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1. INLEDNING 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse 
om att under 2015 genomföra första steget i en fyraårig satsning på att arbeta bort 
omotiverade väntetider, minska regionala skillnader och på så sätt skapa en mer jämlik 
cancervård.  
För att ta del av överenskommelsens ekonomiska medel ska följande uppfyllas: 

 Landstinget ska besluta om att införa standardiserade vårdförlopp. Av beslutet ska framgå 
landstingsledningens ansvar för införandet av de standardiserade vårdförloppen.  

 Landstinget ska tillsammans med Regionalt cancercentrum (RCC) ta fram en handlingsplan 
för hur ett system med standardiserade vårdförlopp ska införas. Respektive RCC ska också 
samlat lämna in landstingens handlingsplaner och överlämna dem till Regeringskansliet 
senast 15 mars 2015.  

 
Följande fem vårdförlopp ska innefattas i ovan nämnda handlingsplan:  

 Akut myeloisk leukemi (Blodcancer) 

 Huvud- och halscancer 

 Matstrupe- och magsäckscancer 

 Prostatacancer 

 Cancer i urinblåsa och urinvägar 

 

De mätpunkter som är aktuella att följa upp initialt i respektive vårdförlopp är:  

 välgrundad misstanke om cancer,  

 cancerdiagnos/canceranmälan 

 start av behandling  

 
Den ledtid för nationell uppföljning som är av initialt intresse är:  
ledtiden från ”välgrundad misstanke om cancer” till ”start av behandling”.  
Handlingsplanen ska omfatta svar på följande sju frågeställningar:  

 Hur tänker landstinget informera och föra dialog om de standardiserade vårdförloppen inom 
verksamheterna i syfte att skapa förankring och ett effektivt införande av förloppen? 

 Hur avser landstinget involvera patientrepresentanter och representanter från de privata 
vårdgivarna i arbetet med de standardiserade vårdförloppen? 

 Hur avser landstinget att stödja verksamheternas utvecklingsarbete med införandet av 
välgrundad misstanke i primärvården och den specialiserade vården, införande av 
koordinatorfunktion och obokade tider? Det gäller både offentliga och privata vårdgivare. 

 Hur avser landstinget implementera de fem pilotdiagnosernas standardiserade vårdförlopp 
under 2015?  

 Hur tänker landstinget tillse att det vårdadministrativa systemet går att använda för uppföljning av den 
ledtid som ska följas nationellt? 

 Hur avser landstinget definiera ansvar och aktiviteter för att utveckla och införa stödprocesser för att följa och 
följa upp standardiserade vårdförlopp i landstingens IT-stöd? 

 Hur avser landstinget planera för införande av fler standardiserade vårdförlopp 2016? 
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Ett arbete har startats med målet att utforma handlingsplanen för nationell satsning på 
kortare väntetider i cancervården. Arbetet drivs av Jarl Torgerson och Bo Hallin och utförs 
under februari och mars 2015.  
 
Prové har fått i uppdrag att tillsammans med Jarl Torgerson framarbeta ett internt underlag 
till svaren på de två frågeställningar som ovan är i kursiv stil. Harald Grönkvist, SKL har 
förtydligat de två frågeställningarna enligt nedan:  
 

 Hur tänker landstinget tillse att det vårdadministrativa systemet går att använda för uppföljning av den 
ledtid som ska följas nationellt? 

o Hur tänker landstinget tillse att det vårdadministrativa systemet går att använda för 
uppföljning av den ledtid som ska följas nationellt? 

o Hur avser landstinget definiera ansvar och aktiviteter för att utveckla och införa 
stödprocesser för att följa och följa upp standardiserade vårdförlopp i landstingens 
IT-stöd? 

 Hur avser landstinget definiera ansvar och aktiviteter för att utveckla och införa stödprocesser för att följa och 
följa upp standardiserade vårdförlopp i landstingens IT-stöd? 

o Ska beskriva vad regionen behöver göra för att kunna hantera vårdförloppen och 
dess mätpunkter på längre sikt.  

o Ska beskriva hur landstinget tänker när större processer ska införas med fler 
patienter och när koordinatorsrollen är etablerad. Hur man ska ta sig från ett nuläge 
till ett idealt läge med resurseffektiva processer.  

o Frågan handlar både om kommunikation, arbetssätt och IT-stöd. 

 
Denna förstudierapport utgör underlaget till svaren på de två kursiva frågorna.  
 
Provés konsulter i uppdraget är Cecilia Träff och Viktoria Flodihn/Anna Jensen.  
 
 

2. GENOMFÖRANDE 

Utgångspunkten i genomförandet i Provés uppdrag var följande två frågeställningar: 

 Hur tänker landstinget tillse att det vårdadministrativa systemet går att använda för 
uppföljning av den ledtid som ska följas nationellt? 

 Hur avser landstinget definiera ansvar och aktiviteter för att utveckla och införa 
stödprocesser för att följa och följa upp standardiserade vårdförlopp i landstingens IT-stöd? 

 
Övergripande tidplan för uppdraget kan studeras nedan. 
 

 
 

VGR - RCC v 6 v 7 v 8 v 9 v 10

Förstudie standardiserat vårdförlopp inom cancervården 02-feb 09-feb 16-feb 23-feb 02-mar

Planering

Steg 1: Insamling information

Steg 2: Analys och sammanställning

Steg 3: Leverans
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Under steg 1, Insamling information, har uppdraget haft dialog och möten med följande 
personer: 

 Ali Khatami, tf Kvalitetsdirektör SU 

 Anders Lindgren, HSA område Uppföljning och analys 

 Birna Höjgaard, ELVIS-förvaltare NU-sjukvården 

 Eric Holmberg, Regionalt cancercentrum Väst 

 Harald Grönkvist, SKL 

 Helena Brändström, SKL 

 Ingegerd Kempe, Samordnande Objektspecialist Vårdadministrativ Process VGR IT 

 Kristina Högberg, Väntetidssamordnare NU-sjukvården 

 Martin Beran, Processägare Huvud-Halscancer 

 Martin Ekelund, VGR IT (BI) 

 Per Sjöli, HSA område Uppföljning och analys/Regionalt cancercentrum Väst 

 Sara Ribacke, HSA område Uppföljning och analys 

 
Prové har planerat, drivit och dokumenterat samtliga möten.  
 
Förstudien har också tagit del av nedanstående dokument. 
 
Inleveranser från SKL: 

 Kortinfo_väntetidsatsning_150126_final_bil1 (Helena Brändström) 

 ÖK 2015 Kortare väntetider i cancervården_bil2 (Helena Brändström) 

 Stand_vårdförlopp_5pilotdiagnoser_bil3 (Helena Brändström) 

 Varjedagräknas_ÖKväntetider_baspresentation1_25jan15_bil4 (Helena Brändström) 

 ÖKcancer15_informationsunderlag_26jan15_bil5 (Helena Brändström) 

 
Inleveranser från HSA/RCC: 

 Frågeställningar förstudie (Sara Ribacke/Per Sjöli) 

 Diagnostiserade per vecka (Per Sjöli) 

 Inneliggande vid diagnos (Per Sjöli) 

 Ledtider standardiserat vårdförlopp cancervård (Per Sjöli) 

 Jmf inca_femdiag mot alla remisser (Per Sjöli) 

 Genomgång av tidspunkt för diagnos och ’Vem gör vad’ (Per Sjöli) 

 System cancerremisser (Per Sjöli) 

 
Under steg 2, Analys och sammanställning, genomfördes två arbets- och analysmöten 
tillsammans med Jarl Torgerson. Prové har planerat, drivit och dokumenterat analysmötena 
och sammanställt denna förstudierapport.  
 
Leverans av förstudien genomfördes vid möte den 2 mars 2015. Vid leveransmötet deltog 
följande personer:  

 Nils Conradi, Regionalt cancercentrum Väst 

 Marie Röllgårdh, HSA område Uppföljning och analys 

 Bo Hallin, Regionalt cancercentrum Väst 
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 Jarl Torgerson, Regionalt cancercentrum Väst/HSA område Uppföljning och analys 

 

3. INFORMATIONSINSAMLING 

Under det första arbetsmötet identifierades ett antal frågor att besvara i förstudien inför det 
efterföljande arbetet med att utforma handlingsplanen för nationell satsning på kortare 
väntetider i cancervården. Nedan listas de frågor som använts som underlag på intervjuer 
och arbetsmöten i förstudien.  
 
Frågor avseende mätpunkten ’välgrundad misstanke om cancer’: 

 Exakta definitionen av mätpunkten? 

 När uppstår mättidpunkten? Remissdatum? Stämpeln/taggning? 

 Hur säkerställa enhetligt användande av KVÅ-kod? 

 Nya definitioner/koder för att följa ledtider mm? 

 Kan fältet för KVÅ-kod (Elvis) användas för registrering? Sparas datum, vilket datum? 

 Hur sker avförandet av ”inte längre misstänkta” patienter? Datum? 

 Av dem som fick cancerdiagnos, hur många hade inte hanterats i standardprocessen? Ska 
dessa mätas? 

 Hur exportera data?  

 Var sammanföra från olika system? Vilken teknisk plattform?  

 Vem ”äger” systemen? 

 Var uppstod misstanken? Primärvård, annan klinik, privat, egenremiss osv. 

 
Frågor avseende mätpunkten ’start av behandling’: 

 Stödjer kvalitetsregister alla typer av behandlingsstarter? Op, cytostatika, palliativ? 

 Finns det en entydig definition? 

 Vet man vilka åtgärder som kan komma ifråga?  

 Kan vi avläsa alla behandlingsstarter? 

 
Frågor avseende gap mellan dagens IT-stöd och arbetssätt och de standardiserade 
vårdförloppen: 

 Är det en inmatningsfråga eller en IT-teknikfråga? 

 Hur ser patientprocessen ut idag? 

 Vad är kritiskt för framgång i införandet?   

 Är koordinatorsfunktionen lösningen? 

 
En sammanställning över svaren på frågorna återfinns i bilaga 1: Sammanställning insamlad 
information. 
 
Under det andra arbetsmötet genomfördes en övning för att skapa en bild över möjliga 
framtida arbetsflöden och IT-stöd avseende de standardiserade vårdförloppen och den 
tänkbara vägen dit. Följande frågor diskuterades på arbetsmötet: 

 Vilka arbetsflöden och IT-stöd för dem finns kring en patient med ’välgrundad misstanke 
om cancer’ år 2016 respektive 2020 inom VGR? 
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 Hur har vi kommit dit? Vilka steg har VGR tagit för att komma till dessa arbetsflöden och 
IT-stöd? 

 
Resultatet av diskussionen redovisas i bilaga 1: Sammanställning insamlad information.  
 
Pga den snäva tidplanen för denna förstudie har den insamlade informationen inte 
kvalitetssäkrats med respektive informationslämnare. Bearbetningen av insamlad information 
ligger till grund för slutsatser och rekommendation i nästa kapitel, men redovisas inte 
separat.   
 

4. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATION 

4.1 Kortsiktig IT-lösning 

Inom VGR pågår ett initiativ som heter ’Framtidens vårdinformationsmiljö’. Tidplanen för 
detta initiativ överensstämmer inte med den snäva nationella tidplanen för införandet av 
standardiserade vårdförlopp, vilket ställer krav på en framtagning av en kortsiktig IT-lösning 
för de standardiserade vårdförloppen.  
 
Förstudien har visat att befintliga vårdadministrativa system på kort sikt går att använda för 
uppföljning av de mätpunkter och den ledtid som skall följas nationellt. Den 
rekommenderade kortsiktiga IT-lösningen innebär att mätpunkten ”välgrundad misstanke 
om cancer” hämtas ur ELVIS/SURF och mätpunkterna ”cancerdiagnos” och ”start av 
behandling” hämtas från Kvalitetsregistret (INCA). Det kommer finnas vissa skillnader i 
registrering och utsökning av data ur systemen, beroende på om vårdflödet är med eller utan 
filterfunktion. Regionala KVÅ-koder behöver införas för att registrera ”Välgrundad 
misstanke om cancer”  
 
Den kortsiktiga IT-lösningen skall utformas på ett sådant sätt att den fungerar för samtliga 
av de fem standardiserade vårdflödena som omfattas av denna förstudie. Det kommer finnas 
vissa skillnader i registrering och utsökning av data ur systemen, beroende på om vårdflödet 
är med eller utan filterfunktion. Vidare antas att IT-lösningen kommer att fungera för de 10 
standardiserade vårdförlopp som, enligt SKL, kommer att tillkomma under 2016. 
 
Rekommenderat nästa steg avseende den kortsiktiga IT-lösningen är att starta ett projekt 
omfattande ett IT-spår och ett verksamhetsspår.  
 
IT-spåret omfattar utformning av analysdatabasens tekniska lösning. En viktig del i arbetet 
blir att genomföra ett funktionstest/Proof of Concept (PoC) för respektive flöde.  
 
En annan viktig uppgift för IT-spåret är att skapa en analysdatabas för väntetider i 
cancervården, där extrahering och analys görs av data från ELVIS/SURF och INCA som 
sedan skickas till SKL. Dessa data kommer också analyseras av VGR för internt 
kvalitetsutvecklingsarbete.  Data som kommer att exporteras ur ELVIS/SURF och INCA 
ägs av VGR. Det kommer att finnas flera intressenter till denna databas inom VGR. Den 
enhet inom VGR som kommer att arbeta med att tolka och översätta SKLs krav på 
uppföljning är Koncernavdelning Data och Analys, och förstudien rekommenderar därför att 
ägandet av analysdatabasen placeras hos VGR Koncernavdelning Data och Analys.  
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Vidare bör arbetet fastställa analytisk design och innehålla en dialog med grupper som 
arbetar med referensmodeller och informationsmodeller så att redan befintliga regionala 
definitioner och uträkningar om möjligt kan användas. Följande funktioner/roller bör vara 
representerade i det fortsatta arbetet: VGR Koncernavdelning Data och Analys, relevant 
bransch/objekt, processägare, Elvis-förvaltare, INCA-förvaltare och den blivande 
koordinatorsfunktionen.  
 
Förstudien förutser inga stora IT-utvecklingsbehov för denna kortsiktiga lösning. Dock 
kommer krävas t ex införande av nya regionala KVÅ-koder för registrering av ”välgrundad 
misstanke om cancer” (VMC) i ELVIS.  
 
För att skapa bra förutsättningar för det fortsatta arbetet med den kortsiktiga IT-lösningen 
har förstudien inlett en dialog med Regionala väntetidsgruppen som är beredningsgrupp för 
Rakel, som kommer att vara beslutsforum för införandet av de nya regionala KVÅ-koder 
som krävs.  
 
Verksamhetsspåret omfattar utformning av tillhörande roller och arbetssätt som stödjer 
standardiserade vårdflöden, samt arbete med kommunikation och förankring för att 
underlätta det kommande införandet. Här ingår bl a införandet av koordinatorsfunktionen 
på samtliga berörda sjukhuskliniker. Arbetet i verksamhetsspåret bör utformas i samråd med 
linjechefer samt processägaren för respektive vårdflöde. 
 
Den 15 mars tillgängliggör RCC i samverkan en mobilapp för de standardiserade 
vårdförloppen. Appen kommer innehålla de detaljerade beskrivningarna av de 
standardiserade vårdförloppen, och är tänkt att fungera som ett stöd i införandet. I appen 
kommer det finnas länkar till det nationella vårdprogrammet. Det kommer vara möjligt med 
regionala tillämpningar i appen, något som vilar under respektive regionalt RCCs ansvar. 
Förstudien föreslår att verksamhetsspåret tar fram nödvändiga regionala komplement och 
anpassningar till RCC i samverkans mobilapp. 
 
Den kortsiktiga lösningen beskrivs även i bilaga 2 Förstudie av datafångst gällande 
standardiserade vårdförlopp 1.0.ppt. 
 

4.1.1 Koordinatorsfunktionen 

Registreringen av mätpunkterna kommer ske på olika sätt i de olika vårdflödena, beroende 
på om flödet har en filterfunktion eller ej. För att säkerställa kvalitet i data som extraheras 
och analyseras är det viktigt att det finns en utpekad funktion som ansvarar för att 
registreringen av mätpunkterna sker på rätt sätt i respektive flöde. Förstudien förordar därför 
etablering av en koordinatorsfunktion på varje sjukhusklinik i de utpekade processerna. En 
koordinatorsfunktion finns i viss mån redan etablerad i vårdflödena för Huvud och 
halscancer.  Respektive sjukhusklinik och vårdprocess ansvarar för att bemanna och etablera 
koordinatorsfunktionen på lämpligt sätt. De personer som bemannar koordinatorfunktionen 
är att betrakta som nyckelpersoner i införandet av den kortsiktiga IT-lösningen för de fem 
utpekade vårdflödena.  
 

4.2 Långsiktig IT-lösning 

Det patientadministrativa systemet Elvis har en begränsad kvarvarande livslängd. Detta är ett 
av skälen till att en mer långsiktig IT-lösning krävs för uppföljning av de standardiserade 



9 

 

vårdförloppen. Vidare ligger Elvis till grund för bl a fakturering och det ursprungliga syftet 
med Elvis är inte, enligt förstudiens uppfattning, att följa patientens flöde genom 
vårdprocessen. Journalsystemet Melior innehåller förmodligen all relevant data. Dock är 
Melior en textbaserad journal med scannade remisser som bygger på olika slags mallar. 
Mängden data som kan extraheras ur Melior är mycket begränsad.  
 
Förstudien rekommenderar att ett arbete påbörjas för att utforma en framtida långsiktig IT-
lösning för patientadministration som fungerar och upplevs som ett stöd i införande, 
uppföljning och förbättring av de standardiserade vårdförloppen.  
 
Den långsiktiga IT-lösningen skall vara ett stöd för patientens flöde genom vårdprocessen. 
Vidare skall lösningen fånga flera intermediära mätpunkter och kunna mäta ingående ledtider 
i de standardiserade vårdförloppen. Det är också önskvärt att lösningen möjliggör bokningar 
hos t ex röntgen och fungerar som ett stöd för koordinatorerna att få processen att flöda 
effektivt. Ytterligare önskemål som framkommit är elektroniska remisser och ett elektroniskt 
journalsystem. Förstudien har uppfattat att de senare funktionaliteterna (dvs. 
röntgenbokningar, eletroniska remisser och journaler) hanteras av ett pågående projekt som 
heter Framtidens vårdinformationssystem. 
 
Rekommendationen är att beredning och utformning av en långsiktig IT-lösning för hela 
VGR görs i samverkan med relevant bransch/objekt. Inom VGR pågår just nu byggandet av 
en vårdadministrativ analysplattform som har som mål att kunna leverera flera olika 
lösningar. Grundplattformen innehåller regiongemensamma namn, definitioner, beräkningar 
och regler men lösningarna kan ändå bli specifika för sin målgrupp och sitt syfte. I arbetet 
med att utforma den långsiktiga IT-lösningen är det viktigt att samverka med pågående 
initiativ för den vårdadministrativa grundplattformen och även kravställa och skapa dialog 
med t ex Framtidens vårdinformationsmiljö, Navet (integrationsplattform för regionen), 
Regionalt tjänstekontrakt, NPÖ (nationell patientöversikt) etc. 
 
Arbetet med den långsiktiga IT-lösningen bör innehålla två delar med olika tidshorisont och 
komplexitet. Den första kortsiktigare delen handlar om att utvärdera befintliga IT-system 
och dess data, dvs vilka ledtider fångas redan idag och/eller är möjliga att fånga med hjälp av 
mindre anpassningar.  Den andra delen i arbetet handlar om att hitta en ideal IT-lösning med 
tillhörande processtöd för de standardiserade vårdförloppen.  
 

4.2.1 Koordinatorsfunktionen 

Personerna inom koordinatorfunktionen kan lämpligen agera ambassadörer och 
förändringsledare för införandet av ytterligare standardiserade vårdflöden och vara 
kravställare på en framtida långsiktig IT-lösning.  
 

4.3 Nästa steg 

Förstudiens rekommendationer på arbete i nästa steg omfattar både den kortsiktiga och den 
långsiktiga IT-lösningen.  
 

 Rekommenderat nästa steg avseende den kortsiktiga IT-lösningen är att starta ett projekt 
omfattande ett IT-spår och ett verksamhetsspår 

 Rekommenderat nästa steg avseende den långsiktiga IT-lösningen är att starta en förstudie 
där arbetet kan delas in i två delar med olika tidshorisont och komplexitet: 
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o På kort sikt utvärdera möjligheterna i befintliga IT-system och dess data 

o På längre sikt utforma ett idealt IT- och processtöd för standardiserade vårdförlopp 
inom cancervården 

 

4.3.1 Frågor för fortsatt arbete 

Nedan exempel på frågor att reda ut i det fortsatta arbetet: 

 Hur skilja på datum för ”välgrundad misstanke om cancer” (VMC) för de olika inflödena av 
Prostatacancer (semifilterfunktion)? 

 Hur hantera egen vårdbegäran i processer utan filter? (Beslut om VMC måste fattas hos 
specialist?) 

 Hur skall privata vårdgivare och vårdgivare utanför regionen registrera VMC i de fall de 
själva gör utredning och diagnos? 

 Skall det finnas ett gränssnitt i analysdatabasen för att kunna ta in information från privata 
sjukhus/specialistenheter/vårdgivare utanför regionen? Skall detta vara primärinformation 
eller skall den gå via RCC? 

 Finns all önskvärd data från ELVIS tillgänglig i SURF i samtliga databaser på alla sjukhus? 

 Vilken funktionalitet kan delas med andra ledtidsprojekt? 

 … 

 

4.4 Framgångsfaktorer i införande av standardiserade 

vårdförlopp och IT-lösning 

Under förstudien har framkommit synpunkter och erfarenheter rörande införandet av de 
standardiserade vårdförloppen med tillhörande IT-lösning. En viktig framgångsfaktor för ett 
lyckat införande är ett tydligt ledarskap från VGRs ledning. Det handlar om att tydligt peka 
på vikten av införandet av de standardiserade vårdförloppen och föreslagen IT-lösning. Den 
snäva nationella tidplanen ger inte utrymme att avvakta framtagandet av ’Framtidens 
vårdinformationssystem’. 
 
Införandet måste ägas och drivas av linjecheferna i verksamheten, dvs. sjukhusdirektörer, 
områdeschefer, verksamhetsenhetschefer etc. Det är viktigt att linjecheferna tillför de 
resurser som krävs t ex för etablering av koordinatorfunktionen. Ett lyckat införande kräver 
också nära samarbete med och engagemang från bland annat sektorsråd, processägare, 
vårdprocessgrupper och vårdprogramgrupper.  
 
Som i allt förändringsarbete så är kommunikation och förankring avgörande viktigt för ett 
lyckat införande. Det handlar om målgruppsanalys, utformning av kommunikationsplan och 
genomförande av kontinuerliga riktade kommunikations- och förankringsinsatser under hela 
införandefasen.  
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