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Redovisning	  av	  införandet	  av	  standardiserade	  vårdförlopp	  2015	  i	  
Västra	  Götalandsregionen	  
	  
Sammanfattning	  
Västra	  Götalandsregionen	  har	  infört	  de	  fem	  första	  standardiserade	  vårdförloppen	  (SVF)	  
i	  vårdpraxis	  den	  1	  september	  2015.	  Ett	  omfattande	  informations-‐‑	  och	  förberedelsear-‐‑
bete	  har	  genomförts	  under	  våren	  2015.	  Arbetsorganisationer	  har	  etablerats	  och	  former	  
för	  arbetet	  har	  utvecklats	  på	  regional	  och	  lokal	  nivå.	  I	  arbetet	  har	  representanter	  för	  
regionens	  hälso-‐‑	  och	  sjukvårdsförvaltningar,	  privata	  vårdgivare	  och	  patientföreträdare	  
deltagit.	  Regionen	  har	  på	  olika	  sätt	  underlättat	  verksamheternas	  införande	  av	  SVF,	  ge-‐‑
nom	  en	  fortlöpande	  information	  och	  kommunikation,	  genom	  utveckling	  av	  gemen-‐‑
samma	  arbetsformer	  och	  riktlinjer	  för	  införandet	  samt	  genom	  att	  fördela	  de	  statliga	  
medlen	  för	  att	  etablera	  stödjande	  strukturer	  m	  m	  på	  sjukhusen.	  
	  
Under	  september	  månad	  har	  hittills	  drygt	  200	  vårdförlopp	  startats.	  För	  närvarande	  kan	  
inte	  uppgifter	  om	  antalet	  vårdförlopp	  som	  har	  avslutats	  med	  första	  behandling	  eller	  till	  
följd	  av	  andra	  skäl	  redovisas.	  Pågående	  utveckling	  av	  mätsystem	  innebär	  att	  regionen	  
från	  november	  månad	  ska	  kunna	  tillhandahålla	  ledtidsuppföljningar	  i	  enlighet	  med	  nat-‐‑
ionella	  önskemålen.	  
	  
Parallellt	  med	  införandet	  av	  de	  fem	  första	  vårdförloppen	  pågår	  planeringen	  inför	  2016	  
och	  införande	  av	  ytterligare	  vårdförlopp.	  En	  utmaning	  i	  införandet	  av	  de	  fem	  första	  för-‐‑
loppen	  har	  varit	  att	  nå	  ut	  med	  information	  till	  alla	  tusentals	  berörda.	  En	  annan	  utmaning	  
har	  varit	  att	  skapa	  förutsättningar	  för	  införandet	  under	  den	  korta	  tid	  som	  har	  funnits	  för	  
förberedelser.	  Hur	  ledtider	  och	  kvalitet	  kan	  optimeras	  i	  respektive	  vårdförlopp	  har	  varit	  
och	  är	  fortsatt	  en	  central	  fråga.	  Ytterligare	  en	  utmaning	  har	  varit	  och	  är	  hur	  eventuella	  
undanträngningseffekter	  ska	  kunna	  minimeras.	  
	  
En	  viktig	  framgångsfaktor	  har	  varit	  den	  gemensamma	  prioriteringen	  av	  införandet	  som	  
politiker,	  ledningar	  och	  medarbetare	  har	  gjort	  och	  de	  gemensamma	  arbetsformer	  som	  
har	  utvecklats.	  Det	  finns	  flera	  lokala	  erfarenheter	  och	  lösningar	  som	  förtjänar	  att	  spri-‐‑
das.	  Ett	  exempel	  är	  de	  lokala	  arbetsorganisationer	  som	  har	  etablerats	  med	  berörda	  che-‐‑
fer	  och	  processledare	  och	  som	  har	  tydliga	  mandat	  att	  fatta	  beslut	  för	  att	  underlätta	  infö-‐‑
randet.	  Sjukhusen	  lyfter	  fram	  vårdförloppskoordinatorer	  och	  lokala	  processledare	  som	  
nyckelgrupper	  för	  införandet.	  Etableringen	  av	  förbokade	  tider	  har	  lett	  till	  snabbare	  ut-‐‑
redningar	  och	  positiva	  patientreaktioner.	  	  
	  
De	  standardiserade	  vårdförloppen	  som	  ska	  införas	  under	  2016	  är	  betydligt	  fler	  än	  2015	  
och	  flera	  av	  dem	  gäller	  stora	  patientgrupper.	  Detta	  blir	  en	  stor	  utmaning	  samtidigt	  som	  
ett	  fortsatt	  utvecklingsarbete	  behöver	  ske	  inom	  de	  fem	  första	  vårdförloppen.	  Konkur-‐‑
rensen	  om	  de	  begränsade	  resurserna	  inom	  radiologi,	  patologi,	  operation,	  strålbehand-‐‑
ling	  m.m.	  kommer	  att	  skärpas	  ytterligare	  och	  kan	  leda	  till	  undanträngningseffekter	  för	  
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flera	  patientgrupper.	  Stora	  utmaningar	  blir	  att	  kompetensförsörja	  och	  att	  skapa	  tillräck-‐‑
lig	  kapacitet	  i	  alla	  berörda	  vårdförlopp	  för	  att	  korta	  ledtider	  och	  minimera	  undanträng-‐‑
ningseffekter.	  Införandet	  av	  de	  nya	  vårdförloppen	  kommer	  att	  ställa	  krav	  på	  priorite-‐‑
ringar,	  en	  konstruktiv	  dialog	  och	  gemensamma	  arbetssätt,	  lokalt,	  regionalt	  och	  nationellt	  
för	  att	  skapa	  förutsättningar	  för	  att	  kunna	  korta	  ledtiderna	  för	  patienterna.	  
 
Bakgrund	  
Västra	  Götalandsregionen	  (VGR)	  beslöt	  i	  mars	  2015	  att	  delta	  i	  det	  nationella	  projektet	  
om	  införande	  av	  standardiserade	  vårdförlopp	  i	  cancervården	  år	  2015	  -‐‑	  2018.	  En	  region-‐‑
al	  handlingsplan	  för	  införandet	  utarbetades	  och	  fastställdes	  i	  mars	  2015.	  Av	  handlings-‐‑
planen	  framgår	  att	  utförarna	  har	  ansvaret	  för	  att	  implementera	  SVF	  i	  sina	  verksamheter.	  
De	  standardiserade	  vårdförloppen	  införs	  genom	  hälso-‐‑	  och	  sjukvårdens	  linjeorganisat-‐‑
ion,	  det	  vill	  säga	  genom	  cheferna	  i	  hälso-‐‑	  och	  sjukvårdsförvaltningarna	  och	  de	  privata	  
vårdgivarna	  och	  deras	  organisationer.	  En	  arbetsorganisation	  för	  införandet	  med	  repre-‐‑
sentanter	  för	  förvaltningarna,	  privata	  vårdgivare	  och	  patientföreträdare	  har	  skapats.	  
RCC	  väst	  har	  fått	  i	  uppdrag	  att	  samordna	  och	  stödja	  införandet	  av	  de	  standardiserade	  
vårdförloppen	  i	  VGR.	  Hälso-‐‑	  och	  sjukvårdsstyrelsen	  fattade	  beslut	  i	  juni	  om	  användning-‐‑
en	  av	  de	  statliga	  medlen	  2015.	  Här	  nedan	  följer	  en	  beskrivning	  av	  arbetet	  med	  införan-‐‑
det	  av	  de	  standardiserade	  vårdförloppen	  till	  och	  med	  september	  2015	  i	  enlighet	  med	  de	  
frågor	  (se	  kursiv	  stil)	  som	  har	  ställts	  av	  den	  nationella	  nivån.	  Redovisningen	  har	  utarbe-‐‑
tats	  gemensamt	  av	  RCC	  väst	  och	  utförarna	  i	  VGR.	  
	  
Information	  och	  förankring	  i	  verksamheten	  

1.   Hur har landstinget/regionen informerat och fört dialog om SVF inom verksamheter-
na i syfte att skapa förankring och ett effektivt införande av de fem pilotdiagnosernas 
SVF? 
	  

Västra	  Götalandsregionen	  började	  med	  stöd	  av	  RCC	  väst	  informera	  om	  införandet	  av	  
standardiserade	  vårdförlopp	  under	  hösten	  2014.	  Sedan	  dess	  har	  arbetet	  pågått	  för	  att	  
kommunicera	  SVF	  till	  olika	  målgrupper	  i	  VGR.	  RCC	  väst	  utarbetade	  en	  kommunikations-‐‑
plan	  våren	  2015	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  det	  fortsatta	  arbetet	  på	  regional	  nivå	  och	  är	  
även	  ett	  underlag	  för	  förvaltningarnas	  information	  och	  kommunikation.	  Varje	  hälso-‐‑	  och	  
sjukvårdsförvaltning	  och	  privat	  vårdgivare	  ansvarar	  för	  informationen	  om	  SVF	  inom	  den	  
egna	  verksamheten	  och	  RCC	  svarar	  för	  den	  regionövergripande	  informationen	  
	  
Ett	  stort	  antal	  både	  större	  och	  mindre	  informationsmöten	  om	  SVF	  har	  genomförts	  på	  
den	  regionala	  nivån	  liksom	  utbildningar	  och	  seminarier	  där	  SVF	  tas	  upp.	  RCC	  väst	  har	  
även	  skapat	  en	  hemsida	  om	  SVF	  som	  uppdateras	  kontinuerligt.	  Vidare	  har	  RCC	  väst	  ord-‐‑
nat	  en	  första	  regiongemensam	  utbildning	  av	  vårdförloppskoordinatorer	  och	  ett	  lärande-‐‑
seminarium	  för	  de	  urologiska	  vårdförloppen.	  Primärvården	  har	  informerats	  genom	  ny-‐‑
hetsbrev	  och	  trycksaker	  om	  SVF	  som	  har	  sänts	  ut	  till	  alla	  200	  vårdcentralerna	  i	  VGR	  för	  
att	  nämna	  några	  exempel.	  Under	  september	  –	  november	  genomförs	  tio	  utbildningsdagar	  
runt	  om	  i	  VGR	  för	  att	  informera	  allmänläkarna	  i	  regionen	  om	  utvecklingen	  av	  cancervår-‐‑
den.	  En	  stor	  del	  av	  utbildningsdagarna	  ägnas	  åt	  införandet	  av	  SVF.	  
Utförarna	  har	  informerat	  sina	  verksamheter	  genom	  sina	  linjeorganisationer	  från	  led-‐‑
ningsgrupper	  genom	  chefer	  till	  medarbetare	  på	  APT	  och	  vid	  särskilda	  möten.	  Både	  
muntlig	  och	  skriftlig	  information	  har	  använts.	  Några	  förvaltningar	  har	  skapat	  projektor-‐‑
ganisationer	  för	  införandet	  och	  dessa	  har	  även	  en	  central	  roll	  i	  kommunikationsarbetet.	  
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Samtidigt	  har	  de	  regionala	  processägarna	  informerat	  verksamheterna	  om	  SVF	  genom	  
sina	  regionala	  vårdprocessgrupper	  och	  genom	  möten	  med	  lokala	  chefer	  och	  medarbe-‐‑
tare.	  Indikationer	  finns	  på	  att	  alla	  berörda	  medarbetare	  inte	  har	  blivit	  tillräckligt	  infor-‐‑
merade	  och	  att	  ett	  fortsatt	  kommunikationsarbete	  behövs	  för	  att	  komplettera	  redan	  ge-‐‑
nomförda	  informationsinsatser.	  Införandet	  av	  SVF	  kommer	  även	  framöver	  att	  kräva	  en	  
fortlöpande	  dialog	  inom	  och	  mellan	  de	  verksamheter	  som	  arbetar	  med	  SVF	  samt	  mellan	  
den	  lokala	  och	  regionala	  nivån	  i	  organisationen.	  
	  

2.   Hur har landstinget/regionen samverkat med regionala cancercentrum (RCC) under 
införandet av SVF och vilka erfarenheter kan ni dela med er av inför 2016 års arbete?  
	  

Västra	  Götalandsregionen	  har	  ett	  nära	  samarbete	  med	  RCC	  väst	  när	  det	  gäller	  införandet	  
av	  de	  standardiserade	  vårdförloppen.	  Hälso-‐‑	  och	  sjukvårdsdirektören	  har	  givit	  RCC	  väst	  
i	  uppdrag	  att	  samordna	  och	  stödja	  införandet	  av	  SVF	  i	  VGR.	  Koncernledningsgrupp	  
hälso-‐‑	  och	  sjukvård	  är	  styrgrupp	  för	  arbetet	  med	  SVF.	  I	  gruppen	  ingår	  regiondirektören,	  
hälso-‐‑	  och	  sjukvårdsdirektören	  och	  förvaltningscheferna	  för	  hälso-‐‑	  och	  sjukvården.	  RCC	  
väst	  har	  hittills	  samarbetat	  med	  många	  medarbetare	  i	  VGR	  inom	  ramen	  för	  sitt	  uppdrag.	  
	  
Ett	  nära	  samarbete	  mellan	  regionledningen	  och	  ledningarna	  för	  sjukhus,	  primärvård	  
(både	  offentliga	  och	  privata),	  samt	  patientföreträdare	  har	  stor	  betydelse	  för	  införandet	  
av	  SVF.	  Ledningarnas	  stöd	  har	  underlättat	  arbetet	  och	  samarbetet	  genererar	  bättre	  be-‐‑
slutsunderlag	  vid	  utformning	  av	  handlingsplaner,	  uppföljning	  m	  m.	  Samarbetet	  bör	  fort-‐‑
sätta	  och	  fördjupas	  inför	  2016.	  
	  
Involvering	  

1.   Hur har landstinget/regionen involverat patientrepresentanter i arbetet med SVF?	  	  
	  

RCC	  väst	  har	  utvecklat	  former	  för	  patientmedverkan	  både	  i	  patientens	  egna	  vård	  och	  i	  
utvecklingen	  av	  cancervården.	  Metoder	  och	  kompetens	  finns	  för	  att	  stödja	  verksamheter	  
som	  vill	  utveckla	  patientmedverkan	  i	  vården.	  Patientföreträdare	  ingår	  i	  de	  regionala	  
vårdprocessgrupper	  som	  bland	  annat	  arbetar	  med	  regionala	  medicinska	  riktlinjer.	  Ett	  
patient-‐‑	  och	  närståenderåd	  har	  etablerats.	  Rådet	  har	  i	  uppdrag	  att	  komma	  med	  förslag	  
och	  synpunkter	  på	  hur	  cancervården	  kan	  utvecklas.	  Två	  representanter	  ur	  rådet	  ingår	  i	  
projektgruppen	  för	  införande	  av	  standardiserade	  vårdförlopp	  i	  VGR	  och	  deltar	  aktivt	  i	  
dialog	  och	  utformning	  av	  beslutsunderlag,	  uppföljning	  av	  införandet	  m	  m.	  
	  
Utförarna	  har	  kommit	  olika	  långt	  när	  det	  gäller	  att	  engagera	  patientföreträdare	  i	  arbetet	  
med	  vårdens	  utveckling.	  Ett	  exempel	  är	  Sahlgrenska	  Universitetssjukhuset	  där	  patient-‐‑
representanter	  deltar	  i	  arbetet	  med	  utveckling	  av	  värdebaserad	  vård	  inom	  bland	  annat	  
prostatacancervården.	  Dessa	  patientföreträdare	  deltar	  även	  i	  arbetet	  med	  införandet	  av	  
SVF.	  På	  Södra	  Älvsborgs	  sjukhus	  finns	  en	  sjukhusövergripande	  process	  för	  patienter	  
med	  prostatacancer.	  Den	  SVF-‐‑ansvariga	  läkaren	  har	  nyligen	  intervjuat	  patienter	  om	  hur	  
vården	  kan	  utvecklas.	  Synpunkter	  från	  patienterna	  kommer	  användas	  för	  förbättringar	  
av	  vårdförloppet.	  För	  övrigt	  har	  inte	  patientföreträdare	  involverats	  i	  arbetet	  med	  vård-‐‑
förloppen	  ännu.	  Det	  finns	  således	  en	  förbättringspotential	  när	  det	  gäller	  patientmedver-‐‑
kan	  i	  vårdens	  utveckling	  i	  VGR	  och	  införandet	  av	  SVF	  kan	  ge	  goda	  möjligheter	  till	  ökad	  
patientmedverkan	  och	  förbättringar	  av	  aktuella	  vårdförlopp.	  
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2.   Hur har landstinget/regionen involverat representanter från de privata vårdgivarna i 
arbetet med SVF? 
	  

Information	  om	  standardiserade	  vårdförlopp	  har	  kommunicerats	  med	  privata	  vårdgi-‐‑
vare,	  bland	  annat	  genom	  information	  i	  Branschrådet	  för	  privata	  vårdgivare	  i	  VGR	  och	  
genom	  besök	  hos	  de	  största	  privata	  vårdgivarna.	  RCC	  väst	  har	  informerat	  om	  SVF	  i	  flera	  
medicinska	  sektorsråd	  i	  VGR	  bland	  annat	  sektorsrådet	  i	  allmänmedicin	  där	  representan-‐‑
ter	  för	  privat	  primärvård	  ingår.	  Representanter	  för	  de	  största	  privata	  vårdgivarna,	  Capio	  
Lundby	  sjukhus	  och	  Carlanderska	  sjukhuset,	  deltar	  i	  arbetet	  i	  projektgruppen	  för	  infö-‐‑
rande	  av	  standardiserade	  vårdförlopp	  i	  VGR.	  	  
	  
Privata	  vårdgivare,	  som	  Capio	  Lundby	  sjukhus	  och	  Carlanderska	  sjukhuset,	  svarar	  för	  
delar	  av	  cancervården	  i	  regionen.	  De	  har	  därför	  möjlighet	  att	  ta	  del	  av	  de	  statliga	  medlen	  
2015	  i	  VGR	  för	  att	  underlätta	  införandet	  av	  SVF.	  Flera	  privata	  vårdgivare	  inom	  urologi	  
har	  deltagit	  i	  ett	  regionalt	  lärandeseminarium	  under	  september	  där	  underlag	  för	  det	  
fortsatta	  arbetet	  med	  de	  båda	  vårdförloppen	  togs	  fram.	  
	  
Förvaltningarna	  och	  deras	  verksamheter	  har	  regelbundna	  kontakter	  med	  privata	  vård-‐‑
givare	  både	  vid	  samverkansmöten	  och	  utbildningstillfällen	  och	  även	  i	  samarbetet	  med	  
enskilda	  patienter.	  Sjukhusen	  har	  möten	  med	  primärvården,	  både	  den	  offentliga	  och	  
privata,	  om	  gemensamma	  frågor.	  Vid	  några	  av	  dessa	  möten	  under	  2015	  har	  införandet	  
tagits	  upp,	  bland	  annat	  remissrutiner	  och	  överföringar	  av	  patienter.	  Det	  har	  även	  skett	  
särskilda	  möten	  om	  SVF.	  	  Ett	  exempel	  är	  NU-‐‑sjukvården	  där	  information	  om	  införandet	  
av	  SVF	  har	  getts	  inom	  samverkansgruppen	  PVNU	  (primärvården	  och	  NU-‐‑sjukvården)	  
där	  privata	  vårdgivare	  ingår.	  En	  återkommande	  dialog	  om	  SVF	  planeras	  i	  detta	  forum.	  
Ett	  annat	  exempel	  är	  verksamhetschefen	  för	  urologi	  på	  Sahlgrenska	  Universitetssjukhu-‐‑
set	  som	  har	  tagit	  initiativ	  till	  möte	  med	  privatpraktiserande	  urologer.	  
   
Stöd	  till	  verksamheternas	  utvecklingsarbete	  

1.   Hur har stödet inom landstinget/regionen sett ut för införandet av välgrundad miss-
tanke i primärvården och den specialiserade vården? 

Regionen	  har	  kommunicerat	  information	  om	  standardiserade	  vårdförlopp	  och	  välgrun-‐‑
dad	  misstanke	  som	  start	  i	  respektive	  vårdförlopp	  till	  förvaltningar	  och	  privata	  vårdgi-‐‑
vare.	  Många	  informationsmöten,	  både	  större	  och	  mindre,	  har	  genomförts	  om	  SVF.	  RCC	  
väst	  har	  genom	  de	  regionala	  processägarna	  informerat	  om	  det	  medicinska	  innehållet	  
och	  gällande	  ledtider	  i	  sina	  regionala	  vårdprocessgrupper	  och	  vid	  andra	  möten	  med	  
verksamhetsföreträdare.	  Förvaltnings-‐‑	  och	  verksamhetsledningarna	  har	  fört	  informat-‐‑
ionen	  vidare	  och	  organiserat	  arbetet	  med	  införande	  av	  välgrundad	  misstanke	  inom	  sina	  
verksamheter.	  	  
	  
VGR	  har	  använt	  de	  statliga	  medlen	  2015	  för	  att	  stödja	  verksamheternas	  införande	  av	  
standardiserade	  vårdförlopp.	  Det	  gäller	  bland	  annat	  till	  etablering	  av	  kooordinators-‐‑
funktioner,	  lokala	  processledare	  och	  införande	  av	  förbokade/reserverade	  tider	  till	  bild-‐‑	  
och	  funktionsmedicin	  samt	  första	  behandling	  för	  respektive	  vårdförlopp,	  se	  vidare	  un-‐‑
der	  rubriken	  Ekonomi	  nedan.	  
	  

-   Vilka första observationer har ni gjort avseende effekter utifrån patient- och verk-
samhetsperspektiv efter införande av SVF?	  
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Med	  tanke	  på	  den	  korta	  tid	  som	  har	  förflutit	  sedan	  de	  standardiserade	  vårdförloppen	  
har	  införts	  så	  har	  begränsade	  effekter	  kunnat	  observeras.	  Det	  har	  visat	  sig	  att	  det	  finns	  
ett	  brett	  engagemang	  i	  verksamheterna	  för	  att	  arbeta	  med	  standardiserade	  vårdförlopp.	  
Andra	  effekter	  handlar	  om	  ökad	  kunskap,	  upplevda	  svårigheter	  att	  informera	  tillräckligt,	  
att	  förändrade	  arbetssätt	  gynnar	  patienterna	  och	  identifierade	  risker	  för	  undanträng-‐‑
ningseffekter,	  se	  nedan.	  
	  	  
En	  effekt	  är	  att	  kunskapen	  successivt	  har	  ökat	  om	  SVF	  i	  berörda	  verksamheter.	  Ett	  ex-‐‑
empel	  är	  Skaraborgs	  sjukhus	  (SkaS),	  som	  framhåller	  att	  ”medvetenheten	  och	  kunskapen	  
om	  SVF	  har	  vuxit	  under	  den	  tid	  som	  vi	  arbetat	  med	  frågan.	  Alla	  de	  som	  på	  ett	  eller	  annat	  
sätt	  är	  involverade	  i	  SVF	  har	  idag	  god	  kunskap	  om	  de	  standardiserade	  vårdförloppen	  
och	  de	  krav	  som	  ställs	  på	  oss.”	  	  
	  
Patienter	  och	  närstående	  ska	  även	  nås	  av	  information	  om	  SVF	  och	  vad	  det	  betyder	  dem.	  
Från	  Alingsås	  lasarett,	  till	  exempel,	  uttalas	  ”att	  det	  är	  svårt	  att	  få	  patienterna	  så	  välin-‐‑
formerade	  som	  vi	  önskar	  trots	  att	  information	  ges”.	  	  Synpunkter	  ges	  från	  flera	  sjukhus	  
om	  att	  alla	  patienter	  inte	  önskar	  en	  snabb	  process	  utan	  vill	  ha	  betänketid.	  Samtidigt	  
finns	  observationer	  som	  anger	  att	  fasta	  röntgentider	  kan	  leda	  till	  en	  snabbare	  handlägg-‐‑
ning	  av	  berörda	  patienter	  och	  att	  ett	  förändrat	  arbetssätt	  har	  inneburit	  en	  snabbare	  
samordning	  av	  utredning,	  radiologi	  och	  operationsbokning.	  Införandet	  av	  SVF	  har	  tyd-‐‑
liggjort	  behovet	  av	  väl	  uppbyggda	  samarbeten	  med	  till	  exempel	  radiologin	  och	  patolog-‐‑
in.	  SVF	  har	  snabbat	  på	  utvecklingen,	  något	  som	  uppfattas	  som	  mycket	  positivt.	  Inom	  
bland	  annat	  urologin	  har	  den	  snabbare	  handläggningen	  lett	  positiva	  patientreaktioner.	  
	  
NU-‐‑sjukvården	  beskriver	  några	  observationer	  på	  följande	  sätt.	  ”Effekterna	  skiljer	  mellan	  
olika	  SVF.	  Vad	  gäller	  till	  exempel	  AML	  så	  har	  ingen	  förändring	  noterats	  utifrån	  att	  det	  
har	  varit	  en	  välfungerande	  process	  med	  snabba	  ledtider	  sedan	  tidigare.	  Även	  i	  processer	  
som	  sedan	  tidigare	  har	  fungerat	  väl	  avseende	  flera	  ledtider	  har	  en	  tydlig	  kvalitetsför-‐‑
bättring	  kunnat	  ses	  utifrån	  införandet	  av	  koordinatorsfunktionen,	  till	  exempel	  gäller	  
detta	  esofagus	  och	  ventrikelcancer.	  Även	  om	  det	  är	  för	  tidigt	  att	  säga	  säkert	  så	  är	  upple-‐‑
velsen	  generellt	  att	  patienterna	  uttrycker	  sig	  positivt	  över	  de	  kortare	  ledtiderna.	  Vissa	  
patienter	  anger	  dock	  att	  det	  går	  för	  fort,	  och	  vill	  inte	  ha	  erbjudna	  snabba	  tider.	  ”	  
Begreppet	  standardiserade	  vårdförlopp	  är	  nytt	  för	  alla	  som	  arbetar	  i	  cancervården,	  men	  
inte	  arbetssättet.	  Enligt	  Sahlgrenska	  Universitetssjukhuset	  har	  ”verksamhet	  kirurgi	  
Sahlgrenska	  haft	  ett	  arbetssätt	  som	  liknar	  standardiserat	  vårdförlopp	  under	  många	  år	  
med	  förbokade	  tider,	  kontaktsjuksköterska	  och	  processkoordinator	  varför	  det	  ur	  vår	  
synvinkel	  är	  svårt	  att	  se	  någon	  skillnad	  under	  de	  få	  dagar	  vi	  arbetat	  helt	  efter	  de	  nation-‐‑
ella	  riktlinjerna.	  Våra	  erfarenheter	  hittills	  är	  att	  vi	  pressat	  tiden	  till	  förstabesök	  från	  5-‐‑7d	  
till	  1-‐‑2d	  på	  de	  få	  patienter	  vi	  handlagt	  under	  dessa	  dagar.”	  
Oro	  och	  risker	  för	  undanträngningseffekter	  noteras	  från	  flera	  verksamheter	  och	  sjukhus.	  
Införandet	  av	  SVF	  ökar	  behoven	  av	  viss	  överkapacitet	  i	  berörda	  verksamheter	  för	  att	  
kunna	  tillhandahålla	  utredningar	  och	  behandlingar	  inom	  avsedd	  tid.	  Det	  kan	  leda	  till	  
senareläggning	  av	  utredningar	  och	  behandlingar	  för	  patienter	  med	  mindre	  allvarliga	  
sjukdomar.	  Ett	  exempel	  är	  Södra	  Älvsborgs	  sjukhus	  (SÄS)	  som	  beskriver	  att	  en	  hög	  till-‐‑
gänglighet	  i	  vårdförloppen	  kan	  innebära	  att	  ett	  antal	  mottagningstider	  inom	  urologin	  ej	  
kommer	  att	  kunna	  utnyttjas.	  Ett	  annat	  exempel	  är	  att	  en	  prioritering	  av	  patienterna	  i	  
vårdförloppen	  kan	  komma	  leda	  till	  undanträngningseffekter	  inom	  de	  patologiska	  verk-‐‑
samheterna.	  Samtidigt	  framhålls	  att	  allt	  kommer	  att	  göras	  för	  att	  minimera	  förväntade	  
undanträngningseffekter.	  
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2.   Hur har landstinget/regionen löst införandet av koordinatorfunktion för respektive di-
agnosspecifikt SVF? 

RCC	  väst	  har	  i	  dialog	  med	  berörda	  sjukhus	  kommit	  överens	  om	  att	  det	  ska	  finnas	  en	  ko-‐‑
ordinatorsfunktion	  för	  respektive	  vårdförlopp.	  Sjukhusen	  har	  format	  koordinatorsfunkt-‐‑
ionen	  vad	  gäller	  kompetens,	  volym	  och	  kombinationer	  med	  andra	  uppgifter	  utifrån	  de	  
lokala	  förutsättningarna.	  En	  vanlig	  kombination	  för	  vårdförlopp	  med	  ett	  mindre	  antal	  
patienter	  på	  sjukhuset	  är	  att	  sjuksköterskor	  både	  arbetar	  som	  koordinator	  och	  kontakt-‐‑
sjuksköterska.	  
	  
Sjukhusen	  har	  utsett	  koordinatorer	  för	  de	  vårdförlopp	  där	  det	  saknas	  sådana	  sedan	  tidi-‐‑
gare.	  En	  regiongemensam	  utbildning	  för	  ett	  drygt	  30-‐‑tal	  koordinatorer	  har	  genomförts	  
före	  start	  av	  vårdförloppen.	  Sjukhusen	  har	  agerat	  lite	  olika	  när	  det	  gäller	  koordinators-‐‑
funktionen.	  Där	  koordinatorsfunktioner	  har	  funnits	  sedan	  tidigare	  har	  dessa	  i	  en	  del	  fall	  
utökats	  och	  förändrats.	  Det	  finns	  sjukhus	  som	  även	  har	  tillsatt	  koordinatorer	  inom	  rönt-‐‑
gen	  och	  operation.	  Skaraborgs	  sjukhus	  har	  etablerat	  en	  övergripande	  koordinators-‐‑
funktion	  på	  sjukhuset.	  
	  

-   Hur har landstinget/regionen definierat koordinatorfunktionens uppdrag? 

Regionen	  har	  tillsammans	  med	  sjukhusen	  utarbetat	  en	  funktionsbeskrivning	  av	  koordi-‐‑
natorns	  uppdrag,	  se	  bilaga	  1	  Denna	  beskrivning	  fungerar	  som	  en	  riktlinje	  för	  sjukhusen.	  
Respektive	  sjukhus	  och	  verksamhet	  har	  vid	  behov	  kompletterat	  och	  justerat	  beskriv-‐‑
ningen.	  Många	  lokala	  funktionsbeskrivningar	  följer	  i	  stort	  den	  regiongemensamma	  rikt-‐‑
linjen.	  

-   Vid vilken tidpunkt infördes koordinatorfunktionen för respektive pilotdiagnos?  

I	  de	  flesta	  fall	  har	  koordinatorsfunktionen	  för	  respektive	  pilotdiagnos	  införts	  från	  1/9	  
2015,	  men	  i	  en	  del	  fall	  några	  månader	  tidigare.	  Det	  finns	  även	  verksamhet-‐‑
er/vårdprocesser	  som	  har	  haft	  en	  koordinatorsfunktion	  sedan	  flera	  år	  tillbaka.	  	  
	  

-   Vilka första observationer har ni gjort avseende effekter utifrån patient- och verk-
samhetsperspektiv efter införande av SVF?  

Se	  svar	  på	  sidan	  4	  ovan	  på	  motsvarande	  fråga.	  
	  

3.   Hur har landstinget/regionen löst obokade/reserverade tider för respektive pilotdia-
gnos? 

Förbokade	  eller	  reserverade	  tider	  till	  mottagning,	  bild-‐‑	  och	  funktionsmedicin	  och	  första	  
behandling	  är	  en	  viktig	  del	  av	  de	  stödjande	  strukturer	  som	  respektive	  sjukhus	  har	  eta-‐‑
blerat	  för	  införandet	  av	  SVF.	  En	  del	  av	  de	  statliga	  medlen	  2015	  har	  använts	  för	  att	  under-‐‑
lätta	  denna	  etablering.	  Sjukhusen	  har	  undersökt	  behoven	  av	  förbokade	  tider	  för	  respek-‐‑
tive	  vårdförlopp	  och	  därefter	  kommit	  överens	  mellan	  berörda	  verksamheter	  om	  antal	  
förbokade	  tider	  per	  vecka.	  Samtidigt	  är	  det	  angeläget	  att	  rutiner	  finns	  så	  att	  tider	  som	  ej	  
utnyttjas	  kan	  användas	  för	  andra	  patienter.	  På	  några	  sjukhus	  finns	  en	  rutin	  att	  ha	  ut-‐‑
rymme	  i	  tidboken	  till	  röntgen,	  operation	  eller	  cytostatikabehandling	  för	  prio	  1	  patienter.	  
Koordinatorerna	  kan	  använda	  detta	  utrymme	  för	  SVF	  patienter.	  Att	  antalet	  förbokade	  
tider	  motsvarar	  behoven	  behöver	  följas	  upp	  fortlöpande	  i	  respektive	  vårdförlopp	  och	  
justeras	  till	  följd	  av	  förändringar	  i	  patientvolymer.	  
Ett	  exempel	  på	  denna	  etableringsprocess	  är	  följande	  beskrivning	  från	  Sahlgrenska	  Uni-‐‑
versitetssjukhuset.	  ”Verksamhetscheferna	  har	  stöttat	  processledarens	  arbete	  med	  att	  
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definiera	  och	  finna	  förbokade	  tider.	  Dialoger	  har	  genomförts	  kors	  och	  tvärs	  och	  ledning-‐‑
en	  har	  stöttat	  arbetet	  med	  att	  få	  till	  förbokade	  tider.	  Logistiker	  har	  deltagit	  i	  kapacitets-‐‑
beräkningen.	  I	  många	  delar	  har	  detta	  kommit	  långt,	  men	  hur	  förbokade	  tider	  som	  inte	  
används	  ändå	  kan	  komma	  andra	  köande	  patienter	  till	  gagn,	  måste	  fortsatt	  utvecklas.	  Ev	  
undanträngningseffekter	  speciellt	  inför	  2016	  arbetar	  vi	  vidare	  med.”	  
	  

-   Vilka första observationer har ni gjort avseende effekter utifrån patient- och verk-
samhetsperspektiv efter införande av SVF?  

Se	  svar	  på	  sidan	  4	  ovan	  på	  motsvarande	  fråga.	  
Implementering	  av	  de	  fem	  standardiserade	  vårdförloppen	  

1.   Om och i så fall hur har landstinget/regionen implementerat de fem pilotdiagno-
sernas SVF under 2015? 
	  

Utförarna	  har	  med	  stöd	  av	  regionledningen	  och	  RCC	  väst	  implementerat	  de	  standardise-‐‑
rade	  vårdförloppen	  för	  de	  fem	  pilotdiagnoserna	  från	  den	  1	  september.	  Detta	  i	  enlighet	  
med	  regionens	  handlingsplan	  och	  överenskommelsen	  i	  den	  regionala	  projektgruppen	  
för	  införandet.	  Varje	  utförare	  har	  själv	  organiserat	  införandet	  inom	  sina	  verksamheter.	  
Vårdförloppen	  fungerar	  inte	  optimalt	  från	  den	  1/9	  och	  kan	  inte	  heller	  förväntas	  göra	  
det,	  utan	  ett	  fortsatt	  utvecklingsarbete	  behövs	  för	  att	  optimera	  ledtider	  och	  kvalitet	  i	  
utredningarna	  fram	  till	  första	  behandling.	  
	  
Här	  följer	  några	  exempel	  på	  utförarnas	  arbete	  med	  implementeringen.	  	  
Skaraborgs	  sjukhus	  har	  implementerat	  de	  fem	  aktuella	  vårdförloppen	  och	  har	  utarbetat	  
en	  strategi	  för	  det	  fortsatta	  införandearbetet.	  Till	  stöd	  för	  arbetet	  har	  sjukhuset	  etablerat	  
ett	  SVF	  råd	  där	  berörda	  verksamhetschefer,	  chefsläkare	  och	  utvecklingschef	  samt	  pro-‐‑
cesschefer	  ingår.	  
	  
Sahlgrenska	  Universitetssjukhusets	  ledningsgrupp	  har	  valt	  att	  sköta	  införandet	  av	  för-‐‑
loppen	  via	  linjeorganisationen.	  De	  har	  givit	  verksamhetschefer	  inom	  de	  specialiteter	  
som	  vårdkedjan	  berör	  uppgiften	  att	  fortlöpande	  stödja	  processledaren	  i	  arbetet	  med	  att	  
definiera	  patientens	  väg	  och	  arbeta	  med	  standardisering	  av	  rutiner,	  förboka	  tider	  för	  
radiologi,	  patologi,	  operation	  och	  strålbehandling.	  
	  
Capio	  Lundby	  sjukhus	  har	  betydande	  patientvolymer	  inom	  de	  urologiska	  vårdförloppen.	  
I	  den	  urologiska	  verksamheten	  har	  en	  lokal	  processgrupp	  bildats	  som	  arbetar	  med	  att	  
etablera,	  standardisera	  och	  förbättra	  processen.	  Förbättrade	  kommunikationskanaler	  
finns	  nu	  mellan	  urologimottagning,	  operationsplanering,	  radiologi	  och	  PAD/Cyt	  lab.	  Det	  
har	  hittills	  bland	  annat	  lett	  till	  en	  effektivare	  samordnad	  planering	  av	  patienternas	  vård.	  
NU-‐‑sjukvården	  anger	  att	  samtliga	  delar	  av	  SVF	  är	  implementerade,	  men	  systemen	  behö-‐‑
ver	  fortsatt	  utvärderas	  och	  förbättras	  för	  att	  uppnå	  samtliga	  ledtider.	  Alla	  överenskom-‐‑
melser	  om	  till	  exempel	  förbokade	  tider	  är	  heller	  inte	  fullt	  ut	  genomförda	  i	  praktiken.	  De	  
finns	  dock	  i	  plan	  och	  arbetas	  med	  kontinuerligt.	  
SÄS	  har	  infört	  de	  fem	  vårdförloppen.	  Arbetet	  följs	  upp	  regelbundet	  med	  linjechefer,	  ko-‐‑
ordinatorer	  och	  SVF-‐‑ansvariga	  läkare.	  En	  grupp	  med	  samordnings-‐‑	  och	  stödfunktion	  har	  
etablerats	  för	  att	  stötta	  verksamheterna	  och	  arbeta	  sjukhusövergripande	  med	  de	  stan-‐‑
dardiserade	  vårdförloppen.	  
	  

Inkludera om möjligt följande i beskrivningen:  
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-   Hur många patienter har startat utredning i respektive SVF efter beslut om väl-
grundad misstanke (ange tidsperiod 2015)? 

-   Hur många av de patienter som utretts med SVF har fått diagnosen: 
-   Hur många patienter inom respektive SVF har avslutats genom start av behand-

ling? 
-   Hur många patienter har avslutat SVF av annan anledning exempelvis av medi-

cinska skäl eller annat? 
-   Finns delar av SVF som inte implementerats och hur ser tidplanen ut för att det 

ska genomföras?  
 
Samtliga	  fem	  vårdförlopp	  har	  implementerats	  i	  vårdpraxis	  från	  den	  1	  september.	  I	  slutet	  
av	  september	  har	  standardiserade	  vårdförlopp	  startats	  för	  drygt	  200	  patienter.	  Svar	  på	  
antalet	  patienter	  som	  har	  fått	  diagnos	  och	  där	  vårdförlopp	  har	  avslutats	  kommer	  att	  
kunna	  redovisas	  med	  start	  i	  november	  då	  utdata	  på	  regionnivå	  planeras	  vara	  tillgängliga	  
för	  analys	  och	  rapportering.	  	  
	  
Samtliga	  fem	  vårdförlopp	  har	  införts	  från	  1	  september	  enligt	  regionens	  handlingsplan.	  
Flera	  av	  förloppen	  kräver	  fortsatt	  utvecklingsarbete	  för	  att	  optimera	  vårdförloppen	  och	  
uppnå	  angivna	  ledtider	  som	  finns	  i	  de	  nationella	  vårdförloppsbeskrivningarna.	  
	  

-   Finns det rutiner för överföring utan fördröjning av patient till behandlande enhet 
när denna är annan än utredande? 

	  
Rutiner	  finns	  för	  överföring	  av	  aktuella	  patienter	  som	  bygger	  på	  tidigare	  etablerade	  re-‐‑
missrutiner.	  Det	  som	  tillkommit	  är	  tydliga	  remissmottagare	  för	  respektive	  vårdförlopp	  
och	  sjukhus,	  koordinatorer	  för	  respektive	  vårdförlopp	  som	  kan	  kontaktas	  vid	  behov	  och	  
att	  remisser	  ska	  faxas	  till	  remissmottagaren.	  Förändringarna	  har	  tillkommit	  för	  att	  sä-‐‑
kerställa	  att	  remissen	  kommer	  rätt	  och	  att	  överföringen	  sker	  utan	  fördröjning.	  Multidi-‐‑
sciplinära	  konferenser	  (MDK)	  används	  i	  ökad	  utsträckning	  för	  att	  underlätta	  överföring	  
av	  patienter	  i	  takt	  med	  att	  dessa	  utvecklas	  till	  att	  omfatta	  allt	  fler	  patienter.	  Införandet	  
av	  IT-‐‑systemet	  Sieview,	  som	  innebär	  att	  mottagande	  enhet	  digitalt	  kan	  ta	  del	  av	  den	  me-‐‑
dicinska	  information	  om	  aktuell	  patient,	  som	  den	  remitterande	  enheten	  har.	  Det	  ger	  en	  
bättre	  patientsäkerhet	  och	  medicinskt	  underlag	  för	  den	  mottagande	  enheten	  och	  under-‐‑
lättar	  även	  överföringen.	  
	  
En	  kvarstående	  fråga	  är	  att	  registrering	  av	  mätpunkter/ledtider	  inte	  förs	  över	  med	  
automatik	  mellan	  utredande	  och	  behandlade	  enhet.	  Det	  får	  i	  dagsläget	  göras	  manuellt	  
för	  varje	  patient	  genom	  personlig	  kontakt	  mellan	  koordinatorerna	  på	  de	  aktuella	  enhet-‐‑
erna.	  	  
	  
Uppföljning	  av	  ledtider	  och	  indikatorer	  i	  vårdadministrativa	  system	  
	  

1.   Hur har landstinget/regionen tillsett att SVF från välgrundad misstanke till start av 
behandling går att följa i de vårdadministrativa systemen? Finns åtgärder som ska 
genomföras för att uppföljningen ska kunna ske och hur ser tidplanen för dessa ut?  

 
2.   Vilka av de nationella ledtiderna kan redovisas via vårdadministrativt system för SVF 

vid rapportskrivandet? 
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Inför	  införandet	  av	  SVF	  har	  baslinjemätningar	  genomförts	  baserat	  på	  information	  från	  
aktuella	  kvalitetsregister.	  Dessa	  mätningar	  ger	  en	  bild	  av	  ledtidssituationen	  i	  de	  berörda	  
förloppen	  innan	  införandet	  av	  SVF	  och	  ger	  utgångspunkter	  för	  uppföljning	  och	  förbätt-‐‑
ringsarbete.	  	  
	  
Då	  informationen	  i	  kvalitetsregisterna	  och	  eftersläpningen	  av	  inrapporterad	  information	  
varierar	  stort	  mellan	  olika	  diagnoser	  sker	  registrering	  av	  ledtider	  för	  SVF	  i	  det	  patient-‐‑
administrativa	  systemet	  Elvis.	  Mätpunkterna	  som	  rapporteras	  in	  för	  respektive	  vårdför-‐‑
lopp	  är	  1)	  Remissbeslut	  Välgrundad	  Misstanke	  om	  Cancer	  samt	  2)	  Start	  av	  första	  be-‐‑
handling	  alternativt	  3)	  Avslut	  av	  förlopp.	  Denna	  registrering	  påbörjades	  den	  1/9	  i	  sam-‐‑
band	  med	  införandet	  av	  SVF	  i	  regionen.	  Som	  en	  förberedelse	  inför	  starten	  den	  1/9	  har	  
de	  nya	  KVÅ-‐‑koderna	  införts	  och	  vårdpersonal	  utbildats	  i	  hur	  registrering	  ska	  ske.	  Därut-‐‑
över	  har	  en	  instruktionsfilm	  utvecklats	  som	  stöd	  för	  registreringsansvariga.	  
 
För berörda privata vårdgivare som inte använder det patientadministrativa systemet Elvis 
utarbetas särskilda rapporteringsrutiner för de patienter som utreds enligt SVF-förloppet 
och/eller får sin behandling hos en privat vårdgivare. Om behandling sker på offentlig vår-
denhet sker registrering av ledtiderna i ELVIS av mottagande enhet.  Ambitionen är att pri-
vatvårdens patienter ska ingå i den samlade regionala uppföljningen. Capio Lundby sjukhus 
har lagt in aktuella KVÅ-koder i sjukhusets journalsystem/patientadministrativa system 
Cosmic. 
 
Flera frågor har tagits upp om hur registrering ska ske av patienter i de aktuella vårdförloppen 
bland annat under den första koordinatorsutbildningen. Ett exempel är hur patienter som vill 
ha betänketid och därmed inte kommer att följa angivna ledtider i vårdförloppen ska registre-
ras. Det har framförts att det skulle behövas en ”pausknapp” i registreringen utifrån patient-
vald väntan. Frågor som denna kräver kompletterande dialog och tydliggöranden utöver ge-
nomförda utbildningsinsatser samt utarbetad manual och instruktionsfilm för registreringen. 
Det är viktigt att fortsatt arbeta med dessa frågor för att kvaliteten och jämförbarheten av regi-
strerade data ska bli så god som möjligt. 
 
Under hösten 2015 utvecklas de analys-, databas och uppföljningslösningar som krävs för att 
följa utvecklingen av vårdförloppens ledtider på nationell, regional och lokal nivå. Till grund 
för dessa lösningar ligger kravdialoger med berörda parter i regionen samt riktlinjerna från 
SKL.  Målet är att angivna nationella ledtider ska kunna redovisas med start i november 2015. 

 
Ansvar	  och	  aktiviteter	  för	  att	  IT-‐	  stöd	  blir	  funktionellt	  

1.   Hur har landstinget/regionen utvecklat de stödprocesser som behövs för att följa och 
följa upp SVF i respektive IT-stöd?  

Arbetet	  med	  att	  utforma	  en	  lösning	  för	  registrering	  har	  pågått	  fram	  till	  införandet	  av	  
vårdförloppen.	  Det	  system	  som	  har	  valts	  för	  registrering	  är	  som	  tidigare	  har	  nämnts	  det	  
patientadministrativa	  systemet	  Elvis.	  Då	  förändringar	  planeras	  i	  vårdadministrativa	  sy-‐‑
stem	  framöver,	  däribland	  Elvis,	  har	  projektet	  förutom	  att	  utveckla	  en	  omedelbar	  lösning	  
för	  registrering	  även	  utrett	  registreringsfrågan	  i	  ett	  längre	  perspektiv.	  Denna	  utredning	  
pågår	  under	  hösten	  och	  ska	  redovisas	  vid	  årsskiftet	  2015/2016.  
	  
Införandet	  av	  fler	  standardiserade	  vårdförlopp	  2016	  

1.   Hur har landstinget/regionen planerat för införandet av fler SVF 2016?  
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Arbetet	  under	  2015	  har	  lagt	  grunden	  för	  det	  fortsatta	  arbetet	  med	  införandet	  av	  fler	  SVF	  
2016	  och	  framåt.	  På	  regional	  nivå	  har	  en	  arbetsorganisation	  etablerats	  med	  represen-‐‑
tanter	  för	  berörda	  förvaltningar,	  privata	  vårdgivare,	  regionala	  processägare	  m	  fl.	  Ett	  ar-‐‑
betssätt	  har	  utvecklats	  med	  nulägesbeskrivningar,	  handlingsplaner,	  prioriterad	  använd-‐‑
ning	  av	  statliga	  medel	  och	  uppföljning	  av	  införandet	  med	  förändringar	  av	  ledtider	  m	  m.	  
Det	  sker	  en	  kontinuerlig	  utvärdering	  av	  arbetssätt	  och	  arbetsorganisation	  med	  syfte	  att	  
fortlöpande	  förbättra	  införandet	  av	  nya	  SVF	  de	  kommande	  åren.	  
	  

2.   Hur har landstinget/regionen samverkat och löst övergångar för patienter som går 
över landstingsgränserna?  

Överföring	  av	  patienter	  sker	  på	  vedertaget	  sätt	  med	  remiss	  som	  vid	  behov	  kompletteras	  
med	  personlig	  kontakt	  mellan	  koordinatorer.	  Det	  gäller	  både	  vid	  överföringar	  av	  patien-‐‑
ter	  från	  och	  till	  VGR.	  Från	  Region	  Halland	  till	  VGR	  överförs	  för	  närvarande	  patienter	  
inom	  två	  av	  vårdförloppen,	  huvud-‐‑halscancer	  samt	  matstrups-‐‑	  och	  magsäckscancer.	  
Remisserna,	  märkta	  med	  SVF,	  rätt	  KVÅ-‐‑kod	  samt	  datum	  för	  välgrundad	  misstanke	  faxas	  
till	  respektive	  remissmottagare	  på	  Sahlgrenska	  Universitetssjukhuset.	  
 
Utmaningar	  och	  åtgärder	  	  

1.   Vilka har varit de stora utmaningarna vid införandet av de fem första SVF och hur har 
ni hanterat dem? 

Införandet	  av	  de	  fem	  första	  vårdförloppen	  har	  inneburit	  flera	  utmaningar.	  En	  stor	  utma-‐‑
ning	  har	  varit	  att	  informera	  alla	  tusentals	  berörda	  medarbetare	  på	  sjukhusen	  och	  i	  pri-‐‑
märvården	  om	  SVF	  och	  skapa	  förståelse	  för	  vad	  ett	  införande	  innebär	  för	  nuvarande	  
prioriteringar	  och	  arbetssätt.	  Prioriteringar	  behöver	  omprövas,	  nya	  arbetssätt	  och	  ruti-‐‑
ner	  behöver	  utvecklas.	  Samtidigt	  har	  många	  berörda	  varit	  motiverade	  att	  arbeta	  för	  att	  
korta	  ledtiderna	  och	  att	  införa	  de	  fem	  första	  vårdförloppen.	  Många	  har	  upplevt	  att	  tiden	  
har	  varit	  knapp	  för	  förberedelser	  för	  införandet.	  Trots	  detta	  anser	  förvaltningarna	  att	  
införandet	  har	  skett	  enligt	  plan	  men	  att	  ett	  fortsatt	  systematiskt	  kommunikations-‐‑	  och	  
utvecklingsarbete	  behöver	  ske	  för	  att	  skapa	  delaktighet	  och	  engagemang	  i	  det	  fortsatta	  
arbetet.	  
	  
En	  annan	  stor	  utmaning	  har	  varit	  att	  skapa	  förutsättningar,	  utöver	  kunskaper	  och	  moti-‐‑
vation,	  för	  införandet	  med	  nuvarande	  utgångsläge.	  En	  situation	  där	  sjukvården	  har	  ett	  
högt	  kapacitetsutnyttjande	  samtidigt	  som	  det	  finns	  svårigheter	  med	  kompetensförsörj-‐‑
ningen,	  brist	  på	  ändamålsenliga	  IT-‐‑stöd	  och	  de	  ekonomiska	  förutsättningarna	  är	  be-‐‑
gränsade.	  Att	  politiker,	  ledningar	  och	  medarbetare	  i	  denna	  situation	  har	  valt	  att	  satsa	  på	  
att	  införa	  standardiserade	  vårdförlopp	  är	  mycket	  positivt	  och	  hoppfullt	  för	  det	  fortsatta	  
arbetet.	  Tillgången	  till	  statliga	  medel	  har	  underlättat	  införandet	  av	  de	  fem	  första	  vård-‐‑
förloppen.	  En	  fortlöpande	  prioritering	  av	  införandet	  och	  ett	  gemensamt	  arbete,	  lokalt,	  
regionalt	  och	  nationellt,	  för	  att	  skapa	  förutsättningar	  för	  införandet	  är	  viktiga	  fram-‐‑
gångsfaktorer	  i	  det	  fortsatta	  arbetet.	  	  
	  
Det	  finns	  flera	  konkreta	  utmaningar	  som	  behöver	  hanteras.	  Ledtiderna	  i	  de	  standardise-‐‑
rade	  vårdförloppen	  behöver	  upplevas	  realistiska	  att	  genomföra	  i	  praktiken.	  Ett	  exempel	  
är	  SVF	  cancer	  i	  urinblåsa	  och	  urinvägar	  där	  PAD-‐‑svar	  från	  patologin	  ska	  lämnas	  inom	  
fyra	  dagar.	  Något	  som	  många	  berörda	  upplever	  stora	  svårigheter	  med	  att	  genomföra	  
praktiskt.	  Det	  är	  viktigt	  med	  en	  väl	  fungerade	  dialog	  om	  de	  standardiserade	  vårdförlop-‐‑
pens	  innehåll	  innan	  de	  fastställs	  på	  nationell	  nivå.	  Andra	  utmaningar	  är	  variationer	  i	  
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patientflöde	  och	  kapacitetsplanering	  för	  att	  möta	  dessa	  variationer.	  	  En	  central	  fråga	  är	  
hur	  ledtider	  och	  kvalitet	  kan	  optimeras	  i	  respektive	  vårdförlopp.	  Ett	  fortsatt	  gemensamt	  
utvecklingsarbete	  i	  berörda	  verksamheter	  kommer	  att	  krävas.	  Hur	  kan	  ledningarna	  på	  
bästa	  sätt	  stödja	  detta	  utvecklingsarbete?	  En	  fortlöpande	  uppföljning	  och	  dialog	  om	  re-‐‑
sultat	  och	  förutsättningar	  kommer	  att	  vara	  en	  viktig	  del	  i	  denna	  process.	  Ytterligare	  en	  
utmaning	  är	  hur	  undanträngningseffekter	  ska	  kunna	  minimeras	  till	  följd	  av	  införandet	  
av	  SVF.	  
	  

2.   Vilka goda exempel på lösningar har ni erfarenhet av från införandet under 2015? 
 

De	  fem	  första	  vårdförloppen	  har	  nyligen	  införts	  och	  ett	  omfattande	  utvecklingsarbete	  
pågår	  för	  att	  förbättra	  vårdprocesserna	  och	  korta	  nuvarande	  ledtider.	  I	  denna	  situation	  
är	  det	  för	  tidigt	  att	  göra	  en	  samlad	  bedömning	  av	  goda	  exempel	  på	  lösningar,	  men	  det	  
finns	  flera	  erfarenheter	  som	  kan	  noteras	  för	  fortsatt	  analys	  och	  lärande.	  En	  central	  fram-‐‑
gångsfaktor	  så	  här	  långt	  är	  den	  gemensamma	  prioritering	  av	  införandet	  av	  standardise-‐‑
rade	  vårdförlopp	  som	  politiker,	  ledningar	  och	  medarbetare	  har	  gjort	  och	  det	  gemen-‐‑
samma	  arbetssätt	  för	  införandet	  som	  har	  utvecklats	  på	  regional	  nivå.	  
	  
När	  sjukhusen	  beskriver	  sina	  erfarenheter	  finns	  flera	  goda	  exempel	  som	  förtjänar	  att	  
spridas.	  Sjukhusen	  har	  framhållit	  att	  skapandet	  av	  en	  gemensam	  organisation	  för	  infö-‐‑
randet	  inom	  sjukhuset	  är	  en	  viktig	  faktor.	  En	  organisation	  där	  berörda	  chefer	  och	  pro-‐‑
cessledare	  ingår	  och	  som	  har	  tydliga	  mandat	  att	  fatta	  beslut	  om	  införandet.	  Vidare	  att	  de	  
lokala	  processledare	  som	  finns	  för	  respektive	  vårdförlopp	  har	  tydliga	  uppdrag	  och	  ett	  
fortlöpande	  stöd	  från	  berörda	  verksamhetschefer	  och	  sjukhusledningen.	  Vårdförlopps-‐‑
koordinatorerna	  har	  lyfts	  fram	  som	  en	  nyckelgrupp	  för	  att	  patienterna	  ska	  få	  utredning-‐‑
ar	  och	  första	  behandling	  i	  enlighet	  med	  angivna	  ledtider.	  Det	  finns	  exempel	  på	  patienter	  
som	  snabbt	  har	  överförts	  mellan	  utredande	  och	  behandlande	  sjukhus.	  
	  
Flera	  har	  framhållit	  erfarenheten	  av	  att	  en	  konstruktiv	  dialog	  mellan	  verksamheterna	  i	  
vårdförloppen	  har	  kunnat	  genomföras	  för	  att	  lösa	  behoven	  av	  snabb	  tillgång	  röntgen	  och	  
andra	  undersökningar	  i	  form	  av	  förbokade	  tider	  och	  ibland	  andra	  lösningar.	  Här	  har	  
goda	  erfarenheter	  från	  tidigare	  processarbete	  varit	  viktiga.	  Det	  finns	  flera	  exempel	  på	  att	  
kommunikationsvägar	  har	  förenklats	  och	  förtydligats	  bland	  annat	  genom	  tillkomsten	  av	  
koordinatorer	  och	  att	  de	  etablerar	  ett	  gemensamt	  kontaktnät.	  Det	  kan	  även	  handla	  om	  
mycket	  konkreta	  saker	  som	  tillkomsten	  av	  en	  direkttelefon	  till	  en	  cytoskopienhet.	  Ex-‐‑
terna	  aktörer	  kan	  även	  bidra	  med	  viktiga	  erfarenheter.	  Ett	  exempel	  är	  ett	  mastersarbete	  
på	  Chalmers	  tekniska	  högskola	  som	  har	  visat	  på	  flera	  möjliga	  förbättringar	  av	  vårdpro-‐‑
cessen	  för	  huvud-‐‑halscancer.	  
	  
I	  det	  fortsatta	  utvecklingsarbetet	  kommer	  erfarenheter	  av	  goda	  exempel	  att	  lyftas	  
fram	  som	  en	  grund	  för	  dialog	  och	  lärande.	  

3.   Vilka utmaningar ser ni inför kommande SVF 2016?	  

De	  nya	  vårdförloppen	  som	  ska	  införas	  under	  2016	  är	  betydligt	  fler	  och	  flera	  av	  dem	  gäl-‐‑
ler	  stora	  patientgrupper.	  Detta	  blir	  en	  stor	  utmaning	  att	  införa	  samtidigt	  som	  ett	  fortsatt	  
utvecklingsarbete	  behöver	  ske	  inom	  de	  fem	  första	  vårdförloppen.	  Erfarenheterna	  från	  
2015	  är	  viktiga	  att	  ha	  med	  sig	  i	  införandearbetet	  under	  2016.	  	  
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En	  viktig	  fråga	  är	  vilka	  medicinska	  åtgärder	  som	  kommer	  att	  ingå	  i	  respektive	  vårdför-‐‑
lopp	  och	  vad	  som	  kommer	  att	  ligga	  före	  vårdförloppet.	  Hur	  kriterierna	  för	  välgrundad	  
misstanke	  kommer	  utformas	  påverkar	  direkt	  antalet	  patienter	  som	  kommer	  att	  ingå	  i	  
vårdförloppet	  och	  vilken	  utredningskapacitet	  som	  behöver	  tillhandahållas.	  Det	  är	  av	  
stor	  vikt	  att	  respektive	  vårdförlopp	  har	  genomarbetade	  kriterier	  för	  välgrundad	  miss-‐‑
tanke.	  
	  
Konkurrensen	  om	  de	  begränsade	  resurserna	  inom	  radiologi,	  patologi,	  operation,	  strål-‐‑
behandling	  m	  m	  kommer	  att	  skärpas	  ytterligare	  och	  kan	  leda	  till	  undanträngningseffek-‐‑
ter	  för	  flera	  patientgrupper.	  Stora	  utmaningar	  här	  blir	  att	  kompetensförsörja	  och	  skapa	  
tillräcklig	  kapacitet	  i	  alla	  berörda	  vårdförlopp	  för	  att	  korta	  ledtider	  och	  samtidigt	  mini-‐‑
mera	  undanträngningseffekter.	  	  
	  
Införandet	  av	  de	  nya	  vårdförloppen	  kommer	  att	  ställa	  ytterligare	  krav	  på	  prioriteringar,	  
en	  konstruktiv	  dialog	  och	  gemensamma	  arbetssätt	  lokalt,	  regionalt	  och	  nationellt	  för	  att	  
skapa	  förutsättningar	  för	  att	  kunna	  uppnå	  de	  nationella	  ledtidsmålen.	  
 
Ekonomi	  
Ge en översiktlig bild av hur stimulansmedlen har använts (exempelvis projektmedel, medel 
för åtgärdande av tillgänglighet och andra utmaningar, medel för införande av koordinators-
funktion) och vad återstående stimulansmedel kommer att användas till. Hur mycket medel 
från 2015 kommer att överföras till 2016? 

Under	  2015	  har	  VGR	  möjlighet	  att	  få	  ta	  del	  av	  69	  mnkr	  av	  statliga	  medel	  för	  att	  stödja	  
införandet	  av	  SVF.	  VGR	  har	  genom	  beslut	  i	  juni	  2015	  valt	  att	  använda	  de	  statliga	  medlen	  
för	  stödja	  införandet	  av	  de	  fem	  första	  vårdförloppen	  genom	  att	  fördela	  dem	  på	  fyra	  ty-‐‑
per	  av	  aktiviteter.	  Dessa	  är	  stödjande	  strukturer,	  kompetensförsörjning,	  utredning	  och	  
utveckling	  av	  system	  för	  uppföljning	  av	  ledtider	  samt	  informations-‐‑	  och	  utbildningsin-‐‑
satser.	  Till	  grund	  för	  denna	  fördelning	  ligger	  dels	  en	  inventering	  av	  flaskhalsar	  i	  vårdför-‐‑
loppen	  som	  respektive	  sjukhus	  har	  genomfört	  och	  dels	  en	  dialog	  under	  våren	  2015	  med	  
projektgruppen	  för	  införandet.	  Den	  samlade	  bedömningen	  är	  att	  den	  beslutade	  använd-‐‑
ningen	  av	  de	  statliga	  medlen	  väsentligt	  underlättar	  införandet	  av	  dem	  fem	  vårdförlop-‐‑
pen.	  
	  
Huvuddelen	  av	  de	  statliga	  medlen	  2015	  cirka	  40	  mnkr	  har	  använts	  för	  att	  etablera	  stöd-‐‑
jande	  strukturer	  på	  berörda	  sjukhus.	  I	  de	  stödjande	  strukturerna	  ingår	  etablering	  av	  
koordinatorsfunktioner	  och	  processledarfunktioner	  för	  respektive	  vårdförlopp	  och	  
sjukhus.	  Vidare	  ingår	  förbokade/reserverade	  tider	  till	  bild-‐‑	  och	  funktionsmedicin	  och	  
första	  behandling	  enligt	  behov	  i	  respektive	  vårdförlopp.	  Därtill	  kommer	  att	  patologin	  
förbinder	  sig	  att	  redovisa	  provsvar	  inom	  angiven	  ledtid	  i	  respektive	  vårdförlopp.	  De	  
sjukhus	  som	  har	  etablerat	  dessa	  stödjande	  strukturer	  före	  den	  1/9,	  då	  de	  fem	  vårdför-‐‑
loppen	  startade,	  kan	  fakturera	  regionen	  sin	  del	  av	  medlen.	  Sjukhusen	  ska	  använda	  med-‐‑
len	  för	  finansiering	  av	  ovan	  nämnda	  strukturer	  och	  även	  för	  att	  arbeta	  av	  eventuella	  
obalanser/långa	  väntetider,	  utbildningsinsatser	  m	  m.	  
	  
En	  stor	  del	  av	  del	  av	  de	  statliga	  medlen	  2015,	  24	  mnkr,	  används	  för	  att	  finansiera	  nya	  
tjänster	  inom	  röntgen	  och	  patologi.	  Det	  gäller	  specialistläkare	  och	  ST-‐‑läkare,	  men	  även	  
biomedicinska	  analytiker	  inom	  patologi.	  VGR	  har	  åtagit	  sig	  att	  finansiera	  nya	  tjänster	  
med	  gemensamma	  medel	  fortsatt	  under	  2016.	  	  Det	  finns	  en	  osäkerhet	  om	  användningen	  



	   13	  

av	  avsatta	  medel	  för	  kompetensförsörjning	  då	  dessa	  är	  beroende	  av	  antalet	  nyanställ-‐‑
ningar	  under	  hösten.	  En	  slutlig	  uppföljning	  av	  användningen	  bör	  kunna	  ske	  i	  december.	  
	  
Vidare	  används	  cirka	  3	  mnkr	  för	  utredning	  och	  utveckling	  av	  system	  för	  uppföljning	  av	  
ledtider.	  Till	  detta	  kommer	  att	  cirka	  2	  mnkr	  används	  för	  att	  genomföra	  informations-‐‑	  
och	  utbildningsinsatser	  under	  2015.	  Här	  ingår	  bland	  annat	  tio	  utbildningsdagar	  för	  all-‐‑
mänläkare	  om	  SVF	  m	  m,	  utbildningar	  av	  vårdförloppkoordinatorer	  och	  lärandesemi-‐‑
narier	  för	  medarbetare	  i	  aktuella	  SVF.	  	  	  
	  
Sjukhusen	  beskriver	  att	  de	  använder	  erhållna	  medel	  enligt	  beslut.	  Se	  vidare	  bifogat	  be-‐‑
slut	  om	  användning	  av	  de	  statliga	  medlen	  2015	  (bilaga	  2).	  	  
 
Några	  överföringar	  till	  2016	  av	  de	  erhållna	  statliga	  medlen	  2015	  kan	  eventuellt	  bli	  aktu-‐‑
ellt	  för	  den	  del	  som	  gäller	  kompetensförsörjning,	  beroende	  av	  antalet	  nyanställningar	  
under	  hösten.	  
Sammanfattningsvis	  kan	  konstateras	  att	  tillgången	  till	  statliga	  medel	  har	  varit	  en	  viktig	  
resurs	  för	  att	  underlätta	  införandet	  av	  standardiserade	  vårdförlopp	  under	  2015.	  
	   	  



	   14	  

      Bilaga	  1	  

	  

Funktionsbeskrivning	  för	  koordinator	  till	  standardiserade	  vårdförlopp	  
	  
Uppdragets	  avgränsning	  och	  plats	  i	  organisationen	  

•   Funktionen	  benämns	  koordinator.	  
•   Koordinatorn	  har	  ett	  skriftligt	  uppdrag	  av	  verksamhetschefen,	  förvaltningschef,	  

regionledning	  eller	  motsvarande.	  

Önskvärd	  utbildning/kunskap	  
•   Relevant	  utbildning,	  såsom	  medicinsk	  sekreterare,	  undersköterska	  eller	  sjukskö-‐‑

terska.	  
•   Kunskap	  om	  den	  aktuella	  diagnosen	  och	  det	  standardiserade	  vårdförloppet.	  
•   God	  IT-‐‑vana.	  

Funktion	  
Koordinatorns	  roll	  är	  att	  boka	  in	  undersökningar	  inkluderade	  i	  de	  standardiserade	  vård-‐‑
förloppen	  samt	  följa	  tillgänglighet	  och	  aktuella	  väntetider.	  Koordinatorn	  har	  också	  en	  
roll	  att	  säkra	  att	  vårdförloppen	  följs	  och	  att	  beställda	  undersökningar	  genomförs.	  
I	  koordinatorns	  uppgifter	  ingår	  att:	  

•   Vara	  första	  kontakt	  med	  remittent.	  
•   Ta	  emot	  och	  märka	  remisser	  som	  uppfyller	  kriterierna	  för	  standardiserat	  vård-‐‑

förlopp.	  
•   Boka	  in	  tider	  för	  undersökning	  i	  enlighet	  med	  det	  standardiserade	  vårdförloppet	  

och	  tillse	  att	  undersökningstiderna	  hålls	  liksom	  att	  de	  i	  vårdförloppen	  ingående	  
undersökningarna	  görs.	  

•   Ta	  kontakt	  med	  patienten	  för	  att	  ge	  patienten	  undersökningstider	  och	  förklara	  
utredningsförloppet.	  Hänvisa	  patienten	  vidare	  till	  t.ex.	  kontaktsjuksköterska	  då	  
det	  finns	  behov	  av	  särskilt	  stöd.	  

•   Säkerställa	  aktiva	  överlämningar	  till	  andra	  vårdgivare,	  även	  över	  landstingsgrän-‐‑
ser,	  och	  informera	  patient	  härom.	  

•   Registrera	  och	  följa	  ledtider	  för	  vårdförloppen	  och	  rapportera	  vidare.	  
•   Informera	  verksamhetsansvarig	  eller	  motsvarande	  vid	  avvikelser.	  

 
Systemet med förbokade tider i utredning och behandling är en förutsättning. 
	  
Tillgänglighet	  
Koordinatorn:	  

•   är	  den	  person	  som	  remittent	  i	  första	  hand	  kontaktar	  då	  de	  har	  en	  patient	  med	  
välgrundad	  misstanke	  för	  en	  cancersjukdom	  som	  ingår	  i	  vårdförloppet.	  
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•   är	  tillgängligt	  året	  runt,	  kontorstid,	  på	  telefon,	  måndag	  –	  fredag,	  med	  direktnum-‐‑
mer	  till	  patient	  och	  närstående.	  	  

•   har	  ersättare	  vid	  frånvaro.	  
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Bilaga	  2	  
 
 
 

	  
Tjänsteutlåtande	  
Datum 2015-06-10 
Diarienummer HS 87-2015 

Ärende  10  
Västra	  Götalandsregionen	  
RCC	  väst	  
Handläggare: Bo Hallin, Jarl Torgerson 

 

 
 
Till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Införande	  av	  standardiserade	  vårdförlopp	  i	  cancervården	  i	  Västra	  Gö-‐
talandsregionen	  –	  användning	  av	  statliga	  medel	  2015	  

Förslag	  till	  beslut	  
1.   Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ställer sig bakom redovisat 

förslag till användning av statliga medel 2015 för införande 
av standardiserade vårdförlopp. 

 
2.   Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återkomma med 

redovis- ning av hur de statliga medlen har använts i regionen. 

Sammanfattning	  av	  ärendet	  
Av	  de	  statliga	  medel	  som	  finns	  för	  att	  korta	  väntetiderna	  i	  cancervården	  genom	  att	  för	  
införa	  standardiserade	  vårdförlopp	  disponerar	  Västra	  Götalandsregionen	  ca	  69	  mnkr	  
under	  2015.	  för	  insatser	  som	  underlättar	  införandet	  av	  de	  standardiserade	  vårdförlop-‐‑
pen.	  
 
Medlen	  kommer	  i	  huvudsak	  att	  användas	  till	  att	  etablera	  stödjande	  strukturer	  för	  arbe-‐‑
tet,	  genomföra	  prioriterade	  kompetensförsörjningsåtgärder	  och	  för	  etablera	  system	  för	  
att	  mäta	  nödvändiga	  ledtider. 

Fördjupad	  beskrivning	  av	  ärendet	  
Regeringen	  har	  beslutat	  om	  en	  särskild	  satsning	  under	  2015	  – 2018	  för	  att	  korta	  vänte-‐‑
tiderna	  i	  cancervården	  och	  minska	  de	  regionala	  skillnaderna.	  En	  överens-‐‑	  kommelse	  har	  
träffats	  med	  Sveriges	  Kommuner	  och	  Landsting	  (SKL)	  om	  att	  in-‐‑	  föra	  ett	  nationellt	  sy-‐‑
stem	  med	  standardiserade	  vårdförlopp	  i	  cancervården	  för	  att	  stödja	  arbetet	  med	  kortare	  
väntetider.	  Satsningen	  finansieras	  med	  cirka	  500	  mnkr	  per	  år	  under	  de	  fyra	  åren.	  
	  
Hälso-‐‑	  och	  sjukvårdsstyrelsen	  beslöt	  i	  mars	  2015	  att	  Västra	  Götalandsregionen	  (VGR)	  
ska	  delta	  i	  det	  nationella	  projektet	  och	  att	  fastställa	  en	  handlingsplan	  för	  införandet	  av	  
fem	  nationella	  vårdförlopp	  i	  cancervården	  2015.	  I	  handlingsplanen	  anges	  bland	  annat	  
att	  de	  standardiserade	  vårdförloppen	  implementeras	  genom	  hälso-‐‑	  och	  sjukvårdens	  lin-‐‑
jeorganisation,	  det	  vill	  säga	  genom	  cheferna	  i	  hälso-‐‑	  och	  sjukvårdsförvaltningarna	  och	  
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de	  privata	  vårdgivarna	  och	  deras	  organisationer.	  Hälso-‐‑	  och	  sjukvårdsdirektören	  har	  
uppdragit	  till	  RCC	  väst	  att	  samordna	  arbetet	  med	  införandet	  av	  de	  standardiserade	  vård-‐‑
förloppen	  i	  VGR.	  
 
Hälso-‐‑	  och	  sjukvårdsstyrelsen	  beslöt	  vidare	  i	  mars	  2015	  att	  ge	  hälso-‐‑	  och	  sjuk-‐‑	  vårdsdi-‐‑
rektören	  i	  uppdrag	  att	  utarbeta	  förslag	  till	  användning	  av	  de	  statliga	  med-‐‑	  len	  för	  infö-‐‑
rande	  av	  standardiserade	  vårdförlopp.	  Regeringen	  beslöt	  i	  april	  2015	  att	  tilldela	  Västra	  
Götalandsregionen	  34,7	  mnkr	  för	  ovan	  nämnda	  handlingsplan.	  Om	  regeringen	  godkän-‐‑
ner	  den	  redovisning	  om	  införande	  av	  de	  standardiserade	  vårdförloppen	  2015,	  som	  reg-‐‑
ionen	  ska	  lämna	  till	  socialdepartementet	  senast	  den	  1	  november	  i	  år,	  så	  tillkommer	  yt-‐‑
terligare	  lika	  mycket	  medel	  före	  årets	  slut.	  Det	  här	  redovisade	  förslaget	  till	  användning	  
av	  de	  statliga	  medlen	  utgår	  från	  att	  VGR	  sammanlagt	  kan	  disponera	  69,4	  mnkr	  2015	  för	  
insatser	  som	  underlättar	  införandet	  av	  de	  standardiserade	  vårdförloppen.	  
 
Förslaget innebär att de statliga medlen 2015 används till följande aktiviteter: 

 
•   Etablera stödjande strukturer i form av vårdförloppskoordinatorer, lokala 

processledare, förbokade tider till bild- och funktionsmedicin samt första 
behandling och anpassade svarstider från patologin. För detta ändamål fö- 
reslås ca 40 mnkr användas. 

•   Genomföra prioriterade kompetensförsörjningsåtgärder i form av nya ST- 
läkare, specialistläkare och biomedicinska analytiker inom patologi samt 
nya ST-läkare och specialistläkare inom radiologi. För dessa åtgärder före- 
slås ca 24 mnkr användas. Här föreslås en fortsatt ägarfinansiering med 
samma summa 2016 och att kompetensförsörjningsåtgärderna ingår i vård- 
överenskommelserna från 2017. 

•   Etablera system för att mäta nödvändiga ledtider, dels en kortsiktig lös- 
ning som ska fungera från hösten 2015 och dels att utreda en mer långsik- 
tig lösning. Till dessa åtgärder föreslås 3 mnkr avsättas. 

•   Resterande medel ca 2 mnkr föreslås reserveras huvudsakligen för plane- 
rad utbildning för vårdförloppskoordinatorer och genomförande av läran- 
deseminarier för aktuella vårdförlopp under hösten 2015. 

 
Målsättningen är att införa de fem aktuella vårdförloppen i klinisk praxis från den 
1 september 2015. 

 
En fortlöpande uppföljning av införandet av de standardiserade vårdförloppen 
kommer att ske under 2015. RCC väst får i uppdrag att gemensamt med sjukhus- 
ledningarna följa upp användningen och effekterna av de statliga medlen i respek- 
tive vårdförlopp. Sjukhusledningarna ska ta fram det underlag som behövs för 
uppföljningen. Resultaten av uppföljningen återkopplas till styrgruppen för infö- 
randet, koncernledningsgrupp hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
samt socialdepartementet. 
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Beredning	  
Förslaget till användning av de statliga medlen 2015 har utarbetats av RCC väst 
och en projektgrupp med representanter för hälso- och sjukvårdsförvaltningarna, 
patientföreträdare och representanter för privat primärvård och sjukhusvård i VGR. 
Ärendet har beretts av RCC väst, koncernstab hälso- och sjukvård och kon- 
cernledningsgrupp hälso- och sjukvård. 
 
 
Koncernstab hälso- och sjukvård 
 
 
Ann Söderström Nils Conradi 
Hälso- och sjukvårdsdirektör Chef Regionalt Cancercentrum Väst 
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