
Under hösten 2015 har vårdförlopp införts för fem  
cancerdiagnoser. Under 2016 blir det ytterligare ett 
tiotal och fler kommer därefter.  

Primärvården spelar en nyckelroll i de standardiserade 
vårdförloppen och ska i enlighet med bestämda vård
förlopp:

1. Genomföra fastställd initial utredning vid misstanke
      om cancer.
2. Fatta beslut om välgrundad misstanke för vissa 
     cancerdiagnoser (specialistvården beslutar i vissa 
     vårdförlopp).
3. Remittera patienten för fortsatt omhändertagande.
4. Märk remissen med Välgrundad misstanke cancer/
     standardiserat vårdförlopp.
5. Informera patienten om att det finns misstanke om
     cancer och dela ut patientinformation.

På www.viss.nu finns stöd för primärvården för att 
underlätta utredning och remittering av personer med 
misstänkt cancer.   

•  Alarmsymtom.
•  Vad som utgör välgrundad misstanke och vilka  

undersökningar som kan göras omedelbart. 
•  Patientinformation att ge till patienten vid väl

grundad misstanke. Där finns kontaktuppgifter  
till Cancerrådgivningen.  

Fördjupad information om de standardiserade vård
förloppen och satsningen på kortare väntetider finns 
på www.cancercentrum.se/stockholmgotland. 

Alarmsymtom och de standardiserade vårdförloppen 
finns också som app för iPhone, Android och  
Windows. Den heter Cancervård.

Vad är standardiserade 
vårdförlopp?

Så här påverkas 
primärvården.

Vilket stöd finns?

Regeringen och SKLhar kommit överens om att under 
20152018 genomföra en nationell satsning för att 
korta väntetiderna och skapa en mer jämlik och  
patientfokuserad cancervård över hela landet.

Landstingen ska därför införa standardiserade vård
förlopp för alla cancerdiagnoser. Det är bestämda 
utredningsförlopp som beskriver: 

•  Vad som ligger till grund för en välgrundad  
misstanke om en viss cancer.

•  Vilka utredningar som ska göras för att ställa 
diagnos och fatta beslut om behandling.

•  Hur lång tid det får ta för hela förloppet mellan   
välgrundad misstanke och start av behandling.

Tidsgränserna utgår enbart från värdeskapande tid 
och varierar mellan olika diagnoser och behandlingar.

Standardiserade vårdförlopp 
innebär ett nytt standardiserat 
sätt att jobba  från primärvård 
till specialistvård. 

Information 
finns på viss.nu 
och på appen 
Cancervård.



Tillsammans 
för kortare väntetider 
i cancervården.

Patienterna får information om hur det  
standardiserade vårdförloppet ska gå till.

Om patienten behöver prata med någon  
under utredningstiden kan de kontakta  
specialistsjuksköterskorna på Cancerrådgivningen. 
Telefon: 08123 132 38
Epost: cancerradgivningen@sll.se

Mer information om cancer finns på  
1177 Vårdguiden
www.1177.se/tema/cancer

Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få 
cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir 
berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att 
man har cancer är en dag av oro. Ingen cancerpatient 
ska behöva vänta längre än nödvändigt på utred
ningsinsatser, diagnosbesked och behandling. 

Tillsammans arbetar vi för att korta väntetiderna för 
patienterna. Från primärvården till specialistvården. 

Ingen vill vänta i ovisshet.  
Ingen vill vänta en dag i onödan.

Varje dag räknas!

Standardiserade vårdförlopp ska 
korta väntetiderna och skapa en 
mer jämlik och patientfokuserad 
vård över hela landet.

www.cancercentrum.se/stockholm-gotland

För dig i  
primärvården
i Stockholms läns landsting


