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Redovisning av införandet av standardiserade 
vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen (VGR) deltar i den nationella satsningen, år 2015-2018, på 

införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) för att korta väntetiderna i cancersjukvården. 

Under år 2015 startades de 5 första standardiserade vårdförloppen upp och under år 2016 har 

ytterligare 13 SVF införts i VGR. Införandet har varit framgångsrikt med stor uppslutning och 

engagemang från alla aktörer i vårdförloppen. I samtliga 18 SVF som införts har patienter 

startats upp och utretts färdigt enligt de givna riktlinjerna vilket visar på en lyckad 

implementering.  

Utvecklingsarbetet sker kontinuerligt och utmaningar kvarstår men ett stort arbete har redan 

gjorts av alla berörda vilket resulterat i att ledtiderna på många enheter upplevs ha kortats. 

Viktiga faktorer i detta arbete har varit de gemensamma mål som fastställts nationellt gällande 

processernas utformning och ledtider samt de statliga stimulansmedlen som exempelvis 

underlättat införandet av koordinatorer. Utöver detta har delar av stimulansmedlen 2016 

använts till kompetenssatsningar inom onkologiområdet samt till uppstarten av 5 diagnostiska 

center för hantering av patienter med allvarliga, ospecifika symptom som kan bero på cancer. 

För att sprida information om SVF-införandet till alla berörda parter samt följa utvecklingen 

har flera insatser gjorts både regionalt och lokalt. Exempel på dylika insatser är 

diagnosspecifika lärandeseminarier, SVF-kurser, primärvårdsdagar samt erfarenhetsmöten på 

regionens förvaltningar. Därutöver har information spritts via RCC Västs hemsida och 

regionala nyhetsbrev.  

För att säkerställa det viktiga patientperspektivet i arbetet med SVF är två patientföreträdare 

medlemmar i projektgruppen för införandet av SVF i VGR och patienters erfarenheter av 

vården är en stående punkt i de arrangemang som sker. Utöver detta har PREM-enkäten för 

SVF införts för de fem första vårdförloppen under året.  

Registreringen av ledtider för patienter i förloppen går bra. Under år 2016 har registrerings- 

och uppföljningslösningen utvecklats för att hantera de 13 nya förloppen och en stor satsning 

skett på information till alla nya parter som berörs av dessa och behöver kunna registrera 

ledtider. Utöver detta har ett omfattande arbete med kvalitetssäkring av informationen också 

skett. En viktig del i detta arbete har varit utvecklingen av ledtidsrapporter till berörda parter 

på olika organisationsnivåer. 

År 2017 kommer ytterligare ca 10 förlopp att införas. Detta kommer att utgöra en viktig del 

av arbetet utöver fortsatt utveckling av existerande förlopp. I takt med att arbetet i de olika 

vårdförloppen mognar ökar också intresset för att analysera ledtiderna och dess förändringar. 

För att ge verksamheterna ytterligare möjlighet att följa upp delledtiderna i respektive förlopp 

för fortsatt verksamhetsutveckling har ett ledtidsregister för detta utvecklats på 

kvalitetsregisterplattformen INCA. Verktyget kommer göras tillgängligt för samtliga förlopp i 

VGR under 2017. 
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1. Uppföljning av tidigare införda vårdförlopp 

1.1 Nuläge 

För närvarande har 18 SVF fastställts och fem av dessa infördes 2015. 

Beskriv nuläget för de fem SVF som landstinget implementerade under 2015 och 

beskriv också om utredningsgången fungerar som planerat?  

De fem SVF som startades upp under 2015 är nu väl implementerade. Primärvården har 

överlag god kännedom om förloppen och utredningsgången ligger i linje med de 

standardiserade vårdförloppen. Ökat antal fasta tider på mottagningarna för cancermisstänkta 

patienter är vanligt och även att flera undersökningar och provtagning samordnas så att de 

sker på en och samma dag. Flera anger att den gemensamma målbild som SVF ger alla 

enheter inom vården som deltar i de olika cancerförloppen underlättar deras arbete då alla 

samarbetar för ökad tillgänglighet till undersökningar och svarstider på prover med mera i 

enlighet med framtagna riktlinjer inom SVF. En avgörande faktor i SVF-arbetet utgör 

koordinatorerna som samordnar alla berörda enheter och samverkar med patienterna 

Har det förändrade arbetssättet för dessa stabiliserats? Om inte, vilka utmaningar 

kvarstår? 

Det förändrade arbetssättet har stabiliserats och är i många fall en naturlig del av det 

utvecklingsarbete som har skett på specialistenheterna redan innan införandet av SVF. Dock 

kvarstår fortsatt utvecklingsarbete för ytterligare förbättringar samt för att uppnå ledtidsmålen 

på många enheter men alla rör sig i rätt riktning. 

Några utmaningar som kvarstår är: 

 Omhändertagandet av cancerpatienter som inte faller helt inom ramarna för SVF, dvs. 

uppvisar andra symptom än de som är listade, lider av samsjuklighet eller är svåra att 

nå eller få att komma på erbjudna tider.  

 Specialistenheter som hanterar patienter från flera förlopp, exv. ÖNH enheter som 

förutom huvud-halscancer även ser patienter som visar sig tillhöra lymfomförloppet 

eller har metastaser av lungcancer eller malignt hudmelanom. I dessa fall är det ibland 

oklart exakt hur samverkan och registrering skall samordnas mellan vårdenheter. 

 Registrering av cancerpatienter som kommer in i förloppen via andra vägar än 

primärvården, exv. via akuten eller inneliggande patienter. Dessa missas ibland i SVF-

registreringen trots att de utreds och får någon av de berörda diagnoserna. Orsaken till 

detta är att utredningsförloppen i dessa fall ofta är mycket snabba eller mer 

komplicerade än i de flesta SVF-fall och att patienterna inte ses på någon av de 

ordinarie cancermottagningstiderna. 

 Överlämning av patienter mellan förvaltningar och enheter behöver fortfarande 

utvecklas ytterligare för att säkerställa att registrering sker som planerat och ledtider 

kan följas upp. 

 MDK:er ingår som en naturlig del i SVF:erna. Dessa konferenser behöver utvecklas 

ytterligare för att möjliggöra att alla berörda har möjlighet att avsätta tid för att delta i 

dessa då några specialiteter behöver delta i flera MDK:er. 

 Inom urologiförloppen är det en utmaning att antalet cancermisstänkta patienter som 

skall omhändertas och utredas snabbt har ökat markant. Trots tillskott av medel från 



3 

 

de statliga stimulansmedlen har den snabba ökningen av patienter inneburit 

svårigheter då flera enheter har svårt att få tillgång till ytterligare personal för 

mottagningar, undersökningar och hantering av patologprover. Ytterligare 

personaltillgång kräver i flertalet av dessa områden en långsiktig 

kompetenssatsning/rekryteringssatsning och eventuell omstrukturering av 

arbetsuppgifter som är svårt att verkställa inom ramarna för SVF-projektets fyra år. 

Hur har landstinget arbetat med resultatet utifrån de nationella mätpunkterna för de 

SVF som infördes 2015? 

På alla enheter som är involverade i SVF är intresset stort för ledtidsuppföljning. I VGR finns 

både detaljrapporter, för exempelvis koordinatorer, och generella översiktsrapporter, bl.a. för 

verksamhetschefer och politiker, utvecklade för ledtidsuppföljning. De enskilda enheterna kan 

se både sina egna ledtider och ledtider för andra enheter i regionen samt ”borra sig ner” i 

informationen för att följa enskilda patienter som hanterats på den egna enheten. Utöver detta 

finns ”kuber” tillgängliga där vårdenheterna kan göra egna sökningar i ledtidsregistreringarna.  

Utöver detta finns ett intresse av att kunna följa delledtider i förloppen. Många nämner att 

tiden från start av utredning till MDK/diagnosbesked är intressant samt tid från MDK till start 

av behandling. Anledningen till detta är att dessa delar av förloppet ofta görs av olika 

vårdenheter och varje enhet vill kunna följa upp den ledtid som de själva kan påverka och 

utveckla. För att ytterligare möjliggöra uppföljning av delledtider och förenkla för 

koordinatorerna att följa sina patienter aktivt i förloppen utvecklas inom VGR SVF-INCA 

registret som ett erbjudande till berörda vårdenheter. Detta register testas nu skarpt för 

urologiförloppen samt är under ytterligare utveckling för 2016 års SVF:er. 

2. Införande av de 13 nya vårdförloppen under 2016 

2.1  Införande  

Har landstinget infört samtliga 13 SVF? 

I Västra Götalands län har samtliga 13 nya SVF införts under våren 2016. I samtliga förlopp 

har patienter startats upp för utredning samt utredningar fullföljts till avslut av SVF. 

a) När började landstinget inkludera patienter i vårdförloppen?  

Uppstarten av de nya vårdförloppen skedde i två omgångar under våren 2016 enligt plan. 

Bakgrunden till uppdelningen i två startgrupper var att ge bättre förutsättningar för 

organisatoriska enheter som utför aktiviteter i flera förlopp, exv. bild- och funktionsmedicin 

samt kirurgi. Startdatum valdes också med hänsyn till att förvaltningarna skulle ha möjlighet 

att hinna utse koordinatorer och lokala processledare samt att dessa skulle ha möjlighet att få 

en ordentlig introduktion till vårdförloppen via lärandeseminarium och SVF-kurser. En viktig 

aspekt i diskussionen om startdatum var också att primärvården skulle få möjlighet att ta del 

av informationen om startkriterierna och sin roll i de olika förloppen. 
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De första av de nya vårdförloppen startades upp den 4 april 2016. Detta innefattar följande 

förlopp: 

 Bröstcancer 

 Cancer i bukspottkörteln och periampullärt 

 Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång 

 Primär levercancer 

 Maligna lymfom ( lymfkörtelcancer) 

 Myelom 

 Äggstockscancer 

Övriga nya vårdförlopp startades upp den 2 maj 2016 i VGR. Denna grupp bestod av: 

 Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer 

 Cancer utan känd primärtumör (CUP) 

 Lungcancer 

 Primära maligna hjärntumörer 

 Hudmelanom 

 Tjock- och ändtarmscancer 

b) När infördes koordinatorfunktionen för respektive vårdförlopp? 

Koordinatorsfunktionen infördes vid de berörda vårdenheterna direkt vid uppstart av 

förloppen, se datum ovan. 

c) När infördes obokade tider för respektive SVF? 

Obokade tider eller likvärdig lösning infördes i samband med uppstart av förloppen enligt 

datum ovan. 

d) Har införandet följt handlingsplanen eller har det skett justeringar? I så fall 

varför och på vilket sätt? 

 

Införandet har följt handlingsplanen. I enstaka fall har något vårdförlopp på enskilda 

enheter startats upp någon vecka efter tidplanen på grund av exempelvis brist på 

bemanning. Detta gäller t.ex. de diagnostiska center som startades upp i VGR för att 

hantera patienter med allvarliga, ospecifika symptom som kan bero på cancer. Behovet av 

rekrytering av personal har där lett till förseningar i uppstarten av något center. 

Förvaltningarna i regionen har då samarbetat för att stötta varandra i att erbjuda den 

utlovade vården. 

2.2  Stöd till utvecklingsarbete  

Hur har landstinget gett stöd till verksamheternas utvecklingsarbete med  

a) införandet av välgrundad misstanke i primärvården? 

I VGR har stöd till primärvården gällande införandet av de nya vårdförloppen skett i tät 

samverkan med de representanter från primärvården som utgör del av projektgruppen för 

införandet av SVF i regionen. Informationsinsatser har skett via nyhetsbrev samt via 

utbildningsdagar för primärvården gällande de nya vårdförloppen, där specialister för de 
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olika berörda områdena har deltagit. Specialisterna har gett information om symptom och 

fynd, vad remisserna skall innehålla samt vilka enheter som erbjuder vård i regionen bland 

annat. För att förenkla informationsinhämtandet för de allmänläkare som ej hade möjlighet 

att delta i dessa utbildningsdagar för primärvården så spelades filmer in som behandlade 

samma material som tagits upp på dessa dagar. Filmerna är ca 5 minuter långa och 

innehåller information om varje vårdförlopp, både de som infördes 2015 och de som 

infördes 2016. Informationen ges av den regionala processägaren för varje förlopp. Utöver 

detta spelades en introduktionsfilm in som behandlar vad SVF är och innebär samt generell 

information om vad remisser skall innehålla, när och hur remisser skall ske och var 

information hittas om mottagare av remisserna för varje förvaltning och vårdförlopp. 

Under 2016 har fortsatt utveckling även skett av de delar av RCC Västs hemsida som riktar 

sig till primärvården gällande de standardiserade vårdförloppen. Önskemålet från 

primärvården 2015 om eventuella ytterligare kortversioner av förloppen har ej arbetats 

vidare med då det nationellt togs fram en ny kortversion som omfattade samtliga förlopp 

samt att appen med information om förloppen verkar användas av många allmänläkare. 

b) införandet av välgrundad misstanke i den specialiserade vården? 

Införandet av de nya standardiserade vårdförloppen i den specialiserade vården har 

möjliggjorts via de nationella finansiella medel som i regionen har avsatts för 

organisationsuppbyggnad och tillskapandet av obokade tider samt de rutiner som har 

utarbetats i förvaltningarnas linjeorganisationer. Linjeorganisationerna har ansvarat för att 

utse lokala processledare och koordinatorer samt analysera vilka delar av organisationen 

som har behövt extra stöd för att klara de åtaganden som införandet av SVF innebär. 

Extra stöd har getts av RCC Väst till den specialiserade vården i samband med uppstarten 

av 5 diagnostiska center i regionen. Utöver detta har vårdförloppsspecifika 

lärandeseminarier anordnats för att förenkla informationsspridningen om SVF och utgöra 

en arena för diskussioner och utbyte av idéer gällande implementeringsarbetet på alla 

berörda enheter. Förutom övrigt stöd till specialistvården har RCC Väst också arrangerat 

två utbildningstillfällen om vardera 3 dagar under våren 2016 för nyckelpersoner i 

införandet av SVF på förvaltningarna samt en heldag för kunskapsutbyte mellan lokala 

processledare. 

c) införande av koordinatorfunktion? 

Finansiella medel har avsatts i budgeten för att säkerställa att koordinatorer har kunnat utses 

vid varje förvaltning. Dessa koordinatorer har fått möjligheten att delta i de SVF-kurser om 

vardera tre dagar som arrangerades under våren. Vid dessa tillfällen ges information om 

satsningen på SVF, hur patienter skall registreras och vad rollen som koordinator innebär 

bland annat. Både dessa kurser och de lärandeseminarier som hållits har också gett 

koordinatorerna möjlighet att nätverka med varandra och bygga kontakter för att underlätta 

samarbete och delande av goda exempel och erfarenheter. 

Utöver ovanstående stöd arbetar RCC Väst också med att utveckla ett register för 

registrering av delledtider för SVF-patienter. Detta görs för att underlätta koordinatorernas 

arbete med att följa patienterna samt för att kunna använda dessa registreringar som 

underlag för fortsatt verksamhets- och vårdförloppsutveckling. 
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d) införande av obokade tider? 

Införandet av obokade tider har stöttats med finansiella medel från de nationella 

stimulansmedlen. För att underlätta planeringen av åtgärder för att säkerställa de nationellt 

stipulerade ledtiderna i vårdförloppen tog RCC Väst under hösten 2015 fram 

nulägesbeskrivningar och baslinjemätningar för regionen för varje vårdförlopp. I dessa ges 

information om hur ledtiderna såg ut innan uppstart av SVF och därutöver har varje 

förvaltning gjort en flaskhalsinventering för att bedöma var resurser behövs och vilket typ 

av resurser som krävs för att gå från den situation som fanns innan införandet av SVF till 

det nya önskade läget. 

2.3  Utmaningar 

Beskriv utmaningarna med införandet av årets SVF: 

a) Hur har landstinget omhändertagit de utmaningar som beskrevs i 

handlingsplanen? 

Förvaltningarna i VGR har tilldelats statlig finansiering i relation till förväntat antal 

patienter och vårdåtagande. Med utgångspunkt i den flaskhalsanalys som genomfördes i 

årsskiftet 2015/2016 har förvaltningarna fördelat de medel som tillfallit dem för att på 

bästa sätt motverka oönskade effekter av införandet av SVF. Vårdenheterna i VGR har 

utifrån den tilldelning de fått gjort allt de kunnat för att förhindra befarade 

undanträngningseffekter. Exempel på åtgärder som de statliga stimulansmedlen använts 

till är extra bemanning, hantering av undersökningar och prover externt för att frigöra 

resurser till SVF-patienterna internt samt förbättrad utrustning för multidisciplinära 

konferenser. Hur åtgärderna utformats varierar något utifrån lokala förutsättningar som 

bemanningssituation, planeringsrutiner gällande exempelvis undersökningar samt 

möjligheter till interna och externa samarbeten. 

b) Har det uppstått oförutsedda utmaningar? Om ja, vilka? Hur har landstinget 

löst detta? 

Inga av de undanträngningseffekter som har rapporterats har varit oförutsedda, däremot 

har effekten och omfattningen av dem varit svåra att förutsäga. 

Det finns överlag tre effekter av införandet av SVF som baserat på SVF:ernas utformning 

rapporteras ge varierande utmaningar i VGR: 

1. Undanträngning av patienter inom enskilda specialistområden. Framför allt i de 

fall som ingångskriterierna för vilka patienter som hanteras i specialistvården har 

ändrats markant blir effekten att andra patienter i behov av samma specialister 

trängs undan. Detta ser vi för de urologiska förloppen där köerna för prio-2 och 3 

patienter har ökat till följd av ett ökat antal remisser till mottagningarna. Liknande 

risk finns även för bland annat kolorektal cancer, bröstcancer, maligna 

hjärntumörer, maligna hudmelanom och äggstockscancer. Om inte det ökade 

remissantalet också leder till ett ökat antal upptäckta cancerfall så uppstår den 

största effekten av SVF-införandet under utredningsskedet i processen. Tillgång 

till ytterligare specialister inom dessa områden är därmed avgörande för 

undvikandet av effekter på andra patientgrupper.  
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2. Undanträngning av andra patientgrupper inom områdena patologi, bild- och 

funktionsmedicin samt operation. Om mer resurser krävs för att hantera 

högprioriterade SVF-patienter, på grund av ändrade ingångstrattar till förloppen, 

blir effekten bland de delade resurserna att övriga patientgrupper med lägre 

prioritering riskerar att trängas undan. Detta har medfört ökade väntetider för 

undersökningar av patienter med prio 2 och 3, längre svarstider från patologer och 

ökade operationsköer för icke-maligna ingrepp. 

 

3. Undanträngning av andra patientgrupper på grund av kortare ledtider i de olika 

processdelstegen. När en högre andel patienter/undersökningar/provsvar skall 

hanteras på kortare tid påverkas vårdenheternas planering. Om längre tider varit 

normen tidigare (ej aktuellt för akuta förlopp likt AML) har större möjlighet 

funnits att nyttja tillgänglig kapacitet eftersom möjligheten att förskjuta 

undersökningar framåt och bakåt i tiden för att utjämna inflödet av patienter har 

varit möjligt. Denna möjlighet har minskat med införandet av SVF och flera 

enheter har rapporterat en ökad andel högprioriterade 

patienter/undersökningar/prover vilket lett till hög arbetsbelastning. 

Alla ovanstående effekter kan hanteras med ökat resurstillskott i form av bemanning, 

apperatur etc. och detta kan de statliga stimulansmedlen användas till. I många fall har 

detta varit möjligt, men på områden som redan innan införandet av SVF lider av brist på 

personal eller lokalbrist är utmaningarna stora. Ökad specialisttillgång och lokaler är 

exempel på frågor som till stor del sträcker sig bortom SVF-satsningens tidshorisont på 

4 år på grund av behovet av upplärning av personal eller nyrekryteringar från utlandet. 

Exempel på yrkeskategorier är operationssjuksköterskor, urologer, radiologer och 

patologer. På dessa områden gör enheterna sitt yttersta men ansträngningarna på 

personalen är stora och andra patientgrupper trängs undan. Det krävs med största 

sannolikhet diskussioner och åtgärder som sträcker sig utanför den enskilda 

förvaltningen för att motverka dessa effekter och säkerställa att effekterna av SVF-

arbetet kvarstår på lång sikt. 

c) Hur har landstinget arbetat med att följa och åtgärda eventuella s.k. 

undanträngningseffekter? 

En utmaning med införandet av SVF år 2016 har varit omfattningen både i form av 

antal diagnoser som berörts samt det antal patienter som omfattas. Flertalet 

förvaltningar i VGR har haft kösituationer för patienter inom vissa SVF-diagnoser samt 

för andra diagnoser som nyttjar samma resurser, exv. provtagnings- och 

undersökningsresurser. Den stora utmaningen 2016 har därför varit och kommer även 

framöver att vara att både arbeta av tidigare kösituationer och implementera ett nytt 

arbetssätt som i sig innebär snävare tidsmarginaler för flertalet aktiviteter. Noggrann 

uppföljning och dialog med förvaltningarna har därför varit i fokus på 

projektgruppsmöten, lärandeseminarium, besök etc. 

Implementationsarbetet, från uppstart av vårdförlopp till att de nya rutinerna börjar sätta 

sig, tar tid. Därför har fokus i VGR under år 2016 varit på att utvärdera införandet och 

effekterna av de diagnoser som startades upp år 2015. Utöver detta har också den 

samlade effekten av alla SVF:ers införande på delade resurser som patologi, bild- och 

funktionsmedicin, onkologi samt operation varit i fokus. För att samla in information 

om detta har projektledarna för implementationen av SVF i VGR besökt de största 

förvaltningarna i regionen under augusti 2016 i en dialogturné (se svaren i avsnitt 1). 
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Vid dessa besök samt vid flera andra möten med verksamhetsrepresentanter har 

uppföljning även skett av de ledtidsregistreringar som gjorts för SVF-patienter. Både 

antalet patienter som registrerats samt de uppmätta ledtiderna har diskuterats. 

För de diagnoser som införts under 2016 har deltagarna i projektgruppen för införandet 

av SVF i VGR en betydande roll i att vid de månatliga mötena förmedla  information 

om hur arbetet med införandet av SVF fungerar på respektive enhet samt eventuella 

konsekvenser och effekter av detta. Utöver detta har de regionala processägarna (RPÄ) 

också en viktig roll i att föra vidare information om erfarenheter och utmaningar i 

implementationsarbetet. Extra fokus på detta läggs vid två halvdagstillfällen då samtliga 

RPÄ bjuds in till arbetsmöten gällande SVF.  

2.4. Antal avslutade patienter 

Hur många patienter har genomgått och avslutat (påbörjat behandling eller avslutat av 

annan anledning) SVF fram till och med senast den 31 oktober 2016? Ange 

redovisningsdatum här. Redovisa antal uppdelat på kön.  

Patienter anses ha genomgått och avslutat ett SVF när de är registrerade för både 

välgrundad misstanke och avslut av SVF.  

Period: 20150901-20160930 

Standardiserat vårdförlopp Män Kvinnor 

AML 38 33 

Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna 1339 925 

Huvud- och halscancer 332 239 

Matstrups- och magsäckscancer 77 33 

Prostatacancer 1357  

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på 

cancer 14 13 

Bröstcancer 10 276 

Cancer i bukspottkörteln och periampullärt 39 46 

Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång 7 18 

Cancer utan känd primärtumör, CUP 12 14 

Lungcancer 87 76 

Maligna lymfom 95 61 

Malignt melanom 135 164 

Myelom 27 19 

Primär levercancer 40 19 

Primära maligna hjärntumörer 14 16 

Tjock- och ändtarms cancer 176 196 

Äggstockscancer  81 
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2.5 Överföring av information 

Hur har landstinget löst frågor gällande överföring av information/data när flera 

landsting har ansvar för olika delar i ett enskilt SVF? 

Vilka rutiner finns? Bifoga gärna rutiner/regelverk som implementerats.  

VGR registrerar vid mottagande av remiss från annat landsting KVÅ-kod för Start av SVF – 

Välgrundad misstanke om cancer, i det patientadministrativa systemet ELVIS. Vid 

registrering av patienter görs ett tillägg till KVÅ-koden för att kunna särskilja patienter som 

startat upp sitt förlopp i annat landsting. Dessa patienter med start i annat landsting och avslut 

i VGR ingår också i rapporteringen till SKL. Dock är det inte möjligt med nuvarande lösning 

att särskilja dessa patienter i filen till SKL med länskod.  

För att förbättra säkerheten i registreringen av patienter från/till Halland har ett samarbete 

med Halland startats upp gällande utbyte av information om SVF-patienter. Detta innebär att 

de kommer att skicka filer med information om SVF-patienter som överförs till VGR. Denna 

information matchas med Start av första behandling alternativ Avslut av SVF innan första 

behandling registrerade i det patientadministrativa systemet ELVIS för att beräkna ledtiden. 

Patienterna kommer även då ingå i månatliga rapporteringen till SKL och kunna särskiljas 

med länskod för Halland. Detta utbyte har försenats något på grund av att Region Halland har 

bytt IT-leverantör men är under utveckling. 

Vilka ytterligare åtgärder kommer att vidtas för att informationsöverföringen ska 

förbättras under 2017? 

Fortsatt utveckling av informationsutbytet med Halland kommer ske enligt ovan. Utöver det 

utvecklas vid RCC Väst ett system, SVF-INCA, för att registrera och följa upp patienter i 

standardiserade vårdförlopp. SVF-INCA kommer bland annat att kunna användas för att 

registrera patienter som startar upp sitt förlopp i annat landsting. Information registrerad i 

SVF-INCA kan då matchas med information registrerad i det patientadministrativa systemet 

ELVIS för att beräkna ledtid. Patienter från landsting utanför VGR kommer ingå i den 

månatliga rapporteringen till SKL och särskiljas med länskod. 

3. Information och förankring 

3.1 Patienter 

Hur har landstinget involverat patientföreträdare i arbetet med SVF under året? 

I projektgruppen för implementerandet av SVF i VGR finns två patientrepresentanter som 

fortlöpande deltar i gruppens arbete och de beslut som tas inom regionen för arbetet, exv. 

utveckling av handlingsplan, beslut om primärvårdsdagar och utbildningar samt budgetarbete. 

Utöver detta utgör patientberättelser och patientrepresentanters deltagande i SVF-kurser, 

lärandeseminarier etc. viktiga och uppskattade inslag 

  



10 

 

3.2 Privata vårdgivare 

Hur har landstinget involverat representanter från de privata vårdgivarna i arbetet 

med SVF under året? 

På samma sätt som för de största förvaltningarna i VGR har även de största privata enheterna 

representanter i projektgruppen för införandet av SVF i VGR. De har därmed full insyn i 

implementeringsarbetet och precis som övriga vårdenheter gjort ett stort arbete under året 

med att organisera sig för införandet och implementerat de nya rutiner som införandet av SVF 

inneburit. Representanter från de privata enheterna har också deltagit i de seminarier och 

kurser som hållits inom ramarna för SVF-projektet. 
 

3.3 Primärvård 

Hur har landstinget säkerställt att primärvårdens medarbetare har kännedom om SVF? 

Se svar på fråga 2.2 a) 

4. Arbete med PREM-enkäten 

För att ta del av stimulansmedlen ska den nationella PREM-enkät som har tagits fram 

av SKL och RCC och följer strukturen för nationell patientenkät (NPE), användas 

under 2016. Kravet gäller för de fem SVF som har implementerats under 2015 men 

önskvärt är att även de patienter som ingår i de SVF som införs under 2016 utvärderas 

med enkäten. Resultaten ska kunna användas såväl nationellt som regionalt och för 

respektive landsting. 

4.1 Utskick av PREM-enkät 

Hur har landstinget arbetat inför utskick av PREM-enkäten för de fem första 

vårdförloppen? 

Representanter från VGR har inför utskicket av PREM-enkäten deltagit i arbetsgruppen för 

utformandet av enkäten samt även deltagit i diskussionen gällande formulering och 

presentation av information till patienterna om enkäten. 

Efter beslut om PREM-enkätens införande för de första fem SVF:erna har information 

gällande detta spritts till berörda parter i VGR via möten, hemsida och nyhetsbrev. 

Inför utskicket av enkäten har en lösning utarbetats för att identifiera de patienter som skall få 

enkäten. Denna lösning innefattar också en procedur för vidareförmedling av information 

gällande vilka patienter som skall inkluderas i urvalet till IC Quality, som är ansvariga för 

utskicket. En verifiering av denna lösning har skett i samverkan med IC Quality. 
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Har landstinget startat utskick av PREM enkäten även till patienter ingående i 2016 års 

SVF? I så fall vilka? 

För att verksamheterna skall kunna använda resultatet från PREM-enkäterna som ett verktyg i 

sitt förbättringsarbete för patienterna är det av största vikt att resultaten kan fördelas ner på 

förvaltningsnivå. Eftersom det i VGR finns flera stora förvaltningar och vårdenheter som alla 

har olika förutsättningar och roller i vårdkedjorna krävs det att dessa kan få information på 

förvaltningsnivå om vad just de behöver förbättra.  

Denna möjlighet till fördjupad analys av PREM-resultaten diskuteras aktivt på nationell nivå 

och VGR har därför valt att avvakta resultatet av denna diskussion innan beslut om utskick till 

patienter i de nya vårdförloppen för 2016 tas. 

4.2 Användning av resultat 

Hur har/kommer resultaten från PREM-enkäten att användas?  

Resultaten från PREM-enkäterna ger möjlighet till en inblick i hur patienterna uppfattar nivån 

på cancersjukvården i de första fem SVF i VGR jämfört med i övriga delar av landet. Detta är 

intressant både på regionnivå samt för att identifiera styrkor och svagheter i vårdkedjor i olika 

delar av landet så att tvärregionalt lärande kan ske. 

Ser landstinget redan nu om utveckling av enkäten behövs för att ge ytterligare 

vägledning till landstingets förbättringsarbete för patienternas upplevelse av SVF? 

Nedbrytning av resultatet av enkäten på förvaltningsnivå är av största betydelse för att 

utvecklingsarbete i VGR skall kunna ske där det finns behov. Detta möjliggör ett effektivt 

utnyttjande av begränsade vårdresurser eftersom varje enhet har möjlighet att prioritera och 

fokusera förbättringsinsatser där det behövs mest samt få återkoppling gällande det som redan 

uppskattas av patienterna. 

5. Erfarenheter av 2016 års arbete 

Har landstingets erfarenheter av implementeringen 2016 lett till förändringar i 

upplägget inför arbetet 2017? Om ja, på vilket sätt? 

Implementeringsarbetet i VGR har fungerat väl och arbetet kommer därför att fortsätta på 

liknande sätt. Den förändring som sker är att projektet utvecklas och medför vissa 

förändringar. I den initiala uppstartsfasen 2015 var mycket arbete fokuserat på att informera 

om vad SVF innebär och vad det omfattar. Under 2016 har vi märkt att berörda parter nu 

överlag är bekanta med SVF och en förskjutning i ansvaret, från RCC Väst till 

förvaltningarna, för aktiviteter som information till primärvården om nya förlopp sker. Under 

2017 kommer förvaltningarna med största sannolikhet även ta ett större ansvar för den initiala 

introduktionen till SVF som har skett via SVF-kurserna i RCC Västs regi. 

Som en naturlig del av att ledtidsrapporteringen har fått bättre kvalitet och allt eftersom de 

olika vårdförloppen har varit igång ett tag så kommer större fokus att lägga på uppföljning 

och analys av dessa ledtider för att främja fortsatt lärande och utveckling. Denna uppföljning 

kommer att ske på förvaltnings-/vårdenhetsnivå, övergripande regionnivå såväl som 

nationella och inomregionala jämförelser. 
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Under 2017 ökar antalet diagnoser och patienter som omfattas av SVF-satsningen ytterligare. 

Detta kan komma att medföra nya utmaningar och åtgärder som behöver avspeglas i arbetet 

2017. En del av arbetet 2017 blir också att börja diskutera och förbereda förvaltningarna och 

organisationsenheterna så att de förändringar som uppnåtts med SVF blir bestående efter det 

att stimulansmedlen är slut.  

6. Ekonomi 

Ge en översiktlig bild av hur årets medel samt föregående års eventuellt överförda 

medel har använts. Vad kommer årets återstående medel att användas till och hur 

mycket av årets medel kommer att föras över från år 2016 till 2017? 

Hur stimulansmedlen har använts kommer inte att påverka utbetalning av medel men 

informationen är av värde inför diskussion av en ny överenskommelse för 2017 mellan 

regeringen och SKL. 

VGR avser att använda de statliga stimulansmedel som delas ut år 2016 fullt ut under året. En 

viss del av 2015 års förlopp överfördes till 2016 då dessa var kopplade till 

kompetensförsörjning inom områdena radiologi och patologi. Förskjutningen berodde här på 

tidpunkten när dessa tjänster kunde fyllas. De återstående medel som förts över från 2015 för 

denna kompetenssatsning har förbrukats under 2016. 

2016 års budget för införandet av SVF i VGR har fördelats enligt tabellen nedan. Vad som 

innefattas i de olika stödområdena beskrivs översiktligt nedanför tabellen. 

 

Stödområde MSEK 
Flaskhalsåtgärder 37 

Stödjande strukturer 19 

Kompetensförsörjning medicinsk onkologi 4 

Diagnostiska centrum 3,3 

Projektledning, utbildningar & mätsystem 4,6 

Totalt 67,9 

 

Majoriteten av de tilldelade medlen 2016 är tänkt att användas till flaskhalsåtgärder och 

stödjande strukturer till de förvaltningar som handhar patienter inom berörda SVF. Principen 

för fördelning av de 56 MSEK som är avsatta till flaskhalsåtgärder och stödjande strukturer 

baseras på patientvolymer kopplade till diagnosticering och behandling inom regionen.  

Flaskhalsåtgärder innebär insatser inom de områden som bedöms vara huvudanledningarna till 

längre patientledtider inom vårdförloppen. Respektive förvaltning har tagit fram en plan för de 

insatser de avser att göra. 

Stödjande strukturer innebär införande/organisering av rollerna vårdförloppskoordinator och 

lokal processledare för respektive förlopp på de olika förvaltningarna. Inom ramen för 

stödjande strukturer ingår även att sätta upp förbokade tider till utrednings och 

behandlingsmoment. 
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Finansiering för projektledning, utbildningar och mätsystem är avsatta för att driva och utveckla 

arbetet med SVF via RCC väst. Dessa medel täcker exempelvis kostnader för mätsystem för 

ledtidsuppföljning och rapportering såväl som kostnader för utbildningar, lärandeseminarier, 

införande av PREM samt löner för projektledare och projektassistenter. 

 

Kompetensförsörjning medicinsk onkologi är en speciell satsning på kompetensförsörjning av 

den medicinska onkologin i regionen. Satsningen innebär en introduktionsfinansiering om 10 

ST i onkologi under 2 år, samt under 2016 för 2 specialister med regionalt uppdrag (ramökning 

totalt 5 specialister under 3 år). SVF-projektet finansierar denna satsning med 4 MSEK under 

2016. 

 

År 2015 beslutades det att 5 diagnostiska centrum skulle införas i VGR. Dessa enheter ska 

utreda patienter med allvarliga, diffusa symtom och finansieras därför med 3,3 MSEK från 

SVF-budgeten.  

7. Inför överenskommelse 2017 

Delge oss gärna synpunkter och erfarenheter som kan vara viktiga att ta med inför 

arbetet med 2017-års överenskommelse mellan regeringen och SKL.  
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