRVÅRD – D I A G N O S T I S K T C E NT R U M  

Lotsar läkaren genom  
komplext utredningsförlopp   

Det måste vara lättare att göra 
rätt. Tack vare ett digitalt besluts-
stöd får primärvårdsläkare väg-
ledning i utredningen av patienter 
med misstanke om prostata- 
cancer. Beslutstödet etableras 
i både TakeCare och Cambio 
Cosmic och guidar läkaren ända 
fram till remittering. I april 2018 
startade ett pilotprojekt på tre 
vårdcentraler som ska utvärdera 
funktionaliteten. 
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”Tack vare Diagnostiskt centrum kan  
patienterna snabbt hamna rätt trots  
diffusa symtom.”

PRIMÄRVÅRD – D I A G N O S T I S K T C E NT R U M  PRIMÄRVÅRD – D I A G N O S T I S K T C E NT R U M  

även en remiss till röntgen för dator- 
tomografi av buk och thorax.

Vad händer när patienten kommer till er?
– Först får patienten prata med vår skö-
terska och ST-läkare. Man går igenom 
sjukhistorien och läkaren gör undersök-
ningar från topp till tå. Tillsammans med 
överläkaren lägger man sedan upp en 
plan för utredningen. Målet är att ställa 
diagnos inom 22 dagar.   

Hur stor andel av patienterna visar sig 
ha cancer?
– Det rör sig om cancer i ungefär en 
tredjedel av fallen. Annars kan det vara 
en reumatisk sjukdom, någon ovanlig in-
fektion, en magtarmsjukdom eller något 
helt annat. Och några är friska.

Vad säger patienterna?
– Färdigutredda patienter tycker att 
utredningen har gått lagom fort. Även 
många som har en spridd cancer har 
varit nöjda. De blir grundligt utredda och 
slipper fundera på om allt har gjorts. 

Finns det en risk för undanträngning  
av annan vård?
– I det här fallet handlar det snarare om 
en grupp som tidigare har varit undan-
trängd. Tack vare Diagnostiskt centrum 
kan patienterna snabbt hamna rätt trots 
diffusa symtom. Vi har en hög andel 
patienter som får en diagnos. Dessutom 
använder vi oss i stor utsträckning av 
outnyttjade tider, såsom sena återbuds-
tider.   

Vilka har varit de största vinsterna  
med projektet?
– Vi har kunnat se goda resultat gäl-
lande effektivisering av arbetssätt och 
ledtider. Vi gör inte fler undersökningar 
på patienten än tidigare, men vi gör 
dem mer kompakt. När vi hade långa 
utredningstider blev det ibland nödvän-
digt att göra om en del undersökningar. 
Dessutom samlar vi på oss erfarenhet 
och samarbetspartners. 

DIAGNOSTISKT CENTRUM – 
TVÅ OLIKA SVF-FÖRLOPP 

Cancerpatienter med allvarliga  
ospecifika symtom har en längre 
utredningstid jämfört med 
patienter med klara symtom 
för cancer. Sedan 2016 utreds 
dessa patienter inom ramarna för 
SVF-förloppen AOS och CUP vid 
Diagnostiskt centrum. Diagnos-
tiskt centrum finns vid Södertälje 
sjukhus och Danderyds sjukhus, 
samt på Visby lasarett. Målet är 
att korta väntetiden vid cancer 
eller annan allvarlig sjukdom från 
symtom till diagnos.  

AOS = Allvarliga ospecifika  
symtom som kan bero på cancer

CUP = Cancer utan känd  
primärtumör

ULTRALJUD OCH  
VIDEOBRONKOSKOP

Under projektet har verksamheten 
i Södertälje fått tillgång till ultra-
ljudsutrustning och video- 
bronkoskopi. Genom att själva 
utföra vissa undersökningar och 
provtagningar har Diagnostiskt 
centrum lyckats effektivisera  
utredningen vid allvarliga ospeci- 
fika symtom.

Söker markörer hos  
patienter under utredning

Genom blodprover på patienter 
som är under utredning för AOS 
och CUP eftersöks molekylär-
biologiska markörer som kan 
signalera cancer. Projekten drivs 
som en forskningssatsning inom 
diagnostiska centrum i samarbete 
med Karolinska Institutet.
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Nyinsjuknandet i hudmelanom ökar 
mer än för någon annan cancer- 
sjukdom. Orsaken är framförallt 
förändrade solvanor. Tidig diag-
nostik och operation är avgörande 
för en god prognos, men idag tas 
många godartade förändringar  
bort i onödan.

Med ett nytt arbetssätt startar 
SVF-förloppet för hudmelanom 
istället med en mobilapp. Allmän-
läkaren tar ett foto på den miss-
tänkta förändringen, som granskas 
av utbildade melanomspecialister 
på distans. Metoden kallas teleder-
matoskopi och har visat sig ge ett 
snabbt och korrekt omhändertagan-
de av förändringar med välgrundad 
misstanke om hudmelanom. Idag 
finns tio utbildade granskare på  
tre av Stockholms sjukhus. 

Mobil lösning kortar 
väntetiden vid  
misstänkt hudmelanom

DISTRIKTSLÄKAREN: 

Fem vinster med  
teledermatoskopi
Idag använder ett fyrtiotal vårdcentraler teledermatoskopi. Marie Sedvall, 
distriktsläkare på Aleris Husläkarmottagning Täby centrum, berättar om 
några av fördelarna med det nya arbetssättet.

1 
MER JÄMLIK VÅRD

– Det krävs lång erfarenhet för att  
skilja tidiga melanom från godartade 
förändringar. Tack vare teledermato- 
skopi kan vi flytta ut specialistkompe-
tensen till primärvården. Resultatet är 
en mer jämlik vård, där patienter får  
en professionell bedömning oavsett  
var i Stockholm de söker.

2 
KORTARE LEDTIDER

– På vårdcentralsidan har vi antingen 
tagit bort en hudförändring själva eller 
remitterat till hudmottagning. Nu får  
jag svar från melanomspecialisterna 
direkt i appen. Är jag fortfarande osäker 
kan jag skicka en följdfråga i ärendet  
till samma hudläkare. Det gör att jag 
som läkare på vårdcentral snabbt kan 
remittera till hudklinik när det inte ser 
bra ut, alternativt ta bort hudförändring-
en hos oss. Vi markerar SVF i remissen 
till hudklinik, alternativt på remissen  
till patolog för snabb handläggning.

3 
KOMPETENSHÖJNING  
I PRIMÄRVÅRDEN

– Vi primärvårdsspecialister har frikos-
tigt skickat bilder trots att vi har varit 
relativt säkra på en förändring, bara för 
att lära oss. Jag ser det som att jag får 
en värdefull vidareutbildning som gör  
att godartade förändringar inte tas  
bort i onödan. Samtidigt kan patolo-
gerna ägna sig åt att bedöma verkligt 
allvarliga förändringar.

4 
FÄRRE ONÖDIGA OPERATIONER

– Min erfarenhet är att primärvården 
inte tar bort lika många förändringar  
i onödan nu. Med teledermatoskopi  
kan jag bolla med hudläkarna och  
fråga med vilken marginal jag ska ta 
bort en förändring. Patienterna slipper 
onödiga ärr och det obehag som en 
operation innebär.

5 
TRYGGARE PATIENTER

– Jag upplever att patienterna känner 
att vi är skickligare och mer pålästa.  
Nu är det alltid minst två läkare med 
specialutbildning som granskar bilder-
na. Det gör att vi kan stå på oss när en 
patient vill ta bort en godartad föränd-
ring i onödan, och patienterna verkar 
vara nöjda med den gränssättningen.

2017 – 2018 
Projektet ”Validering av arbetssätt 
med teledermatoskopi på vård-
central SLL 2017–2018” startas 
med stöd av SVF-medel. 

2015 – 2016  
RCC Stockholm-Gotland genom-
förde ett pilotprojekt i samarbete 
med Hudkliniken på Karolinska 
Universitetssjukhuset och ett 
tiotal vårdcentraler. Resultatet  
visade att teledermatoskopi  
bidrar till färre onödiga operationer 
och kortade handläggningstider.

” Nu får jag svar från melanom-
specialisterna direkt i appen.  
Är jag fortfarande osäker  
kan jag skicka en följdfråga i  
ärendet till samma hudläkare.”

P R I M Ä R V Å R D  –  T E L E D E R M ATO S KO P I P R I M Ä R V Å R D  –  T E L E D E R M ATO S KO P I

”Jag får en värdefull vidareutbildning som 
gör att patologerna istället kan ägna sig åt 
att bedöma verkligt allvarliga förändringar.”
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Kompetens- 
försörjning

I framtiden kommer allt fler att leva med cancer. Det leder till en 
större efterfrågan på specialistutbildad personal. Samtidigt 

väntar stora pensionsavgångar inom vården. Som ett led i den 
nationella kompetensförsörjningsplanen för cancervården har 
varje RCC fått i uppdrag att initiera och driva regionala projekt. 

Målet? Att koppla ihop rätt personal med rätt patient.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

”Jag blev mycket väl omhän- 
dertagen. En önskan hade 
varit att få information 
i pappersform på alla under-
sökningar som skulle göras. 
Så att när telefonen ringer för 
undersökningen, behöver jag 
inte bli rädd och orolig.”
Patient
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Vid införandet av SVF låg det i reger-
ingsuppdraget att landstingen skulle 
tillsätta koordinatorer. Idag finns 
ett femtiotal SVF-koordinatorer på 
regionens sjukhus – från Norrtälje i 
norr till Visby i söder. Koordinato-
rerna är undersköterskor, medicin-
ska sekreterare eller sjuksköterskor 
och finns för i princip samtliga 
SVF-förlopp. 

– Det handlar om att ta en första 
kontakt med patienten, boka in 
undersökningarna som ingår i vård-
förloppet och se till att väntetiderna 
hålls. Men också att samverka med 
kontaktsjuksköterskan som får mer 
tid för sitt omvårdnadsarbete, säger 
Lenita Lundin, onkologisjuksköter-
ska och samordnande koordinator 
på RCC.

I samband med införandet av nya 
standardiserade förlopp har varje 

verksamhet fått bedöma behovet 
av koordinatorstjänster. Därefter 
har verksamheten fått medel från 
SVF-projektet.

– I vårt landsting valde vi även att 
tillsätta en så kallad samordnande 
koordinator. Det var inget krav utan 
något som vi själva trodde skulle 
vara gynnsamt.

Lenita Lundin är den samord-
nande koordinatorn i region Stock-
holm-Gotland. En del av hennes 
uppdrag handlar om att samman-
kalla koordinatorerna till nätverk-
sträffar för erfarenhetsutbyte och 
lärande en gång i månaden.

– Med hjälp av koordinatorerna 
har det blivit ett mer nära samarbete 
mellan kliniker och sjukhus som 
inte har funnits tidigare. 

Koordinatorerna har också haft en 
viktig del i att sprida arbetssättet 
med SVF på sina respektive arbets-
platser, berättar Lenita Lundin. För 
att lära sig att ta sin roll fick koordi-
natorerna en gedigen utbildning på 
nio dagar.

– Vi satsade på dem. När koor-
dinatorerna kom ut hade de mest 
kunskap av alla på sin arbetsplats. 
De visste hands on hur arbetet med 
SVF skulle gå till. I och med nätver-
ket hade koordinatorerna varandra 
och kunde jobba över sjukhus-
gränserna. Det har varit en väldigt 
viktig framgångsfaktor: att de var så 
många som nådde ut så brett, säger 
Lenita Lundin. 

Mitt i flödet

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – KO O R D I N ATO R E RKOMPETENSFÖRSÖRJNING – KO O R D I N ATO R E R

SVF-koordinatorn ska säkerställa att patienten får ett 
gott omhändertagande och vård i rätt tid. Rollen  
handlar också om att registrera ledtider och att bidra 
till ett effektivare SVF-flöde. Men införandet av  
koordinatorer har även haft en annan positiv effekt:  
ett mer nära samarbete mellan kliniker och sjukhus. ”Att införa SVF i en miljö där det finns  

starka hierarkier och fasta roller, det är  
ett ganska svårt uppdrag. Särskilt om  
du är undersköterska och ska genomföra 
ett förändringsarbete.”

” Koordinatorerna hade varan-
dra och jobbade över sjukhus-
gränserna. Det har varit en 
väldigt viktig framgångsfaktor.”

VAD GÖR  
EN KOORDINATOR?

Det är upp till varje landsting  
att själv forma koordinatorfunktio-
nen. Som stöd har RCC tagit fram 
en nationell funktionsbeskrivning. 
Där framgår att koordinatorns 
arbetsuppgifter bland annat är att:

•  Vara ett administrativt stöd 
och underlätta för behandlande 
vårdpersonal

•  Boka undersökningar som finns 
angivna i de standardiserade 
vårdförloppen  

• Vara patientens första kontakt

•  Säkra att vårdförloppen och 
väntetiderna följs

• Rapportera avvikelser  

•  Ta emot märkta remisser och 
märka remisser som uppfyller 
kriterierna för SVF

•  Se till att patienten får skräddar-
sydd information om utrednings-
förloppet

•  Säkra övergångarna över 
landstingsgränser och till andra 
vårdgivare i vårdkedjan

FÖRLÄNGD FINANSIERING

Från början var det sagt att  
SVF-koordinatorerna skulle finan-
sieras under 2015–2018. Nu har 
sjukhusen möjlighet att ansöka 
om förlängd finansiering av koor-
dinatorfunktionen fram till 2020.  
I Stockholm-Gotland kommer 
man även att fortsätta med  
nätverksträffarna för koordina- 
torerna, men inte lika frekvent.
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Öron-, näsa-, halsläkare 
utbildas i finnålspunktion 

Ultraljudsledd finnålspunktion är 
ett av utredningsmomenten vid  
diagnostik av huvud-halscan-
cer. För att korta ledtiderna och 
optimera flödet i utredningen har 
Karolinska Universitetssjukhuset 
utbildat öron-, näsa-, halsläkare i 
metoden. Denna kompetensresurs 
ökar kapaciteten för cytologi och 
möjliggör kortare utredningstider. 

Så ska hela strålteamet 
komma till sin rätt  

Vilka arbetsuppgiftuppgifter 
utför en specialistsjuksköterska 
på strålbehandlingen idag? Och 
vilka arbetsuppgifter skulle kunna 
utföras av en person med en 
annan kompetens? Nu anställer 
Södersjukhuset en IT-kunnig 
undersköterska för att säkra att 
kompetensen nyttjas på bästa 
sätt. Detta genom att kartlägga 
vem som utför vilka uppgifter och 
tydliggöra arbetsfördelningen. 
Förhoppningen är att kvaliteten 
och effektiviteten i arbetet ska 
öka, men också att stärka kreativi-
teten och arbetsglädjen i teamet.

Affektfokuserad  
cancerrehabilitering  
– en utbildning för  
kontaktsjuksköterskor

De flesta patienter går igenom en 
kris i samband med sitt cancerbe-
sked. Målet med kursen ”Affekt-
fokuserad cancerrehabilitering” 
är att ge kontaktsjuksköterskor 
ökad kunskap om psykologiska 
reaktioner vid cancersjukdom. Det 
handlar bland annat om att arbeta 
med strukturerade bedömningar 
av psykosociala behov. På så vis 
hoppas man hitta de patienter 
som är i behov av extra stöd tidigt 
i cancerbehandlingen.

Målsättningen är att skapa en jämnare 
vårdkvalitet vid behandling av tjock- och 
ändtarmscancer. Projektet är mång- 
årigt och har utvecklats och växt efter- 
hand. När det inleddes låg fokus på att 
kartlägga och förstå flöden, ledtider, 
kvalitet och volymer. För att förbättra 
patientsäkerheten och hushålla med 
resurser har en standardremiss utveck-
lats. När remisskvalitén förbättras blir 
det lättare att bedöma om en remitterad 
patient ska ingå i det standardiserade  
vårdförloppet. Ett annat syfte för pro-
jektet är att skapa flexibilitet samt att 
öka patientens delaktighet. Detta görs 
till exempel genom att möta patientens 
önskemål kring tidpunkt för undersök-
ning. Ett business case som visar  
samhällsnyttan med projektet håller 
på att tas fram. Detta görs i form av en 
rapport som avhandlar det framtida  
behovet av endoskopister samt beho-
vet av utbildning. Dessutom startas en 
dialog med Hälso- och sjukvårdsförvalt-
ningen för att säkerställa att kvalitets- 
aspekten kopplat till endoskopi blir ännu 
tydligare vid framtida upphandlingar.

Endoskopi

KOMPETENSFÖRSÖRJNING KOMPETENSFÖRSÖRJNING – F L E R P R O J E K T 

Pålitlig och effektiv diagnostisering är 
en förutsättning för jämlik cancervård. 
Regionens patologer och radiologer har 
en hög arbetsbelastning och nischkom-
petens blir allt viktigare. Två projekt har 
inletts för att förbättra förutsättningarna 
för högkvalitativ diagnostisering.

Digital patologi tillgängliggör  
kompetens
Den snabba utvecklingen av individua-
liserad cancerbehandling ökar kraven 
på nischkompetens inom patologin. 
När patologin digitaliseras behöver inte 
patologen längre befinna sig på sam-
ma plats som provet eller patienten. 
Nischkompetens blir tillgänglig för fler 
verksamheter och därigenom för fler pa-
tienter. Digitaliseringen innebär ett nytt 
arbetssätt inom både diagnostikdelen 
och laboratoriedelen. Scannade preparat 
görs tillgängliga för alla diagnostiker 
via den regionala bild- och funktions-
tjänsten (BFT) eller i framtiden via ett 
nationellt nätverk. Digitalisering införs 
på Danderyds sjukhus och Södersjuk-
huset under 2018 och på Karolinska i 
Solna och Huddinge under 2019.

Lärplattform breddar kompetensen 
inom MR-prostatadiagnostik
Regionen behöver fler radiologer med 
bred kompetens inom MR-prostatadiag-
nostik. Med målet att skapa en hållbar 
kompetenshöjning inom området etable-
ras en lärplattform. Inom lärplattformen 
möts deltagare regelbundet för att 

diskutera och diagnostisera avidentifie-
rade patientfall under handledning av en 
erfaren radiolog. En förhoppning är att i 
framtiden även kunna inkludera prostata-
diagnostik inom patologi i lärplattformen.

Kvalitetssäkring av processer inom 
bilddiagnostik
De många aktörerna som utför radiologi 
i länet har tidigare saknat gemensamma 
riktlinjer kring tillvägagångssätt för olika 
undersökningar samt hur svaren ska 
presenteras. Det har lett till att redan 
utförda undersökningar ibland fått göras 
om, vilket både kostar resurser och 
utsätter patienten för onödig expone-
ring. Radiologiska undersökningar kan 
utföras på flera sätt och resultatet kan 
se olika ut till exempel beroende på 
i vilken position patienten har under-
sökts. Organområdena bukspottskörtel, 
lever samt tjock- och ändtarm ansågs 
ha störst behov av gemensamma 
riktlinjer. För att kvalitetssäkra pro-
cesserna har radiologer på Karolinska 
universitetssjukhuset definierat hur en 
remiss ska skrivas, hur undersökningar 
ska genomföras, samt hur svaren ska 
presenteras. På så vis säkerställs att 
radiologen verkligen besvarar de frågor 
som efterfrågas för att kunna fortsätta 
med vårdprocessens nästa steg. Alla 
radiologiska enheter i regionen har fått 
lämna synpunkter på de DT- och MR- 
protokoll som styr arbetet. Den långsik-
tiga målsättningen är att riktlinjerna ska 
bli nationella. 

Diagnostik – en förutsättning för god cancervård ”Ett utmärkt bemötande. En intensiv  
utredning, behandling. Ett stort antal  
specialister delaktiga under hela proces-
sen, med olika avsnitt i utredningen; olika 
kliniker, olika professioner. Aldrig under 
någon dag att jag kände mig felaktigt  
behandlad. Fullständigt tillfredsställd är 
jag med behandlingen och utredningen.” 
Patient
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Och nu då?

OCH NU DÅ?

”Som ni märker, så är jag 
helnöjd med den vård jag 
hittills har fått. Man önskar 
ju alltid snabba positiva 
resultat av behandlingen, 
men cancer tar nog i allmän-
het ganska lång tid att bli  
av med. Det gäller att ha  
tålamod, så kommer nog det 
positiva så småningom.”
Patient
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Den nationella satsningen på SVF inom cancervården  
tar stora resurser i anspråk. Men hur fungerar det 
egentligen när metoderna ska bli vardag? Tillsammans 
med RCC Stockholm-Gotland arbetar Centrum för 
epidemiologi och samhällsmedicin* med att utvärdera 
implementeringen av SVF. Resultaten kommer att  
presenteras våren 2019.

Uppdraget: Att följa  
implementeringen

*  Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) tillhör Stockholms läns sjukvårdsområde  
och arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

! Hallå där
Sara Delilovic, utredare på CES, Centrum  
för epidemiologi och samhällsmedicin.

Hur följer CES upp implementeringen  
av SVF?
– Vårt uppdrag är att undersöka hur 
man jobbar med sex olika vårdförlopp i 
praktiken. CES är ute i vården och frågar 
dem som är tillsatta att jobba med SVF. 
Vi undersöker om man har rätt förutsätt-
ningar och vilka krav arbetssättet ställer 
på ledare och medarbetare inom vården. 
Vi tittar också på samarbetet med 
specialister och andra kliniker – om 
remissförfarandena fungerar och vilka 
samarbetsforum som finns. 

Vad krävs för en lyckad implementering?
– Vi har sett att SVF ställer krav på sam-
arbete och samverkan i såväl primärvår-
den som specialistvården. Gemensamt 
för alla förloppen är hur viktigt det är att 
hitta sina samarbetsforum. Det finns 
också utmaningar som varierar mellan 
de olika vårdförloppen. Där måste man 

hitta redskap och verktyg, och få hand-
lingskraft i form av tid och resurser. Det 
är något som blir allt viktigare nu när fler 
drabbas av cancer.

Hur har implementeringen mottagits  
av vårdgivarna?
– Den gemensamma uppfattningen är 
att många ser SVF som något positivt – 
att arbetssättet bidrar till en mer jämlik 
vård och ett snabbare omhänderta-
gande av patienter. Men sedan måste 
man ta hänsyn till hur vården fungerar. 
Förändring tar tid och måste få ta tid. 
Många tror att information och kunskap 
räcker, men nya arbetssätt måste stötas 
och blötas och användas praktiskt för 
att metoderna ska bli vardag.

Hur gör ni för att undersöka patient- 
perspektivet?
– Vi kommer bland annat att titta på  
bemötande, information och delaktig-

het. Hur upplever patienterna sin resa? 
Har det gått för fort eller för långsamt? 
Vad är viktigt för patienterna när det 
kommer till delaktighet i den egna 
vården? Detta är angelägna frågor som 
måste besvaras.

Hur ser ni på risken för undan- 
trängningar?
– Vi följer upp flera vårdförlopp i syfte 
att analysera eventuella undanträng-
ningseffekter. Vilka allvarliga, benigna 
sjukdomsgrupper eller patienter med 
andra kroniska sjukdomar kan ha 
trängts undan? Exempelvis kan patienter 
med kronisk tarmsjukdom ha ett större 
medicinskt behov än cancerpatienter. 
Inom gynekologisk cancer jämför vi till 
exempel med personer med bristningar 
i underlivet. Detta görs i kvantitativ form 
genom olika register och databaser. 
Resultaten är fortfarande inte klara. 

OCH NU DÅ? – I M P L E M E NT E R I N G S F O R S K N I N GOCH NU DÅ? – I M P L E M E NT E R I N G S F O R S K N I N G

Implementeringsforskning har en framträdande roll i satsningen på SVF. 
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin tittar på vad som har gått 
bra, vad som har gått mindre bra – och inte minst, vilka faktorer som främjar 
respektive försvårar implementeringen.

Implementeringsforskning i praktiken

I uppdraget ingår också att analysera eventuella undanträngningseffekter till 
följd av SVF. Syftet är att undersöka om snabba utredningar för cancerpatien-
ter riskerar att tränga undan patienter med ett större medicinskt behov. Fem 
allvarliga men icke-maligna diagnoser har valts ut för en jämförande studie. 

Enligt Socialstyrelsens definition inträffar undanträngningar när ”patienter 
med lägre prioritet (mindre medicinskt behov) får vård före patienter som har 
högre prioritet (större medicinskt behov)”.

RCC och CES utvärderar implementeringen av sex standardiserade vårdför-
lopp: lungcancer, gynekologisk cancer, cancer i övre buken, myelom, analcan-
cer och hjärntumörer.

Genom observationer och intervjuer med vårdpersonal, patienter och anhöri-
ga utvärderar CES utfallet av implementeringsprocessen ur olika perspektiv.  
I arbetet har CES bland annat intervjuat primärvårdsläkare, patologer, koordi-
natorer och kontaktsjuksköterskor. Man har också deltagit i veckomöten  
med projektteamet på RCC. 

RCC & CES

lung-
cancer

gyne- 
kologisk 
cancer

cancer  
i övre 
buken

myelom anal- 
cancer

hjärn- 
tumörer

”Många tror att  
information och 
kunskap räcker, 
men nya arbets- 
sätt måste stötas 
och blötas och  
användas praktiskt 
för att metoderna 
ska bli vardag.”



3534

Fyra år går fort, och vi ska ha uppnått  
regeringens mål för väntetider inom  
cancervården år 2020. Det kommer  
att ta tid innan vi ser tydliga resultat  

i alla delar av vården. Redan nu ser vi  
vissa förbättringar gällande ledtider.  
Kraven är ingen omöjlighet och SVF  

har kommit för att stanna. Vi är en bra  
bit på väg mot en jämlik cancervård.

70%
av alla patienter som får en ny cancerdiagnos ska

 utredas via ett standardiserat vårdförlopp

80%
av dessa patienter ska gå igenom respektive 

vårdförlopp inom utsatta maximala tidsgränser

Källa: Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om kortare väntetider i cancervården 2018.
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