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

• Förkorta  väntetiderna  

• Minska  de  regionala   skillnaderna

• Skapa  en  mer  jämlik  vård  med  ökad  kvalitet  och  mer  nöjda  patienter

• Ökad  delaktighet

• Fortsätta  arbetet  med  nationella   cancerstrategin  och  
regionala   cancercentrum

• Knyta  linjeorganisationen   och  RCC  närmare  samman

Satsning  på  cancervården



• Fortsatt  arbete  med  nationella  vårdprogram

• En  app för  nationella  vårdprogram  och  SVF  (cancervård)

• Uppföljning  genom  den  nationella  databasen

Satsning  på  cancervården



Förebild  i  danska  pakkeforløb
• Kortare  väntetider  

• Förbättrad  samverkan  

• Nöjdare  patienter  och  medarbetare

Vårdförlopp  i  Sverige
• Fem  första  infördes  under  2015

• 13  tas  införs  under  2016

• 10  utvecklas  under  2016   för  införande  under  2017

• Bygger  på  innehållet  i  de  nationella  vårdprogrammen

• Arbetas  fram  av  utvidgade  vårdprogramgrupper

Standardiserade  vårdförlopp



Tas  fram  under  2016  för  införande  under  2017
• Akut  lymfatisk  leukemi  (ALL)   – eventuellt  ihopslagning med  AML
• Analcancer
• Kronisk  lymfatisk  leukemi  (KLL)   – eventuellt  ihopslagning med  lymfom
• Livmoderhalscancer
• Livmodercancer
• Njurcancer
• Peniscancer
• Skelett- och  mjukdelssarkom
• Sköldkörtelcancer
• Testikelcancer

Standardiserade  vårdförlopp



Stimulansmedel  2016

• Alla  landsting  och  regioner   fortsätter  införandet  av  de  fem  första  och  har  
beslutat  påbörja  införandet  av  13  ytterligare  standardiserade  vårdförlopp  
under  2016.

• Alla  landsting  och  regioner   ska  i  mars  lämna  in  en  handlingsplan   om  hur  
de  nya  vårdförloppen  ska  införas.  Mall  för  handlingsplan   finns  på  
cancercentrum.se.

• Landstingen   ska  senast  den  1  november  2016   redovisa  arbetet  enligt  
handlingsplanerna   till  Socialdepartementet.   Mall  kommer  finnas  att  ladda  
ner  på  cancercentrum.se

• Landsting  och  regioner  arbetar  tillsammans  med  regionala   cancercentrum  
för  att  införa  de  standardiserade  vårdförloppen.



För  att  få  ta  del  av  vårens  medel  (203  mkr)  ska  landstingen  senast  15  mars  2016:  

� gemensamt  med  RCC  ta  fram  en  handlingsplan  enligt  mall  

� involvera  patientföreträdare  vid  framtagandet  av  handlingsplanen  

� genom  RCC  lämna  in  handlingsplanen  

� fortsätta  arbetet  med  de  fem  under  2015  införda  SVF*  

Handlingsplan



Mätning  och  redovisning  av  vårdförloppen  –
via  de  vårdadministrativa  systemen

• KVÅ-koder  finns  för  varje  
vårdförlopp

• Vägledningar   för  kodning  finns  
på  cancercentrum.se

• Nästan  alla  landsting  igång  med  
inrapportering  av  data  till  SKLs  
databas.  

• Redovisning  av  data  på  
övergripande  nivå  finns  på  
cancercentrum.se



Mätning  och  redovisning  av  vårdförloppen  –
via  de  vårdadministrativa  systemen

På	  nationell	  nivå	  redovisas	  tills	  vidare	  antalet	  patienter	  som	  genomgått	  
ett	  standardiserat	  vårdförlopp.	  Redovisning	  av	  väntetiderna	  i	  förloppen	  
kommer	   i	  ett	  senare	  skede.

Rapportering	  och	  redovisning
mätpunkterna:

Datum	  för	  beslut	  om	  att	  välgrundad	  misstanke	  föreligger.
Datum	  för	  start	  av	  första	  behandling	   eller...
Datum	  för	  avslut	  av	  standardiserat	  vårdförlopp innan start	  av	  första	  
behandling.





• RCC  och  SKL  har  tagit  fram  enkät  för  mätning  av  patienternas  
upplevelse  av  utredning  via  standardiserat  vårdförlopp  tillsammans  med  
landstingens  kontaktpersoner  för  Nationella  patientenkäten

• Mätningen  administreras  enligt  samma  struktur  och  rutiner  som  
nationella  patientenkäten

• Validerat  enkätinstrument  finns  klart  att  börja  använda  1  mars  2016

• Resultat  från  valideringsomgången   kan  presenteras  mars/april  2016

• Från  1  maj  2016  går  de  första  enkäterna  ut  till  patienterna   i  ”skarpt  läge”

Resultatjämförelser  såväl  inom  som  mellan  landsting/regioner  kommer  bli  
möjliga.

PREM  – patient  reported experience
measures


