




• Regeringen satsar 500 miljoner kr per år under perioden  
2015 – 2018 för att 

– Förkorta väntetiderna  
– Minska de regionala skillnaderna 
– Skapa en mer jämlik vård med ökad kvalitet och mer nöjda patienter 
– Fortsätta arbetet med nationella cancerstrategin och  

regionala cancercentrum 
– Knyta linjeorganisationen och RCC närmare samman 

Satsning på cancervården 



Skillnader i medianväntetid 



Standardiserade vårdförlopp 

• Ska ej begränsas av dagens organisation, situation eller resurser. 

• Startar med välgrundad misstanke – definieras i respektive  
vårdförloppsbeskrivning. 

• Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om  
behandling. 

• Bygger på multidisciplinärt arbetssätt. 

• Förutsätter kommunikation med och involvering av patient och närstående. 



Framgång och utmaningar i Danmark 

Framgång 

• Bättre korttidsöverlevnad men beror det på pakkeforløb? 

• Kortare väntetider 

• Förbättrad samverkan mellan kliniker, sjukhus och regioner  

• Nöjdare patienter 
 

Utmaningar 

• Kapacitetsbrister i cancervården 

• Kapacitetsbrister för andra diagnoser (undanträngning)? 

• Kommunikation om pakkeforløben 
 



Arbetssätt 
– Arbetsgrupp: Nationella vårdprogramgruppen 
– Komplettering av gruppen med primärvård, patologi, radiologi, patient 
– Vårdprogrammet utgångspunkten och stommen i arbetet 
– Möte med ordförande, första utkast 
– Remiss i gruppen 
– Internat, fastställande 
– Kort remissrunda i gruppen 
– Beslut RCC i samverkan 
– Rapport till departementet 26 januari -15 
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Kort dokument som 
beskriver: 
• Hur går man från misstanke till 

välgrundad misstanke? 

• Vad ska göras? 

• Vilka tidsramar, nationell väntetid 
och vilka deltider består detta av? 

• Vilka övriga kvalitetsindikatorer 
behöver följas upp? 
 

Standardiserat 
vårdförlopp 



• Förebild i danska pakkeforløb 

– Kortare väntetider  
– Förbättrad samverkan  
– Nöjdare patienter och medarbetare 

 

• De fem första vårdförloppen 

– Akut myeloisk leukemi (Blodcancer)  6 dagar 
– Huvud- och halscancer 30-38 dagar 
– Matstrupe- och magsäckscancer 31-38 dagar 
– Prostatacancer 28-60 dagar 
– Cancer i urinblåsa och urinvägar 9-12 eller 31-41 dagar 

 
*Beroende på risknivå, spridning och behandlingsbeslut |  **Beroende på om tumören vuxit in i urinblåseväggen eller ej 

 

Standardiserade vårdförlopp 

* 
** 



Överenskommelse mellan regeringen och 
Sveriges Kommuner och Landsting 2015 



För att få ta del av stimulansmedlen  
ska landstingen 

– Besluta om att införa standardiserade vårdförlopp.  

– Ta fram en handlingsplan senast 15 mars 2015 för hur de avser att 
införa standardiserade vårdförlopp. 

– Införa de fem första standardiserade vårdförloppen under 2015. 

– Senast den 1 november 2015 redovisa resultatet av arbetet och 
införandet av vårdförloppen. 

– Samverka med regionala cancercentrum om handlingsplanen och 
genomförandet. 

– Underlaget från Socialdepartmentet tydliggör att en ökad samverkan 
mellan RCC och landstingen förutsätts. 



1. Politiskt beslut 

2. Informationsplan för dialog och förankring i verksamheterna 

3. Involvering av patienter och närstående och privata vårdgivare. 

4. Införande av koordinatorsfunktion och obokade tider, samt införa välgrundad 
misstanke i primärvården 

5. Implementeringsplan för de fem pilotprocesserna: 

• Startdatum för arbetssättet 1 maj i Södra sjukvårdsregionen 

• koordinatorsfunktion 

• obokade tider 

• IT-system 

• landstingsövergripande processer 

Landstingets handlingsplan ska omfatta:  



6. Nationell uppföljning av ledtid: välgrundad misstanke – behandlingsstart 

7. Uppföljning av ingående ledtider 

• Andel patienter som fått diagnosen utan att ingå i förloppet 

• andel patienter som ingått i förloppet men fått annan diagnos 

• ingående ledtider 

Landstingets handlingsplan ska omfatta  



8. Eventuella utmaningar för införandet av de standardiserade vårdförloppen och hur 
landstinget avser åtgärda dessa. 

• Brist på specialistkompetenser 

• Brist på generella resurser 

• Hur ska resurserna byggas ut och bristsituationen hanteras 

 

9. Planering för införande av fler standardiserade vårdförlopp 2016. 

Landstingets handlingsplan ska omfatta  

• Bukspottkörtelcancer 
• Levercancer 
• Cancer i galla och gallvägar 
• Cancer utan känd primärtumör 

(CUP) 
• Äggstockscancer 
• Cancermisstanke vid allvarliga, 

diffusa symtom 

 

• Lungcancer 
• Tjock-och ändtarmscancer 
• Malignt melanom 
• Bröstcancer 
• Benmärgscancer (Myelom) 
• Lymfkörtelcancer (Lymfom) 
• Hjärntumörer 

 



• RCC Syd 
– Annette Säfholm, projektledare - Lisa Rydén, processledare 

– Regional processledare (RPPL) leder regional grupp 

• Skåne 
– Region Skånes strategiska cancerråd 

– Cancersamordnare Johan Cosmo 

– Sus, Sund och Kryh har cancerråd 

• Blekinge 
– RCC Forum Blekinge 

– Cancersamordnare Thomas Troeng 

• Halland 
– Strategisk cancerenhet 

– Cancersamordnare Cecilia Littorin 

• Kronoberg 
– Strategisk styrgrupp 

– Cancersamordnare Tina Eriksson 

 

Projektorganisation 



• Arbeta nationellt genom RCC i samverkan och samordningsgrupp 

• Informationsutbyte med SKL och Socialstyrelsen 

• Samverkan kring handlingsplaner 

• Erfarenhetsutbyte 

• Informations- och utbildningstillfällen 

 

RCCs roll 
 
 



Arbetet i Södra sjukvårdsregionen 

• 4st Cancersamordnare i resp. landsting/region 
• Handlingsplaner inlämnade av alla landsting. Ligger 

till grund för utbetalning av medlen 
• November ska en uppföljningsrapport lämnas in från 

resp. landsting. 
• RPPL håller samman grupp av LPPL 
• Projektledare från RCC Syd som bl.a. arbetar med 

RPPL  



Nytt! 
• Ledtiderna kommer mätas via vårdadministrativa 

systemen, koder tas fram nationellt och regionalt. 
• KVÅ-koder från socialstyrelsen blev klara 20/5. Sprids 

via tillgänglighetsnätverket efter möte, den 25-26 maj. 
Riktlinjer för kodning tas fram. 

• Kortversion av SVF för primärvård finns publicerat  
• Öron Näsa Hals (ÖNH) utgör pilotdiagnos för 

mätningen i Skåne start mitten av maj. Resterande 
kommer att börja mäta i höst.   

• Region Skåne pilot PREM-enkät prostatacancer 

 



Besök hemsidan 
Skane.se/rcc 



Besök hemsidan 
cancercentrum.se 
Rccsyd.se mobilapp  

http://www.cancercentrum.se/sv/Projekt/Kortare-vantetider/Fragor-och-Svar/


 

Frågor? 
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