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Landsting/regioner ska

• införa samtliga tio nya standardiserade vårdförlopp*

• utarbeta handlingsplaner som inlämnas senast 15 mars 2017

• redovisa införandet av vårdförloppen i en rapport senast 1 nov

• genomföra PREM-mätningar genom nationell patientenkät (för 

alla 18 SVF införda 2015 – 2016)

• förbereda för införandet av ytterligare nya SVF under 2018

* Infört SVF innebär att patienter har gått igenom och avslutat SVF senast i 

oktober 2017, för redovisning till Socialdepartementet senast 1 november. 

Undantag för denna regel görs för fyra mindre diagnoser; analcancer, ALL, 

peniscancer och testikelcancer.

Överenskommelse för väntetidssatsningen 2017



• vad som ligger till grund för välgrundad 

misstanke om (en viss) cancer

• vilka utredningar som ska göras för att 

ställa diagnos och besluta om 

behandling

• vilka maximala, värdeskapande ledtider 

som gäller för alla utredningsåtgärder

Ett standardiserat 

vårdförlopp beskriver
Misstanke

Utredning

Välgrundad 

misstanke

Nationell 

väntetidsmätning

Behandling



• Förbättrad tillgänglighet och kortare väntetider

• Minskade regionala skillnader

• Mer sammanhållen vårdprocess kring patienten

• Patienten ska få bättre information och bli mer delaktig

År 2020 är målet att 

• 70 procent av nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska 

utredas via ett SVF

• 80 procent av dessa patienter ska gå igenom respektive SVF 

inom utsatta maximala tidsgränser

Mål för satsningen på kortare väntetider 

i cancervården



Standardiserade vårdförlopp

Infördes under 2015

• AML (akut myeloisk

leukemi)

• Huvud- och halscancer

• Matstrupe- och 

magsäckscancer

• Prostatacancer

• Cancer i urinblåsa och 

urinvägar

5 st.

Infördes under 2016

• Bröstcancer

• Bukspottkörtelcancer

• Cancer i galla och gallvägar

• Cancer utan känd 

primärtumör (CUP)

• Cancermisstanke vid 

allvarliga, ospecifika symtom

• Hjärntumörer

• Levercancer

• Lungcancer

• Lymfom

• Malignt melanom

• Myelom

• Tjock- och ändtarmscancer

• Äggstockscancer

13 st.

Införs under 2017

• ALL (akut lymfatisk leukemi)

• Analcancer

• KLL (kronisk lymfatisk 

leukemi)

• Livmoderhalscancer

• Livmodercancer

• Njurcancer

• Levercancer

• Peniscancer

• Skelett- och mjukdelssarkom

• Sköldkörtelcancer

• Testikelcancer

10 st.

Ska införas under 2018

• Vulvacancer

• GEP-NET

• Buksarkom



Antal patienter som genomgått SVF i norra 

regionen sedan starten 2015

Sverige: 57226

Västernorrland: 1538

Jämtland-Härjedalen: 1054

Norrbotten: 781

Västerbotten: 2148

http://www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-

vantetider/resultat-och-statistik/

Datauttag 2017-04-04
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Norra regionen, alla 

patienter
Norra regionen, 

cancerpatienter

Norra regionen, 

patienter utan 

cancer

Fråga från PREM-enkäten



Primärvården är helt central för SVF!

• Identifiera patienterna – alarmsymtom

• Tänk SVF!

• Snabb remittering

• Informera patienten

 HELA TEAMET måste ha kännedom om SVF!



Alarmsymtom

Samlade i mobilappen Cancervård och i kortversionerna av SVF.

Anemi

Aptitlöshet Viktnedgång

Buksymtom

Blödning

Feber/infektioner

Gulsot

Hudförändringar

Mättnadskänsla

Knöl
Skelettsymtom

Smärta

Sår som inte läker

Med flera…



Information och distribution av
standardiserade vårdförlopp

www.rccnorr.se

Ladda ned mobilappen

Cancervård

Med SVF, kortversioner, 

vårdprogram och alarmsymtom.



www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/vardforlopp

Via rccnorr.se 

eller 

cancercentrum.se 

hittar du alla SVF 

och kortversioner



Var hittar du lokala rutiner, information om 

SVF och vårdförloppsbeskrivningar med 

primärvårdsversioner i landstinget/regionen? 

– Hur görs remitteringen enligt SVF i landstinget/regionen? 

– Var finns kontaktuppgifter vid frågor kring hantering av 

specifika SVF?



När en välgrundad misstanke uppfylls skickas en SVF-märkt eller 

SVF-kodad remiss till den specialiserade vården. För vissa 

diagnoser sker remittering vid misstanke och specialistvården utgör 

filterfunktion för välgrundad misstanke.  

Exempel lungcancer – välgrundad misstanke

• Misstänkt förändring på lungröntgen eller datortomografi, eller

• normal lungröntgen men andnöd eller blodiga upphostningar 

som varat mer än en vecka, eller

• prov från dottersvulst som visat misstanke på lungcancer

Välgrundad misstanke



Via rccnorr.se 

eller 

cancercentrum.se 

hittar du en 

generell patient-

information att 

skriva ut.

Patienten har rätt 

att få information.



PREM – patientrapporterade erfarenhetsmått

Kunskap om patienternas upplevelse avseende

• erbjudet stöd

• väntetid

• samordning

• information och bemötande

Möjlighet till jämförelser mellan diagnosgrupper, åldrar, kön, 

landsting/regioner m.m.

Viktig del i uppföljningen och utveckling av arbetet med SVF. 



PREM-enkät

27 + 2 frågor

Enkäten skickas till alla 

patienter som utreds enligt 

SVF, både de som får en 

cancerdiagnos och de som 

inte får det.
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Norra regionen, alla 

patienter

Norra regionen, 

cancerpatienter
Norra regionen, 

patienter utan 

cancer

Resultat från PREM om patientinformation



Norra regionen, alla 

patienter

Norra regionen, 

cancerpatienter

Norra regionen, 

patienter utan 

cancer

Resultat från PREM om närstående



Patienten bör få information om att en PREM-

enkät kan bli aktuell att besvara
Informationstext finns att ladda ned på cancercentrum.se

Hur upplever du din utredning?

Hjälp oss att förbättra cancervården.

Nu pågår en nationell satsning för att korta väntetiderna och skapa en 

mer jämlik cancervård i hela landet. Det innebär att du snabbt ska få tid 

för olika undersökningar av symtom som möjligen kan bero på cancer, 

men ofta har andra orsaker. Du ska också få information och insyn för att 

kunna känna dig trygg i din utredning.

Vi vill veta hur du som patient upplever din utredning. Du kan därför 

senare bli utvald att delta i en enkätundersökning. Enkäten skickas både 

till patienter som friats från cancermisstanke och till patienter som fått en 

cancerdiagnos. Den skickas ut 6–10 veckor efter avslutad utredning.

Syftet med enkätundersökningen är att hitta sådant som kan förbättras i 

sjukvården. Dina svar är därför viktiga oavsett vad utredningen visar. 

”



Diskutera och reflektera

• Hur kan vi samverka på HC/VC för 

att så snabbt som möjligt identifiera 

och remittera SVF-patienter? 

• Hur informerar vi patienterna om att 

de ska utredas för symtom som 

kan bero på cancer?



Vad behöver vi göra hemma på vår hälso-

/vård-central?

Vid APT:

• visa en baspresentation om vad SVF är och varför 

satsningen görs 

• gå igenom vad primärvården ska göra inom de 28 SVF som 

har införts

• diskutera och komma överens om hur vi praktiskt ska arbeta 

med SVF vid vår HC/VC

Respektive HC/VC ska klargöra rutiner för hur ny/inhyrd 

personal informeras om SVF.



Uppföljning av utbildningen: Tänk SVF!

• Under hösten (senast 1 oktober) skriver deltagande HC/VC 

en uppföljningsrapport till RCC enligt en enkel mall, där man 

redovisar hur man har implementerat SVF i verksamheten.

• Ekonomisk ersättning för två deltagare (totalt 5000 kr) utgår 

till vårdenheten efter avslutad utbildning och att 

uppföljningsrapport inlämnats till RCC Norr.

• Att arbeta enligt SVF tillhör primärvården ordinarie arbete. 

Den ekonomiska ersättningen avser att underlätta utbildning 

av personal och implementering av arbetssättet vid varje 

HC/VC.



Tänk SVF! 


