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Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Kortare väntetider i cancervården - 
överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting 
2015 (Dnr 14/6942) 

Förslag till beslut  
1. Standardiserat vårdförlopp inom cancer ska införas inom regionen under 2015. 

 

2. Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 

2015 för Region Jönköpings län.  

Sammanfattning  
I överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting för 

2015 (dnr 14/6942) har 500 miljoner kronor avsatts nationellt med fokus på att 

korta väntetiderna och minska skillnaderna i cancervården. På så sätt skapa en mer 

jämlik cancervård med ökad kvalitet. Den viktigaste åtgärden är att införa ett 

gemensamt nationellt system med standardiserat vårdförlopp, som börjar med 

beslut om remiss för välgrundad misstanke om viss cancerdiagnos och följs sedan 

av utredning och behandling. Förutom förbättrad tillgänglighet ska införandet av 

vårdförloppen även skapa en ökad nöjdhet hos patienter med bättre information, 

mer delaktighet och kortare väntetider.  

 

Målet för 2015 är att insatser enligt överenskommelsen ska bli en integrerad del i 

landstingens ordinarie verksamhet, där resultat av arbetet ska bli tydliga för 

landsting och invånare.  

 

Grundkrav enligt överenskommelsen är att landsting och regioner tar beslut om att 

införa standardiserat vårdförlopp i cancervård enligt den nationella strukturen 

samt att besluta om en handlingsplan för genomförandet för år 2015. 
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Information i ärendet 
I betänkandet En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) föreslogs 

en strategi för den svensk cancervård med inriktning på bland annat förebyggande 

arbete, tidig upptäckt, diagnostik, behandling, palliativ vård, kunskapsbildning 

och kunskapsspridning. Sedan 2009 har olika insatser genomförts där en central 

del av strategin var att inrätta sex regionala cancercentrum (RCC) som skulle 

arbeta för bättre vårdresultat, kortare väntetider och ett mera effektivt utnyttjande 

av hälso-och sjukvårdens resurser.  

 

År 2011 bildades ett regionalt cancercentrum i sydöstra sjukvårdsregionen. 

Regionsjukvårdsnämnden har slagit fast vision och mål för arbetet.  

Vision: ”Jag får den vård jag och det stöd jag behöver, när jag behöver det”. 

Vi lovar: 

 Ingen cancerpatient i har väntat mer än fyra veckor på adekvat behandling. 

 Alla cancerpatienter erbjuds diagnostik och behandling enligt ”best 

practice”. 

 Alla cancerpatienter i livets slutskede får lika god palliativ vård oavsett 

bostadsort. 

 Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande 

screeningprogram.  

 Prioritera patientnära forskning inom cancerområdet.  

 

I regionens budget och flerårsplan 2015, framgår att standardiserat vårdförlopp i 

cancervården ska initieras och utformas enligt ett nationellt system. Eventuellt 

behov av nya resurser får beaktas i budget arbetet.  

Beslutsunderlag  
 Kortare väntetider i cancervården. Överenskommelse mellan staten och 

Sveriges kommuner och Landsting 2015, (dnr 14/6942). 

 Handlingsplan för införande av standardiserat vårdförlopp cancer inom 

Region Jönköpings län under 2015. 
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Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 
Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse mellan 
staten och Sveriges kommuner och Landsting 2015 ”Kortare väntetider i cancervården (14/6942)”. 
 

Utgångspunkter: 

 Nationella vårdprogram för standardiserat vårdförlopp 

 Socialstyrelsen definierade ledtider inom cancervård 

 Projektdirektiv för en nationell uppföljning av standardiserade vårdförlopp inom cancervården (SKL Dnr 11/3031) 

 Samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen och Regionalt cancercentrum sydöst 

 Samverkan med eSPIR. IT-projekt inom sydöstra sjukvårdsregionen för ett gemensamt Cosmic 

 Strategisk utvecklingsplan för cancervården i sydöstrasjukvårdsregionen 2015-2018 (RSN 2014-30) 

 Regionens åtgärdsplan 2014-2015 för den somatiska vården (LJ 2014/246) 

 

1. Kommunikation och förankring i verksamheterna 
Åtgärd Tidplan Ansvarig  

Uppdatera riktlinjer inom regionens allmänna kliniska 
kunskapsstöd Fakta 

Första halvåret 2015 samt kontinuerligt Respektive processledare och Fakta-
grupp 

Utbildning för distriktsläkare (välgrundad misstanke 
och nya mallar i Cosmic) 

16 och 22 april 2015 Fakta ledningsgrupp 

Utarbeta riktlinjer inom regionens kliniska 
kunskapsstöd för den specialiserade vården  

Första halvåret 2015 samt kontinuerligt Respektive processledare och Fakta-
grupp 

Utarbeta en generell struktur för schemaläggning, 
kontaktregistrering, dokumentation inkl vårdplaner, 
läkemedel samt labb i IT- stöden Cosmic/ROS 

Första halvåret 2015 Folkhälsa och sjukvård 

Ledtidsrapporter i utdataportal Diver, utifrån 
Socialstyrelsen definierade mätpunkter som 
samordnas med den generella strukturen enligt ovan. 

Första halvåret 2015 Folkhälsa och sjukvård 

Spridning av information till verksamhet, 
processgrupper, kontaktpersonsnätverk för IT-stöd, 
ledningsgrupper, medicinska programgrupper och 
Storgrupp sjukvård 

Våren 2015 samt kontinuerligt Processledare, verksamhetschefer, 
Systemförvaltare IT-stöd, 
sjukvårdsdirektörer och hälso- och 
sjukvårdsdirektör 
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Samlad information och nyhetspublicering i regionens 
intranät 

Våren 2015 samt kontinuerligt Informationsavdelningen 

Informationsmateral till arbetsplatsträffar Våren 2015 samt kontinuerligt Informationsavdelningen 

Personaltidning Kontinuerligt Informationsavdelningen 

Konferens Utvecklingskraft  6-7 maj 2015 Qulturum 

Konferens ”Utvecklingskraft Cancer” 5 maj 2015 RCC sydöst 

 

2. Involvering av patienter och närstående 
Åtgärd Tidplan Ansvarig  

Nationella texter och regionala tillägg på 1177 
Vårdguiden 

Kontinuerligt Respektive processledare och Fakta-
grupp 

Implementering av ”Min cancervårdplan” Kontinuerligt Respektive processledare och Fakta-
grupp samt berörda verksamhetschefer 

Patientföreträdare i alla processgrupper Kontinuerligt Respektive processledare och Fakta-
grupp 

Fortsatt införande av kontaktsjuksköterskor Kontinuerligt Sjukvårdsdirektör och berörda 
verksamhetschefer 

Information via regionens hushållstidning och sociala 
medier 

Kontinuerligt Informationsavdelningen 

Utveckling och införande av personcentrerad vård Kontinuerligt Projektgrupp personcentrerad vård 

Implementering av patientlagen  Kontinuerligt Verksamhetschefer 

Utreda möjligheter för extern publicering av ledtider  Folkhälsa och sjukvård 

Utveckling av PREM-uppföljning  RCC sydöst och Folkhälsa och sjukvård 

 
 
3. Samverkan med privata vårdgivare 
Se punkt 1.  
 
Privata vårdgivare inom vårdval (primärvård och specialiserad vård) ingår i arbetet med kliniskt kunskapsstöd, använder regionens IT stöd 
Cosmic och kan ta del av information i regionens intranät.  
Privata vårdgivare ingår i processgrupper, fakta-grupper och medicinska programgrupper/ledningsgrupper samt bjuds in till ”storgrupp 

sjukvård”, utbildningsinsatser och konferenser som arrangeras av regionen.  
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4. Samarbete mellan primärvård och specialiserad vård 

Se punkterna 1, 2 och 3 
 
 
5. Införande av koordinatorsfunktion 
Åtgärd Tidplan Ansvarig  

Tillsätta projektteam för ett införande av 
standardiserat vårdförlopp, vilket leds och samordnas 
av en projektledare. 

Våren 2015 Sjukvårdsdirektör  

Utformning och ställningstagande av 
koordinatorsfunktion sker efter att projektgrupp med 
projektledare har tillsats.  

Våren 2015  Sjukvårdsdirektör 

Utgå från en helhetstänkande för all cancervård och 
att skapa en generell modell för ett genomförande  

Helåret 2015 Sjukvårdsdirektör  

Processkartläggning  Våren 2015 Projektteam tillsammans med 
processgrupp och berörda 
verksamhetschefer 

Kapacitets och produktionsplanering Våren 2015, kontinuerligt Projektteam tillsammans med 
processgrupp och berörda 
verksamhetschefer 

Metodstöd i förbättringskunskap och 
processkartläggning 

Kontinuerligt  Qulturum 

Utgå från befintliga stödstrukturer för vårdriktlinjer i 
kliniskt kunskapsstöd, informationshantering i Cosmic 
och ROS, utdatarapporter i Diver från 
vårdadministrativa systemet avseende ledtider samt 
annan kvalitetsdata för uppföljning. 

Kontinuerligt Folkhälsa och sjukvård 

Initiera uppföljning enligt metoden följeforskning Våren 2015, kontinuerligt Futurum och Jönköping Academy for 
improvment of health and welfare. 
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6. Införande av reserverade tider hos utredande och behandlande enheter för patienter i de standardiserade 
vårdförloppen 

Se punkt 5 

 
7. Eventuella utmaningar för införandet av de standardiserade vårdförloppen och hur landstinget avser åtgärda dessa 
Utmaningar Åtgärd Ansvarig  

 Risk för undanträngning av annan vård till andra 
vårdbehövande ex mest sjuka äldre samt 
kapacitet av ex operationstider, medicinsk 
diagnostik) 
 

 Att skapa luft (akuta tider) i systemet 
 

 Parallellt arbete med arbetsfördelning av 
operationsverksamhet inom regionen.  
 

 Många moment och många aktörer i flera av 
processerna. 
 

 Ledtider i kalenderdagar (helger och 
semesterperioder) 
 

 Hemtagning av AML från US Linköping under 
2015. 

 Initiera en länsövergripande 
projektgrupp som stöd för 
implementering av standardiserat 
vårdförlopp 
 

 Riskanalys.  
 

 Månadsuppföljning.  
 

 Helhetssyn och koordination i ett 
enhetligt system och en generell 
modell för all cancervård. 

 
 Processkartläggning och utveckling. 

 
 Moment i processen måste kunna 

utföras alla dagar. Översyn av 
schemaläggning och 
kapacitetsplanering. 
 

 Samverkan med US, Linköping för 
säkra vårdövergångar. 
 

 Värdegrundsarbete: skapa 
delaktighet och engagemang hos 
alla medarbetare 

 
Verksamhetschefer  
 
Sjukvårdsdirektör  
 
Hälso-och sjukvårdsdirektör 
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8. Planering för införande av fler standardiserade vårdförlopp 2016 
Åtgärd Tidplan Ansvarig  

Fortsätta implementeringen enligt nationella program 
och enligt den generella modell som regionen tar fram 
under 2015.  

Kontinuerligt  Sjukvårdsdirektör och hälso- och 
sjukvårdsdirektör  

Utvärdera införandet av standardiserade vårdförlopp 
inom cancervård. 

 Hälso- och sjukvårdsdirektör  

Eventuellt utreda möjlighet till införande av 
standardiserat vårdförlopp inom andra områden. 

 Hälso- och sjukvårdsdirektör 

 

 


































