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INLEDNING 

I denna rapport sammanfattas det regionala arbete som pågått år 2015-2018 för införande av 
standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancersjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR). 
Syftet är att redovisa erfarenheter och lärdomar från införandet. Förhoppningen är att lärdomar 
och erfarenheter ska kunna underlätta för ytterligare införanden av SVF inom olika områden i 
hälso- och sjukvården.     

Förvaltningar i VGR som är delaktiga i cancerutredning har haft ansvar att införa SVF för 31 
olika cancerdiagnoser mellan år 2015-2018. Arbetet har skett med samordningsstöd från 
Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst). Samordningen av införandet av SVF i VGR har 
bedrivits i projektform med externa projektledare från Prové AB. Visst samordningsarbete har 
också bedrivits för hela Västra sjukvårdsregionen.  

För mer detaljrik information om arbetet som bedrivits se Handlingsplaner och Redovisningar 
för VGR som lämnats till Socialdepartementet årligen mellan år 2015-2018. Se även 
Socialstyrelsens årliga Lägesrapporter. För bakgrund och krav hänvisas till de årliga 
överenskommelserna mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Kortare 
väntetider i cancervården. 
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SATSNINGEN PÅ KORTARE VÄNTETIDER OCH SVF 

I betänkandet En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) lämnades förslag till en 
strategi för svensk cancervård. Inriktningen skulle bland annat vara på förebyggande arbete, tidig 
upptäckt, diagnostik, behandling, palliativ vård, kunskapsbildning och kunskapsspridning. 
Genom strategin genomfördes en rad åtgärder i syfte att nå en mer jämlik cancervård inklusive: 
Framtagande av nationella vårdprogram, insatser för att stärka patientinflytande såsom införande 
av kontaktsjuksköterskor, Min vårdplan och patientföreträdarutbildning samt Överenskommelse 
mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att satsa på nivåstrukturering på 
nationell nivå för sällsynta och svårbemästrade cancersjukdomar. 

Uppföljningar av ledtider inom cancervården visade dock fortsatt på långa väntetider och stora 
regionala skillnader. För flera cancerformer fick patienterna i vissa delar av landet vänta tre 
gånger så länge från remiss till behandling än i andra delar av landet, se tabellen nedan. Inget 
landsting hade dock genomgående långa väntetider och det var inte samma landsting som låg i 
toppen respektive botten.  

 

I januari 2015 slöts en överenskommelse mellan regeringen och SKL med målet att förbättra 
tillgängligheten inom cancervården. Överenskommelsen var första steget i en fyraårig satsning för 
att öka patientnöjdheten, korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. Den viktigaste 
åtgärden för att åstadkomma detta var att införa ett gemensamt nationellt system med 
standardiserade vårdförlopp (SVF) efter dansk förebild. Införandet av vårdförloppen skulle i sin 
tur leda till en mer sammanhållen och jämlik vårdprocess kring patienten. Införandet skulle också 
skapa ökad nöjdhet hos patienten genom bättre information och mer delaktighet. 

I samband med överenskommelsen aviserade regeringen att avsätta 2 miljarder kronor, fördelat 
på 500 miljoner kronor per år, under åren 2015-2018.  
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Nationellt system för SVF   
Arbetet med att förbättra tillgängligheten inom cancervården beslutades utgå från ett gemensamt 
nationellt definierat system för standardiserade vårdförlopp. Vårdförloppen beskriver vilka 
utredningar och första behandlingar som ska göras inom respektive cancerdiagnos, samt vilka 
maximala tidsgränser som gäller från det att välgrundad misstanke om cancer föreligger och till 
dess att behandling startar. Tidsgränserna utgår enbart från värdeskapande tid. Ett SVF börjar i 
samband med beslut om välgrundad misstanke om cancer och avslutas i samband med att 
cancermisstanken kan avskrivas eller vid start av första behandling.   

Syftet med SVF är att cancerpatienterna ska uppleva en välorganiserad, helhetsorienterad 
professionell process utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling. På så sätt 
ska patienternas livskvalitet och nöjdhet med vården förbättras och vården ska bli mer jämlik.  

De svenska standardiserade vårdförloppen beskriver tills vidare enbart de inledande delarna av 
vårdförloppet, det vill säga från misstanke till start av behandling. Beskrivningarna av 
standardiserade vårdförlopp för de enskilda cancerformerna har en bred målgrupp som bland 
annat innefattar vårdpersonal, tjänstemän och politiska beslutsfattare.  

Statliga stimulansmedel 

Till de landsting och regioner som inför år 2015 beslutade att införa standardiserade vårdförlopp 
tilldelades statliga stimulansmedel som totalt uppgått till 500 miljoner årligen. En förutsättning 
för att få ta del av medlen har varit att landstinget årligen tar fram och lämnar in en handlingsplan 
för arbetet. Ytterligare medel fördelas efter att landstinget tagit fram och lämnat in en redovisning 
av det genomförda arbetet utifrån upprättad handlingsplan.  

Fördelningen av stimulansmedlen mellan landstingen och regionerna har skett i relation till 
befolkningsandel, baserat på befolkningsunderlaget per den sista december varje år. Hur medlen 
vidare har fördelats inom Västra sjukvårdsregionen och VGR framgår i nästa avsnitt.  

Stegvis diagnosimplementation 

Vilka SVF som skulle införas per år beslutades nationellt av SKL och Socialdepartementet och 
framgick i de årliga överenskommelserna – Kortare väntetider i cancervården. En nationell 
arbetsgrupp med experter inom respektive diagnosområde arbetade fram innehållet i respektive 
SVF med utgångpunkt i en SVF-gemensam mall. För varje SVF finns ett underlag som beskriver 
ingång, utredningar och behandlingar inom det specifika vårdförloppet samt vilka tidsgränser 
(ledtider) som gäller för hela utredningen.  
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Införandet av de 31 vårdförloppen har skett stegvis med 5st 2015, 13st 2016, 10st 2017 och 3st 
2018. Se vilka vårdförlopp som infördes när i bilden nedan. 

Krav på ledtidsmätning 

Under satsningen har det ingått en nationell uppföljning av mätpunkter för ledtidsmätning. Alla 
regioner och landsting har fått rapportera in mätpunkter för start och avslut av SVF till den 
nationella databasen för väntetider i vården hos SKL (Signe). I Danmark byggdes ett separat 
system för uppföljning, något som tog 5 år. I Sverige var önskemålet att få i gång uppföljningen 
tidigt och därför valdes den metod som även använts för uppföljning av vårdgaranti och 
kömiljarder. En nationell sammanställning i Signe sågs som ett gott alternativ med en etablerad 
grundstruktur och utvecklingsmöjlighet. 

För att få till en lösning i Signe tog Socialstyrelsen och SKL fram SVF-specifika KVÅ-koder 
(Kod för vårdåtgärd). En särskild kodvägledning, som förtydligar när koderna för välgrundad 
misstanke och andra viktiga moment i vårdförloppen ska sättas, togs också fram. 

Att rapportera in de nationella SVF-mätpunkterna till Signe var ett av grundkraven för att 
regionerna och landstingen skulle få ta del av de statliga stimulansmedlen.  

Fortsatta satsningar på SVF i cancervården 

Regeringen och SKL formulerade, i överenskommelsen Kortare väntetider i cancervården 2018, 
mål för att stimulera en fortsatt utveckling av utredning via SVF:  

”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.” 

Inga fler SVF inom området cancer förväntas införas inom de närmaste åren. 
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ORGANISATION OCH FINANSIERING  

Västra Götalandsregionen (VGR) beslöt i mars 2015 att delta i den nationella satsningen om 
införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården år 2015 - 2018. En regional 
handlingsplan och tillhörande redovisning har därefter utarbetats årligen i enhetlighet med de 
bestämmelser som överenskommelsen angav.  

RCC Västs roll 
Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) är en kunskapsorganisation för utveckling av 
cancervården och ett av sex regionala cancercentrum i Sverige. Tillsammans med medarbetare i 
Västra Götalandsregionen och Region Halland arbetar RCC Väst för en mer patientfokuserad, 
jämlik och effektiv cancervård.  

RCC Väst fick i uppdrag från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i VGR att samordna och stödja 
införandet av de standardiserade vårdförloppen. Eftersom RCC Väst arbetar för Västra 
sjukvårdsregionen har en del av arbetet med samordningen av införandet av SVF i VGR även 
erbjudits Halland.  

Arbetet med att stödja införandet av SVF i Västra sjukvårdsregionen har bland annat inneburit 
att sammankalla och leda projektgruppen för införandet, stötta förvaltningarnas egna 
utvecklingsarbete, lämna in redovisningar och handlingsplaner från förvaltningarna till 
Regeringskansliet (Socialdepartementet), hantera tilldelningen av de statliga medlen till 
förvaltningarna i VGR, följa upp användningen och effekterna av de statliga medlen samt en rad 
andra områden som närmare beskrivs i kommande avsnitt. Förutom detta har RCC Väst även 
haft uppdraget kring utvecklandet av registreringslösningar och ledtidsrapporter för nationell 
rapportering. 

Organisation under införandet 
Samordningen av införandet av SVF har letts som ett projekt med en projektledning (härefter 
benämnd projektledningen) bestående av externa konsulter från Prové AB. Projektledningen fick 
sitt uppdrag från verksamhetschefen för RCC Väst, som i sin tur fått uppdraget från Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen och i förlängningen regeringen och SKL. Projektledningen har arbetat i nära 
samarbete med en projektgrupp och regionala samarbetspartners. Organisationen under 
införandeperioden illustreras av bilden nedan. 
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Projektgrupp  

Av handlingsplanen för år 2015 framgår att det är utförarna av vård som har ansvaret för att 
implementera SVF i sina verksamheter. De standardiserade vårdförloppen har införts genom 
hälso- och sjukvårdens linjeorganisation, det vill säga genom cheferna i hälso- och 
sjukvårdsförvaltningarna och de privata vårdgivarna och deras organisationer. I samband med att 
VGR beslutade om att införa SVF utsågs en projektgrupp för införandet med representanter för 
sjuhusförvaltningarna inklusive primärvården, privata vårdgivare och patientföreträdare. Även en 
representant för Region Halland har deltagit i projektgruppen. Alla representanter i 
projektgruppen har haft beslutsmandat. Projektgruppens arbete har bland annat inneburit 
framläggande av förslag kring flaskhalsåtgärder och undanträngningseffekter, framtagande av 
handlingsplan och redovisningar till socialdepartementet, beslut om primärvårdsdagar och 
utbildningar samt budgetarbete. I samband med budgetarbete och övergång från projekt till 
förvaltning har det saknats en fast kontakt i projektgruppen från koncernkontoret i 
beställarrollen. Projektledningen fick ta omvägar för att lyfta frågor om t.ex. finansiering, 
flaskhalsåtgärder och kompetensförsörjning som berör regionen utöver införandeprojektet. En 
lärdom är därför att i ett liknande framtida projekt säkra en sådan resurs.  

Samarbetspartners  

Under införandet har projektledningen samarbetat med ett antal olika partners vid RCC Väst och 
i regionen. Samarbetet har bland annat genererat kommunikationsmaterial, statistikrapporter och 
diagram, utbildningar och träffar, insamling av underlag för flaskhalsinventering mm. Mer om de 
aktiviteter som projektledningen drivit under införandet finns att läsa i avsnittet Aktiviteter under 
införandet av SVF.   

SVF-specifika roller 
I samband med införandet tillsattes ett antal funktioner vid de olika sjukhusförvaltningarna: 

Lokala processledare har tillsatts vid förvaltningarna i regionen. Varje SVF har en utsedd lokal 
processledare. Den lokala processledaren har som huvudfunktion att leda arbetet med att 
utveckla vårdförloppet inom sin förvaltning och medverka till att uppsatta mål uppnås. 
Processledaren ska medverka till att skapa ett effektivt utredningsflöde utan onödig väntan för 
patienten, fortlöpande följa upp vårdförloppets kvalitet och ledtider samt återkoppla resultat till 
berörda chefer och medarbetare för dialog och förbättringsarbete. Projektledningen arbetade 
fram en regional rollbeskrivning för lokal processledare som förvaltningarna haft till stöd under 
införandet. Rollen lokal processledare arbetades fram i VGR och fanns inte med som ett 
nationellt krav. Tidigt under införandet insåg projektgruppen att det kommer behövas en 
ansvarig per vårdförlopp på respektive förvaltning som kan driva införandet och utvecklingen 
inom det specifika vårdförloppet.   

SVF-koordinatorer har tillsatts vid förvaltningarna i regionen. Varje SVF har åtminstone en 
SVF-koordinator. Rollen syftar till att underlätta och stötta för sjukvården med att hålla uppsatta 
ledtider. Rollen syftar även till att vara kontaktperson för patienten under utredningsskedet. I 
rollen ingår bland annat att boka undersökningar som finns angivna i de standardiserade 
vårdförloppen, säkra att vårdförloppen följs och att beställda undersökningar genomförs utan 
onödig väntan. Projektledningen arbetade fram en regional rollbeskrivning för SVF-koordinator 
som förvaltningarna haft till stöd under införandet. Något år in i satsningen togs en nationell 
rollbeskrivning fram som ersatte den regionala. 
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SVF-samordnare har tillsatts vid Sahlgrenska sjukhuset, NU-sjukvården, SKAS och SÄS under 
senare delen av SVF-projektet. SVF-samordnaren arbetar bland annat med att bevaka ledtider 
och arbeta för att verksamheterna når målnivåerna. Samordnaren har en stödjande funktion för 
processledare och koordinatorer bland annat i registrerings- och uppföljningsfrågor. SVF-
samordnarna arbetar även tillsammans med regionövergripande frågor. 

Vid RCC Väst har sedan tidigare funnits regionala processägare med uppgift att leda 
utvecklingsarbetet på regional nivå för de olika diagnosområdena. De regionala processägarna har 
därför haft en central funktion i införandet och det fortsatta arbetet med SVF. 

Organisation för fortsatt arbete med SVF 
Under införandets sista år, 2018, arbetade projektledningen och projektgruppen särskilt med att 
säkerställa former för fortsatt regionalt arbete med SVF även efter att införandeprojektet 
avslutats. En ny regional SVF-organisation arbetades fram och illustreras i bilden nedan.  

 

En arbetsgrupp för regionalt arbete med SVF har tillsatts, bestående av en utvecklingsledare med 
SVF-uppdrag vid RCC Väst, samt SVF-samordnare vid NU-sjukvården, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus. SVF-samordnare från 
Sjukhusen i väster ingår i dagsläget inte i arbetsgruppen, men planeras tillsättas under år 2019. 
Arbetsgruppen svarar till RCC Västs styrgrupp och till sin hjälp har arbetsgruppen fortsatt 
samarbetspartners på RCC Väst och i regionen samt experter inom registrerings- och datastöd. 
Arbetsgrupp SVF har i uppdrag att fortsatt stötta förvaltningarna och regionen i framtida 
utvecklingsarbete med SVF.  
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Regionala specialsatsningar
11%

Stödjande strukturer
27%

Flaskhalsåtgärder
53%

Samordning och mätsystem
9%

Arbetsgrupp SVF har följande ansvarsområden: 

• Uppföljning mot 2020-målen, bevaka ledtider och stödja förvaltningarna i 
förbättringsarbeten  

• Bevaka kvalitetssäkring av data 

• Hantera nationella SVF-uppdrag 

• Hantera SVF-frågor som uppkommer på dialogturné 

• Kontinuerligt arbeta med identifierade undanträngningseffekter och flaskhalsar  

• Säkerställa patientperspektivet och följa upp PREM-mätningar 

• Anordna erfarenhetsutbyten för att skapa lärande och bidra till Best practice 

• Driva SVF-frågeställningar med primärvården 

Fördelning av statliga medel 
I VGR har Hälso- och sjukvårdsstyrelsen årligen beslutat hur de statliga stimulansmedlen ska 
fördelas, utifrån förslag som arbetats fram av projektgruppen. Fördelning av medel till respektive 
sjukhusförvaltning har skett med utgångspunkt i befolkningsunderlag och rapporterat antal 
cancerfall med hänsyn till vårdutbud. Inom VGR finns t.ex. vissa utredningar och behandlingar 
endast att tillgå på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

Av de ca 70 miljoner kronor som årligen tilldelats VGR har majoriteten av medlen tilldelats 
förvaltningarna och öronmärkts till stödjande strukturer och flaskhalsåtgärder. Stimulansmedel 
för stödjande strukturer innefattar införandet av koordinatorer, lokala processledare och 
förbokade tider. De stödjande strukturerna har utgjort grundstenar i de standardiserade 
vårdförloppen och är en förutsättning för de snabbare genomloppstiderna. Vad gäller 
flaskhalsåtgärder har respektive förvaltning identifierat åtgärder för att lösa befintliga flaskhalsar 
och uppnå de stipulerade ledtiderna. Exempel på flaskhalsåtgärder är kökortningsinsatser, 
kompetensförsörjning, införskaffande av utrustning etc. Mer om flaskhalsar finns att läsa i 
avsnittet Flaskhalsinventeringar och identifiering av undanträngningseffekter.    

Utöver flaskhalsåtgärder och stödjande strukturer har stimulansmedel gått till att delfinansiera 
regionala specialsatsningar samt regional samordning och mätsystem. Regionala specialsatsningar 
har framförallt inkluderat medel till ST-tjänster inom onkologi samt införande av diagnostiska 
center. Medel till regional samordning har inkluderat utbildningar, träffar, projektledning, 
ledtidsrapportering, PREM-enkäter mm.  

I nedan bild redovisas övergripande fördelningen av stimulansmedlen under satsningen. För att 
se fördelningen i detalj från år till år, se Bilaga A. 
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Hur fördelningen sett ut av de statliga stimulansmedlen är en av de frågor som projektledning fått 
oftast. De som frågat har ofta varit medarbetare som undrat hur tilldelningen sett ut till deras 
enhet. Utifrån politiskt perspektiv är det nödvändigt att skilja ut vilka förvaltningar som får 
stimulansmedel och till vad de ska användas, men det specificeras inte ner på enhetsnivå. Det är 
istället förvaltningarnas ansvar att fördela medlen på sina respektive områden och enheter samt 
att informera medarbetarna om detta.  

 

 

 
 

Lärdomar: Organisation och finansiering 

Att RCC Väst har ansvarat för samordningen av införandet har mottagits väl av berörda 
förvaltningar och intressenter. Införandet ligger väl i linje med RCC Västs uppdrag som 
kunskapsorganisation för utveckling av cancervården i Västra sjukvårdsregionen. De 
kontakter och relationer som RCC Väst haft till samarbetspartners, som bistått under 
införandet av SVF, har skapat gynnsamma förutsättningar för ett lyckat införande.  

Projektgruppen bestod av engagerade representanter med beslutsmandat. 
Representanterna förstod vikten av det regionala perspektivet och samarbetade för att lösa 
svårigheter. Detta har varit en framgångsfaktor. I projektgruppen ingick ingen från 
koncernkontoret i beställarrollen. Det hade varit bra med en sådan resurs, redan under 
projektfasen, som kunde stöttat övergången från projekt till förvaltning ytterligare.  

Att regionala rollbeskrivningar togs fram tidigt för de nya rollerna lokal processledare och 
SVF-koordinator ses som en framgångsfaktor. Utan rollbeskrivningarna hade inte 
vårdförloppen kunnat startats upp lika snabbt.  

Att projektgruppen fick arbeta fram ett förslag på fördelning av de statliga 
stimulansmedlen bidrog till förståelse för det regionala perspektivet. Att större delen av 
medlen avsattes till respektive förvaltning och kunde användas till det som gjorde störst 
nytta just där, ses som framgångsfaktorer. Lokalt kunde informationen om fördelningen av 
medlen inom respektive förvaltning varit tydligare.  
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AKTIVITETER UNDER INFÖRANDET 

Projektledningen har under projektets gång drivit ett antal aktiviteter för att samordna införandet 
av SVF i VGR. En del av dessa aktiviteter har genomförts årligen, därtill hör 
nulägesbeskrivningar, primärvårdsträffar, regiondag SVF och flaskhalsinventering. 

Nulägesbeskrivningar 
I samband med införandet av de olika förloppen arbetades nulägesbeskrivningar fram. Syftet med 
nulägesbeskrivningarna var att ge information om hur situationen ser ut för de olika 
cancerprocesserna innan uppstarten av SVF. Beskrivningarna innehåller information om 
epidemiologi, hur patientens väg ser ut genom vården, gap i förhållande till SVF mm. 

Som en del av nulägesbeskrivningarna genomfördes även baslinjemätningar av statistiker på RCC 
Väst. Baslinjemätningen visar ledtiden från den punkt i processen som bäst motsvarar välgrundad 
misstanke i SVF till start av behandling (utifrån de mätpunkter som fanns tillgängliga i 
kvalitetsregistren). Mätningarna visar nuvarande ledtidssituation regionalt, hur situationen har 
förändrats de senaste åren samt hur den ser ut uppdelat på de sjukhus i regionen som sköter 
diagnostiken för respektive process. 

Nulägesbeskrivningarna arbetades fram av regional processägare, projektledningen och statistiker 
vid RCC Väst. 
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Träffar och utbildningar 
I samband med införandet av SVF i VGR anordnades ett antal utbildningar för de medarbetare 
som skulle arbeta med förloppen. Projektledningen arrangerade följande utbildningstillfällen: 

• Utbildning och nätverksträffar för SVF-koordinatorer  

• Diagnosspecifika lärandeseminarium 

• Processägarinternat 

• Processledardag 

• Primärvårdsträffar 

• Regiondag SVF 

• Erfarenhetsutbyte kring goda exempel 

Utbildning och nätverksträffar för SVF-koordinatorer  

Mellan år 2015 och 2017 anordnades fem utbildningar för SVF-koordinatorer. Utbildningarna 
hölls i internatform om två dagar med en efterföljande uppföljningsdag ett par månader senare. 
Utbildningen innehöll generell information om SVF och införandet, insikt i koordinatorsrollens 
uppgifter och ansvar, handledning gällande registrering av ledtider och uppföljning samt 
inspirationsföredrag kopplat till kvalitetsutveckling och flödeseffektivitet i vården.  

I samband med sista utbildningen år 2017 bedömdes verksamheterna själva ha underlag och 
kunskap för att introducera nya medarbetare och ytterligare utbildningar anordnades 
inte. Däremot anordnades två nätverksträffar för SVF-koordinatorer. En på våren 2017 och en 
på våren 2018. Det var viktigt att hålla SVF-koordinatorerna ajour om hur införandet gick och 
fortsatt uppmuntra det goda arbete de startat. Under tiden byttes också en del SVF-koordinatorer 
ut och nätverksträffen blev en bra plattform för att knyta kontakter förvaltningar emellan samt 
utbyta erfarenheter och råd.  

Utbildningarna ses som en framgångsfaktor för införandet. Det var viktigt att SVF-
koordinatorerna var väl förberedda inför start av SVF. Att alla som skulle bli SVF-koordinatorer 
förstod vad rollen innebar, att den var viktig och skulle göra skillnad för både patienter och 
kollegor. Att kunskap fanns för hur registreringen skulle göras. Tack vare internatformen fick 
deltagare från olika sjukhus i regionen träffas och utbyta erfarenheter och kontaktuppgifter. Det 
har underlättat för att säkerställa vårdförloppens flyt för patienter som rör sig mellan 
förvaltningsgränser. Att SVF-koordinatorer vid olika förvaltningar har känt till varandra har 
också underlättat telefonkontakt och rådgivning sinsemellan.  

Diagnosspecifika lärandeseminarium  

Projektledningen anordnade tillsammans med utvecklingsledare vid RCC Väst lärandeseminarium 
för de diagnosområden där SVF skulle införas. Lärandeseminarierna syftade till att diskutera 
förbokning av tider, ledtidskortning, samordning, lokala rutiner, organisation, samverkan med 
koordinatorer och uppföljning av ledtider. Seminariet syftade även till att ge insikt och möjlighet 
till ökad samverkan över diagnos- och förvaltningsgränser. Processägare utgjorde nyckelspelare 
vid dessa träffar. Lärandeseminarierna var viktiga initialt, när SVF var helt nytt. Efter ca 1,5 år 
lades dessa möten ner och istället togs SVF upp på agendan vid regionala processägarinternat 
samt vid vårdprocessmöten (mer om dessa forum nedan).  
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Processägarinternat  

Regionala processägarinternat har i regel anordnats av RCC Väst fyra gånger per år och då har 
alla regionens regionala processägare inom cancer bjudits in att delta. Vid regionala 
processinternat har bland annat information om progress inom projektet och införandet delgetts. 
Det har även hållits diskussioner kring flaskhalsinventeringar, ledtidsuppföljning och registrering. 
Processägarna har dessutom haft möjlighet att ställa frågor och diskutera sinsemellan vid dessa 
möten. En kontinuerlig dialog med de regionala processägarna har varit kritisk för införandets 
framgång då processägarna är regionens ambassadörer för utveckling av de olika 
cancervårdprocesserna.   

Processledardag 

Under år 2016 anordnades en processledardag (regional och ej förloppspecifik) där alla lokala 
processledare var inbjudna till diskussioner om organisering, förbokade tider och uppföljning av 
verksamhetsutveckling i samband med införandet av SVF. Syftet var att med hjälp av 
erfarenhetsutbyte, processledarna emellan, stötta införandet. Hur insatta processledarna var i sin 
roll varierade och engagemanget för SVF var blandat. Dagen gav deltagarna ett utbyte men inte i 
så pass stor utsträckning att det ansågs värdefullt att anordna dagen mer än en gång.  

Primärvårdsträffar 

Under år 2015 hölls 10 stycken informationsdagar för primärvården. Dessa planerades och 
genomfördes av projektledningen, utvecklingsledare, regional processägare för tidig upptäckt från 
RCC Väst samt projektgruppens företrädare för primärvården. Målgruppen var läkare i 
primärvården. Dagarna innehöll information om SVF, genomgång av kriterier för välgrundad 
cancermisstanke för respektive förlopp av regionala processägare samt information om nya 
remissrutiner, bland annat. Totalt deltog 420 primärvårdsläkare, uppskattningsvis hälften av alla 
primärvårdsläkare i VGR. Att så pass många allmänläkare fick information om SVF redan år 
2015 ses som en framgångsfaktor. Detta då de flesta SVF startas upp inom primärvården. 
Ytterligare en framgångsfaktor var att det var just läkare som var med och redogjorde för 
satsningen. Läkarna kunde delta i diskussioner som uppstod kring medicinska frågor och agera 
trovärdiga ambassadörer för satsningen.  

Under år 2016 och 2017 arrangerades ytterligare utbildningsträffar för primärvården. Dessa 
träffar arrangerades av och ägde rum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, 
Södra Älvsborgs länssjukhus, Skaraborgs sjukhus och Kungälvs sjukhus i samråd med 
sektorsrådet för Allmänmedicin. Lokala processledare föredrog på träffarna och svarade på 
allmänläkarnas frågor. Projektledningen stöttade förvaltningarna genom att ta fram 
presentationsmaterial, föreslå innehåll och samla in synpunkter vid träffarna.  

Regiondag SVF  

Sedan år 2016 har projektledningen årligen arrangerat regionala heldagar om SVF. Dagarna har 
syftat till att lyfta och dela erfarenheter och goda exempel från satsningen och föra dialog kring 
framtida utmaningar och lösningar.  Dagarna har främst vänt sig till representanter för 
patienter, närstående och medarbetare inom cancervården, politiker och tjänstemän samt chefer 
och processansvariga inom vården i VGR och Västra sjukvårdsregionen. Ca 150-200 personer 
har deltagit vid dessa träffar årligen.  
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Erfarenhetsutbyte kring goda exempel 

Två regionala erfarenhetsutbytesträffar har anordnats, en med tema Kortare väntetider inom 
patologin och en med tema One stop clinic. Syftet med träffar för erfarenhetsutbyte kring goda 
exempel var att medarbetare inom vården skulle ge varandra konkreta tips på hur förbättringar 
kan uppnås, bidra till att inspirera fler att arbeta mot goda resultat samt att påvisa progress i 
arbetet. Idéen var att förvaltningar och processgrupper skulle kunna nyttja varandras erfarenheter 
och på så sätt komma längre i utvecklingen av sina SVF på kortare tid. På grund av svårigheter att 
få deltagare till dessa fysiska träffar anordnades endast två i projektledningens regi. Läs mer om 
dessa två erfarenhetsutbytesträffar nedan. 

Kortare väntetider inom patologin: Ett arbete med bland annat daglig styrning ledde till att 
ledtiderna vid patologen på Södra Älvsborgs sjukhus minskade kraftigt. På ett år minskade 
ledtiderna från 10,21 dagar till 4,08 dagar på labbet. Förutom kortare ledtider gav arbetet bättre 
förutsägbarhet gällande svarstider, bättre förutsättningar att klara SVF och minskad övertid. En 
fysisk träff för erfarenhetsutbyte anordnades där det planerades för en genomgång av 
förbättringsarbetet, rådande arbetssätt och resultat. Träffen fick ställas in första gången då ingen 
anmält sig. I projektgruppen lyftes då att inbjudan inte nått de som var tänkta att gå. Ett nytt 
tillfälle bokades därför och blev av, men med få deltagare. Då mycket av arbetet som gjorts för 
att minska ledtiderna ansågs kunna användas inom fler områden togs detta goda exempel med på 
agendan vid en regional heldag om SVF.   

One stop clinic: Inom NU-sjukvården fanns redan innan SVF ett bröstcentrum där tillgång till 
patologi, kirurgi och mammografi samordnats för att ta emot patienter med bl.a. misstänkt 
bröstcancer. Istället för att patienten först tar sig till mammografi för att några dagar senare träffa 
en kirurg räcker det på bröstcentrum att patienten kommer dit och får där genomgå hela 
utredningen. Denna modell kallas One stop clinic. Vid uppstarten av SVF för cancer i urinblåsa 
och urinvägar i NU-sjukvården sattes det upp en så kallad One stop hematuria clinic, utifrån 
samma modell. Patienter med symptom som kunde tyda på cancer i urinblåsa eller urinvägar och 
som kallades till kliniken fick genomgå CT, träffa kirurg och vid behov ta biopsi på en och 
samma dag. En fysisk träff för erfarenhetsutbyte anordnades kring konceptet med One stop 
clinic där NU-sjukvården presenterade sitt pågående arbete. Deltagandet blev under förväntan.  

I projektgruppen diskuterades om inbjudan skickats ut på rätt sätt och till rätt mottagare. 
Slutsatsen som drogs var att inbjudan hade gått ut på rätt sätt men att verksamhetschefer haft 
svårt att prioritera för personal att delta vid en sådan träff.    

Vårdprocessgrupper 

Vid införandet diskuterades också SVF i de befintliga vårdprocessgrupperna, vilka leds av 
regionala processägare och utvecklingsledare vid RCC Väst. Deltar gör representanter från 
regionens sjukhus, primärvården, patient- och/eller närstående samt diagnostik. Beroende på 
agenda kan även kontaktsjuksköterskor och SVF-koordinatorer bjudas in. Projektledningen bjöds 
in av utvecklingsledare eller processägare att delta inför införande av SVF inom respektive 
diagnosområde och därefter vid behov. Förloppsspecifika frågor har processägarna och 
utvecklingsledarna självständigt drivit i detta forum. Processägarna har också i stor utsträckning 
själva förmedlat senaste informationen gällande SVF. Att vårdprocessgrupper fanns inför 
införandet av SVF ses som en stor framgångsfaktor.  
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Kommunikationsinsatser  
Projektledningen genomförde en rad insatser för att säkra en god kommunikationsspridning. 

• Informationsspridning via Projektgruppen 

• Regional webbplats kring SVF 

• Informationsutskick 

• Filmer och nyhetsutskick till primärvården 

Eftersom så många berörts av införandet har det varit framgångsrikt med ett antal olika 
informationskanaler.   

Informationsspridning via Projektgruppen 

Information har kontinuerligt spridits via projektgruppen. Representanterna i projektgruppen har 
varit viktiga för att nå ut till alla berörda medarbetare inom vården som berörts av införandet av 
SVF. Särskilt har information från regeringen och SKL som kommunicerats via den nationella 
samordnaren för SVF spridits inom VGR genom projektgruppen.  

Regional webbsida  

Med hjälp av kommunikatörer vid RCC Väst lades en egen webbsida upp på RCC Västs 
webbplats. Webbsidan har uppdaterats kontinuerligt under projektets gång. Förvaltningen över 
webbsidan har i samband med projektavslut överlämnats till ansvarig för SVF vid RCC Väst. 
Webbsidan innehöll bland annat information om remisshantering, diagnostiska centrum, kurser 
och seminarier, registrering och uppföljning, nulägesbeskrivningar, projektgrupp och 
kontaktuppgifter samt riktad information till primärvården. Det var viktigt att informationen 
fanns tillgänglig för alla involverade och enkelt kunde uppdateras. RCC Västs webbplats blev en 
naturlig informationssamlingsplats för SVF då VGRs Vårdgivarwebben fortfarande var i sin linda 
vid införandets start år 2015.  

Informationsutskick 

Projektledningen har kontinuerligt sammanställt informationsutskick till samtliga berörda 
medarbetare i VGR. Informationsutskicken har bland annat innehållit status i 
implementeringsarbetet, information om eventuella revideringar i förloppen och planer framöver. 
Informationsutskicken gick ut som mail med PDF-bilaga. De skickades till projektgruppen för 
vidare spridning till berörda chefer och deras medarbetare, till lokala processledare och SVF-
koordinatorer. 

Filmer och nyhetsutskick till primärvården 

Tillsammans med regionala projektledare spelade RCC Väst in kortfilmer riktade till 
primärvården. En film per förlopp spelades in och innehöll bland annat information om 
respektive SVF, genomgång av kriterier för välgrundad cancermisstanke samt information om 
nya remissrutiner. Filmerna var värdefulla i början av införandet, som ett sätt att sprida budskapet 
om SVF och förenkla för allmänläkare att sätta sig in i respektive vårdförlopp. I takt med att 
vårdförloppen uppdaterades togs filmerna ner från webben och upplevdes ha uppfyllt sitt syfte. 

Projektledningen har kontinuerligt sammanställt och publicerat information i primärvårdens 
regiongemensamma nyhetsbrev. Inför införande av nya vårdförlopp har mail skickats till alla 
vårdcentralers verksamhetschefer i regionen, såväl offentliga som privata.   
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Flaskhalsinventeringar och identifiering av undanträngningseffekter 
Sedan starten av SVF har projektledningen årligen genomfört flaskhalsinventeringar i syfte att 
identifiera områden som påverkar väntetider för cancerpatienter. Under införandets gång har 
också risker för undanträngningseffekter bevakats. 

Flaskhalsinventeringar 

En flaskhals i ett flöde kan definieras som den del av flödet som har en fullt utnyttjad kapacitet 
samtidigt som andra delar i flödet har ledig kapacitet. Genomströmningshastigheten som helhet i 
flödet blir aldrig snabbare än genomströmningshastigheten i flaskhalsen. På en flaska är halsen 
smalare för att minska utflödet när innehållet hälls upp. Därifrån kommer uttrycket. Idéen är att 
SVF ska vara flödeseffektivt, det vill säga att fokus ligger på att effektivisera flödet för patienten 
genom utredningen. SVF anses effektivt när patienterna utreds inom loppet av ett visst antal 
dagar snarare än att t.ex. CT-maskinen körs dygnet runt. Genom att identifiera var flödet 
bromsas upp kan lösningar för att jämna ut flödet och/eller minska flaskhalsen arbetas fram.  

Flaskhalsinventeringar har genomförts årligen för att synliggöra flaskhalsar så att de kan åtgärdas. 
Flaskhalsinventeringarna har utgått ifrån lokala processledares uppfattning och upplevelser, då 
det inte varit möjligt att mäta delledtider. Varje flaskhalsinventering har följts upp med en 
turné i syfte att nyansera bilden och diskutera orsaker till de skriftligen uttryckta flaskhalsarna. 
Inventering och turné har genomförts förloppsvis inom respektive förvaltning.   

Resultatet av flaskhalsinventeringarna har presenterats i årliga flaskhalsrapporter. Problematiken 
varierar mellan diagnoser, förvaltningar och enheter och därför har det varit svårt att ge en 
rättvisande bild av generella flaskhalsar på regional nivå. Under 2018 års inventering beskrevs 
följande upplevas som flaskhalsar inom SVF vid de flesta förvaltningar i regionen:   

• Brist på patologer leder till långa svarstider på en del prover  

• Brist på resurser och vårdplatser leder till långa köer till operation   

• Hantering av inkommande remisser är omotiverat resurskrävande   

• Ökat antal koloskopiundersökningar har lett till längre väntetider och risk för 
undanträngning   

RCC Västs roll i arbetet med flaskhalsar har varit att synliggöra vilka problemområden som finns 
för att kunna nå ledtiderna. RCC Väst har inget mandat att åtgärda flaskhalsproblematik eller 
besluta om flaskhalsåtgärder. Projektledningen har därför kontinuerligt lyft upp dessa 
problemområden för diskussion vid projektgruppens möten samt till Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen i VGR genom Hälso- och sjukvårdsdirektören.  
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Identifiering av undanträngningseffekter 

För att bevaka risken att undanträngningseffekter uppstår har projektledningen återkommande 
bett projektgruppen och lokala processledare att höra av sig om undanträngningar identifieras. 
Undanträngning definieras enligt Socialstyrelsen som följande:  

”Undanträngning är definierat som situationer när lägre prioriterade patienter ges vård före 
patienter med högre prioritet.”  

Risken att undanträngning kan uppstå har varit känd vid uppstarten av SVF. Därför har 
undanträngning diskuterats och undersökts kontinuerligt under implementeringstiden bland 
annat i de rapporter som respektive landsting har lämnat till Socialdepartementet två gånger varje 
år. Socialstyrelsen har haft i uppgift att bevaka införandet av SVF och har i sin slutrapport 
konstaterat att det inte främst har varit SVF som orsakat undanträngning, utan snarare att SVF 
synliggjort tidigare förekommande undanträngningar. Socialstyrelsen skriver också att det finns 
osäkerhet i verksamheterna om vad undanträngning innebär och att det därför är svårt att följa 
upp.  

I VGR har det diskuterats en hel del kring prioriteringen av patienter i och med införandet av 
SVF. Diskussionerna utgår ifrån frågeställningen om vilka patienter som är i störst behov av vård. 
Ett exempel på resurs där prioritering diskuterats är CT-urografi. Vem har störst behov av CT-
urografi: En patient som ska göra kontroll efter tidigare cancer eller en patient med nytillkomna 
symptom? Prioriteringen är läkarnas ansvar och har alltid varit. Dock har frågan kommit att 
belysas på ett tydligare sätt i och med införandet av SVF.  

Ett antal undanträngningseffekter inom VGR har identifierats under införandeåren:  

• Koloskopi - undanträngning riskeras för patienter som ingår i uppföljning med 
regelbunden koloskopi. Köerna till koloskopi är långa och SVF prioriteras 

före uppföljningsbesök. Även bland patienter där SVF-märkning inte gjorts på remissen 

riskeras undanträngning.    

• Recidiv – patienter som ingår i uppföljningsprogram efter en cancer och sedan insjuknar 

igen riskerar att få en längre utredning. Patienter som insjuknar i cancer under tiden som 
de ingår i ett program för uppföljning på specialistsjukhus ska inte startas upp och 
registreras för SVF. Resonemanget bakom är att dessa patienter har en befintlig 

vårdkontakt och bör kunna få snabb utredning ändå.    

• CT-urografi – patienter som går på uppföljning med CT-urografi riskerar undanträngas 
om kön till CT blir för lång. Detta då dessa patienter riskeras nedprioriteras till förmån 

för SVF-patienter.   

• Patologi – inom hudpatologi har undanträngning upptäckts. De prover som inte märks 
SVF tar längre tid att få svar på. Bland de hudförändringar som skickas för patologisk 
analys upptäcks cancer även bland de som inte märkts SVF. Dessa patienter får vänta 

längre än patienter som ingår i SVF.  

Under år 2018 arbetade RCC Väst fram ett tjänsteutlåtande över hur undanträngningseffekterna 
kan hanteras, på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i VGR. Att bevaka och uppmuntra 
fortsatt dialog kring prioriteringen ingår för samtliga identifierade undanträngningar.  
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Registrering och uppföljning av ledtider 
För att kunna följa utvecklingen av SVF och måluppfyllelsen, mot det mål som regeringen och 
SKL satt till år 2020, är det av stor vikt att ha ett tillförlitligt data att utgå från. Att registrering 
görs på ett enhetligt sätt mellan förvaltningar och regioner är därför av stor betydelse. Som ett led 
i detta arbete togs kodvägledningar för respektive vårdförlopp fram på initiativ av SKL. Under 
införandet har det varit obligatoriskt att rapportera start och avslutskoder till den nationella 
väntetidsdatabasen Signe. Det är utifrån data i Signe som alla regionala jämförelser görs varför 
registrering är av central betydelse för att jämförbarheten mot andra regioner ska vara tillförlitlig. 
Det har framgått att kodvägledningen tolkats olika mellan användarna varför en nationell 
kvalitetssäkringsgrupp är tillsatt för att fånga upp olikheter och tydliggöra där behov finns med 
ambition att få ett enhetligt sätt att registrera på. Regionalt pågår ett arbete under år 2019 med att 
reda ut tolkningsolikheter. Alla som är involverade i registreringen bjuds in att delta per 
respektive SVF.    

Inom den offentliga slutenvården i VGR är det obligatoriskt att registrera bl.a. KVÅ-koder i det 
patientadministrativa systemet ELVIS. Då detta patientadministrativa system fanns på plats år 
2015, vid införandet, togs beslut om att registrering av SVF skulle göras i ELVIS, för att snabbt 
kunna komma igång med registrering. ELVIS finns inte i primärvården och därför registreras 
SVF först när patienten kommer till slutenvården, på det datum då SVF startade. I Halland har 
primärvården och slutenvården ett gemensamt system och där är det den som startar SVF som 
också registrerar starten. Lösningarna för registrering ser olika ut i olika landsting.  

Ganska snart efter att lösningen med registrering i ELVIS driftsatts i VGR började en del 
användare efterfråga möjlighet att följa delledtider i respektive vårdförlopp. Som ett svar på det 
utvecklades ett kompletterande system vid namn SVF-INCA. Avsikten var att utveckla ett 
användarvänligt system med möjlighet att följa enskilda patienter och utveckling av delledtiderna 
i förloppen. Genom att fokusera mer på delledtiderna kunde patienterna följas i varje steg, detta 
underlättade för SVF-koordinatorns planering och uppföljning. Större fokus på delledtiderna gav 
också stöd till verksamheterna att följa utvecklingen och utläsa effekter av förbättringar och 
åtgärder som gjorts i olika steg i vårdförloppen.  

Att manuellt registrera ledtider tar dock mycket tid. Under år 2018 startades därutifrån ett initiativ 
för att automatiskt inhämta de mätpunkter som ingår i de olika vårdförloppen. Detta arbete pågår 
framgent under år 2019. Automatisk registrering av koder har redan införts i bl.a. Region Kalmar 
län.   
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Lärdomar: Aktiviteter under införandet 

Genom att ta fram nulägesbeskrivningar skapades ökad förståelse för de förändringar som 
införandet av SVF skulle innebära för respektive vårdförlopp.  

Koordinatorsutbildningarna ses som en framgångsfaktor för införandet. Det var viktigt att 
SVF-koordinatorerna var väl förberedda inför start av SVF. Rollen SVF-koordinator var helt ny 
i och med införandet och var den roll som kom att bidra med störst förändringar jämfört 
med befintligt arbetssätt. Tack vare internatformen på koordinatorsutbildningarna fick 
deltagare från olika sjukhus i regionen träffas och utbyta erfarenheter och kontaktuppgifter. 
Detta har underlättat för patientutredningar över förvaltningsgränser och har också 
underlättat rådgivning sinsemellan SVF-koordinatorer vid olika förvaltningar.  

Det har varit viktigt med en kontinuerlig dialog mellan projektledningen och de regionala 
processägarna samt de utvecklingsledare vid RCC Väst som arbetar med vårdprocesser där 
SVF införts. Processägarna leder arbetet för utveckling inom cancervårdprocesserna 
tillsammans med utvecklingsledarna. Arbetet med utveckling görs bland annat via 
vårdprocessgrupper, där representanter från regionens förvaltningar ingår. Tack vare en god 
relation och kontinuerlig dialog har frågor om SVF tagits upp i vårdprocessgrupperna och 
blivit en naturlig del av gruppernas arbete.  

Att en majoritet av allmänläkarna i regionen fick information om SVF redan år 2015 ses 
som en framgångsfaktor. Detta då de flesta SVF startas upp inom primärvården. Att det var 
just läkare som var med och redogjorde för satsningen ses som ytterligare en 
framgångsfaktor och ökade förtroendet för satsningen. Att utbildningsträffar för 
primärvården sedan arrangerades i förvaltningarnas regi i samråd med sektorsrådet för 
Allmänmedicin och att lokala processledare föredrog, anses också vara en framgångsfaktor. 
Ägandeskapet för SVFs utveckling i det avseendet landade då på förvaltningarna och stöd 
kunde ges från projektledningen och RCC Väst.  

De regionala heldagarna om SVF har bidragit till att bibehålla energin i SVF-införandet över 
åren. Genom att samla berörda, dela erfarenheter och goda exempel från satsningen samt 
föra dialog kring framtida utmaningar och lösningar har SVF fortsatt engagera och ansetts 
aktuellt under hela införandeperioden.   

En lärdom är att det inte är självklart enkelt att få deltagare till erfarenhetsutbyte, t.ex. kan 
inbjudan fastna i en inkorg på vägen genom linjeorganisationen. Svårigheten att prioritera 
så att personal kan gå på utvecklingsträffar bör heller inte underskattas. 

Många har berörts av införandet av SVF och det har därför varit framgångsrikt med ett antal 
olika informationskanaler för att nå ut med information. Ny information har behövt spridas 
under införandets gång och det har därför varit framgångsrikt att informera kontinuerligt.  

Flaskhalsinventeringar genomfördes som ett sätt att stötta förvaltningarna i att identifiera 
och åtgärda flaskhalsar och på så sätt förbättra flödet i SVF. Flaskhalsinventeringarna hade 
vunnit på kvantitativa data om ledtider, inklusive delledtider.   
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Lärdomar: Aktiviteter under införandet 

Undanträngningseffekter i och med införandet av SVF bottnar i svårigheter att prioritera 
patienter med störst vårdbehov. Detta är en dialog som ständigt bör vara levande när 
incitament till att utreda eller behandla patientgrupper förändras, t.ex. i och med införande 
av en satsning på kortare väntetider.  

Kodningsvägledningar som ska utgöra manual för vilka koder som ska användas har tolkats 
olika. I kombination med att landstingen har olika registreringslösningar har detta skapat 
ifrågasättande av jämförbarheten och tillförlitligheten av data. Lärdomar är att säkerställa 
så långt det går att data är tillförlitligt och jämförbart. En lösning där koder inhämtas 
automatiskt och därefter kvalitetssäkras har efterfrågats under införandet. När 
registreringen görs automatiskt blir den också systematisk och lämnar inte rum för 
tolkningar. Dessutom förväntas en sådan lösning bli mindre tidskrävande.  
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RESULTAT AV INFÖRANDET 

Införandet av SVF har syftat särskilt till kortare väntetider, nöjdare patienter och en mer jämlik 
cancervård. I detta avsnitt beskrivs hur satsningen har påverkat dessa områden. Utöver detta 
beskrivs också resultat insamlade från grupperingar som deltagit i införandet samt i termer av 
goda exempel.  

Utifrån syftet 
I detta avsnitt beskrivs hur satsningen påverkat kortare väntetider, nöjdare patienter och en mer 
jämlik cancervård.  

Kortare väntetider 

Det finns stora variationer mellan vårdförloppen och behandlingsformer avseende hur 
väntetiderna har förkortats. Nationella siffror visar att för en majoritet av vårdförloppen har 
väntetiderna förkortats, ibland är minskningen av väntan endast marginell, medan den för några 
förlopp är betydande. För ett antal förlopp är väntetiden samma, och för ett fåtal förlopp och 
behandlingsformer har väntetiderna ökat något.  

I nedan diagram åskådliggörs utvecklingen av måluppfyllelsen av 80-målet för VGR och Halland 
sedan start. Under senare delen av 2018 har utvecklingen av måluppfyllelsen varit positiv. I 
augusti 2018 var det totalt 33% som nådde målledtiderna medan det i december 2018 var 46%, 
totalt i VGR. 

Nöjdare patienter 

Enligt Patient- och närståenderådet hos RCC Väst är patienterna nöjdare med sin vård nu än 
innan satsningen på SVF infördes. Att väntetiderna blivit kortare har inneburit en förbättring, 
men trots att väntetiderna inte kortats för alla förlopp upplever patienterna att strukturen SVF 
inneburit har gjort vårdupplevelsen bättre.  

Patientnöjdheten mäts främst via så kallade PREM-enkäter, där PREM står för Patient Reported 
Experience Measures. PREM-enkäten syftar till att mäta patienternas upplevelser av utredning via 
SVF inom cancervården. Mätningen görs månatligen. Varje månad får maximalt 50 utredda 
patienter per vårdförlopp och landsting en PREM-enkät. Enkäten skickas 6-10 veckor efter 
avslutad utredning. 
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Resultatet av PREM-enkäterna bekräftar Patient- och närståenderådets bild av nöjdheten hos 
patienterna då området ”kontinuitet och koordinering” har näst högsta värdet, 84 poäng av 100 
(år 2018). Andra aspekter med SVF som fått höga betyg av regionens patienter är; ”respekt och 
bemötande” (93 av 100), ”information och kunskap” (82 av 100), samt ”tillgänglighet” (79 av 
100). 

Det blir av PREM-enkäterna tydligt att det även finns saker att förbättra för att patienterna ska 
bli ännu mer nöjda med sin vård. Två mått; ”delaktighet och involvering” (56 av 100) samt 
”emotionellt stöd” (63 av 100) har värderats lägre än övriga. Även möjligheter som en skriftlig 
individuell vårdplan och möjlighet för närstående att närvara när patienten ska få information kan 
förbättras. Nedan diagram visar det sammanlagda resultatet av samtliga PREM-enkäter för år 
2018. 
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En mer jämlik cancervård 

Nationella och enhetliga beskrivningar inom ramen för standardiserade förlopp (SVF) har ökat 
förutsättningarna för ett likvärdigt omhändertagande vid utredning för misstanke om cancer.  
Socialstyrelsens analyser av väntetiderna utifrån SVF-satsningen visar att de regionala skillnaderna 
för väntetider till utredning och start av behandling minskat något över landet. Prioritering av 
förebyggande arbete, tidig upptäckt och ett utvecklat hälsofrämjande och patientcentrerat 
bemötande är viktiga strävanden för att öka jämlikheten i hälso- och sjukvården.   

För att mäta jämlikheten inom cancervården är andelen nya cancerfall inom aktuella diagnoser 
som utretts via SVF ett bra mått. Ju fler som erbjudits en standardiserad utredning, desto större 
är förutsättningarna för en jämlik vård.  

I nedan diagram framgår att andelen nya cancerfall som utreds inom SVF i VGR har ökat från år 
2017 till 2018. Nivån i Halland har legat stabilt. Det har tillkommit flertalet nya vårdförlopp 
under år 2017 och 2018, vilket har påverkan på volymerna av antalet SVF och förutsättningarna 
för att nå 70-målet. 
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Utifrån upplevelser 
Medarbetare från olika delar av hälso- och sjukvårdssystemet uppger att SVF har inneburit stora 
fördelar för såväl patienter, medarbetare som för hälso- och sjukvårdsystemet i stort.  

Fördelar med SVF enligt SVF-koordinatorer 

Under 2017 fick SVF-koordinatorer i regionen möjlighet att genom en workshop förmedla vad 
de upplever ha blivit bättre sedan SVF startade. Resultaten sammanställdes till en så kallad 
kärleksvägg (Bilaga B). Kärleksväggen är fylld med citat och åsikter på vad som förbättrats i och 
med införandet av SVF, indelat i kategorierna samarbetet, tryggheten för patienten och arbetsglädjen. 
Sammanlagt skrevs 84 unika exempel på vad som förbättrats. Några utvalda kommentarer är 
följande:  
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Fördelar med SVF enligt deltagare vid Regiondag SVF 2019 

Under den fjärde årliga Regiondagen om SVF, som hölls i januari 2019, fick deltagarna (b.la 
vårdgivare, beslutsfattare inom VGR, patient- och närståenderepresentanter etc.) möjligheten att 
med ett ord beskriva det bästa med SVF. Resultatet sammanställdes till ett så kallat Word Cloud, 
som kan ses nedan. Ordens storlek relaterar till hur många som angett just de orden, större ord 
betyder att flera har skrivit det ordet.  

 

Projektgruppens utvärdering av införandet 

I slutet av år 2018 genomfördes ett arbetsmöte med projektgruppen, för att diskutera b.la. vad 
som gått bra och vad som gått mindre bra vid införandet av SVF i VGR. Resultatet blev två listor 
med åsikter och tillhörande kommentarer. 

Under listan på vad som gått bra framgår att samarbetet har förbättrats, fokus har ökat på 
cancervård och snabb utredning, införandet har utgått från patientperspektivet, stöttningen från 
RCC Väst har fungerat och att satsningen bidragit till ökad medvetenhet om ojämlikheter, 
prioritering och flaskhalsar. 
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Under listan på vad som gått mindre bra framgår att det har varit svårt att lösa en del av de 
flaskhalsar som identifierats, att prioriteringsproblematik uppstått med tendenser till 
undanträngningseffekter, samt att registrering och kodning inneburit mycket administrativt arbete 
och inte säkert görs lika i regionen eller mellan landsting.   
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Utifrån goda exempel 
Artiklar har skrivits i RCC i samverkans regi och spridits via deras webbplats. Nedan finns tre 
goda exempel från Västra sjukvårdsregionen som alla visar på resultat av införandet och 
framgångsfaktorer. Texten som beskriver de goda exemplen är hämtad direkt från artiklarna och 
bearbetad för att sammanfatta resultat och nämnda framgångsfaktorer. Direktlänk till respektive 
artikel finns i slutet av varje gott exempel.   

Från botten till toppen på två år 

Nedan följer ett utdrag ur artikeln Från botten till toppen på två år, som RCC i samverkan publicerat.  

I Uddevalla har Sveriges bästa ledtidsresultat uppnåtts för prostatacancerutredning. Där har tiden 
från välgrundad misstanke till operation kortats drastiskt. År 2015 tog en sådan utredning i snitt 
147 dagar, år 2017 tog det 61 dagar. Sektionschefen på urologkliniken i Uddevalla, Jesper Swärd, 
vittnar om att det inte har varit en helt enkel resa då bemanningsproblem och besparingskrav är 
ständigt närvarande. På frågan om vad som fick urologkliniken i Uddevalla att sätta sig ner och 
vända in och ut på processen för att korta utredningstiden svarar han: 

”Vi kände att det verkade ohållbart att processen ska ta 150 dagar. Har du hanterat avvikelser om 
patienter som fått sin cancerdiagnos alldeles för sent... Nej, vi kände att det måste finnas mer vi 
kan göra.” Jesper Swärd, urolog och sektionschef urologkliniken, Uddevalla.  

Jesper lyfter särskilt fram två förändringar som gjort stor skillnad. Den första, och största, 
förändringen är övergången till ett flexibelt operationsschema som ständigt uppdateras utifrån 
vilka cancerpatienter som behöver opereras under veckan. Övergången innebar att man 
nedprioriterade likvärdig fördelning av operationstid mellan kirurgerna. En förändring som kan 
låta rimlig men som inte är alldeles självklar. Dagens arbetsschema kräver ett nära och ständigt 
samarbete mellan operationsplanerare och schemaläggare. Det flexibla schemat och en tydlig 
styrning utifrån medicinska prioriteringar har halverat ledtiden mellan operationsbeslut till 
operation.  

Den andra förändringen rörde läkarkontinuitet. Det talas ofta om värdet av kontinuitet för 
patienten och tidigare var det alltid samma läkare som tog vävnadsprovet och som sedan lämnade 
svaret. I ett försök att korta ledtiden valde kliniken att åsidosätta kontinuitetsprincipen och lät 
istället patienten träffa någon av de sju läkare som är specialiserade på prostatacancer vid 
återbesöket.  

”Vid det här besöket menade vi att det är mindre viktigt att träffa samma doktor än att träffa en 
person som kan omhänderta PAD-beskedet på ett optimalt sätt. Vi tycker till och med att vi har 
höjt kvaliteteten på detta sätt.” Jesper Swärd. 

Läs mer om detta goda exempel på RCC Västs webbplats: 
https://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/sa-gor-
vi/fran-botten-till-toppen-pa-tva-ar/.  

SVF gav snabbare hudutredning och sammansvetsat arbetslag i Halland  

Nedan följer ett utdrag ur artikeln SVF gav snabbare hudutredning och sammansvetsat arbetslag i Halland, 
som RCC i samverkan publicerat.  

Antalet läkare som kan starta ett SVF på grund av välgrundad misstanke om hudmelanom är 
många och vitt spridda. För att effektivisera utredningsförloppet skapade kirurgkliniken ett forum 
med representanter för samtliga involverade enheter. Syftet var att tydliggöra vem som gör vad, 
både i den inledande och i den senare delen av förloppet.  

https://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/sa-gor-vi/fran-botten-till-toppen-pa-tva-ar/
https://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/sa-gor-vi/fran-botten-till-toppen-pa-tva-ar/
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Tillsammans skapade gruppen en vårdprocess som fungerade för alla ingående parter. Carl 
Axenborg, som är processledare för SVF hudmelanom och kirurg på Hallands sjukhus i Varberg, 
menar att detta är den enskilt största framgångsfaktorn bakom deras korta ledtider för SVF 
hudmelanom. 

”Nu samlas vi ett par gånger per termin och kan reda ut det som inte har funkat tillfredsställande. 
Den täta kontakten gör dessutom arbetet roligare. Lagkänslan i hela vårdprocessen har stärkts.” 
Carl Axenborg. 

För att ett SVF med kort utredningstid ska fungera inom den maximala ledtiden krävs utöver en 
väloljad process att varje remitterande läkare känner till förloppet. Den informationskampanj 
som bedrivits i Halland har lett till att primärvårdsläkare i Halland nu vet vad som förväntas vid 
välgrundad misstanke om till exempel hudmelanom och var man hittar namn och telefonnummer 
till den aktuella SVF-koordinatorn. Carl Axenborg betecknar kommunikationsinsatsen som en av 
framgångsfaktorerna bakom dagens snabba handläggning av patienter med misstänkt 
hudmelanom. 

Den tredje framgångsfaktorn till kortade utredningstider tillskriver Carl Axenborg de 
samarbetande enheternas gemensamma journalsystem. 

”Om doktor A på vårdcentralen tar en bild på en förändring kan doktor B på sin hudmottagning 
klicka upp bilden direkt, titta på den och säga ja det här skulle kunna vara ett hudmelanom eller 
nej det här är något helt annat. Det finns således ingen fördröjning i att bekräfta eller dementera 
välgrundad misstanke.” Carl Axenborg. 

Läs mer om detta goda exempel på RCC Västs webbplats: 
https://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/sa-gor-
vi/svf-gav-snabbare-hudutredning-och-sammansvetsat-arbetslag-i-halland/. 

Stenkoll på SVF-patienterna med egen Qlikviewlösning 

Nedan följer ett utdrag ur artikeln Stenkoll på SVF-patienterna med egen Qlikviewlösning, som RCC i 
samverkan publicerat.  

Det var när SVF infördes för skelett- och mjukdelssarkom 2017 som David Wennergren, 
vårdenhetsöverläkare för tumörortopedin vid Sahlgrenskas ortopedklinik, kände behov av ett 
system som gjorde det möjligt att få överblick över alla patienter och deras respektive väntetider i 
realtid. Idag går det enkelt för honom att göra, tack vare den applikation som kliniken fått hjälp 
att bygga i verktyget Qlikview. David Wennergren är inne och ser över läget för klinikens SVF-
registrerade patienter i princip varje dag.  
 
Qlikview är en programvara som kan läsa av och fånga de koder som är satta i sjukhusets 
patientadministrativa system, Elvis. Det innebär, att så snart en patient registreras för SVF syns 
det också i Qlikview. Utöver att se vilket skede varje patient är i visas också statistik med medel-, 
respektive medianväntetiden för respektive stadium på kliniken, siffror på kortast och längst 
väntetid, hur många patienter som gått igenom förloppet samt hur stor andel av patienterna som 
fått utredning inom mål-tid. Det enda sättet att få fram sådana siffror tidigare var att göra det 
manuellt. 
 
”Men det gjorde vi sällan. I stället gick vi omkring och trodde saker, vilket ju inte är särskilt 
tillförlitligt.” David Wennergren. 
 

https://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/sa-gor-vi/svf-gav-snabbare-hudutredning-och-sammansvetsat-arbetslag-i-halland/
https://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/sa-gor-vi/svf-gav-snabbare-hudutredning-och-sammansvetsat-arbetslag-i-halland/
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Förutsättningen för att det hela ska fungera är förstås, att alla läkare kommer ihåg att diktera 
KVÅ-koderna enligt SVF. Därför har David Wennergren tryckt upp ett eget material om hur 
koderna ska sättas och tillverkat små inplastade, färgglada lathundar som sitter på samtliga 
klinikens datorer så att läkarna ska ha koderna framför sig då de dikterar. 
 
Läs mer om detta goda exempel på RCC Västs webbplats: 
https://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/sa-gor-
vi/uppfoljning-svf/stenkoll-pa-svf-patienterna/ 
 
 
 

Lärdomar: Resultat av införandet 

SVF-koordinatorer har lyft fram att satsningen på kortare väntetider och SVF har förbättrat 
samarbetet, tryggheten för patienten och arbetsglädjen.  

De fem bästa sakerna med SVF beskrevs under regiondagen år 2019 som patientfokus, 
samarbete, struktur, patientnytta och trygghet.    

Projektgruppen lyfte fram följande som bra saker under införandet:  
1) Samarbetet har förbättrats 
2) Ökat fokus på cancervård och snabb utredning  
3) Införandet av SVF har utgått från patientperspektivet  
4) Stöttning i införandet från RCC Väst    
5) Ökad medvetenhet om ojämlikheter, prioritering och flaskhalsar 

Projektgruppen lyfte fram följande som utmaningar under införandet: 
1) Svårigheter att lösa flaskhalsar 
2) Prioriteringsproblematiken som uppstått 
3) Registrering och kodning 

Utifrån de goda exempel som nämnts kan bland annat följande lärdomar dras: 

• Gemensamt mål och engagemang att förändra behövs för att korta väntetider 

• Stöd från verksamhetschefer är viktigt 

• Utvecklingsarbete försvåras av olösta frågor som rör bemanning och ekonomi 

• Utvecklingsarbete kräver samarbete 

• Tät kontakt och samarbete stärker lagkänslan och gör arbetet roligare 

• Information om SVF till alla berörda har varit viktigt för att vårdförloppen ska fungera 

• Gemensamma journalsystem möjliggör direktöverföring av information och 
underlättar samarbete mellan enheter 

• En överblick av ledtider och ingående delledtider behövs för att korta väntetider. Det 
räcker inte med antaganden, fakta är nödvändigt.   

 

 

https://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/sa-gor-vi/uppfoljning-svf/stenkoll-pa-svf-patienterna/
https://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/sa-gor-vi/uppfoljning-svf/stenkoll-pa-svf-patienterna/
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SUMMERING 

Denna rapport redovisar erfarenheter och lärdomar från införandet av SVF utifrån en 
beskrivning av hur arbetet med samordning av införandet av SVF inom cancervården i VGR har 
genomförts. Det framgår vad satsningen syftat till, hur RCC Väst organiserat arbetet, vilka 
aktiviteter som bedrivits i stort samt vilka resultat som uppnåtts. Nedan följer en summering av 
resultat utifrån satsningens syfte samt lärdomar inför framtida arbete med SVF.    

Resultat utifrån syftet 
Mellan år 2015 och 2018 har standardiserade vårdförlopp (SVF) införts i cancervården. 
Införandet av SVF har syftat till kortare väntetider, nöjdare patienter och en mer jämlik 
cancervård.  

Kortare väntetider 

Det finns stora variationer mellan vårdförloppen och behandlingsformer avseende hur 
väntetiderna har förkortats. Nationella siffror visar att för en majoritet av vårdförloppen har 
väntetiderna förkortats.    

Nöjdare patienter 

Enligt Patient- och närståenderådet hos RCC Väst är patienterna nöjdare med sin vård nu än 
innan införandet av SVF. Trots att väntetiderna inte kortats för alla förlopp upplever patienterna 
att strukturen SVF inneburit har gjort vårdupplevelsen bättre.  

En mer jämlik cancervård 

Nationella och enhetliga beskrivningar inom ramen för standardiserade förlopp (SVF) har ökat 
förutsättningarna för ett likvärdigt omhändertagande vid utredning för misstanke om cancer.  
Socialstyrelsens analyser av väntetiderna utifrån SVF-satsningen visar att de regionala skillnaderna 
för väntetider till utredning och start av behandling minskat något över landet. Prioritering av 
förebyggande arbete, tidig upptäckt och ett utvecklat hälsofrämjande och patientcentrerat 
bemötande är viktiga strävanden för att öka jämlikheten i hälso- och sjukvården.  

Lärdomar inför framtida arbete med SVF 
Införandet av SVF i VGR är slutfört. Nu kvarstår arbete för att fortsätta utveckla vårdförloppen 
och nå de mål som regeringen och SKL satt upp till år 2020. Införandet har bidragit med nya 
insikter och lärdomar. Nedan följer en samanställning av lärdomar utifrån det som omnämnts i 
den här rapporten.  

Att RCC Väst har ansvarat för samordningen av införandet har mottagits väl av berörda 

förvaltningar och intressenter. Införandet ligger väl i linje med RCC Västs uppdrag som 

kunskapsorganisation för utveckling av cancervården i Västra sjukvårdsregionen. De kontakter 

och relationer som RCC Väst haft till samarbetspartners, som bistått under införandet av SVF, 

har skapat gynnsamma förutsättningar för ett lyckat införande.  

Projektgruppen bestod av engagerade representanter med beslutsmandat. 

Representanterna förstod vikten av det regionala perspektivet och samarbetade för att lösa 

svårigheter. Detta har varit en framgångsfaktor. I projektgruppen ingick ingen från 

koncernkontoret i beställarrollen. Det hade varit bra med en sådan resurs, redan under 

projektfasen, som kunde stöttat övergången från projekt till förvaltning ytterligare.  
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Att regionala rollbeskrivningar togs fram tidigt för de nya rollerna lokal processledare och 

SVF-koordinator ses som en framgångsfaktor. Utan rollbeskrivningarna hade inte vårdförloppen 

kunnat startats upp lika snabbt.  

Att projektgruppen fick arbeta fram ett förslag på fördelning av de statliga 
stimulansmedlen bidrog till förståelse för det regionala perspektivet. Att större delen av medlen 
avsattes till respektive förvaltning och kunde användas till det som gjorde störst nytta just där, ses 
som framgångsfaktorer. Lokalt kunde informationen om fördelningen av medlen inom respektive 
förvaltning varit tydligare. 

Genom att ta fram nulägesbeskrivningar skapades ökad förståelse för de förändringar som 

införandet av SVF skulle innebära för respektive vårdförlopp.  

Koordinatorsutbildningarna ses som en framgångsfaktor för införandet. Det var viktigt att 

SVF-koordinatorerna var väl förberedda inför start av SVF. Rollen SVF-koordinator var helt ny i 

och med införandet och var den roll som kom att bidra med störst förändringar jämfört med 

befintligt arbetssätt. Tack vare internatformen på koordinatorsutbildningarna fick deltagare från 

olika sjukhus i regionen träffas och utbyta erfarenheter och kontaktuppgifter. Detta har 

underlättat för patientutredningar över förvaltningsgränser och har också underlättat rådgivning 

sinsemellan SVF-koordinatorer vid olika förvaltningar.  

Det har varit viktigt med en kontinuerlig dialog mellan projektledningen och de regionala 

processägarna samt de utvecklingsledare vid RCC Väst som arbetar med vårdprocesser där SVF 

införts. Processägarna leder arbetet för utveckling inom cancervårdprocesserna tillsammans med 

utvecklingsledarna. Arbetet med utveckling görs bland annat via vårdprocessgrupper, där 

representanter från regionens förvaltningar ingår. Tack vare en god relation och kontinuerlig 

dialog har frågor om SVF tagits upp i vårdprocessgrupperna och blivit en naturlig del av 

gruppernas arbete.  

Att en majoritet av allmänläkarna i regionen fick information om SVF redan år 2015 ses 

som en framgångsfaktor. Detta då de flesta SVF startas upp inom primärvården. Att det var just 

läkare som var med och redogjorde för satsningen ses som ytterligare en framgångsfaktor 

och ökade förtroendet för satsningen. Att utbildningsträffar för primärvården sedan 

arrangerades i förvaltningarnas regi i samråd med sektorsrådet för Allmänmedicin och att lokala 

processledare föredrog, anses också vara en framgångsfaktor. Ägandeskapet för SVFs utveckling i 

det avseendet landade då på förvaltningarna och stöd kunde ges från projektledningen och RCC 

Väst.  

De regionala heldagarna om SVF har bidragit till att bibehålla energin i SVF-införandet över 

åren. Genom att samla berörda, dela erfarenheter och goda exempel från satsningen samt föra 

dialog kring framtida utmaningar och lösningar har SVF fortsatt engagera och ansetts aktuellt 

under hela införandeperioden.   

En lärdom är att det inte är självklart enkelt att få deltagare till erfarenhetsutbyte, t.ex. kan 
inbjudan fastna i en inkorg på vägen genom linjeorganisationen. Svårigheten att prioritera så 
att personal kan gå på utvecklingsträffar bör heller inte underskattas. 

Många har berörts av införandet av SVF och det har därför varit framgångsrikt med ett antal 
olika informationskanaler för att nå ut med information. Ny information har behövt spridas 
under införandets gång och det har därför varit framgångsrikt att informera kontinuerligt.  



REGIONALT CANCERCENTRUM VÄST 

 

34 

Flaskhalsinventeringar genomfördes som ett sätt att stötta förvaltningarna i att identifiera och 
åtgärda flaskhalsar och på så sätt förbättra flödet i SVF. Flaskhalsinventeringarna hade vunnit på 
kvantitativa data om ledtider, inklusive delledtider. 

Undanträngningseffekter i och med införandet av SVF bottnar i svårigheter att prioritera 
patienter med störst vårdbehov. Detta är en dialog som ständigt bör vara levande när incitament 
till att utreda eller behandla patientgrupper förändras, t.ex. i och med införande av en satsning på 
kortare väntetider.  

Kodningsvägledningar som ska utgöra manual för vilka koder som ska användas har tolkats olika. 
I kombination med att landstingen har olika registreringslösningar har detta skapat ifrågasättande 
av jämförbarheten och tillförlitligheten av data. Lärdomar är att säkerställa så långt det går att 
data är tillförlitligt och jämförbart. En lösning där koder inhämtas automatiskt och därefter 
kvalitetssäkras har efterfrågats under införandet. När registreringen görs automatiskt blir den 
också systematisk och lämnar inte rum för tolkningar. Dessutom förväntas en sådan lösning bli 
mindre tidskrävande.  

SVF-koordinatorer har lyft fram att satsningen på kortare väntetider och SVF har förbättrat 

samarbetet, tryggheten för patienten och arbetsglädjen.  

De fem bästa sakerna med SVF beskrevs under regiondagen år 2019 som patientfokus, 
samarbete, struktur, patientnytta och trygghet.    

Projektgruppen lyfte fram följande som bra saker under införandet:  
1) Samarbetet har förbättrats 
2) Ökat fokus på cancervård och snabb utredning  
3) Införandet av SVF har utgått från patientperspektivet  
4) Stöttning i införandet från RCC Väst    
5) Ökad medvetenhet om ojämlikheter, prioritering och flaskhalsar 

Projektgruppen lyfte fram följande som utmaningar under införandet: 
1) Svårigheter att lösa flaskhalsar 
2) Prioriteringsproblematiken som uppstått 
3) Registrering och kodning 

Utifrån de goda exempel som nämnts kan bland annat följande lärdomar dras: 

• Gemensamt mål och engagemang att förändra behövs för att korta väntetider 

• Stöd från verksamhetschefer är viktigt 

• Utvecklingsarbete försvåras av olösta frågor som rör bemanning och ekonomi 

• Utvecklingsarbete kräver samarbete 

• Tät kontakt och samarbete stärker lagkänslan och gör arbetet roligare 

• Information om SVF till alla berörda har varit viktigt för att vårdförloppen ska fungera 

• Gemensamma journalsystem möjliggör direktöverföring av information och underlättar 
samarbete mellan enheter 

En överblick av ledtider och ingående delledtider behövs för att korta väntetider. Det räcker inte 
med antaganden, fakta är nödvändigt. 
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BILAGA A 
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BILAGA B 
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Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland.  
Vi arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård genom samverkan och lärande.  

www.rccvast.se 

 

 


