
SVF: Snabbare behandlingsstart för patienter med 

huvud- och halscancer 
Strålbehandlingen för tumörer i huvud-halsområdet kräver ett komplext och tajt samarbete 
mellan många olika professioner och enheter. För knappt tre år sedan fick 19 procent av KS 
patienter med huvud- och halscancer starta sin strålbehandling inom SVF-målets 20 dagar 
från den multidisciplinära konferensen. Idag får 76 procent av patienterna sin vård inom SVF-
målet och mediantiden ligger på 18,5 dagar. Bakom det förbättrade flödet ligger ett projekt 
finansierat av RCC SG kombinerat med de nya möjligheterna som uppstod när två enheter 
skulle slås ihop. De viktigaste framgångsfaktorerna har varit hårt hållna förbokade tider, 
läkarkontinuitet i strålprocessen och smartare kommunikationsvägar. 
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Kickstart med hårt hållna tider 

Det initiala vårdförloppet för patienter med huvud- och halscancer har en kick-start: dag 1 
multidisciplinär konferens— med och utan patient, dag 2 träffar patienten läkare, tandläkare 
och kontaktsjuksköterska, dag 3 utför tandläkaren eventuella behandlingar och dag 4 
genomförs fixationen – gjutningen av plastmasken för strålbehandlingen och en 
röntgenundersökning. Därefter sker en avancerad planering av strålbehandlingen i tätt 
samarbete mellan läkare, fysiker och dosplanerare. Om patienten har fått dra ut tänder 



behöver munnen läkas i 14 dagar innan strålbehandlingen kommer igång. Men för de 
patienter som inte behöver detta kan strålbehandlingen startas tidigare, men hänsyn 
behöver även tas till tumörers biologiska egenskaper som kan göra det olämpligt att starta i 
slutet av en vecka. De förbokade tiderna är viktiga nyckelfaktorer för en kortare vårdprocess. 

  

-       Vi håller benhårt på de förbokade tiderna för ”konferenspatienterna” i hela 
vårdförloppet. Det är ibland lätt att frestas att boka in en patient från sidan av 
vårdprocessen på en till synes ledig nybesökstid, för att lösa en utmaning på kort sikt och 
utnyttja kapaciteten. Men vi ser att en nyckel till framgången har varit att alltid se till 
helheten i processen och hålla hårt på tiderna— bara efter kl. 16.00 dagen innan öppnar vi 
upp för inbokning av sidospår, säger Annalena Engvall, kontaktsjuksköterska onkologi på 
Huvud- och halsmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset. 

  

-       Jag är stolt över att vi idag kan erbjuda en så snabb behandlingsprocess. Den skapar 
trygghet för patienterna, vilket är värdefullt eftersom strålbehandlingen i huvud-
halsområdet ofta medför besvärliga sido-effekter. De allra flesta av patienterna som inte får 
sin första behandling inom SVF-målets 20 dagar har ofta personliga orsaker till att 
behandlingsstarten behöver skjutas på men ibland kan det vara förändringar i patientens 
tillstånd, fortsätter Annalena. 

  

  

Stärkt läkarkontinuitet och effektivare kommunikationsvägar 

RCC Stockholm Gotland bidrog med projektfinansiering av två underläkartjänster som ett led 
i att utveckla nya arbetssätt och en ny organisering över de schematekniska och ekonomiska 
enheterna.   

  

-       Genom det nya arbetssättet har vi fått en god kontinuitet i vårdprocessen. Läkare som är 
med vid beslut om att strålbehandling ska ges har sedan helhetsbilden över hela planeringen 
av strålbehandlingen, vilket är gynnsamt för patienterna. Det innebär att vi numera sällan 
behöver göra omplaneringar och framtagningen av strålplanen blir effektivare, säger 
Gabriella Alexandersson von Döbeln, onkolog på Huvud- och halsmottagningen på Karolinska 
Universitetssjukhuset. 

  

-       En annan viktig del i satsningen är att engagera läkare under utbildning för att skapa 
intresse för onkologi där specialister idag generellt är en bristvara. Här får de möjlighet till 
ett lärande helhetsperspektiv i behandlingsprocessen. Projektet har varit framgångsrikt och 
arbetssättet är nu implementerat i verksamheten, fortsätter Gabriella. 

  

Satsningen har också inneburit nya kommunikationsvägar. Idag sker kommunikationen 
utifrån fasta rutiner via journalsystemet, fysiska avstämningar och telefon.   

  



-       Det är mycket som ska stämmas av och justeras av löpande mellan olika enheter och 
funktioner. Det underlättar givetvis att vi har samma journalsystem. Dock har tandvården ett 
annat system och här har vi – eller rättare sagt tandvården – löst det genom att parallellt 
införa noteringar i sjukvårdens journaler, säger Annalena. 

  

  

Aktivt underhåll och nästa utvecklingssteg 

På ett stort sjukhus kan förutsättningar för naturliga mötesplatser, relationsskapande och 
möjligheten till överblick av en hel vårdprocess, vara en utmaning. 

  

-       En viktig grund för projektet var att alla enheter och subenheter träffades löpande för att 
alla skulle förstå hela flödet och tillsammans hitta nya arbetsmetoder och 
kommunikationsvägar men också för att varje roll skulle förstå sin uppgift och sitt bidrag till 
helheten. Det är fortsättningsvis viktigt med löpande gemensamma avstämningar kring vad 
som funkar och vad vi behöver skruva på samt att få in nya kollegor i helhetstänket så att vi 
inte tappar fart, säger Gabriella. 

  

-       Nästa steg är att utveckla kommunikationen till patienterna inför den multidisciplinära 
konferensen och förklara vilken typ av information som ges och den typ av dialog som vi kan 
ha i mötet för de patienter som är kallade att närvara. Det handlar om att sätta rätt 
förväntningar, säger Annalena. 

  

  

Fakta 

-       Omkring 320 patienter från Region Stockholm och Region Gotland får strålbehandling 
varje år på Karolinska Universitetssjukhuset för tumörer i huvud-halsområdet (inklusive 
huden men inte hjärnan). 

-       Strålbehandlingen av huvud- och halsområdet innebär ofta många och svåra akuta sido-
effekter samt även senare komplikationer. 

-       I MDK:n deltar tandläkare/tandhygienist, öron-näsa-hals-kirurg, kontaktsjuksköterska 
kirurgi, radiolog, kontaktsjuksköterska onkologi, onkolog, käk-kirurg, plastikkirurg och 
patolog. 

-       På Karolinska Universitetssjukhuset får nu 76 procent av alla patienter med huvud- och 
halscancer påbörja sin strålbehandling inom 20 dagar, mediantiden ligger på 18,5 dagar. 
SVF-målet ligger på 80 procent. 
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