
Utveckling av målledtider över tid för samtliga förlopp och för 
Tjock-och ändtarmscancer specifikt
Västra Götalands regionen



2019-11-13

”År 2020 är målet att 70 % av nya cancerfall 

inom aktuella diagnoser ska utredas via SVF och 

80 % av dessa patienter skall gå igenom respektive 

vårdförlopp inom utsatta maximala tidsgränser.”



Innehåll

• Utveckling över tid för samtliga förlopp inom VGR för:

– 70-målet

– 80-målet totalt och per förvaltning

– Trender i utveckling för olika förlopp

• Utveckling över tid för SVF förlopp- Tjock- och ändtarmscancer

– 70-målet

– Medianvärde –antal dagar

– 80-målet totalt och per förvaltning

• Tjock- och ändtarmscancer - Förklaringar till målledtider och pågående åtgärder

• Förslag frågor att arbeta vidare med per förvaltning



Utveckling måluppfyllelse 70-målet

Samtliga förlopp
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Utveckling måluppfyllelse målledtid och antal avslutade SVF förlopp
Samtliga vårdförlopp

Antalet avslutade SVF Andel start av första behandling inom målledtid VGR

Utveckling måluppfyllelse 80-målet
Samtliga förlopp



Utveckling måluppfyllelse 80-målet
Samtliga förlopp per förvaltning



Trend på utveckling över tid 80-målet

Bröstcancer
Urinblåsecancer
Huvud- halscancer
Lungcancer

Lymfom Maligna 
Skelett- och mjukdelssarkom 
Hjärntumörer 
Njurcancer 

Prostata (~40%)
Hudmelanom (~50%)
Kolorektal (~50%)
Myelom (~60-70%)
Bukspottskörtel (~40%)

Fokus att arbeta vidare med
inledningsvis;
- Bröstcancer
- Prostatacancer
- Tjock-och ändtarmscancer
- Urinblåsecancer



Nästa steg att arbeta vidare med de fyra utvalda förloppen

• Att gå igenom utveckling av respektive förlopp – fokus 80-målet

– Rimlighetsbedöma data

• Att sätta rimliga delmål per förlopp

– Utvald (a) delledtider

– Utveckling av totala målledtid per förvaltning 

– Sätta tidsram

• Ta fram en handlingsplan för att nå delmål per förvaltning

• Presentera delmål och handlingsplan per utvalda förlopp RCC Styrgrupp 18/10



Utveckling måluppfyllelse 70-målet

Tjock- och ändtarmscancer



Utveckling medianvärde (antal dagar) över tid

Per förvaltning



Utveckling måluppfyllelse 80-målet
Tjock- och ändtarmscancer

Källa: Sign-é
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Utveckling måluppfyllelse målledtid och antal avslutade SVF förlopp
Tjock-och ändtarmscancer



Utveckling måluppfyllelse 80-målet per förvaltning
Tjock- och ändtarmscancer



Spridning från målledtid

Period: Jan 2017 t o m dec 2017

Förlopp: Tjock-och ändtarmscancer

I diagrammet till vänster går att  
utläsa hur långt ifrån målledtiden
VGR befinner sig. Gröna staplar är
fördelning antal dagar kortare än målledtid
och röda staplar är fördelning antal dagar
längre än målledtid. 
Ex 22% av SVF som leder till behandling
är längre än 15 dagar från målledtid
och 17% max en vecka ifrån. 



Spridning från målledtid

Period: Q1 2018 t o m Q1 2019

Förlopp: Tjock-och ändtarmscancer

Uttag Sign-é 2019-07-02

I diagrammet till vänster går att  
utläsa hur långt ifrån målledtiden
VGR befinner sig. Gröna staplar är
fördelning antal dagar kortare än målledtid
och röda staplar är fördelning antal dagar
längre än målledtid. 
Ex 26% av SVF som leder till behandling
är längre än 15 dagar från målledtid
och 15% max en vecka ifrån. 



Förslag på frågor per förvaltning

Arbetsmöte

• Vad tänker ni när ni ser de här siffrorna?
– Känns underlaget rimligt?

– Vad är orsakerna? Varför går det bra/mindre bra?

– Vad har hänt kring förloppet 2017 – 2019

• Stora flaskhalsar på förvaltningen?

• Vad måste till för att ledtiderna ska förbättras? 
– Vad kan göras inom befintliga resurser?

• För att gå i rätt riktning – vad kan vara första rimliga delmål att nå 
(utvecklingsmål) och inom vilken tidsram?

• Ta fram en handlingsplan för att nå framtagna delmål. 
– Vad ser du som mest angeläget att åtgärda först som har störst påverkan på ledtid?

• Om delmål sätts per delledtid, hur kan utveckling följas upp om förvaltning ej 
registrerar i SVF-INCA?


