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UTVECKLINGSPLAN FÖR HUVUD- OCH HALSCANCER I NORRA REGIONEN 

2016 - 2018 

 

BAKGRUND 

 

I Sverige diagnostiseras varje år cirka 1 350 huvud- och halscancer (HHC) och år 2014 var 

det 124 nya fall inom norra regionen. HHC visar tendens att öka, mellan 2008-2012 var den 

nationella ökningen 11 %. Det skiljer mellan könen; ca 60 % är män och för dessa är 

medianåldern 65 år och för kvinnor 68 år. HHC är den övergripande benämningen på 

elakartade tumörer som förekommer i läpp, munhåla (oral), nässvalg (nasofarynx), 

mellansvalg (orofarynx), nedre svalg (hypofarynx), struphuvudet (larynx), spottkörtlar, näs- 

och bihålecancer (här ingår cancer i mellanörat) och lymfkörtelmetastas på halsen med okänd 

primärtumör (CUP-HH). 80-90 % av all HHC utgörs av skivepitelcancer.  

 

De vanligaste riskerna för att drabbas av HHC är till stor del kopplade till livsstil och därmed 

är möjligheterna till prevention stora. Traditionellt är rökning och hög alkoholkonsumtion de 

vanligaste faktorerna, vilka i kombination med varandra ytterligare ökar risken. Ytterligare 

exempel på riskfaktorer är virala infektioner som Epstein-Barr och humant papillom virus 

(HPV). HPV kan ge upphov till orofarynxcancer och är vanligare bland yngre personer vilka 

inte uppvisar en historia av rökning och hög alkoholkonsumtion. Generellt för HHC är 5-års 

överlevnad cirka 67 %, det ser dock olika ut beroende på tumörens storlek och lokalisation, 

variationen spänner mellan 29-92 %. Man beräknar att 5-årsöverlevnad vid HHC minskar 

med cirka 5 % för varje månads fördröjning av terapistart. Behandlingsresultaten har inte 

nämnvärt förbättrats genom åren utan möjligheten att förbättra prognosen ges genom att 

minimera fördröjningen från symtomdebut till behandlingsstart.  

 

Diagnostik 

Tidig diagnos är av betydelse då en tumör kan fördubbla sin storlek på knappt 100 dagar. 

Tumörer kan i vissa fall t o m gå från resektabla, och sannolikt botbara, till icke resektabla (då 

med väsentligt sämre prognos) från en vecka till nästa. Symtomen vid HHC är ofta otydliga 

och största delen av patienterna, cirka 60 %, får sin diagnos i avancerat skede, stadium III 

eller IV. Besvär som halsont och förkylningsliknande besvär kan tolkas som att patienten lider 

av en infektion. HHC är också i sig relativt ovanlig och kan vid hälsocentraler vara svåra att 

undersöka på ett adekvat. 

  
Dock finns larmsymtom som hälsocentralerna bör reagera utifrån;  

 Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knöl på halsen utan infektion eller annan 

förklaring 

 Ensidig nästäppa utan förklaring  

 Blodig sekretion från näsan utan infektion eller annan förklaring  

 Synlig eller palpabel tumör i näsa, munhåla, svalg eller spottkörtel 

 Heshet i mer än 3 veckor utan förklaring eller förbättring 

 Sväljbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen 

 Sår i munhåla, på tunga eller läppar som inte läker  

 Ensidiga obehag eller smärtor utan infektion eller annan förklaring 

 Serös mediaotit (otosalpingit) utan infektion eller annan förklaring  

 Knöl i öronspottkörtel, med eller utan facialispares  
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Vid ÖNH-kliniken görs en klinisk undersökning med fiberskopi, cytologi, provexcision (vid 

behov i narkos) och många gånger utförs panendoskopi i narkos för att utesluta samtidig 

annan tumör i HH-området. Inom norra regionen handläggs patienterna utifrån en gemensamt 

framtagen rutin för ett snabbare och effektivare omhändertagande. Hit hör två spår, ett 

snabbspår och ett förenklat flöde.  

 

Snabbspår innebär en mer samlad utredningsprocess där ÖNH-specialist vid stark klinisk 

misstanke om cancer slussar patienten in i detta. Ingen utredning sker vid länssjukhusen utan 

patienten utreds vid NUS. Majoriteten av patienterna, ca 80 %, i regionen utreds enligt 

snabbspåret och genomgår PET-CT, ultraljud hals med finnålspunktion samt skopi i narkos 

med biopsi och ev tatuering av tumörgränser.  

Förenklat flöde omfattar diagnoser där utredning till stor del utförs vid respektive länssjukhus, 

såsom finnålspunktion/px och CT hals och/eller thorax samt bedömning av patientens 

allmänstatus och optimering av ev medicinering etc.  

Behandling 

Behandlingsbeslut tas, för de flesta diagnoser, vid multidisciplinär konferens (MDK) och 

grundar sig på faktorer som primärtumörens placering och dess stadium samt med hänsyn till 

faktorer som andning, sväljning och övriga sjukdomar patienten kan ha.  

HHC innefattar, som nämnts, flera underdiagnoser, samt även under- underdiagnoser för vilka 

behandlingsstrategierna ser olika ut. Radioterapi och kirurgi är de två vanligast 

förekommande behandlingsmetoderna och där tumörer i tidigt stadium, I och II, behandlas 

med någon av de två metoderna och tumörer i senare stadium, III och IV, ofta behandlas med 

en kombination av dessa. Radioterapi ges även med profylaktisk intention, exempelvis vid 

risk för spridning så strålbehandlas också halsens lymfkörtlar. Vid större tumörer och/eller vid 

ej uppnådd/möjlig radikalitet kan medicinsk tumörbehandling tillföras i anslutning till eller 

samtidigt med radioterapi. Medicinsk behandling innefattar cytostatika och/eller andra 

läkemedel såsom cetuximab och afatinib. Avancerade tumörer som inte bedöms resektabla 

behandlas med radioterapi, eventuellt i kombination med medicinsk tumörbehandling. Då 

primär onkologisk behandlig inte gett tumörfrihet och det är möjligt med kirurgisk behandling 

tillämpas salvagekirurgi som till exempel laryngektomi.  

Kvarvarande lymfkörtelmetastaser på halsen avlägsnas kirurgiskt med ett radikalt, dvs. total 

lymfkörtelutrymning på halsen, modifierat radikal eller selektivt förfarande. Då många 

kirurgiska ingrepp resulterar i vävnadsdefekter och/eller funktionsbortfall krävs ibland 

rekonstruktion vilket vanligen utförs i samband med den primära kirurgin.  

 

Uppföljning 

Kliniska kontrollundersökningar sker under fem år. Under de två första åren var 3-4:e månad 

och därefter var 6:e. Målsättningen är bl a att tidigt upptäcka återfall, behandla biverkningar 

samt att, eftersom förhöjd risk föreligger, upptäcka ny primärtumör i HH-området.  

 

Omvårdnad och rehabilitering 

Generellt är behandling för HHC väldigt påfrestande för patienten. Både tumören i sig och 

dess behandling påverkar funktioner som andning, tal och sväljning samt att utseendet kan 

förändras. Behandling av cancer läpp, bihåla eller näsa lämnar ofta synliga och kvarstående 

men och cancer lokaliserad till tunga eller larynx kan resultera i kvarstående förändrad röst 

och/eller ett förändrat sätt att tala. Laryngektomi innebär även att lära sig andas och svälja på 

ett nytt sätt. Vid total lymfkörtelutrymning avlägsnas sneda halsmuskeln samt att elfte 

kranialnerven riskerar skadas eller kapas. Lymfkörtelutrymning kan resultera i kvarstående 

problem med smärta och svårigheter att lyfta armen samt utseendemässig förändring då 
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konturen på halsen förändras. Radioterapi ger ofta påtagliga och svåra biverkningar som till 

exempel smakförändringar, minskad och förändrad saliv, smärta vid sväljning samt 

svårigheter att tugga och svälja maten. Trismus, svårighet att öppna munnen, är ytterligare en 

faktor som kan ge ätsvårigheter. Inför start av onkologisk behandling genomgår patienterna 

undersökning och optimering av mun- och tandstatus samt följs av sjukhustandvården under 

hela behandlingstiden. Därefter följs patienterna hos sin tandläkare. Vidare görs en 

nutritionsbedömning. Med målet att förhindra undernäring är det viktigt att patienten under 

hela behandlingstiden försöker svälja föda och/eller dryck och därefter kommer igång att öka 

oralt födointag. Kan inte patienten få i sig näring och vätska via munnen blir det aktuellt med, 

i första hand, nasogastrisk sond. Tidig logopedkontakt ökar möjligheten för patienten att 

bibehålla och snabbare återfå äta/svälja-funktionen. Patienterna följs hos dietist under hela 

behandlingstiden och därefter av dietist inom öppen vården. Behandling av smärta är av stor 

vikt då det kan leda till svårigheter att tala, svälja och att öppna munnen. För patienter som 

genomgått lymfkörtelutrymning ska sjukgymnastik erbjudas. Genom hela vårdkedjan är det 

viktigt att vara uppmärksam på patientens psykiska tillstånd och samtliga patienter ska 

erbjudas kuratorskontakt. 

 

 

ORGANISATION OCH RESULTAT I REGIONEN 

 

Snabbspår 

Vid snabbspårsutredning sker samtlig utredning och behandling vid NUS och omfattar 

majoriteten av patienterna. De patienter som vid första läkarbesök på ÖNH uppvisar 

förändring med stark misstanke om cancer i epifarynx, munhåla (ej läpp), tonsill, tungbas, 

hypofarynx eller supraglottiskt, uppenbar larynxcancer samt vid misstanke om malign körtel 

på halsen regio I-IV, slussas omedelbart in i snabbspåret. Med målet att korta ledtid samt 

undvika att försämra tolkningen av PET-CT så utförs inga operativa ingrepp eller px utan 

utredningen startar med PET-CT vid NUS. Remiss faxas till NUS och inkommer den senast 

torsdag innan lunch så bör patienten kunna erbjudas tid för utredning med start närmast 

kommande måndag-onsdag. Utredningen består av PET-CT, ultraljud med finnålspunktion 

(FNAC) samt skopi och biopsi i narkos. Onsdag en vecka senare bör PAD-svar föreligga och 

patientens ärende handläggs vid MDK.  

 

De olika stegen: Idag ska patienten erbjudas tid för första besök på ÖNH inom en vecka vilket 

ska justeras enl SVF till fem dagar. En av ÖNH-klinikerna i regionen saknar förbokade 

mottagningstider för första läkarbesök vilket kan innebära en risk för längre väntetid. För 

utredningspaketet finns idag förbokade tider för två utredningar/vecka. För att kunna erbjuda 

samtliga patienter kortaste väntetiden behövs ytterligare en förbokad tid/vecka. För samtliga 

patienter, utom små läppcancer och spottkörteltumörer, tas behandlingsbeslut i MDK. Även 

mindre tumörer i munhåla kan visa sig vara radikalt avlägsnade redan vid biopsitagning.  

Vidare finns inom norra regionen en ny rutin framtagen för patienter med, främst, misstanke 

om tung- eller buccal cancer, vilket är diagnoser som ingår i studie Artscan II. Patienterna, 

som väljer att delta i studien, randomiseras till antingen kirurgi alt radioterapi som inledande 

behandling. I de fall kirurgi ska utföras som inledande behandling kan denna genomföras i 

utredningsskedet. Det innebär att för dessa patienter sker diskussion om fortsatt handläggning 

vid MDK onsdag efter. Väntan på start radioterapi, som första behandlingsåtgärd, är idag 21 

dagar och för kirurgi, som första behandlingsåtgärd, 7,5 dagar efter MDK.  
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Förenklat flöde 
Patienter som uppvisar misstanke om malignitet i spottkörtlar, larynx, näsa/bihålor, läpp och 

vissa avancerade hudtumörer handläggs enligt förenklat flöde. Utredningen skiljer sig något 

jämfört med utredningspaketet i snabbspåret och utförs här vid respektive hemortssjukhus. 

Vid första besök på ÖNH-klinik utförs px och/eller cytologi med begäran om snabbsvar. Vid 

uppenbar malignitet skickas remiss till NUS innan PAD-svar inkommit annars efteråt. CT 

hals/larynx+thorax beställs. Övrig handläggning och omhändertagande skiljer sig inte från 

snabbspåret.  

 

De olika stegen: Vid länssjukhusen finns inte alltid patologresurs att tillgå alt önskas 

eftergranskning, proverna skickas då till NUS för analys. Vid de tillfällena tar det några dagar 

extra att få svar. I Norrbotten är Patologin upphandlad av privat bolag och dialog behövs för 

att information till Patologen NUS ska kunna ske när så behövs. 

 

För båda spåren finns utarbetad rutin för vilka delar i utredningen som utförs på 

hemortssjukhus respektive NUS. Rutin finns att patienterna kontaktas av kontaktsjuksköterska 

(KSSK) efter avslutad behandling för uppföljande samtal. Vid NUS finns rutin att KSSK och 

logoped tillsammans möter patienten, på sjukhuset alt över video. Inför radioterapi genomgår 

patienterna tandsanering, därefter ska det, för att förhindra osteoradionekros, passera två 

veckor innan radioterapi kan starta.   

 

Nuläget 

I norra regionen utförs största delen av tumörutredning och all kurativ behandling vid NUS. 

Palliativ onkologisk behandling kan även ges vid länssjukhusen i Jämtland/Härjedalen och 

Västernorrland. Uppföljande kontrollbesök sker minst en gång vid NUS, då deltar förutom 

patienten och ÖNH-specialist även onkologläkare och vid behov käkkirurg.  

  

Enligt öppna jämförelser togs under perioden 2012-13 drygt 90 % av behandlingsbesluten i 

MDK, vi håller därmed det nationella målet som är satt på 90 %. Nationellt sett ligger vi 

något lägre än andra landsting och det kan delvis förklaras av att spottkörteltumörer opereras 

utan föregående MDK (enl principöverenskommelse som tagits på regionens MDK). Små 

läppcancrar samt en del orala tumörer, där ingreppet under utredningsstadiet är/blir radikalt 

avlägsnade, diskuteras ej på MDK innan åtgärd. Patienterna diskuteras därefter i MDK vad 

gäller ev fortsatt/ytterligare behandling och uppföljning. MDK sker vid NUS och övriga ÖNH 

i regionen deltar via video.  

 

2014 utreddes 126 patienter enligt snabbspåret. Siffran troligen något låg då det ibland brister 

i att ”snabbspårsmärka” (i journalsystemet) Västerbottens patienter. Idag klarar vi ca 80 % av 

dessa patienter fram till färdigt utredda inom 14 dagar.  

 

Vårdprogram och kvalitetsregister 

Ett lokalt framtaget vårdprogram finns sedan 2007. Dock är nu ett nationellt vårdprogram 

framarbetat och förväntas släppas under maj 2015.  

 

Sedan 2008 följs samtliga HHC i ett nationellt kvalitetsregister. Via det synliggjordes att 

norra regionen, jämfört med resten av landet, hade långa ledtider. 2011 påbörjades ett 

regionalt samarbete för att förbättra och korta ledtiderna i vårdkedjan. Ovan beskrivna 

snabbspår och förenklade flöde skapades 2012. Det regionala samarbetet fortsätter och HHC-

professionen träffas årligen och uppdaterar befintliga rutiner samt identifierar och diskuterar 

fortsatta utvecklingsområden. De framarbetade rutinerna har gett resultat; för ledtiden 
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Remissankomst till Behandlingsbeslut visade norra regionen år 2008 ett värde på 48 dagar i 

median = 12 dagar över median nationellt och därmed ”jumboplacering”. År 2014 uppvisar 

norra regionen 29 dagar median vilket även är det nationella medianvärdet och flyttar norra 

regionen till en nationell tredje plats.  

 

Öppna jämförelser redovisar Remissankomst till Start behandling, och perioden 2010-2013 

låg norra regionen sämre till jämfört med riksgenomsnittet förutom Västerbotten som vid sista 

redovisningen avancerat upp till median 48 dagar jämfört med Riket som visar 53 dagar. 

Regionala skillnader kan möjligen till viss del bero på att det krävs ytterligare en 

remissinstans för överrapporterande mellan övrig region till NUS samt långa avstånd till 

sjukhus. Även vad gäller 5-års överlevnad ligger norra regionen nationellt sett i nedre delen. 

En förklaring kan vara att, generellt inom norra regionen, fler patienter har avancerat 

tumörstadium när de söker vård jämfört med övriga Sverige. Skillnad mellan könen kan ses, 

möjligen av anledning att kvinnor generellt lever längre än män, dels att det bland män 

förekommer större andel skivepitelcancer som är en aggressiv tumörform. Generellt är 

trenden för 5 års överlevnad stabil inom norra regionen, dock, län med litet material är 

känsligt för slumpvariation, data ses svänga mellan åren.   

 

Standardiserat vårdförlopp 

HHC var en av fem pilotdiagnoser som var aktuella för standardiserat vårdförlopp (SVF) 

2015. Slutet av 2014 och första kvartalet 2015 innebar ett intensivt arbete med att formera 

både nationellt, regionalt och lokalt SVF. Hållpunkter inom SVF är; första besök till ÖNH-

specialist inom 5 dagar, utredning klar inom 14 dagar, MDK inom 18 dagar och start kirurgi, 

som första behandlingsåtgärd, inom 30 dagar och radioterapi, som första behandlingsåtgärd, 

inom 38 dagar.  

 

Ständig förbättring 
SVF gynnas av det nära och intensiva samarbete som råder inom regionen rörande 

utvecklingsarbete för patienter med cancer och det är av största vikt att personer som arbetar 

med dessa patienter ges möjlighet att delta vid träffar som anordnas. Samtliga deltar vid MDK 

över video. Generellt i regionen finns ett nära samarbete mellan ÖNH och käkkirurgi och 

sjukhustandvård vilka är involverade i utredningsspåren. Till en del ryms framtagna 

utredningsspår inom dessa tidsramar men för att fullt ut klara satta mål krävs insatser. 

Funktionen KSSK ser olika ut i regionen, uppdragen bör tydliggöras och skall vara skriftliga. 

En renodlad koordinator tillsätt vid ÖNH NUS under 2015. ÖNH-mottagningarna har 

förbokade mottagningstider för första besök samt, vid länssjukhusen, besökstid för att delge 

patienten besked efter MDK. ÖNH i regionen kan genom lokalt och regionalt samarbete 

förändra och förbättra ledtider men delar i SVF måste säkerställas på högre nivåer inom 

landstingstingen, som t ex; Att informera och utbilda primär- och tandvård i SVF och 

larmsymtom. Det kan ske genom direktkontakt, intranät och befintliga mötesforum. Viktigt 

att Socialstyrelsen skapar KVÅ-koder och att personal utbildas i dessa, denna registrering 

sköts därefter av läkarsekreterare. Landstingen måste säkerställa KSSK med tydligt uppdrag 

vid samtliga ÖNH i regionen samt säkerställa koordinatorfunktion vid ÖNH NUS. Behov 

finns av ytterligare förbokade tider för utredning vilket kräver resurser såsom röntgen, 

patologi, kirurger. Utifrån de, många gånger, svåra biverkningar som följer med så finns 

behov av rehabiliteringsresurser som måste säkerställas. 

   

Även om vi inom regionen till viss del hanterar olika delar i vårdkedjan så är det samma 

patienter vi ansvarar för och önskar ta hand om på bästa och snabbaste sätt. Det nära 

samarbetet inom regionen är värdefullt sett ut flera perspektiv. För patienten är det viktigt att 

kunna lita på att hemsjukhuset och NUS kommunicerar runt omhändertagandet. Att hela 
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regionen deltar vid MDK har visat sig vara en vinst för samtliga deltagare, viktig information 

om patienten utbyts här. Att regionen tillsammans utarbetar, utvärderar och uppdaterar 

gemensamma rutiner är inte bara självklart utifrån patientens perspektiv utan också en styrka 

då det bidrar till att svetsa samman de lokala teamen till ett regionalt team där personerna 

känner varandra. Samtligas deltagande syns, inte minst i alla idéer, synpunkter och 

förbättringsförslag som framkommer vid träffarna. Patientmedverkan är en viktig resurs i 

förbättringsarbete.  

 

Mål 

Fem angelägna målområden lyfts fram. Ytterligare exempel på utvecklingsområden som 

regionen arbetar vidare med; Min vårdplan, uppdatera befintliga rutiner, patientinformation 

och rehabilitering med start i tidigt skede. Se över och effektivisera MDK samt möjligheten 

att utöka till två MDK/v. Inom regionen undersöks möjligheten att följa ytterligare ledtider än 

de som registreras i kvalitetsregistret. 

 

Tabell 1. Sammanfattning av målnivåer för huvud-hals-cancer 

Mål 

nr 

Mål Nuläge* Målnivå Tidpunkt 

för målupp-

fyllelse 

Upp-

följning 

H 1 Kort tid Remiss in 

till beslut ”väl-

grundad misstanke” 

- 5 dagar till beslut 

”välgrundad 

misstanke” 

Dec 2016 Vår 2017 

H 2 Optimering av tid 

Start snabbspår -> 

beh.beslut 

20 dagar 18 dagar Dec 2016 Vår 2017 

H 3 Korta ledtid 

beh.beslut -> start 

strålbehandling 

21 dagar 20 dagar Dec 2016 Vår 2017 

 RAK i tumörteamet, 

NUS 

Nuläge beskrivs 

gnm 

kartläggning 

Minska administ-

ration för medi-

cinsk  personal 

Maj 2017 Hösten 

2017 

H 4 Rekrytering av 

tumörkirurger 

3,25 fast 

anställda 

1,0 stafett 

Teamet består av 

4-5 fasta tumör-

läkare 

Utgången 

2018 

Februari 

2019 

 

Kort tid till beslut ”välgrundad misstanke”: Startar vid primärvården som ska skicka remiss 

samma dag. Att vid samtliga ÖNH-kliniker ha rutiner för snabb inremissbedömning, 

förbokade mottagningstider samt kontaktsjuksköterskor eller koordinatorer som bokar.  

Målet är att; inom fem dagar från Remiss in fatta beslut om ”välgrundad misstanke”.   

 

Optimering av snabbspår, utredningsfasen: För att ytterligare effektivisera snabbspåret behövs 

ökat antal förbokade tider på röntgen och fler operationsresurser. Hela förloppet ställer ökade 

krav på (landstings- och region)resurser såsom röntgen, patologi, centraloperation m fl och 

innebär ett nära samarbete med samtliga berörda kliniker.  

Målet är att; korta ledtiden Start snabbspår till behandlingsbeslut från 20 till 18 dagar. 

 

Korta ledtid till strålbehandling: Inför behandlingsstart utförs tandstatus/tandsanering och 

därefter ska 14 dagar passera innan start strålbehandling. Arbete mot målet sker i nära dialog 

med, och rutiner framtagna internt och tillsammans med onkologkliniken.  

Målet är att; korta ledtiden Behandlingsbeslut till Start strålbehandling från 21 till 20 dagar.  
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RAK i tumörteamet, NUS: Vårdprocessen på NUS, för regionens patienter, består av en 

mängd administrativa åtgärder, idag sköts en stor del av dessa av tumörkirurger och KSSK. 

Då det vid NUS finns en brist på tumörspecialister finns ett värde av att avlasta administrativa 

moment. På liknande sätt stjäl planering och tidsbokning tid från det egentliga uppdrag som 

ligger på KSSK. Det finns behov av att se över och effektivisera patientens väg genom 

vårdapparaten. Under 2015 tillsätts en koordinator för kartläggning av vårdkedjan. 

Målet är att; med hjälp av kartläggningen möjliggöra arbete utifrån RAK, här ingår 

koordinatorn som en väsentlig fortsatt del i teamet.  

 

Rekrytering av tumörkirurger: ”Dammsugning” av grannländer och övriga Europa efter i 

första hand självständiga tumörkirurger, i andra hand ÖNH-kunniga specialister samt 

fortlöpande, terminsvisa nyanställningar av ST-läkare bl a för utbildning till tumörkirurger. 

Målet är att; vid utgången 2018 uppnått en grundbemanning med 4-5, heltid, tumörkirurger. 

 

Långsiktigt förbättringsarbete 

Utbildning/auskultering/utbyteslärande för läkare i tumörteamet. Se över behovet av 

utbildning/fortbildning för KSSK och koordinator. För en regionklinik vid ett 

universitetssjukhus bör forskning vara en integrerad del i klinikarbetet. Viktigt att kliniken 

inspirerar till och möjliggöra att personal ges och tar möjligheten att forska.  

 

Tabell 2. SWOT-analys för huvud-hals-cancer 

Mål Styrkor Svagheter Möjligheter Hot 

Kort tid Remiss in 

till beslut 

”välgrundad 

misstanke” 

Vilja finns 

Tillskott av 

statliga pengar 

Inte elektronis-

ka remisser i 

samtliga LT 

Effektivare 

utnyttjad 

personaltid 

Att alla LT inte 

prio tillsättning 

av KSSK 

Optimering av 

snabbspår, 

utredningsfasen 

Vilja finns 

Tillskott av 

statliga pengar 

Bristande 

resurser hos rtg, 

patol m fl  

Inte ökat antal 

patienter  

Landstings- 

övergripande 

Korta ledtid till 

strålbehandling 

Motivation Idag flera led Inte ökat antal 

patienter 

- 

RAK i tumör-

teamet, NUS 

Koordinator 

Motivation 

Tidskrävande 

process anställa 

koordinator 

Frisätter tid för 

med. personal. 

Effektivare 

MDK 

Bristande 

teamtänk inom 

egna arbetsgrp. 

LT prioriterar 

inte fortsatt 

koordinator efter 

vår 2016. 

Rekrytering av 

tumörkirurger 

Trots allt 

fungerande 

verksamhet m 

hjälp stafett-

läkare 

Stor brist på 

fasta, själv-

gående kirurger 

Rekryteringsar

bete fortgår 

Rekrytering 

pågår vid redan 

uppstådd brist.  

 

 

 

 


