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Sammanfattning 

Studien föranleddes av införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården. SVF 
innehåller riktlinjer för hur utredning och behandlingsrekommendationer av cancerpatienter ska 
göras med målet att korta väntetiderna från misstanke om cancer till start av behandling. 

Denna studie har bidra med att samla in kunskap om införandet av standardiserade vårdförlopp 
inom cancervården för att undersöka vilka faktorer som förenklat eller försvårat implementeringen. 
Kunskapen kan sedan återföras till organisationen, som i det här fallet är Region Östergötland (RÖ), 
för att bidra till den fortsatta utvecklingen av arbetet med SVF. Även förbättringsområden samt risker 
och möjligheter med SVF undersöks för att fördjupa kunskapen ytterligare.  

Den teoretiska bakgrunden, teoretiska referensramen, baseras på en litteraturstudie och 
forskningsansatsen är en fallstudie som utgår ifrån patientfall inom tre cancerdiagnoser. Under 
fallstudien samlas data in genom observationsstudier, dokumentstudier och intervjuer. Intervjuerna 
utgår ifrån implementeringsteori där vårdgivare berättar om sina erfarenheter och tankar kring 
implementeringen och hur det är att arbeta med SVF. Urvalet av vårdgivare är personer verksamma 
inom primärvård och specialistvård som genom sitt arbete kommer i kontakt med cancerpatienter.  

Riktlinjerna i SVF specificerar hur en cancerutredning ska gå till för varje cancerdiagnos. Till stor del 
innehåller riktlinjerna alarmsymptom för misstanke om cancer, utredningsprocessen och 
patientbemötande i processen. Införandet har motiverats av den fragmentering som tidigare 
tillskrivits vården samt att korta ner de långa väntetider som länge upplevts i cancervården. 
Implementeringen av riktlinjerna har i RÖ till stor del letts av två projektledare vars uppgift varit att 
implementera SVF i verksamheten. Uppdraget med implementeringen har utgjorts av införandet 
nystartad cancerutredningsenhet, Enheten för samordnad cancerutredning (ESCU) samt att stödja 
primärvården och specialistvården i sitt arbete med att implementera riktlinjerna. I och med 
införandet av SVF har RÖ valt att utveckla cancervården för att skapa en mer sammanhållen process 
kring patienten genom att från början göra en vårdprocess som utgår ifrån patientens behov.  

Studien visar att införandet av SVF på det stora hela inte har förändrat arbetssättet för de vårdgivare 
som arbetar i vårdprocesserna. De största förändringarna kan ses i processförändringar där tidiga 
delar av vårdkedjan samordnats och omstrukturerats för att skapa ett bättre flöde genom 
utredningen. Införandet av ESCU har bidragit till en samordnad remissgranskning där patienterna 
fångas upp för att på ett sömlöst sätt slussas ut till nästa enhet för fortsatt utredning. Införandet av 
stödverktyg som standardremisser och samtalsmallar har även lett till en ökad informationsspridning 
mellan vårdgivande enheter och underlättat informationsspridning till patienterna.  

De faktorer som framförallt underlättat implementeringen är att det funnits ett tydligt övergripande 
ansvar där projektledarna tagit en aktiv roll i implementeringen. De verksamhetsbesök och samtal 
som projektledarna haft med vårdgivande enheter samt de stimulansmedel som delats ut till 
regionen anses även ha underlättat implementeringen. Faktorer som istället har försvårat 
implementeringen är motsättningar från beslutsfattare inne i verksamheten och de inre strukturerna 
i verksamheten. 

De möjligheter som finns kopplade till implementeringen är ett ökat omhändertagande av patienten 
där mer jämlik vård, möjlighet att fånga upp svaga patientgrupper tidigt i utredningen och ett ökat 
patientdeltagande är viktiga delar. Riskerna som framförallt ses som angelägna handlar om 
undanträngning av andra patientgrupper till fördel för SVF-patienter och att patienter oroas i onödan 
i och med det tidiga beskedet om misstanke om cancer. 

Studien har även identifierat förbättringsområden där en omstrukturering av de interna IT-systemen, 
utvecklandet av ett mer standardiserat arbetssätt för de multidisciplinära konferenserna och att 
samarbeta med primärvården kring den standardiserade remissen är några exempel.  
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1. Inledning 

I detta kapitel ges en bakgrund till uppkomsten av studien, dess syfte, frågeställningar och 
avgränsningar. I slutet finns även en förkortningslista samt en beskrivning av studieobjektet. 

1.1. Bakgrund 
I rapporten En nationell cancerstrategi för framtiden (Statens offentliga utredningar [SOU], 2009) 
lyfts att cancervården behöver sätta in extra resurser för att råda bot på långa väntetider och få ett 
ökat patientfokus. Anledningen sägs vara att patienter med en cancersjukdom står inför en lång 
vårdprocess, där risk finns att det drar ut på tiden och att patienten genom sina många möten med 
hälso- och sjukvården inte alltid känner sig delaktig eller väl omhändertagen. Förutom den långa 
vårdprocessen uppstår det ofta väntetider mellan olika steg i vårdprocessen, vilket kan skapa onödigt 
lidande för patienten både genom psykisk påfrestning och en försämrad livskvalitet. Det är även av 
vikt för vårdprocessen att den är väl koordinerad och hålls så kort som möjligt både tids- och 
vårdmässigt för skapa en god vård och göra vårdsituationen behagligare patienten (SOU, 2009).  

Genom satsningen Kortare väntetider i cancervården har det på nationell nivå beslutats att det, 
under fyra år med start under 2015, ska satsas på införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF). 
SVF innehåller tillvägagångssätt för olika diagnostiserings- och behandlingsrekommendationer som 
ska utnyttjas kliniskt vid utredning av patienter med en misstänkt cancersjukdom. Syftet med 
införandet av SVF är att tiden från det att en patient diagnostiseras med välgrundad misstanke om 
cancer till dess att behandling startas ska minska, samtidigt som patienterna behandlas mer jämlikt 
(Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2015c). Införandet för med sig organisatoriska utmaningar 
där utveckling av ett mer processorienterat arbetssätt, samordning mellan vårdgivande enheter och 
personaltillgångar ses som centrala. För landstingen betyder detta att det behöver göras insatser för 
att skapa förutsättningar och strukturer kring implementeringen så att utfallet leder de önskade 
effekterna med kortare ledtider och en ökad patientnöjdhet (Socialstyrelsen, 2015b). 

Att införa kliniska riktlinjer, i det här fallet standardiserade vårdförlopp, är ett vanligt sätt att försöka 
underlätta det dagliga arbetet för vårdgivare samtidigt som det ökar tillgängligheten jämtemot 
patienterna. Dock ställer införandet höga krav på planering, organisering och ledarskap både under 
implementeringen och genomförandet. Implementeringen bör anpassas efter de förhållanden som 
råder vilka kan variera kraftigt både nationellt, regionalt och internt inom vårdenheterna. Detta är en 
av svårigheterna med implementeringsprocesser eftersom det innebär att det inte finns ett 
uppenbart tillvägagångssätt för hur implementeringen ska gå till (Grol, Wensing & Eccles, 2005). 
Varje sjukvårdsregion är fria att organisera verksamheten kring SVF på sitt sätt (SKL, 2015c) så hur 
landstingen väljer att implementera SVF tillsammans med val av organisation kan ha stor påverkan 
på hur utfallet blir. Vad som inverkar på utfallet av implementeringen samt vilka aktörer och faktorer 
som är av betydelse varierar kraftigt vilket gör det svårt att förutsäga vilka de kommer att vara. Vilka 
faktorerna är måste därför utvärderas vid varje enskild implementering (Grol, Wensing & Eccles, 
2005). 

Med utgångspunkt i dessa problem är en studie av implementeringen nödvändig för att se hur 
implementeringen gjorts och vad genomförandet haft för påverkan på dess utfall. På så sätt kan 
erfarenheterna av implementeringen ge stöd i det fortsatta arbetet med SVF för att underlätta 
införandet och bidra till ett ökat lärande om implementeringen.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att dra lärdomar från implementeringen av SVF i cancervården, ur vårdgivarens 
perspektiv. Därigenom utvecklas kunskap som kan underlätta det fortsatta arbetet med SVF och på 
så sätt bidra till att det önskade målet med implementeringen uppnås. 

Lärdomarna erhålls genom att studera uppstartsfasen vid införandet av SVF i Region Östergötland. 
Införandet analyseras genom att identifiera vilka faktorer som påverkat implementeringen och hur. 
För att ytterligare bredda kunskapen undersöks de förväntade effekter som finns med 
implementeringen. I effekterna räknas eventuella möjligheter och risker in. Studien tittar även på 
inom vilka områden som det finns utvecklingspotential. 

Med utgångspunkt i syftet har följande frågeställningar satts upp: 

 Vilka faktorer underlättar och/eller försvårar implementeringen av SVF? 
 Vilka möjligheter och risker finns kopplade till SVF? 
 Vilka förbättringsområden finns inom arbetet med SVF? 

1.3 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till att studera faktorer ur vårdgivarens perspektiv, till skillnad från 
vårdtagarens (patientens) perspektiv. Fokus är att titta på förändringar i den dagliga verksamheten 
hos vårdgivare som kommer i kontakt med SVF i sin vardag. Inom vården krävs tillstånd, genom så 
kallad etisk prövning, vid studier innehållande vårdtagare. En sådan prövning skulle i detta fall kunna 
tidsmässigt förskjuta och försvåra studien. Tidsaspekten och vikten av att ha kunskap om processen 
och studiemiljön innan patienterna kan kopplas in på ett bra sätt har givit upphov till avgränsningen 
att inte studera patientens erfarenheter. Detta minskar omfattningen och komplexiteten på studien 
samt underlättar att den satta tidsramen hålls.  

I studien har i huvudsak fall från tre cancertyper (huvud- och halscancer, prostata- och magsäcks- och 
matstrupscancer) studerats. Komplexiteten i vården gör att varje individuell vårdprocess innefattar 
många personer där antalet professioner och discipliner som är intressanta ökar för varje tillagd 
cancerdiagnos. Genom att inrikta sig mot ett par cancerdiagnoser är det möjligt att försöka skapa en 
bra helhetsbild av de olika processerna för att sedan kunna göra en djupare analys utifrån de valda 
diagnoserna.  

Eftersom arbetet med SVF är i uppstartsfasen för de flesta införda diagnoserna kan inga analyser 
göras om det slutgiltiga utfallet utan resultatet baseras på arbetet som gjorts så här långt med SVF. 
Den teoretiska bakgrunden utgår ifrån implementeringsteori om förklaringsfaktorer, eftersom det 
visat sig att dessa har en inverkan hos implementeringsprocesser och dess slutresultat.  

1.4 Förkortningslista 
I Tabell 1 finns några förkortningar som är viktiga för den grundläggande förståelsen av rapporten. 

Tabell 1: Förkortningslista. 

Förkortning Betydelse 

DC Diagnostikcentrum 

DL Distriktsläkare 

ESCU Enheten för samordnad cancerutredning 

KS Koordinatorsköterska 

KSS Kontaktsjuksköterska 

US Universitetssjukhuset (Linköping) 

ViN Vrinnevisjukhuset i Norrköping 

RCC Regionalt cancercentrum 

RCCS Regionala cancercentrum i samverkan 

RÖ Region Östergötland 

SVF Standardiserat vårdförlopp 

SSK Sjuksköterska 
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SVL Specialistvårdsläkare 

ÖNH-klinik Öron-, näsa-, halsklinik 

1.5 Studiens kontext 
Syftet med denna del är att ge en inledande bakgrund till studiens organisatoriska kontext. Här ges 
en översiktlig bild av den svenska cancervården, Region Östergötlands organisation och hur 
cancervård bedrivs i Region Östergötland. På slutet ges även en kort introduktion till Regionala 
cancercentrum i samverkan och Regionalt Cancercentrum Sydöst. 

1.5.1 Cancervård i Sverige 
I Sverige registreras ca 65 000 cancerfall per år, vilket medför att ca en tredjedel av Sveriges invånare 
någon gång under sin livstid kommer att få cancer. Det är en ständigt ökande siffra och trots att den 
svenska vården är skickliga på cancervård, med hög kvalitet på vården och hög överlevnad hos de 
som drabbas, innebär detta stora utmaningar för vården (Cancerfonden, 2016a). Enligt Cancerfonden 
är cancer den allra vanligaste dödsorsaken före 80 års ålder. Samhällskostnaden är ca 36 miljarder 
SEK per år, en siffra som till år 2040 förväntas stiga till 70 miljarder SEK (Cancerfonden, 2016b). 
Cancerfonden (2016b) anser att genom olika åtgärder kan denna kostnad reduceras, dessutom: 

”För att möta framtidens vårdbehov måste sjukvård och behandlingsmetoder effektiviseras och 
förbättras.” (Cancerfonden, 2016b) 

Den svenska cancervården arbetar ständigt med förbättringar vilket inte minst syns då det har det 
gjorts ett flertal satsningar genom åren. År 2009 kom En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 
2009:11) där förslag på möjliga åtgärder för att förebygga och möta de stundande utmaningarna 
inom cancervården gavs. Utifrån denna rapport har sedan utvecklingen inom cancervården fortsatt. 
Mellan 2010-2012 bedrevs utvecklingsarbetet Ännu bättre cancervård med målet att genom riktade 
satsningar försöka förbättra cancervården, bland annat genom att introducera regionala 
cancercentrum (RCC) (SKL, 2013). Under 2015 kom det utvecklingsprojekt som kallas Kortare 
väntetider i cancervården där syftet är att öka vårdens tillgänglighet genom kortare ledtider 
(väntetider) och ge en mer jämlik vård till exempel genom införandet av SVF inom cancervården. 
Satsningen, på ca en halv miljard svenska kronor per år, pågår under fyra år. SVF, som från och med 
2015 införs av alla landsting, bygger på den danska satsningen med pakkeforløb vilken har som syfte 
att skapa en mer samordnad vårdprocess för att minska väntetiderna (SKL, 2015d). 

1.5.2 Region Östergötland 
Region Östergötland (RÖ) är den organisation som är ansvarig för att bedriva hälso- och sjukvård i 
Östergötland. RÖ tillhandhåller ca 40 vårdcentraler inom primärvården (närsjukvården) samt tre 
specialistvårdssjukhus. Specialistvården bedrivs på Universitetssjukhuset (US) i Linköping, 
Vrinnevisjukhuset (ViN) i Norrköping samt Lasarettet i Motala. RÖ har både ett regionalt- (sydöstra 
sjukvårdsregionen, där landstinget i Kalmar, Region Jönköping och RÖ ingår (Region Plus [RP], 2016)) 
och riksupptagandeansvar (Region Östergötland [RÖ], 2016a). RÖ består av ca 15 enheter, se figur 1 
på nästa sida, varav fem tillhör specialistvården och fyra primärvården (RÖ, 2016b).  

Cancervård i Region Östergötland 
Cancervård bedrivs på flertalet av specialistvårdsenheterna och två av dessa är Centrum för kirurgi, 
ortopedi och cancervård (CKOC) och Diagnostikcentrum (DC). CKOC omfattar många olika typer av 
vård där behandling av cancersjukdomar, onkologi, kirurgi, urologi med flera är viktiga delar. 
Uppdraget inkluderar att handha sjukvård, utbildning och forskning inom dessa 
verksamhetsområden. Verksamheten är förlagd på 11 olika enheter (kliniker) där CKOC har både 
regional- och länsövergripande patientupptagning (RÖ, 2016c). 

DC:s uppgift är bidra med kunskap för att underlätta det diagnostiska arbetet genom 
laboratoriemedicin samt bild- och funktionsdiagnostik. Till centrumet hör tio verksamheter bland 
annat klinisk patologi och de tre röntgenklinikerna i Norrköping, Linköping och Motala (RÖ, 2016d).  
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Utöver de stora övergripande centrumbildningarna, som CKOC och DC, är även de olika 
närsjukvårdsenheterna delaktiga i cancervården. Figur 1 visar hur de olika enheterna i RÖ är 
indelade. 

 
Figur 1: Organisationskarta över Region Östergötland. (RÖ, 2016b). 
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1.5.3 Regionala cancercentrum i samverkan och Regionala cancercentrum 
Organisationen Regionala cancercentrum i samverkan (RCCS) är ett samarbetsorgan för 
de sex Regionala cancercentrum (RCC) som finns i Sverige, se Figur 2. RCCS är ansvarig 
för att stödja och försäkra kvaliteten hos RCC som skapades för att upprätta en mer 
nivåstrukturerad cancervård. RCC gör det möjligt att regionalt kunna samla särskilda 
vårdinsatser och utföra dessa med hög kvalitet (SKL, 2013). Nivåstruktureringen 
innebär att varje RCC kopplas till ett lokalt universitetssjukhus (US) men samverkar 
likväl med primärvården som länssjukvården inom regionen. RCCS tillsammans 
med de sex RCC samt Sveriges kommuner och landsting (SKL) stöttar 
landstingen i arbetet med SVF. RCC har även i uppgift att starta upp, främja och 
stötta implementering av de nationella vårdprogrammen, främja uppföljning i 
kvalitetsregister samt göra kvalitets- och verksamhetsuppföljning i regionen. 
Som stöd till landstingen har RCCS tagit fram en mobilapp, Cancervård, där alla 
vårdprogram finns samlade för att underlätta kunskapsspridningen (Regionala 
cancercentrum i samverkan [RCCS], 2016a).  

Figur 2: Karta över de sex sjukvårdsregionerna. Källa: RÖ, 2015. 

Regionalt cancercentrum sydöst  
Regionalt cancercentrum sydöst (RCC SÖ) är den organisation som är ansvarig för 
kunskapsspridning, insamling av registerdata, samordning av vårdprocesser och att uppmuntra 
samverkan inom cancerområdet i sydöstra sjukvårdsregionen. RCC SÖ arbetar enligt en tydlig vision 
samt de patientlöften som skapats med utgångspunkt i visionen (RÖ, 2015a). Varje kvartal mäts 
indikatorer uppsatta mot löftena samt rapporteringar till kvalitetsregister för att aktivt följa 
cancervårdens utveckling (Regionalt cancercentrum sydöst [RCC SÖ], 2016).  

Visionen lyder: Löftena innefattar: 

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

behöver det” 
(Region Östergötland, 
2015a) 

• Tillgänglighet i vården 
• Vård enligt Best practice 
• Välinformerade och delaktiga patienter 
• Jämlik god palliativ vård  
• Prevention och hälsofrämjande insatser 
• Prioritera patientnära forskning inom cancerområdet (RCC SÖ, 
2016a) 
 

  



  

13 

2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel innehåller den teoretiska referensramen som behandlar kvalitetsutveckling, kliniska 
riktlinjer och standardiserade vårdförlopp. Kapitlet tar även upp innebörden av implementeringsteori 
och dess förklaringsfaktorer samt områden som patientdelaktighet, multidisciplinära arbetssätt och 
samordning som är centrala delar inom SVF. 

2.1 Kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvården 
Arbetet med kvalitetsförbättringar är idag en stående och integrerad del i många verksamheter. 
Genom ständiga förbättringar finns en strävan om att produkterna, processerna och dess aktörer kan 
skapa nöjdare kunder med mindre resurser. Att titta på helheten är centralt i utvecklingen som 
omfattar såväl värderingar som arbetssätt. (Bergman & Klefsjö, 2002) 

Bergman och Klefsjö (2002) skriver att hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling är att: 

 ”sätta kunderna i centrum” 

 ”basera beslut på fakta” 

 ”arbeta med processer” 

 ”arbeta ständigt med förbättringar” 

 ”skapa förutsättningar för delaktighet.” 

Hörnstenarna kompletteras med verksamhetsanpassade arbetssätt och verktyg för att skapa en 
helhet som kan ligga till grund för det kontinuerliga kvalitetsarbetet. Förhoppningen är att 
kvalitetsarbetet ska leda till förbättrad kvalitet, tillfredsställda kunder, färre kassationer, kortare 
ledtider osv. (Bergman & Klefsjö, 2002) 

2.1.1. Kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvården ur ett historiskt perspektiv 
Under en lång tid har det pågått omfattande förändringsarbeten inom vården. Inom vården, liksom 
som inom andra sektorer, går det att urskilja trender inom förändringsarbetet. 1960- och 70-talet var 
en stark tillväxtperiod både finansiellt och inom vården. Det fanns en tydlig vision om utbyggnad av 
vård och omsorg som resulterade i högre andel anställda och en ökande verksamhet. I ett försök att 
kontrollera detta uppfördes hierarkiska strukturer för att kunna kontrollera och styra verksamheten. 
Centralisering, långsiktig planering och uppföljning blev ledord under denna period. Efter denna 
period, fram till mitten av 1990-talet, blev decentralisering den nya modellen. Decentraliseringen 
blev en motreaktion på de avstånd mellan befolkningen och vården samt beslutsfattarna och 
vårdpersonalen som bildats under perioden av centralisering. Tillsammans med målstyrning skulle 
decentraliseringen ge tillbaka ansvaret till de lokala beslutsfattarna. I perioden fram till början av 
2000 adderades även privatisering och marknadslösningar i ett försök att ytterligare förskjuta 
beslutsfattandet neråt, nu till medborgarna. (Eriksson et al., 2013) 

Idag är de stora ledorden inom förändringsarbetet processer, integrering, värdeskapande (Eriksson et 
al., 2013) samt patientcentrering och patientdeltagande (SKL, 2013). Fokus är inom många områden 
att försöka bedöma vad som skapar värde genom att kartlägga flöden och processer. Processerna 
omstruktureras i ett försök att samordna vårdprocessen för att på så sätt kunna förkorta ledtiderna 
och uppnå ett bättre resursutnyttjande (Eriksson et al., 2013). 

2.1.2. God vård 
Allt som sker inom hälso- och sjukvården utgår ifrån Hälso- och sjukvårdslagen (Hälso- och 
sjukvårdslagen [HSL] 1982:763) och Tandvårdslagen (Tandvårdslagen [TL] 1985:125) vilket inte minst 
gäller vårdens kvalitetsarbete. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) tar främst upp att vården 
ska ”medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador”. Vidare hänvisar lagen att 
vården ska bedrivas på ett kvalitativt och jämlikt sätt samt vara tillgänglig för alla. Vården ska även 
utgå ifrån patientens vilja, samordnas under lämpliga former och hålla patienten välinformerad 
under sin vårdprocess (Socialdepartementet, 1982). Den kvalitativa aspekten är en central del i det 
systematiska utvecklingsarbetet som är ett stående inslag i vården idag (Socialstyrelsen, 2006). 
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Inom vården talas det om att vården ska utföras enligt god vård. God vård är namnet på det 
ledningssystem som används för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet inom hälso- och 
sjukvården. Ledningssystemet är upprättat för att få en stadig grund i kvalitetsarbetet för att 
säkerställa att vården genomförs på ett säkert sätt så patienter så väl som vårdgivarna känner 
trygghet. I ledningssystemet specificeras att målet är att skapa god hälsa hos patienterna, på lika 
villkor där den som behöver det mest ska prioriteras. Målet ska uppnås genom att ständigt jobba 
med kvalitetsförbättringar och skapa patientsäkerhet. Användandet av ledningssystemet ska på ett 
organiserat sätt underlätta fortlöpande uppföljning av verksamheten. Ledningssystemet ställer även 
krav på organisationsstruktur, ansvarsfördelning, processarbete och uppföljning. Genom att 
systematiskt dokumentera och presentera verksamheten skapas en öppenhet jämtemot olika aktörer 
och ger goda förutsättningar att hitta nya sätt att utveckla verksamheten. (Socialstyrelsen, 2006) 

Det amerikanska Institute of Medicine (2001) har definerat sex mål som vården ska sträva efter för 
att bättre möta patienternas behov. Målen är en vård som är säker, resurseffektiv, patientcentrerad 
och jämlik samtidigt som den ska säkerställa rätt vård till rätt person samt vård i rätt tid. För att 
uppnå dessa ges riktlinjer om hur dessa ska nås, bland annat framhålls att vården ska utgå ifrån 
patientens vilja, patienten beslutar om sin egen vård samt att vården ska prioritera multidisciplinärt 
och multiprofessionellt samarbete och samordning (Institute of Medicine [IOM], 2001). 

För att utveckla vården behöver aktuell kunskap och nya metoder tillvaratas och införas i vården. 
Genom att kombinera kunskaper inom t ex medicin och evidensens med system och 
förändringsarbete kan vården utvecklas för att skapa högre värde för patienterna. Baserat på IOM:s 
mål har Socialstyrelsen utvecklat sex kvalitetsområden som bör tas hänsyn till i kvalitetsarbetet. 
Dessa sex områden berör bland annat kunskapsbaserad, säker, patientfokuserad och jämlik vård i 
rätt tid. Kvalitetsområdena omfattar verksamhet inom bland annat patientbemötande, hantering av 
medicinska metoder, kompetens, samarbete och samordning (Socialstyrelsen, 2006).  

Patientdelaktighet och patientcentrerad vård 
De senaste åren har det skett en förändring i hur vården ser på patienten och dess roll i 
vårdprocessen. Tidigare ansågs patienten vara en passiv vårdtagare och vårdgivaren var den som 
bäst kunde avgöra vad som var bäst för patienten (Florin et. al, 2006) vilket ibland gjort att eventuella 
önskemål och behov hos patienten missats (SOU, 2009). Idag talas det mycket om patientdelaktighet 
och självbestämmande i sin egen vårdprocess och fördelarna det kan ha på patientens hälsa och 
utfallet av vårdprocessen. Alla patienter vill inte vara delaktiga och förblir passiva i sin roll som 
vårdtagare medan andra har en tydlig roll och blir en medhjälpare. Forskning visar på att huruvida en 
patient är intresserad av att vara delaktig eller inte varierar beroende på ålder, kön, socioekonomiska 
aspekter och diagnosens allvarlighetsgrad. För att underlätta patientdelaktighet behöver patienten 
hållas välinformerad under sin vårdprocess och ha god kontakt med sin vårdgivare (Florin et. al, 
2006). Ökad delaktighet och kunskap om sin egen vårdprocess ger patienten möjlighet att själv ta 
ställning till vilken vård som är lämplig och ger en trygghet i att få en individanpassad vårdprocess. 
Vården bör därför hålla patienterna välinformerade och ge dem möjlighet att vara med och besluta 
om sin egen vård (SOU, 2009; Socialutskottet, 2016). 

I den nya Patientlagen (Svensk författningssamling [SFS] 2014:821) finns ett kapitel som handlar om 
patientens delaktighet. Där står det att vården ska utarbetas och utföras i samråd med patienten och 
utgå ifrån dennes behov och förutsättningar samt att anhöriga ska kunna påverka vårdprocessen där 
det är lämpligt. Patienten har också enligt lagen rätt att bli informerad om sin vårdsituation gällande 
t ex olika behandlingsalternativ, väntetider, väntad vårdprocess och risker. Dessutom finns det ett 
kapitel om val av behandlingsalternativ som påtalar patientens rätt att inom rimliga gränser själv få 
välja vilken behandlingsmetod som ska tillämpas. (Socialstyrelsen, 2014). 

Patientcentrerad vård är ett brett begrepp utan entydig betydelse. Enkelt uttryckt handlar det om 
vård som utgår ifrån patienten men sedan kan det tolkas mer fritt kring vad begreppet faktiskt 
innebär och hur mycket patientcentrering som ska förekomma. Att vården utgår ifrån patienten kan 
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skönjas på flera olika sätt. Det kan handla om att ta hänsyn till patientens behov och önskemål i 
vårdprocessen, är intresserad av att förstå patientens bekymmer, oro och behov av information, lär 
känna patienten, ser helheten och individanpassar osv (Stewart, 2001). Patientcentreringen kan 
också återfinnas i mer abstrakt form vid utformandet av vårdprocesser. Där kan det istället handla 
om att skapa värde för patienten och sammanhållning i vårdprocessen. Hur detta ska genomföras 
eller utformas är problematiskt och svårt att generalisera. Vårdens nuvarande avsaknad av 
patientcentrering och hur det ska uppfyllas är en stor utmaning för cancervården (SOU, 2009). 

Multidisciplinärt och multiprofessionellt arbete 
Att arbeta i multidisciplinära team (MDT) blir allt vanligare inom vården. Ett multidisciplinärt 
arbetssätt innebär att personer inom flera olika kunskapsområden samarbetar kring en patients 
vårdprocess t ex genom MDK. Avsikten med multidisciplinära arbetssätt är att kunna utnyttja en bred 
kompetens för att skapa en så bra vårdsituation som möjligt för patienten (Lamb et al., 2011). Att 
arbeta i MDT är framförallt fördelaktigt komplexa fall där tidsaspekten och valet av behandling kan 
ha stor påverkan på utfallet (Fleissig et al., 2006). 

Studier har visat att MDT som diskuterar en patients behandling förbättrar sin kommunikation, 
samordning och fattar bättre beslut (Lamb et al., 2011; Fleissig et al., 2006). Det har även visat 
positiva effekter kliniskt på kontinuitet, kortare väntetider, högkvalitativ diagnostik och mer 
evidensbaserad vård. På den administrativa delen har överlämningen mellan olika enheter och 
produktionsplaneringen förbättrats samtidigt som risken för dubbelarbete gällande undersökningar 
och utredningar har minskat. Det blir också lättare att informera patienten om dess vårdprocess 
eftersom de olika team deltagarna får bra kunskap om det övriga teamets verksamhet (Fleissig et al., 
2006). 

Ett ökat multidisciplinärt arbetssätt behövs för att förenkla individanpassningen av vården och få en 
bättre helhetssyn på patientens vårdprocess. Det multidisciplinära arbetssättet tillämpas i viss mån 
redan vid MDK men det bör utökas till även andra delar av vårdprocessen. För att ytterligare vidga 
vårdprocessen och helhetssynen på vården finns det även behov av mer multiprofessionellt arbete 
där team-arbete skulle kunna öka samordningen och bredden på vården som ges den enskilda 
patienten (RÖ, 2015a). För att få till MDT krävs ett bra ledarskap i gruppen, god samarbetsförmåga, 
administrativt stöd i form av samordning innan och efter möten, tillräcklig avsatt tid och ekonomiskt 
stöd (Fleissig et al., 2006). 

Samordning av vård 
Utgångspunkten i de processer som tas fram inom vården ska vara patientens bästa. Av den 
anledningen behöver de olika verksamheterna samordnas för att säkerställa att verksamheterna kan 
arbeta bra tillsammans samt att det inom processen finns goda kunskaper om andra delar av 
vårdprocessen. En dåligt samordnad process kan utgöra en risk för patienterna där framförallt 
ansvaret mellan olika verksamheter i gränssnitten behöver tydliggöras för att undvika att patienten 
far illa i överlämningen. (Socialstyrelsen, 2006)  

För att öka samordningen mellan olika vårdgivande enheter behöver de ”stuprörsliknande” 
hierarkiska och funktionsorienterade strukturer som finns inom vården överbryggas (SOU, 2009). 
Mellan primärvården och specialistvården är ett gott samarbete essentiellt för att snabbt hitta rätt 
utredningsenhet och starta utredningsprocessen framförallt då alternativa utredningsvägar behövs 
för patienter med allvarliga ospecifika symptom (Socialstyrelsen, 2015b). Samordningen handlar 
mycket om överlämnandet mellan olika enheter som primärvård, specialistvård samt hemsjukvård. 
Här behövs ökad samordning och kommunikation för att få en smidighet i vårdprocessen 
(Socialutskottet, 2016). Att skapa tydliga processer orienterade kring patientens väg genom vården 
skulle kunna göra övergångarna mellan olika funktioner mindre tydliga och skapa en mer flexibel 
vårdprocess (SOU, 2009). Det mer processorienterade och samordnade arbetet kan även göra det 
möjligt att koordinera de gemensamma resurser som finns i de olika processerna. (RÖ, 2015a)  
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2.1.3. Processutveckling inom hälso- och sjukvården 
Det mesta som görs i en verksamhet kan sägas vara en process. Detta gäller inte minst för SVF där de 
kliniska riktlinjerna är utformade för att skapa ett processtänk kring patientens utredning. Begreppet 
process enligt Bergman och Klefsjö (2002) är: 

”ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller 
intern kund”. 

En process kan sägas vara en omvandling av resurser som genom ett antal aktiviteter bearbetas av 
olika personer och verktyg, för att skapa en slutprodukt som tillfredsställer behovet från processens 
kund. Målet är att skapa värde för kunden så resurseffektivt det är möjligt. Fokus flyttas från den 
enskilda produkten för att istället ta hänsyn till hur det går till, i olika led, när produkten skapas. I 
processen ska fokus i förbättringsarbetet vara att arbeta med ständiga förbättringar för att utveckla 
processen istället för att lösa de små problem som emellanåt kan uppstå i olika steg. De små felen 
ger information om hur processen fungerar och är viktiga för att få kunskap om hur processen kan 
förbättras men behöver inte angripas varje gång ett nytt fel uppstår. (Bergman & Klefsjö, 2002) 

Arbetssättet som ofta tillämpas vid förbättring av processer är processledning. Inom 
processledningen arbetas det enligt Bergman och Klefsjö (2002) enligt fyra steg: organisera för 
förbättringar, förstå processen, observera processen och ständigt förbättra processen. Vilket innebär 
att organisationen struktureras med exempelvis processägare, processen kartläggs, mätetal tas fram 
och mäts samt att processen utvecklas utifrån de data som kommer från de tidigare stegen. 
(Bergman & Klefsjö, 2002) 

Processerna kan delas in i tre grupper huvud-, stöd- och ledningsprocesser som baseras på vilken 
funktion som processen har. Huvudprocessen ska se till att målet med processen nås där den externa 
kunden är slutkunden. Som stöd till huvudprocessen finns stödprocesser som levererar resursstöd till 
de operativa processerna och ledningsprocesser som ska skapa ledningssystem för att styra och 
utveckla processerna. (Bergman & Klefsjö, 2002) 

Funktionsorientering vs. processorientering  
Vid funktionsorientering organiseras verksamheten så de verksamheter som arbetar med samma sak 
placeras tillsammans. På så sätt blir organisationen flexibel vilket ofta utnyttjas om det finns ett stort 
antal olika produkter som ska behandlas men där inte alla ska genomgå samma arbetsmoment. Ofta 
arbetar varje funktion oberoende av de funktioner som finns runtomkring och varje funktion 
utvecklar sin verksamhet efter vad som är fördelaktigt för sig själv. Vanliga problem som kan uppstå i 
en funktionell organisation är att alla problem som skapas genom flödet läggs ihop på slutet, 
ansvaret ligger i varje funktion istället för på helheten av produkten, egenintressen bevakas istället 
för allas bästa och ekonomin är uppdelad efter funktionerna där varje funktion har egna mål. 
(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2014) 

Om en organisation istället är processorienterad skapas ett flöde för varje process. 
Processorienteringen passar om det finns få produkter eftersom det annars innebär att det blir ett 
stort antal flöden, vilket kräver mycket resurser. I processen kopplats olika professioner ihop för att 
arbeta med samma process som sedan gemensamt utvecklas för att skapa en bättre process. 
(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2014) 

Funktions- och processorientering ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv 
Den traditionella hälso- och sjukvården har länge haft sin grund i funktionella och hierarkiska 
organisationsstrukturer med tydliga uppdelningar mellan olika funktioner och discipliner. Varje 
specialistområde har själv organiserat sig och anpassat sig efter sin egen verksamhet, inte efter hur 
patientgruppernas vårdprocesser ser ut (Gonçalves et al., 2013). Vårdens sätt att organisera sig har i 
många fall gjort vårdprocesserna komplexa och fragmenterade med flertalet överlämningar mellan 
olika funktioner vilket gör vårdprocessen långsammare, ökar användningen av resurser samt 
försvårar informationsspridningen mellan verksamheterna. Bristen i informationsspridning skapar 
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vårdprocesser där fullständig information om patienterna saknas eftersom informationen är låst hos 
enskilda verksamheter (IOM, 2001).  

Idag håller detta på att förändras och på vissa håll går utvecklingen mot mer multifunktionella team 
och mindre hierarkiska organisationer. Detta sker eftersom hälso- och sjukvården står inför 
utmaningar med att försöka förbättra vården för att reducera kostnader, förbättra kvaliteten och öka 
produktiviteten. De nya organisationsstrukturerna försöker organisera sig kring en helhetssyn och ett 
mer systematiskt arbetssätt ur ett processorienterat perspektiv för att förbättra dessa parametrar. 
Organisationen utvecklas nu istället efter de kärnprocesser som finns genom att omstrukturera och 
förändra verksamheten utifrån vad som skapar värde för patienten i processerna. Gamla strukturer 
rivs och nya byggs upp för att skapa horisontella processorienterade strukturer där fokus utgår ifrån 
patientens vårdprocess och vad som är viktigt och värdeskapande, vilket skapar en mer 
patientcentrerad struktur. I skapandet av strukturen utvärderas varje aktivitet och länk i kedjan för 
att lära känna och analysera processen och på så sätt skapa en optimal process som utgår ifrån 
faktiska behov och resurskrav. Den här typen av arbetssätt ökar den interna samordningen, 
kommunikationen, patientnöjdheten och snabbar på vårdprocessen. (Gonçalves et. al, 2013) 

Eriksson et al. (2013) skriver att arbetssättet med processer ger kvalitativa fördelar för vårdtagaren 
och vinster i form av frisättning av tid för vårdgivaren. Det blir vanligare att vårdgivare försöker 
sammankoppla olika enheter enligt processorientering och resultatet blir ofta nybildandet av olika 
centrum, divisioner och enheter med mer omfattande verksamheter. Målet med värdeskapandet är 
att varje steg i processen ska öka värdet för vårdtagaren så att kvaliteten på vården blir så bra som 
möjligt (Eriksson et al., 2013). När det istället talas om patientfokus och patientcentrering handlar 
det om att utgå ifrån patientens perspektiv och se till att patientens behov och bästa alltid är ledande 
i arbetet (SKL, 2013). 

2.2 Kliniska riktlinjer 
Skapandet av kliniska riktlinjer är exempel på sätt att försöka översätta och sammanställa den 
senaste forskningen och kliniska kunskaper till arbetsformer som kan användas i det dagliga arbetet 
(Grol et al., 2005; Irwin & Peppercorn, 2012). På så sätt kan vårdgivare få hjälp och vägledning kring 
exempelvis diagnostisering och behandling av patienter (Grol et al., 2005). Sammanställningen görs 
ofta av experter i multiprofessionella och multidisciplinära grupper i ett försök att gemensamt skapa 
bästa möjliga vård inom ett visst område, (Irwin och Peppercorn, 2012) sprida kunskap, bidra till 
multidisciplinärt arbete och ge en ökad transparens i vårdprocessen (Grol et al., 2005).  

God vård framhäver att ska patienter erbjudas evidensbaserad vård. Studier visar dock att vården 
inte alltid utförs enligt den senaste forskningen vilket kan leda till onödig eller felaktig behandling. 
Kliniska riktlinjer används därför ofta för att öka tillgängligheten på forskningen och på så sätt minska 
variationerna i den vård som ges patienterna (Kardakis et al., 2011). Därigenom ger de kliniska 
riktlinjerna vårdgivare stöd och underlag i sitt dagliga arbete och ses som ett viktigt verktyg för att 
förbättra vården. Genom användning av kliniska riktlinjer önskar man få högre kvalitet, mindre 
variation och mer effektivitet i vårdprocessen. I ett försök att optimera vården kan mindre 
nödvändiga och resurskrävande alternativ avrådas och mer effektiva alternativ främjas. (Grol et al., 
2005)  

2.2.1 Implementering av kliniska riktlinjer i hälso- och sjukvården 
Engagemanget kring att införa kliniska riktlinjer har ökat rejält de senaste två decennierna och 
intresset är stort både hos vårdenheter och statliga organisationer (Grol et al., 2005). 

Hur implementeringen ska genomföras har varierat genom åren där det tidigare ansågs vara något 
som var begränsat till de enskilda individernas förmåga att ta till sig information. Idag anses 
införandet beröra både enskilda individer och organisationen i stort då det ses som ett övergripande 
förbättringsarbete. Organisationens utgångspunkt och förändringsbenägenhet anses därför vara 
viktiga vid implementering av kliniska riktlinjer (Kardakis et al., 2011)  
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Enligt Kardakis et al. (2011) kan de faktorer som påverkar spridning och implementering av kliniska 
riktlinjer delas in i kategorierna: 

 Förändringsarbete: En verksamhet som jobbar med kontinuerliga förbättringar har större 
chans att ta till sig information. Även mognad i organisationen, adaptionsförmåga och hur 
riktlinjerna introduceras är av betydelse för utfallet.  

 Riktlinjens karaktär och inriktning: Tydlighet, evidensbaserad, användarvänlighet, resurssnål 
är också faktorer som påverkar utfallet. 

 Strategi: Aktiv spridning genom flera olika aktiviteter verkar vara fördelaktigt för utfallet. 
Vilken typ av aktivitet som är lämplig varierar men påminnelser, återkoppling, 
utbildningsmöten och informationsmaterial är exempel på aktiviteter som visat sig kunna 
påverka utfallet. 

 Professionen: Hur användarna motiveras anses viktigt för utfallet. Om processen integreras 
för att bli ”användarnas egen” ökar chansen att riktlinjen används. Hinder för användandet 
kan vara tidsbrist, att den kräver för mycket ansträngning och att riktlinjerna strider mot 
andra direktiv. 

 Organisation: Huruvida riktlinjerna passar in med normer, kultur och arbetssätt samt 
organisationsstrukturen anses också vara av betydelse. Möjlighet att fatta beslut på flera 
nivåer, engagerat ledarskap, tydligt vem som är ansvarig samt kommunikation inom 
organisationen och mellan administrativa funktioner ökar också möjligheterna till en 
framgångsrik implementering. 

 Ekonomiska resurser: Chansen för en lyckad implementering ökar om ekonomiska resurser 
finns att tillgå vid implementeringen. Avsaknad av resurser kan bli en barriär för införandet. 

 Patienter: Förväntningar, personlighet och sjukdomsbild kan ha både positiv och negativ 
påverkan på utfallet. (Kardakis et al., 2011) 

Grol et al. (2005) listar att det är större chans för vårdgivare att använda kliniska riktlinjer om 
rekommendationerna stöds av vetenskaplig forskning, är tydliga och specifika, är anpassade efter 
användarna och är skriva av en övergripande organisation inom ett strukturerat vårdprogram. 

2.2.2 Danmark – pakkeforløb 
I Danmark har arbetet med vårdprogram och kliniska riktlinjer utvecklats ur behovet att förbättra sin 
bristande kapacitet och minska väntetiderna (SOU, 2009). Pakkeforløb, som är en form av kliniska 
riktlinjer, kom till efter att den danska cancervården fått skarpa direktiv om krav på förbättring, på 
grund av sin låga överlevnadssiffror vid cancerdiagnoser. Ett stort arbete påbörjades med att införa 
olika Kræftplaner, cancerplaner. När den danska regeringen under 2007 ville utveckla satsningen 
beslutades det att det skulle tas fram pakkeforløb, kliniska riktlinjer, innehållande information om 
möjliga symptom, utredningar och behandlingar tillsammans med lämpliga ledtider för cirka 34 olika 
cancerdiagnoser. Dessa låg sedan till grund för arbetet för att försäkra att all cancervård skedde på 
ett standardiserat sätt (SKL, 2014) och reducera väntetiderna i det ”andra vårdintervallet”, tiden 
mellan remiss från första instans till dess att patienten startar sin behandling. I den nya satsningen 
kategoriserades cancer som ett akut tillstånd för att påskynda cancervårdsprocessen (Larsen et. al, 
2013).  

En cancerutredning i ett Pakkeforløb inleds i primärvården där det finns välgrundad misstanke, 
alarmsymtom, för en viss cancerform. Dessa alarmsymptom är förbestämda och uppfylls dessa 
hänvisas patienten till en specialistenhet. Inom specialistvården finns det speciella tider avsatta för 
att minska ner väntetiderna och patienterna utreds av multidisciplinära team. Pakkeforløbet har 
förbestämda maximala ledtider för varje enskilt förlopp. Pakkeforløbet avslutas vid start av första 
behandling. (SKL, 2014) 

En studie av Larsen et al. (2013) visar att ledtiden minskat genom införandet Pakkeforløbet. På de 
vårdinrättningar i Danmark som studerades kunde en signifikant minskning i ledtid urskiljas där den 
största reduceringen på 10 dagar sågs inom bröstcancer på Vejle Sjukhuset i Region Syddanmark. 



  

19 

Överlag sågs de största förbättringarna för patienter med alarmsymptom och i de fall där första 
instansen tidigt angav misstanke om cancer (Larsen, 2013). Introduktionen av det nya arbetssättet 
har även gjort att patienterna känner sig mer tillfreds med sin cancervård (SKL, 2014). 

Peter Vedsted, professor vid Department of public health vid Århus Universitet, berättar i en intervju 
att vårdprocessen för cancerutredning fungerar bättre efter införandet av pakkeforløb och att 
cancerutredningen har blivit effektivare. Vedsted bekräftar att väntetiderna för patienterna med 
alarmsymptom blivit kortare, dock framhåller Vedsted även är att väntetiderna för patienter som 
inte har alarmsymtom har blivit längre (RCCS/Vedsted, 2016).  

2.2.3 Standardiserade vårdförlopp (SVF) 
Arbetet med SVF startade under 2014, då fem pilotdiagnoser togs fram, efter att flera av de tidigare 
satsningarna inom cancervården hade påtalat vikten av att minska väntetiderna, göra vården mer 
jämlik och att göra patientens vårdprocess mer sammanhållen (SKL, 2015c). De olika SVF:en är 
utvecklade av RCCS, genom multidisciplinära expertgrupper och baseras på de nationella 
vårdprogrammen (Socialstyrelsen, 2015c). Expertgrupperna, utsedda av RCCS, består av 
multidisciplinära team med representanter både från olika nivåer i vården och från olika professioner 
(RCCS, 2016a).  

De första fem pilotdiagnoserna togs i bruk under 2015 och under 2016 utökas dessa med ytterligare 
13 diagnoser (Socialstyrelsen, 2015c). Det är till stor del RCC:s ansvar att se till att de SVF 
implementeras i landstingen men landstingen får själva anpassa dessa om det finns behov. Varje 
landsting rapporterar in och följer upp arbetet med kontinuerligt via de nationella kvalitetsregistren 
(RCCS, 2016a) för uppföljning och registrering av cancerpatienter (SOU, 2009).  

Implementering av SVF 
Regeringen kommer under fyra år, 2015–2018, dela ut 500 miljoner kronor per år till de landsting 
som är med i satsningen. Pengarna delas ut schablonmässigt, baserat på landstingets 
befolkningsmängd, vid två tillfällen under 2015. Den första omgången medel delas ut efter att 
handlingsplanerna skickats in under våren och den andra efter att densamma redovisats under 
hösten. (Socialstyrelsen, 2015) 

Inför implementeringen av SVF har det varit tydligt att det är upp varje landsting att själva organisera 
sig efter riktlinjerna i SVF. För att underlätta implementeringen har varje landsting möjlighet att utgå 
från sin egen organisation och sina förutsättningar för att skapa en hållbar och kontextanpassad 
process. För att säkerställa en genomtänkt implementering ska varje landsting ta fram en 
handlingsplan som ska redovisas till uppdragsgivaren. Till implementeringen finns stöd som hänvisar 
det till implementeringskunskapen och dess betydelse för implementeringsprocessen samt vikten av 
patientdelaktighet och att grunda arbetet på tidigare erfarenheter. (Socialstyrelsen, 2015b) 

Vad är ett SVF? 
SVF är ett nationellt överenskommet och gemensamt utredningsförlopp inom cancervården 
(Socialstyrelsen, 2015c) som bygger på det danska systemet med ”pakkeforløb” (SKL, 2014).  

Det som gjorts i och med skapandet av SVF är:  

” … att standardisera vårdförloppet för varje diagnosområde inom cancer till ett förutbestämt och 
innehållsmässigt definierat utredningsförlopp.” (Socialstyrelsen, 2015c) 

Detta innebär att det på övergripande nivå beslutats om en specificerad vårdprocess för de patienter 
som utreds för en cancerdiagnos. Vårdprocessens innehåll är noga angiven och innehåller bland 
annat information om vilka symptom som föranleder misstanke om cancer, hur diagnosen ska 
utredas, förslag på behandlingar och maximala ledtider för olika processteg. Diagnosområden sattes 
samman baserat på vilka cancerdiagnoser som kan utredas på samma eller liknande sätt. De 
diagnoser som har liknande utredningsförlopp har sedan placerats i samma SVF. De satta 
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ledtidsgränserna är olika beroende på cancerdiagnos och beräknas utifrån värdeskapande tid för 
patienten. (SKL, 2015c) 

I likhet med den danska modellen ska SVF förkorta ledtiden från det att en vårdgivare får en 
misstanke eller välgrundad misstanke om cancer tills dess att behandling inleds (Socialstyrelsen, 
2015c), se Figur 3. Att det just är denna del av vårdförloppet som prioriteras beror på att 
överlevanden hos patienter som diagnostiseras med cancer tros öka om tiden fram till första 
behandling blir kortare (Socialstyrelsen, 2015b). 

 

 
Figur 3: SVF förloppet i korthet. (Bild källa: RÖ, 2015e) 

Det man i första hand vill uppnå genom införandet av SVF är ökad tillgänglighet, vilket uppnås genom 
att korta ner väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. På så sätt skapas en mer jämlik vård 
med högre kvalitet. Ett annat mål är att få ökad nöjdhet hos patienterna vilket ska uppnås genom att 
skapa en mer sammanhållen vårdprocess, patienten hålls välinformerad i vårdprocessen, ökad 
patientdelaktighet, ökad trygghet i vårdprocessen och vård som utgår ifrån patientens behov. 
Ytterligare en målsättning är att skapa en effektiv vårdprocess genom ökad samordning av vården 
och strategisk och långsiktig kompetensförsörjning inom vårdprocessen för att få ökad 
kommunikation, mer multidisciplinärt samarbete och mer resurseffektivt arbete (SKL, 2015c) 

Vad innebär SVF? 
Ett SVF startar ofta med att en patient söker vård för symptom hos primärvården, gör en 
undersökning hos en specialistvårdsenhet eller besöker en akutmottagning. Om en läkare får en 
välgrundad misstanke om cancer, alltså om patienten uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke i 
ett SVF, remitteras patienten vidare för utredning hos en specialistvårdsenhet. Figur 4 visar ett 
exempel på hur ett generellt SVF kan se ut. (SKL, 2015c) 

Inom vissa SVF går det inte att fastställa välgrundad misstanke i primärvården utan undersökning 
måste först göras på en specialistvårdenhet. I dessa fall remitteras patienten vidare för 
undersökningar i specialistvården. Första instansen har skyldighet att informera patienten om 
cancermisstanke, det fortsatta utredningsförloppet och SVF. I specialistvården finns speciella tider 
avsatta för SVF-patienter, vilka bokas av speciella SVF-koordinatorer, som ska göra det möjligt att 
snabbt påbörja utredningen (SKL, 2015c). Vårdförloppet fortsätter med utredning för att fastställa en 
cancerdiagnos. Utredningen är till stor del standardiserad enligt SVF och genomförs för att avfärda 
eller bekräfta misstanke om cancer (Socialstyrelsen, 2015b). Patienterna utreds även på en 
multidisciplinärkonferens (MDK) för att besluta om behandlingsrekrekommendationer. Dessa 
diskuteras sedan med patienten varpå första behandling startas och SVF:et avslutas (SKL, 2015c).  

Uppföljning görs i förloppet genom att mäta väntetiden för patienten mellan de olika processtegen 
med s.k. KVÅ-koder. Hur och när dessa ska mätas specificeras i varje enskilt SVF (SKL, 2015c). Alla 
patienter har också rätt till en kontaktsjuksköterska eller fast vårdkontakt när utredningen startas 
(RCCS, 2015b). 

Det finns ett flertal fokusområden som går att urskilja inom SVF. Nedan redogörs för några av de 
mest centrala områdena som är processorientering, patientdelaktighet och patientcentrerad vård, 
samordnad cancervård där multidisciplinärt och multiprofessionellt arbete och MDK ingår, mätning 
och uppföljning samt IT. 
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Figur 4: Generell vårdprocess för SVF. 

Processorientering inom SVF 
Införandet av SVF medför ett stort processfokus i och med att varje SVF bygger på en cancerdiagnos 
med en ”given” process. Vårdprocessen är i stora drag fastställd vilket gör det möjligt att skapa en 
mer sammanhållen vårdprocess genom att strömlinjeforma vården och dess interna processer. På så 
sätt finns det en möjlighet att få vårdprocessen att fungera på liknande sätt dels inom olika 
cancerdiagnoser men också mellan dem. Det är dock inte möjligt att helt standardisera och 
strömlinjeforma SVF-processerna eftersom behoven och förutsättningarna kan se väldigt annorlunda 
ut för olika patienter och patientgrupper både inom och mellan olika cancerdiagnoser. 
Processutvecklingen i kombination med standardiseringen gör att vårdförloppets omfattning minskas 
vilket skapar en mer uppstramad utredning. Kartläggning av processer och flöden används som ett 
verktyg för att hitta förbättringar som kan leda till att ledtiderna kortas. (Socialstyrelsen, 2015b) 

Utgångspunkten i vårdprocesserna för SVF ska vara den enskilda patienten vilket kräver samordning 
och ansvarsfördelning mellan vårdenheterna. En patient genomgår ett flertal steg i sin vårdprocess, 
där den träffar en rad olika professioner inom flertalet discipliner, vilket ställer stora krav på 
organisering för att få en välfungerande och rättssäker process. Om processen inte är koordinerad 
mellan de olika stegen finns det risk att patienten hamnar i kläm och känner sig otrygg. Samsyn på 
processen och tydliga ansvarsfördelningar bidrar till en samordnad och tydlig vårdprocess. 
(Socialstyrelsen, 2015b) 

Processorientering är någonting som även tidigare använts inom vården för att förändra 
vårdprocessen i ett försök att göra den kortare och bättre. Inom cancervården har flera landsting 
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arbetat med processutveckling för att reducera vårdflöden och minska ner väntetiderna genom att 
underlätta och planera om sina arbetsformer och att skapa vårdenheter med speciell inriktning. 
Exempel på detta är att primärvården kan skicka med bilder på hudförändringar för snabbare 
handläggning vid remissgranskning och bildandet av cancerenheter. (Socialstyrelsen, 2015b) 

Patientdelaktighet och patientcentrerad vård inom SVF 
I linje med patientlagen ska patienter som ingår i ett SVF hållas välinformerad om sin vårdprocess 
genom att få ta del av sin individuella vårdplan och det informationsmaterial som är speciellt 
framtaget för varje SVF. Patienten ska även vara delaktig i sin vårdprocess genom att få vara med och 
besluta om sin utredning och behandling samtidigt som patientens behov och önskemål genomsyrar 
vårdprocessen. I slutändan ska detta göra att patienten känner sig omhändertagen och tillfreds med 
sin vård. Huruvida patienter är nöjda eller inte ska utvärderas genom PREM (Patient Reported 
Experience Measures) där patienterna själva får skatta sin upplevelse. (Socialstyrelsen, 2015b) 

Samordning inom SVF  
Samordningen inom cancervården innefattar flertalet områden som handlar både om samordning 
mellan olika vårdgivande enheter men också om användandet och tolkningen av SVF. 

I sin vårdprocess träffar många patienter ett stort antal vårdgivare vilket kan göra vårdprocessen 
splittrad och svårförstådd. Genom att ha en person som är ansvarig för patienten, t ex en 
kontaktsjuksköterska, kan det säkerställas att patienten hålls välinformerad och att det finns ett 
tydligt ansvar för planering och samordning av vårdprocessen. På så sätt finns det någon som känner 
patienten och kan bevaka dess vårdprocess och se till att den blir så smidig som möjligt. 
(Socialutskottet, 2016) 

På nationell nivå finns en strategi för samordning av utvalda delar inom den specialiserade 
cancervården. För cancerdiagnoser med speciella omständigheter som har lågt antal drabbade, 
kräver avancerad kunskap eller kompetens eller är beroende av avancerad teknisk utrustning sker 
vården samordnat och koncentrerat hos ett fåtal vårdgivare för att få en ökad kvalitet i 
vårdprocessen och bättre utnyttja de resurser som finns. Den här typen av samordning kallas 
nivåstrukturering och innebär en uppdelning av vårdens insatser, inom landstinget, på regional eller 
nationell nivå, med målet att skapa en god och jämlik vård. Genom en granskning av vårdprocessen 
förläggs vården inom ett visst område där störst värde kan skapas för patienten och på så sätt skapa 
en samverkan kring patientens vårdprocess. Det behöver inte röra sig om omplacering av en hel 
vårdprocess utan det kan röra sig om enstaka moment (SKL, 2013). 

I samordningen av SVF ingår att få till ett enhetligt språk och samsyn på hur olika begrepp tolkas. Ett 
exempel är det nya begreppet välgrundad misstanke och hur det ska fastställas. Om detta tolkas olika 
fås nya skillnader i utförande och hur processen ska se ut. Under 2014 tog RCCS fram en manual där 
de begrepp, t ex välgrundad misstanke, och områden som ansågs viktiga för SVF specificerades. 
Tanken med manualen var att underlätta framtagandet av de olika SVF:en och skapa samsyn på 
innehållet. Förutom samsynen behöver olika arbetssätt och funktioner samordnas. Arbetssätt för t ex 
MDK behöver samordnas för att få en uniform och rättssäker arbetsform, 
kontaktsjuksköterskefunktionen behöver koordineras så patienterna blir väl omhändertagna och 
välinformerade och dessutom måste det nya tidbokningssystemet med förbokade SVF tider 
organiseras och koordineras mellan de olika vårdgivarenheterna. (Socialstyrelsen, 2015b)  

Multidisciplinär konferens (MDK) 
Multidisciplinära konferenser, även kallat ronder, är en instans där cancerpatienters vårdprocesser 
diskuteras. Framförallt brukar MDK ta upp diagnostik och behandlingsrekommendationer. MDK har 
varit en etablerad del av den amerikanska cancervården i över 50 år och anses vara en central del av 
en patiens vårdprocess och dess utfall (Wright et. al., 2007).  

Multidisciplinära konferenser har blivit ett allt mer populärt arbetssätt inom cancervården och ingår i 
de flesta SVF. På en MDK gås en patients undersökningsresultat och prover igenom gemensamt av 
multidisciplinära och multiprofessionella team. Teamen består vanligtvis av olika kombinationer av 
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onkologer, kirurger, patologer, radiologer, kontaktsjuksköterskor och specialister inom relevanta 
områden för den aktuella diagnosen (RCCS, 2015e). Med hjälp av digital bildhantering sker idag allt 
oftare videokonferenser där teamen tillsammans granskar bildmaterial för diagnostisering och 
utvecklar behandlingsrekommendationer. Tack vare de nya IT-systemen finns det möjlighet att 
tillsammans över länsgränserna kunna samarbeta kring cancervård på ett strukturerat sätt och 
utnyttja de kompetenser och resurser som finns utanför den egna organisationen. Detta underlättar 
särskilt vid svåra fall, vid diagnostik av sällsynta cancerdiagnoser eller i fall där en vårdprocess delats 
upp genom nivåstrukturering. Rutinerna för ”en bra” MDK är ännu ej fastställda (SKL, 2013) även om 
RCCS har tagit fram ett ramverk för hur en MDK kan fungera (RCCS, 2015e). Det finns stora 
utmaningar kopplade till MDK. Ett par av dessa är förberedelser av patienter inför MDK, försäkra att 
rätt personer medverkar, (SKL, 2013) få dem tidseffektiva, besluta om vilka patienter som ska tas 
upp, tekniska förutsättningar och otydligheter kring den ekonomiska ersättningen (RCCS, 2015e). 

Positiva effekter vid användandet av MDK har varit att det lokala samarbetet blivit bättre mellan 
olika enheter, kvaliteten på de medicinska bedömningarna har blivit bättre och missförstånden vid 
överlämnandet av patienter mellan olika vårdenheter har minskat (RCCS, 2015e). Studier har även 
visat att MDK resulterar i bättre diagnostik och behandlingsplanering, högre överlevnad, ökad 
patientnöjdhet och bättre kommunikation och samarbete mellan olika vårdenheter (Wright et. al., 
2007). 

Kodning och ledtider inom SVF 
Mätningarna som görs inom SVF är grundade på vårdgarantin och ska försäkra en snabb vårdprocess. 
Vårdgarantin beskrivs i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och innehåller en förpliktelse om att 
patienten inom en fastställd tidsram ska få kontakt med och besöka primärvården, komma till 
specialistvården och få planerad vård (Socialstyrelsen, 2014). Eftersom cancer är en allvarlig sjukdom, 
ibland med snabba sjukdomsförlopp, är en snabb utredning viktigt för utfallet av behandlingen. Ofta 
är just väntetiderna den stora delen av vårdförloppet så det kan finnas stora vinster för patienten i 
att reducera väntetiderna (Socialstyrelsen, 2015b). 

Inom SVF är det framförallt ledtiderna mellan de olika stegen, så kallade målvärden, i processen som 
mäts. Alltså patientens väntetid, där mätningarna sker från det att det finns en välgrundad misstanke 
om cancer till start av första behandling. Ledtiderna är specificerade på nationell nivå och varierar 
mellan de olika cancerdiagnoserna. De fastställda ledtiderna är baserade på medicinska grunder för 
hur lång tid vårdprocessen får ta utan att kvaliteten sätts på spel. Även om det finns ett flertal 
målvärden som rapporteras enligt SVF så är det endast den totala ledtiden från välgrundad misstanke 
till start av behandling som måste hållas. De övriga tillåts variera under förutsättningen att maximala 
ledtiden underskrids. För att på ett enkelt sätt kunna mäta ledtiderna har ett nationellt kodsystem, 

utifrån kodstrukturen klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ-koder), upprättats för att få en samsyn på 
vilka de olika mätpunkterna är (Socialstyrelsen, 2015b), för att enkelt kunna följa upp koderna inom 
och mellan olika landsting och kunna föra in dem i de nationella kvalitetsregistren (SKL, 2015c). För 
att underlätta kodningen har en kodvägledning utvecklats som kan användas av de som ska sätta 
koderna (Socialstyrelsen, 2015b). 

Exempel på mätpunkter är  

 VA915 – SVF Huvud-halscancer – välgrundad misstanke om cancer – remiss mottagen 

 VA950 –  SVF huvud-halscancer – start av första behandling kirurgi (Socialstyrelsen, 2015b) 

Tanken med de uppsatta maximala ledtiderna är att ge landstingen en utgångspunkt för att generera 
nya vårdförlopp som kortar ner väntetiderna (Socialstyrelsen, 2015b). 

De ledtider som mäts inom SVF är helt utifrån vårdens perspektiv och tar inte hänsyn till patientens 
uppfattning och behov, som betänketid innan behandlingsstart eller den tid patienten behöver vid 
diagnosbesked. Den tar inte heller hänsyn till den tid som patienten gått med symptom innan 
välgrundad misstanke antingen under utredning eller hemma innan vårdkontakt. Detta gör att 
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patienten själv kan uppfatta sin vårdprocess som mycket längre än den som vården i själva verket 
mäter. Vården måste respektera patientens behov och ta detta i beaktning under utredningen. 
(Socialstyrelsen, 2015b) 

Uppföljning inom SVF 
Cancerområdet har idag ca 30 kvalitetsregister där insamling av data från de olika cancerdiagnoserna 
sammanställs. Registret innehåller information om antalet cancerfall, tumörtyper, behandlingsdata, 
ledtider osv och används som underlag vid strukturering och utveckling genom kunskapsstyrning 
(SKL, 2013). I SVF är det endast ledtiderna som följs upp, andra kvalitetsvariabler plockas in via 
kvalitetsregistren (Socialstyrelsen, 2015b). 

Idag finns inget samordnat sätt för patienterna att utvärdera sin upplevelse av SVF men 
framtagandet av den Nationella Patientenkäten kan på sikt ge insikt i hur patienterna uppfattar 
kvaliteten på sin vårdprocess. Det som mäts är PREM (Patient Reported Experience Measures) vilket 
innefattar bemötande, delaktighet, information osv (Socialutskottet, 2016). I kvalitetsregistren har 
flertalet cancerdiagnoser börjat redovisa resultat från PREM och PROM (Patientrelaterade 
utfallsmått) (SKL, 2013). 

IT-system inom SVF 
IT-system har en central roll inom SVF och därför är det viktigt att dessa fungerar ändamålsenligt. Här 
är det framförallt de olika KVÅ kodningarna, hur de ska införas i de nuvarande systemen och hur 
kunskapen om dessa ska spridas, enklare och bättre remissrutiner och remisshantering och 
rapportering till kvalitetsregister som ses som utmaningar. KVÅ-koderna förekommer redan inom 
vården vilket kommer förenklade införandet. Alla landsting hade i november 2015 integrerat koderna 
i sina nuvarande system. Det har även efterfrågats IT-system för att kunna förenkla 
produktionsplaneringen (Socialstyrelsen, 2015b). RCCS SÖ vill ta fram gemensamma IT-stöd, bättre 
system för att dokumentera patientens vårdprocess för att skapa välfungerande beslutsunderlag och 
system för att enkelt kunna granska och mäta de olika delarna i vårdprocessen (RCC SÖ, 2016b). 

MDK kräver en stor mängd teknisk utrustning och IT-stöd för att fungera. Det måste vara möjligt att 
koppla upp sjukhusen mot varandra och ha god uppkoppling (SKL, 2013). De bilddiagnostiska 
verktygen har med åren blivit bättre och gjort det möjligt att överföra bilder och data till andra 
sjukhus (RCC, 2015e) men också att kunna visa upp dem via tv-skärmar t ex under en MDK. 

Utmaningar inom standardiserade vårdförlopp 
Inom vården talas det ofta om undanträngningseffekter. Undanträngning innebär enligt 
Socialstyrelsen (2015b) att:  

”När patienter med lägre prioritet (mindre medicinskt behov) får vård före patienter som har högre 
prioritet (större medicinskt behov) inträffar undanträngning.” 

Flera av landstingen ser utmaningar med undanträngningseffekter. Utmaningarna handlar om hur de 
patienter som inte är i ett SVF ska hanteras samt huruvida de tider som avsätts för SVF-patienter 
tränger undan andra patientgrupper som kanske är i större behov av vården eller som redan vårdas 
på sjukhus. Det finns även en risk att satsningen skapar en sned fördelning av resurserna när det blir 
ett ökat fokus på cancervård. (Socialstyrelsen, 2015b) 

Det finns flera olika vägar för patienten att komma in i cancervården men de allra flesta kommer via 
primärvården. En stor utmaning för primärvården är att ca hälften av cancersjukdomarna 
kännetecknas av allmänna eller diffusa symptom som trötthet och oavsiktlig viktnedgång. Läkare 
påträffar i snitt en patient per månad som visar sig ha cancer vilket gör det svårt att veta om det rör 
sig om en cancersjukdom eller inte. Huruvida en patient remitteras för en cancerutredning eller inte 
är därför starkt kopplad till den enskilda läkarens kunskaper och erfarenheter om alarmsymptom. 
(Socialstyrelsen, 2015b) 

En stor utmaning som inte är unik för cancervården men som fler landsting ser som utmaningar är 
tillgången av resurser. Resurserna som ses som kritiska är olika typer av utrustning, tider för 
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undersökning och behandling samt brist på personal och kompetens. Många delar av vården är idag 
hårt pressade på grund av brist på rätt personal inom flera personalgrupper. Flera landsting är osäkra 
på hur de ska kunna införa SVF när det redan tidigare varit svårt att få ihop verksamheten 
(Socialstyrelsen, 2015b). 

2.3 Cancerdiagnoser 
Under 2015 infördes SVF för fem pilotdiagnoser: akut myeloisk leukemi (AML), huvud- och 
halscancer, matstrupe- och magsäckscancer, prostatacancer och urinblåse- och urinrörscancer 
(Socialstyrelsen, 2016b). I denna studie studeras tre av de fem pilotdiagnoserna inom SVF. Nedan 
presenteras kortfattad information om dessa tre cancerdiagnoser. 

2.3.1 Allmänt om cancer 
Det vi i dagligt tal kallar cancer är ett samlingsnamn för de ca 200 sjukdomar som karaktäriseras av 
en okontrollerad celldelning som sedan utvecklar sig till en tumör. Celldelning kan ske i de allra flesta 
celltyperna och typen av cancer bestäms ofta av dess ursprung – där primärtumören finns. Det finns 
två typer av tumörer, benigna som är godartade och maligna som är elakartade (Cancerfonden, 
2016b). Orsaken till att människor drabbas av cancer är multifaktoriell men sjukdomen utmärks av 
ohämmad celltillväxt. Det finns ett flertal välkända faktorer som påverkar uppkomsten av cancer till 
exempel livsstil, där rökning är en av de mest välkända orsakerna, arvsanlag, strålning, virus och 
hormoner (SOU, 2009). 

2.3.2 Huvud- och halscancer 
Av de personer som drabbas av cancer i Sverige, insjuknar ca 2,3 % i huvud- och halscancer. 
Sjukdomen är med sina 1386 fall under 2014 en av de mer ovanliga cancertyperna och drabbar både 
kvinnor och män och de som insjuknar är framförallt män över 60 år. I Figur 5 återfinns statistik över 
rapporterade fall av insjuknade i huvudhalscancer mellan åren 2008-2014 nationellt och i region 
sydöst (RCCS, 2015b). Misstanke om cancer kan uppstå av ett flertal symptom som t ex symmetrisk 
knöl på halsen, blödning från ena sidan av näsan, tumör i näsa, munhåla eller svalg, och ensidig 
allvarlig öroninflammation (RCCS, 2015b). Om misstanke finns om huvud- och halscancer utreds 
patienten normalt på en öron-, näsa-, halsklinik (ÖNH-klinik) (SweHNCR, 2012). 

 

 

Figur 5: Statistik över antalet rapporterade fall av huvud- och halscancer under år 2008-2014. Källa (SweHNCR, 2015; SweHNCR, 2014). 

Nationellt SVF för huvud- och halscancer enligt SVF 
Det standardiserade vårdförloppet för huvud- och halscancer gäller endast för vuxna patienter och 
välgrundad misstanke kan endast fastställas efter att patienten undersöks vid en öron-, näsa-, 
halsklinik (ÖNH-klinik). Misstanke om cancer motiveras av tidigare angivna symptom, så länge inte 
sjukdomshistoria eller nuvarande sjukdomsstatus ger andra indikationer, och patienten remitteras 
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direkt till en ÖNH-klinik. Hos ÖNH-kliniken görs först en remissgranskning och om misstanke om 
cancer kvarstår görs en påföljande klinisk undersökning där malignitetsmisstanken är det som avgör 
huruvida det finns en välgrundad misstanke om cancer eller inte. På ÖNH-kliniken upprättas kontakt 
med en kontaktsjuksköterska som sätter upp en individuell vårdplan tillsammans med patienten. Vid 
välgrundad misstanke inleds ett SVF varvid ytterligare tester görs. Dessa tester, med ”maximal” ledtid 
på 14 dagar, ligger sedan till grund för hur och om behandling ska ske. Behandlingen av cancer 
diskuteras under en MDK vid alla cancertyper utom läppcancer (T1N0). Vid den multidisciplinära 
konferensen är det fördelaktigt att ha med en koordinator, öron-, näs- och halsspecialist, onkolog 
med huvud- och halsinriktning, radiolog, patolog, sjukhustandläkare, kontaktsjuksköterska samt 
andra relevanta specialister. När behandling fastställts och påbörjats går patienten ur SVF och när 
behandlingen avslutats ges en sammanfattning av vårdförloppet tillsammans med 
rekommendationer om eftervård (RCCS, 2015b).  

I Figur 6 finns ett exempel på ett flödesschema för det nationellt fastställda standardiserade 
vårdförloppet för huvud- och halscancer. 
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Figur 6: SVF för huvud- och halscancer. Källa bild: RCCS, 2015c 

2.3.3 Magsäcks- och matstrupscancer 
Magsäcks- och matstrupscancer, även kallade ventrikel- och esofaguscancer, hade år 2014 1328 
inrapporterade cancerfall. Under de senaste 20 åren har det skett en positiv utveckling då antalet 
insjuknade minskat kraftigt vad gäller cancer i magsäcken (Socialstyrelsen, 2015a) och sjukdomen har 
gått från att vara världens vanligaste till den fjärde vanligaste cancerformen (RCCS, 2013). Trots 
denna förbättring var magsäckscancer år 2013 den näst mest dödliga cancertypen i världen. År 2008 
var matstrupscancer den åttonde vanligaste och den sjunde mest dödliga cancerdiagnosen i världen 
(RCCS, 2013). Figur 7 visar statistik över antalet rapporterade fall av magsäck och matstrupscancer 
under år 2008-2014. 
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Figur 7: Statistik över antalet rapporterade fall av magsäck och matstrupscancer under år 2008-2014. Källa (Socialstyrelsen, 

statistikdatabas, 2016). 

Nationellt SVF för matstrups- och magsäckscancer 
Precis som för huvud- och halscancer används detta SVF enbart för vuxna patienter med tidigare 
nämnda symptom. Dessa symptom kan föranleda misstanke om cancer men en patient måste först 
genomgå en gastroskopi och biopsi innan det kan klassas som välgrundad misstanke om cancer. 
Därefter är rekommendationen att patienten ska genomgå en lång rad undersökningar som 
nutrition, röntgen, värdering av fysisk prestationsförmåga, vävnadsprov osv innan patienten tas upp 
för diskussion på en MDK för att diskutera personens behandlingsalternativ. Själva processen liknar 
den för huvud- och halscancer då välgrundad misstanke stödjs av efterföljande undersökning som 
sedan följs av ett stort antal ytterligare undersökningar för att sedan tas upp på MDK (RCCS, 2015c). 

2.3.4 Prostatacancer 
Prostatacancer är tillsammans med bröstcancer den vanligaste cancertypen i Sverige och under 2014 
rapporterades över 10 000 nya fall av prostatacancer i hela Sverige. En av tre män som får en 
cancerdiagnos får prostatacancer och framförallt drabbas äldre män (Cancerfonden, 2016a). 
Prostatacancer kan upptäckas vid undersökning av nedre urinvägarna men oftast sker det genom en 
mätning av prostata-specifikt antigen så kallat PSA-prov (53% år 2014) där ett förhöjt PSA-värde ofta 
indikerar en prostatacancer. Beroende på vilken riskbedömning som görs för den enskilde patienten 
ges behandling efter behov och hälsostatus. Behandling sker genom konservativ, kurativ eller icke-
kurativ behandling. Konservativ behandling omfattar antingen regelbundna kontroller eller 
symtomstyrd behandling och icke-kurativ behandling innebär oftast hormonbehandling. För 
patienter med lågrisktumör var den 15-åriga dödligheten 6% år 2014 medan för patienter med 
metastaser var risken 68% (RCCS, 2015d) och denna cancerdiagnos är den flest män dör av 
(Cancerfonden, 2016a). Figur 8 visar statistik över antalet insjuknade i prostatacancer under 2008-
2014. 

 

Figur 8: Statistik över antalet rapporterade fall av prostatacancer under år 2008-2014. Statistiken är uppdelad i nationellt och sydöstra 
sjukvårdsregionen. Källa (RCCS, 2015d). 

Nationellt SVF för prostatacancer 
Vid misstanke om prostatacancer görs undersökningar i form av prostatapalpation eller PSA-prov för 
att stärka misstanken till välgrundad misstanke om cancer. Ingången till SVF för prostatacancer är lite 
mer komplicerad än de andra två diagnoserna då det finns en rad kriterier för att utvärdera 
symptomen och avgöra om en patient är aktuell för ett SVF. Om patienten passar in i något kriterium 
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görs ytterligare en rad undersökningar som transrektalt ultraljud (TRUL), multiparametrisk 
magnetresonanstomografi (mpMRT) och ytterligare biopsier. Därefter görs en klassificering och 
stadieindelning innan en patient tas upp på en MDK för att diskutera behandling. Den stora 
skillnaden i detta SVF mot de andra är två är klassificeringen och stadieindelningen. (RCCS, 2015d) 

2.4 Implementeringsteori 
Implementeringsteori är ett ämne som är mycket aktuellt i dagens hälso- och sjukvårdsutveckling. 
Utvecklingen av vården är idag inriktad mot att i hög grad erbjuda patienter vård enligt ”best 
practice” baserad på aktuell forskning. Implementeringsvetenskapen grundades i evidensbaserad 
medicin (EBM) som bygger på att vården ska knyta an till forskning och besluten som tas ska ha hög 
vetenskaplighet. Detta för att försöka underlätta införandet av forskningsresultat och omvandlandet 
av dessa till praktiskt utförande inom vården - evidensbaserad praktik (Nilsen [Red.], 2010). 
Implementering kan beskrivas som de processer och aktiviteter som är nödvändiga för att införa en 
åtgärd eller förändring och kan sägas vara steget mellan beslutet att införa något till dess att den är 
en naturlig del av organisationen (Damschroder et al., 2009; Grol, 2005; Nilsen [Red.], 2010). För att 
förenkla implementering finns ett behov av att kunna förstå, klargöra och inverka på de faktorer som 
möjliggör implementering (Nilsen [Red.], 2010). Användandet av teorier, modeller och ramverk kan 
göra nytta för att bättre försöka förstå den implementeringsprocess som studeras och dess utfall och 
därmed öka chanserna för att lyckas (Rycroft-Malone & Bucknall, 2010). 

Trots framväxten av EBM och implementeringsvetenskapen går omställningar och implementering av 
nya forskningsresultat i den dagliga verksamheten fortfarande långsamt, i många fall trots att 
vårdgivaren har kännedom om de nya resultat som finns (Grol et al, 2005). Svårigheten med 
översättningen från teori till praktik gör att mycket forskning förblir teori och uppskattningar visar att 
två av tre försök att implementera förändringar fallerar (Damschroder et al., 2009). Ojämlikheten i 
huruvida nya metoder införs eller inte leder till en ojämlik vård där patienter riskerar att behandlas 
olika beroende på var de befinner sig. I slutändan leder detta till att patienter går miste om vård 
enligt ”best practice” och riskerar att genomgå onödiga och potentiellt skadande behandlingar. (Grol 
et al, 2005)  

Vad resultatet av en implementeringsprocess blir beror av flera faktorer. Begreppet faktorer innebär 
i det här fallet de förändringar som sker i och med införandet av implementeringsprocessen och 
kallas även för förklaringsfaktorer eller bestämningsfaktorer (Grol et al, 2005). Det finns flera 
ramverk som tar upp dessa förklaringsfaktorer och kategoriserar dem. Damschroder et al. (2009) har 
formulerat ramverket Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR), som är en 
sammanställning av publikationer av olika slag inom bland annat implementeringsteori, för att skapa 
ett gemensamt teoretiskt ramverk kring faktorer som påverkar implementering. Detta ramverk tar 
upp fem faktorer som är implementeringsobjektet, inre och yttre kontext, aktörer och 
implementeringsprocessen (Damschroder et al., 2009). Även Nilsen et. al (2010) har skapat ett 
ramverk med fem faktorer som är implementeringsobjektet, implementeringsaktiviteter, aktörer, 
användare och kontext. Då dessa två ramverk anses snarlika i sin beskrivning har dessa slagits ihop 
under de förklaringsfaktorer som finns uppsatta inom Nilsen et al:s (2010) ramverk. 

2.4.1 Förklaringsfaktorer 
Förklaringsfaktorer är ett samlingsnamn för de olika förhållanden och egenskaper som kan bidra till 
en lyckad implementering av en förändring. Förändringarna som sker utmynnar på olika sätt där 
konsekvenserna, effekterna och utfallet varierar kraftigt beroende på vilken implementeringsprocess 
som är aktuell och i vilken kontext den införs (Nilsen [Red.], 2010). Detta resulterar i en komplex 
process med många interagerande faktorer. Processen kan delas upp i de centrala komponenterna 
som måste finnas med och de modifierbara komponenterna som kan användas för att stödja de 
centrala delarna (Damschroder, 2009).  

Att ta fram specifika framgångsfaktorer utifrån förklaringsfaktorer har visat sig svårt då det finns 
komplexa samband mellan faktorer samtidigt som de kan vara kontextberoende. Detta gör det ofta 
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svårt att urskilja faktorer på grund av det som kallas för inbäddning där faktorer som kan te sig 
påverkbara egentligen beror av strukturer som är svåra att ändra på till exempel geografiska, sociala 
eller organisatoriska strukturer. Trots problematiken finns det ett stort värde i att både försöka 
utreda framgångsfaktorer och hinder i implementeringsprocessen. (Nilsen [Red.], 2010) 

Nilsen (2010) har skapat ett ramverk som innefattar fem förklaringsfaktorer som alla inverkar på 
resultatet av implementeringsprocessen. Förklaringsfaktorerna har ingen inbördes prioritering och 
bör tas hänsyn till i ett system där dessa inte granskas som separata delar (Nilsen [Red.], 2010). 

Implementeringsobjektet 
Det aktuella implementeringsobjektet och dess egenskaper har en central roll för 
implementeringsprocessen (Nilsen [Red.], 2010) där egenskaper som trovärdighet, 
anpassningsbarhet och tydlighet kan vara av betydelse (Grol et al, 2005). Om 
implementeringsobjektet inte anpassats till den kontext där den ska verka finns det chans att 
användarna motsätter sig och att implementeringsprocessen blir mer krävande än nödvändigt 
(Damschroder et al., 2009). Inom innovationsforskning har Rogers (2003) tagit fram fem utmärkande 
egenskaper hos innovationer som visat sig inverka på hur snabbt användare tar till sig innovationer. 
Egenskaperna är huruvida innovationen är bättre än befintliga valmöjligheter, om det finns ett 
behov, användbarhet och smidighet vid införandet, möjlighet att först testa innovationen innan den 
tas i bruk och om nyttan är uppenbar eller tydlig (Rogers 2003, refererad i Nilsen [Red.], 2010). Andra 
relevanta egenskaper som framkommit är hur anpassningsbar, relevant, resursintensiv och kostsam 
en innovation är. Alla egenskaper är subjektiva och tolkningen varierar beroende på vilken användare 
som utvärderar dessa. Dessa bör därför ses som användarens uppfattning av densamma och inte 
som attribut hos innovationen. Flera av dessa egenskaper har även identifierats och är relevanta 
inom forsknings- och kunskapsanvändning. Här är kvalitet, relevans, trovärdighet, aktualitet på 
forskningen samt huruvida den kan nyttiggöras i dagligt bruk viktigt (Nilsen [Red.], 2010). Förutom 
egenskaper tydligt kopplade till implementeringsobjektet kan det även finnas ha betydelse vem som 
står bakom objektet, vilken status denne har och vilka belägg denne har som tyder på att 
slutresultatet blir som önskat (Damschroder et al., 2009).  

Implementeringsaktiviteter 
Vid implementering av ett implementeringsobjekt sker tillhörande implementeringsaktiviteter som 
ska stödja och förenkla implementeringen (Nilsen [Red.], 2010). Det krävs en hel del arbete och 
förändringar med fokus på att inte bara implementera objektet på organisationsnivå utan även på att 
få individerna att ta sig an och aktivt använda implementeringsobjektet (Damschroder et al., 2009). 
En vanlig implementeringsaktivitet är kunskaps- och informationsspridning till aktörer och användare 
som kan komma att påverkas. Även andra typer av aktiviteter riktade mot dessa grupper kan 
förekomma, exempelvis konferenser, utbildningar och påminnelser av olika slag. Kunskap- och 
informationsspridning tillhör klassificeringen insatser för vårdgivare enligt Effective Practice and 
Organisation of Care:s (EPOC) uppdelning av olika implementeringsaktiviteter. EPOC indelar 
implementeringsaktiviteterna i fyra grupper där de övriga tre innefattar ekonomiska, organisatoriska 
och regulatoriska aktiviteter. Studier har visat att kombinationer av dessa snarare än enskilda 
aktiviteter kan förbättra implementeringen och framförallt är det insatser för vårdgivare som 
betraktas som effektiva (Nilsen [Red.], 2010). Vilka typer av strategier och metoder som används 
påverkar också utfallet där exempel på faktorer kan vara vem som är med och skapar och inför 
aktiviteterna, slagkraften hos aktiviteten och hur länge aktiviteten är aktiv (Damschroder et al., 
2009). 

Aktörer 
Vårdgivaren är en central del i implementeringsprocessen men det finns fler aktuella aktörer att ta 
hänsyn till exempelvis beslutsfattare, patienter och brukare. Graden av involvering och intresse 
varierar och inom innovationsforskningen görs indelningar utefter hur villig en aktör är att införa nya 
innovationer. Skalan går ifrån opinionsbildare som vill sprida kunskap och information, ofta genom 
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politiska källor, till innovationsmotståndare som inte gärna förändrar sina nuvarande rutiner och 
arbetsuppgifter (Nilsen [Red.], 2010). 

Användare 
Ett annat sätt att förstå och förklara implementeringsprocessens utfall är undersöka 
implementeringsobjektets användare och dess karaktärsdrag (Nilsen [Red.], 2010), kunskaper, 
åsikter, värderingar, rutiner etc (Grol et al, 2005). Inom vården ligger ofta ansvaret för att ta till sig ny 
forskning på den enskilda verksamhetsutövaren som genom tidigare erfarenhet och forskning redan 
har vanor och rutiner för sitt kliniska arbete. Varje individs vilja och förmåga att bryta invanda 
beteendemönster (Nilsen et al., 2012a) och det uppfattade värdet av förändringen påverkar därför 
också implementeringsprocessen. Genom sina val och åsikter kan användaren också påverka andra 
användare vilket kan ge konsekvenser, positiva som negativa, på slutresultatet (Damschroder, 2009). 

På 1960-talet gjorde Rogers en kategoriindelning av fem olika typer av användare där individers 
förmåga att plocka upp nya innovationer jämfördes. Skalan går från ”Innovatören” som direkt tar till 
sig nya innovationer till ”Eftersläntrare” som är långsamma och skeptiska till innovationer (Rogers 
2003, refererad i Nilsen [Red.], 2010). 

Inre och yttre kontext 
Förutom de ovan nämnda förklaringsfaktorerna är det också vanligt att titta på hur kontexten 
påverkar implementeringsprocessen. Kontexten delas upp i inre och yttre kontext men dessa två är 
inte alltid är lätta att skilja åt då gränssnittet ofta är dynamiskt. Den inre kontexten utmärks av de 
karaktärsdrag som finns hos den verksamhet där förändringarna sker (Nilsen [Red.], 2010) som 
kulturella, politiska och sociala aspekter (Damschroder et al., 2009). Ett typiskt karaktärsdrag är 
verksamhetens organisationskultur som belyser hur vilken gemensam värdegrund som finns i 
verksamheten. Värdegrunden uttrycks både i hur arbetet genomförs och kommuniceras men även i 
den enskilda verksamhetsutövarens sätt att tänka (Nilsen [Red.], 2010). I likhet med 
organisationskultur finns även sociala strukturer hos en organisation som kännetecknas av de olika 
grupperingar och organisationsindelningar som finns och hur de verkar både enskilt och gemensamt. 
Hänsyn måste tas till att varje gruppering är unik och har olika kunskaper och sätt att arbeta. 
Samtidigt ser kommunikationen och nätverken både inom och mellan dessa grupperingar olika ut, 
vilket kan inverka både positivt och negativt på implementeringsprocessen (Damschroder et al., 
2009).  

Studier inom innovationsforskning i vården har visat att hur snabbt och i vilken utsträckning 
innovationer tas i bruk till viss del beror av verksamhetens organisatoriska egenskaper. De 
egenskaper som visat sig relevant i dessa sammanhang är verksamhetens specialisering, bredd av 
olika verksamheter (antal avdelningar) och dess storlek. Resultatet av studierna har visat att de 
hälso- och sjukvårdsenheter av större storlek haft en större tendens att införa innovationer i sin 
verksamhet. Huruvida enskilda verksamhetsutövare är villiga att förmedla information och kunskap 
vidare i organisationen har också visats sig till viss del bero av organisationens kultur. 
Kunskapsspridningen påverkas bland annat av tvister mellan grupper och individer, 
intressekonflikter, statusfrågor och stöd vid beslut. Även ledarskap har visat sig viktigt då många 
ledare har möjlighet att påverka och förändra i organisationen och dess organisationskultur (Nilsen 
[Red.], 2010).  

Även den yttre kontexten måste tas i beaktning vid implementeringsprocessen. Dit räknas de yttre 
omständigheter och förhållanden från omvärlden som påverkar verksamheten exempelvis lagar, 
regler, politik, sociala aspekter och ekonomiska förändringar som speglar samhället och dess 
betydelse och inflytande (Nilsen [Red.], 2010; Damschroder, 2009). Externa aktörers påtryckningar 
och incitament och egna samarbeten med externa parter kan i hög utsträckning påverka utfallet av 
en implementering (Damschroder, 2009).  

Dessa förklaringsfaktorer kan inte studeras endast ur ett perspektiv utan behöver studeras utifrån 
flera olika teorier för att få en sammanhängande bild av det som studeras. (Grol et al, 2005) 



  

32 

3. Metod 

I detta kapitel beskrivs studiedesign samt redogörs de använda datainsamlingsmetoderna. 
Forskningsansatsen som har tillämpats är fallstudie med datainsamlingsmetoder som observationer, 
intervjuer, dokumentstudier och analys av befintlig data från informationssystem. 

3.1. Studiedesign 
Inom vetenskaplig forskning finns två kategorier av vetenskapliga metoder, kvalitativa och 
kvantitativa. Betydelsen av dessa två är inte entydig utan det finns ett flertal olika sätt att se på 
begreppen. Synsätten varierar i både tydlighet och karaktär där vissa uppfattar skillnaden som 
måttet av huruvida det är möjligt att skala insamlad data medan andra anser att det beror på 
huruvida något går att tolka subjektivt eller objektivt (Starrin och Svensson, 1994). Den kvalitativa 
och kvantitativa forskningen kan även klassas som två forskningsstrategier där den kvantitativa 
framförallt tittar på siffror för att kunna kvantifiera och generalisera ett resultat och den kvalitativa 
mer betonar ord vid datainsamling och analys där det ofta handlar om att försöka förstå och förklara 
olika fenomen (Bryman, 2002). 

Studien bygger på en kvalitativ ansats där de metoder som används mestadels är av kvalitativ 
karaktär. Huvudsakligen har intervjuer och observationsstudier genomförs för insamling av data från 
verksamheten. Kvalitativa data har även erhållits av den genomgång av data från informationssystem 
som patientfallen i studien bygger på. Valet att främst utnyttja kvalitativa metoder kommer av 
studiens syfte, att dra lärdomar och utveckla kunskap, som är av kvalitativ art. Att inhämta 
information som uppfyller syftet underlättas av en kvalitativ studie där en djupare förståelse för 
implementeringen och en helhetsbild av kontexten kan skapas. Genom att kombinera den kvalitativa 
ansatsen med fallstudie kan ett fåtal objekt studeras mer på djupet. 

En viktig del av kvalitativa studier är att noggrant beskriva studiens tillvägagångssätt. Genom att 
under hela studien grundligt redogöra för hur de olika metoderna använts och varför ökar studiens 
replikerbarhet samtidigt som det bidrar till att öka validiteten. Figur 9 visar en beskrivning av hur 
studien genomförts. 

 
Figur 9: Beskrivning av studiens genomförande. 

3.1.1. Fallstudie 
Studiens syfte är att följa och analysera införandet av SVF där forskningsansatsen som valts är 
fallstudie. En fallstudie är ett systematiskt arbetssätt som baseras på en uppfattad företeelse där 
sambandet mellan olika variabler undersöks. Det kan exempelvis röra sig om en studie av en 
implementering av en omstrukturering där samspelet mellan olika faktorer, processer och individer 
studeras (Bell, 2006). Oftast sker fallstudien i en avgränsad miljö med en bestämd kontext där det är 
möjligt att urskilja kännetecken och samband mellan olika variabler. Fyra variabler som konstaterats 
särskilt spegla fallstudier är att de är deskriptiva, heuristiska, induktiva och partikularistiska. Med 
deskriptiv menas att framställningen av resultatet ger en omfattande bild av den studerade 
företeelsen och partikularistisk tydliggör att studien riktas mot en viss företeelse till exempel en 
omständighet, händelse eller person. Heuristik syftar till att fördjupa insikterna om en företeelse 
medan induktiv snarare formulerar nya begrepp och hittar nya samband som tidigare var helt eller 
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delvis okända (Merriam, 1994). De datainsamlingsmetoder som oftast förekommer inom fallstudien 
är intervjuer och observationer (Bell, 2006). 

Valet att göra en fallstudie kommer av den stora komplexitet som finns i vården. Eftersom alla 
patienters väg genom vården ser olika ut gällande både hur den enskilde patientens sjukdom ter sig 
och hur dess vårdprocess med olika möten med vårdgivare ser ut, kan avgränsningen i fallstudien 
minska komplexiteten genom att studera ett fåtal diagnoser mer grundligt. Genom att först göra en 
kartläggning där ”vanliga” patienters vårdprocess kartläggs kan vissa vägar genom vården urskiljas 
varifrån det sedan går att ta fram vilka olika vårdinstanser som är intressanta att plocka ut för 
fortsatta studier och intervjuer. På så sätt kan patienter, SVF och de olika vårdinstanserna kopplas 
ihop och ge en bild av hur en vårdprocess kan se ut och vilka samband som finns mellan olika 
instanser. 

Fallstudien görs på ett begränsat antal diagnoser där de som valts är prostatacancer, magsäck- och 
matstrupscancer samt huvud- och halscancer. Att varje patients vårdprocess är unik tillsammans med 
det stora antalet vårdenheter i RÖ gör att denna studie endast täcker en liten del av den cancervård 
som bedrivs inom SVF i RÖ. Fallstudien är partikularistisk i den bemärkelse att den följer ett fåtal 
patienter med en begränsad andel cancerdiagnoser, heuristik då den kunskap som inhämtas ska 
bredda förståelsen för SVF inom cancervården och deskriptiv genom att den på ett utförligt sätt 
beskriver införandet av SVF inom RÖ. Den induktiva delen är svårare att uppnå men genom analys av 
implementeringsfaktorer görs ett försök att hitta nya samband, för vad som påverkat 
implementeringen, som tidigare var okända. 

3.1.2. Datainsamling 
Datainsamlingen i studien är gjord genom en litteraturstudie och en vårdprocesskartläggning baserad 
på sekundärkällor medan primärkällor har insamlats genom observationsstudier och intervjuer. 
Skillnaden mellan en primär källa och en sekundär källa är att en primär är material som kan samlas 
in under projektets genomförande som mätningar, statistik och intervjumaterial medan sekundär är 
information som omformulerats av någon annan som artiklar, rapporter, böcker och rapporter (Bell, 
2006).  

Vid insamling av data är det viktigt att tillämpa källkritik och källanalys. Detta görs för att säkerställa 
att en källa är äkta (sanningsenlig) och autentisk (att den faktiskt säger det den påstår sig säga). Av 
samma anledning kontrolleras även om källan kommer från en tillförlitlig författare, att 
tillvägagångssättet varit godtagbart och vilka intentioner som författaren har med innehållet. (Bell, 
2006) 

Den del av datainsamlingen som kopplas till litteraturstudien har till stor del gjorts genom att studera 
litteratur och artiklar kopplade införandet av SVF.  

Litteraturstudie 
Litteraturstudie är en metod för att systematisk söka efter och sammanställa information inom ett 
område genom att studera relevant litteratur. En litteraturstudie görs med fördel tidigt i studien för 
att läsa in sig på frågor inom området. Det är inte alltid möjligt att denna del görs helt klar innan 
datainsamlingen startar då det kan vara svårt att veta exakt vad som är intressant i ett tidigt skede av 
studien. I detta skede är det också viktigt att klargöra vad som är egna tankar och vad andra tidigare 
formulerat för att undvika plagiat. (Bell, 2006) 

Denna studie har i första skedet använt källgranskning som datainsamlingsmetod till den teoretiska 
referensramen. En studie som grundar sig i en källgranskning kan göras på två sätt, antingen 
källorienterat eller problemorienterat. I det första alternativet är det innehållet i de granskade 
källorna som avgör vilken riktning ett projekt får och hjälper även till att senare utveckla de 
frågeställningar studien baseras på. Problemorienterat arbetssätt betyder istället att 
frågeställningarna baseras på den information man läser från andra författare inom samma ämne. 
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Skillnaden är alltså att man i det första arbetssättet inte har några frågeställningar under 
källgranskningen medan i det andra skapas de under källgranskningen (Bell, 2006).  

Källgranskningen i denna studie är gjord på ett problemorienterat sätt. När studien startade fanns ett 
syfte formulerat som studien utvecklades ifrån. I ett tidigt skede formulerades preliminära 
frågeställningar som tillsammans med syftet låg till grund för inriktningen på litteraturstudien. Under 
litteraturstudiens gång omformulerades frågeställningarna utifrån den genomgångna litteraturen. 
Frågeställningarna kunde då inriktas mer mot vilken information som fanns, eller inte fanns, 
tillgänglig och var intressant att titta närmare på. Frågeställningen om möjligheter och risker 
framkom exempelvis under litteraturstudien. Tanken med litteraturstudien var att sammanställa 
grundläggande kunskap i huvudsak om implementeringsteori, SVF och kvalitetsarbete inom vården 
för att ge författaren kunskap inom områdena och att se vad som gjorts inom området sedan 
tidigare. Litteraturstudien kunde på så sätt ge hänvisa till vad som kunde vara intressant att 
undersöka vidare och om det fanns några tidigare studier inom området. 

Litteraturstudien startades i ett tidigt skede av studien och fortsatte delvis även under 
datainsamlingsfasen när det fanns behov av att fylla på med relevant bakgrund. Arbetssättet för 
litteraturstudien var i huvudsak att, genom litteratursökningar, hitta relevant litteratur att läsa in, 
kategorisera och sammanställa. I de olika i databaserna har flertalet relevanta artiklar gåtts igenom 
varpå relevanta titlar har sållats ur. Därefter har de utvalda källornas sammanfattningar lästs för att 
se huruvida de var intressanta för studien eller inte för att sedan kategoriseras efter område och 
relevans. De olika kategorierna varierade under studiens gång beroende på strukturen och 
detaljrikedomen under sammanställningen. Flera av kategorierna slogs även ihop under 
litteraturstudien men i huvudsak var kategorierna: implementeringsteori, kvalitetsarbete inom 
vården, kliniska riktlinjer, cancervård, vårdprogram, SVF, cancerdiagnoser, införandet av kliniska 
riktlinjer internationellt och SVF i RÖ. 

Vid genomgången har den senast publicerade litteraturen i vissa fall valts med fördel då dess innehåll 
kan anses mer relevant och ”up-to-date”. Litteraturen från de sekundära källorna har sedan 
sammanställts till den teoretiska referensramen som mestadels består av vetenskapliga artiklar, 
rapporter och böcker.  

Då det funnits begränsat med information som själva införandet har denna information istället fått 
inhämtas direkt ifrån verksamheterna genom dialoger med vårdgivare och projektledare. Detsamma 
gäller informationen kopplat till kliniska riktlinjer då det även här varit svårt att hitta material kopplat 
direkt till SVF är det inte säkert att allt som skrivs om kliniska riktlinjer stämmer in på arbetet med 
SVF. Efter diskussioner med medarbetare är det ändå tydligt att det SVF borde innefattas i kliniska 
riktlinjer vilket i slutändan gör det möjligt att jämföra införandet av SVF med införandet av andra 
kliniska riktlinjer. Källkritik har tillämpats på alla källor. Stora delar av den sekundärdata som använts 
om RÖ är från rapporter och informationsmaterial från RÖ:s hemsida vilket ökar reliabiliteten hos 
informationen. I flera fall har även innehållet i rapporterna bekräftats av personer med goda 
kunskaper inom den aktuella verksamheten. 

Litteraturstudien har i stor utsträckning bestått av vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter inom 
ämnena: cancervård, kliniska riktlinjer och implementeringsteori. De flesta rapporter som använts har 
eftersökts från Regeringskansliets, Socialdepartementets, Sveriges kommuner och landstings och 
Regionala cancercentrums hemsidor. Sökningar efter vetenskapliga artiklar har mestadels gjorts via 
LiU:s biblioteks artikeldatabas där framförallt databaserna ScienceDirect, DiVA och SveMed+ använts. 

De mest frekvent använda sökorden är: vårdprogram, standardiserade vårdförlopp, cancervård, 
guidelines in healthcare, clinical guidelines, implementation science, implementeringsteori, 
implementation of clinical guidelines, multi disciplinary conferences, cancer care. 
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Dokumentstudie 
Dokumentstudien har till stor del bestått av läsning och sammanställning av interna rapporter och 
utredningar som gjorts kring arbetet med cancervård, framförallt inom SVF, i RÖ. Vissa av 
dokumenten har skickats direkt till författaren från olika vårdgivare, framförallt ESCU, men den 
största andelen rapporter, till exempel verksamhetsrapporter, har hittats genom webbsökningar. 
Dokumentstudien är ett komplement till litteraturstudien som använts för att inhämta information 
om vad som tidigare gjorts inom cancervården bland annat i RÖ. På så sätt breddas bilden av 
cancervården vilket ytterligare ökar förståelsen inom området och ger en bättre grund i 
litteraturstudien.  

Analys av befintlig data från informationssystem & kartläggning av vårdprocesser 
En del i fallstudien utgörs av en kartläggning av patienters vårdprocesser. Studiens syfte är att dra 
lärdomar från implementeringsprocessen och för att göra detta behöver information inhämtas från 
personer som varit involverade i implementeringen av SVF och som har erfarenhet av hur det är att 
arbeta med SVF. För att kunna göra detta behöver lämpliga vårdgivare identifieras. 

Genom att kartlägga verklighetsbaserade fall, inom de tre olika cancertyperna, skapas en bild av hur 
en patients vårdprocess kan se ut inom några av de cancerdiagnoser som har ett SVF. Som tidigare 
nämnts gör komplexiteten i vården det svårt att förutsäga hur en patients vårdprocess kommer att se 
ut. Därför sammanställs de olika patienternas vårdprocesser i flödesscheman för att enkelt kunna 
beskriva patientens väg i sin cancervårdsprocess och på så sätt hitta likheter i patienternas 
vårdförlopp. Genom kartläggningen tydliggörs vilka vårdgivare är involverade i SVF samt har 
erfarenhet av SVF att arbeta med SVF. Den information som framförallt var av intresse var de 
vårdgivande enheter och professioner som patienten direkt eller indirekt möter under sin 
vårdprocess. 

Inom vården används en rad olika informationssystem i form av bland annat journalsystem och 
bokningssystem. Under det första steget av kartläggningen av vårdprocesserna behövde 
patientunderlag inhämtas från de olika systemen. Kartläggningen gjordes av en koordinator på ESCU 
genom sökningar i journalsystemet COSMIC. Patienterna söktes ut beroende på dess cancerdiagnos, 
avslutat SVF och i viss mån geografisk spridning för att fånga upp vårdenheter i olika delar av RÖ. Den 
data som inhämtades i varje processteg innehöll information om vad som skedde i processen, vilken 
instans och profession som var ansvarig för respektive processteg samt vilken kontakt som fördes 
mellan patienten och ansvarig profession, se Tabell 2.Tabell 2: Exempel på datainsamling till 
kartläggningen av patientens vårdprocess. 

Tabell 2: Exempel på datainsamling till kartläggningen av patientens vårdprocess. 

 

Under fallstudien kartlades sju patienters vårdprocesser. Alla sju patienter ingick under hösten 2015 i 
ett standardiserat vårdförlopp för misstanke av någon av cancerdiagnoserna matstrupe- och 
magsäckscancer, huvud- och halscancer eller prostatacancer. Av dessa sju konstaterades att fem 
hade en cancersjukdom medan de övriga två blev avskrivna. Båda de avskrivna fallen var misstanke 
om huvud- och halscancer, som är en relativt ovanlig cancerdiagnos, och de tidiga avskrivningarna 
gjorde att dessa patienters vårdprocesser blev kortare än de övrigas.  

Processteg/Moment Ansvarig avdelning/kontakt Roll Kontaktväg Datum

Skickar remiss: Symptom 

som ger välgrundad 

misstanke om cancer. Vårdcentralen XX Distriktsläkare Mottagningsbesök 20151201

Inkommen remiss: 

Symptom som ger 

välgrundad misstanke om 

cancer.

Enheten för samordnad 

cancerutredning Koordinator Telefonkontakt 20151204
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Eftersom kartläggningens huvudsyfte var att öka kunskapen om vårdprocesser och hitta relevanta 
professioner och discipliner att intervjua för de olika cancerdiagnoserna var fokus att kartlägga vilka 
olika avdelningar och professioner som patienterna kom i kontakt med. De identifierade vårdgivarna 
är de som sedan kontaktats och anses vara de mest relevanta att intervjua. 

Varje vårdprocess sammanställdes i ett enskilt flödesschema där varje ruta representerar en typ av 
vårdkontakt. Observationsstudier  

I teorin beskrivs observationsstudier som deltagande i fysik bemärkning för att studera vad som sägs 
eller görs. Observation handlar om de uppfattningar och tolkningar som observatören gör i en given 
situation. För att genomföra en observation är det nödvändigt att veta om osäkerheterna kring 
huruvida uppfattningarna baseras på opartisk undersökning eller om eventuella fördomar eller 
förutfattade meningar spelar in. En form av observationsstudier är deltagande observation. Vid 
deltagande observation följs en individ, verksamhet eller organisation för att studera vad som sker i 
vardagen. Denna metod kan användas under en längre tidsperiod för att lära känna den studerade, 
hur den arbetar och om det sker förändringar. Detta kan ge djupa insikter i processer och beteenden 
dock gäller det att se till att observationen görs ”på håll” med opartiska ögon. (Bell, 2006) 

Observationsstudierna i denna studie har framförallt inneburit deltagande vid olika möten och 
genom att skugga projektledarna på ESCU. Deltagandet har varit begränsat till de tillfällen som 
ansetts relevanta för studien då projektledarnas arbetsuppgifter inte alltid ansetts vara 
betydelsefulla att studera. De möten författaren har deltagit i har involverat personer från flera delar 
av hälso- och sjukvården med fokus på införandet av SVF. Deltagande observation har även 
förekommit i vårdgivarnas vardag där enskilda möten eller arbetsmoment studerats i syftet att 
framförallt att få en tydligare uppfattning om hur verksamheten ser ut. Deltagandet vid olika möten 
användes både för att vidga bilden av verksamheten och för att försöka finna nya frågeställningar och 
ämnen att studera vidare. Tabell 3 visar en sammanställning av de möten och tillfällen då 
observationsstudier gjorts. 
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Tabell 3: Sammanställning av de observationsstudier som gjorts i studien. 

Observation Datum Medverkande Syfte 

SVF workshop del 3 2016-03-08 Handledare, 
verksamhetschefer, 
vårdpersonal från urologen, 
kirurgen, onkologi, röntgen 
m.fl. 

Öka kunskap om SVF, hur 
implementeringen av SVF går till, 
vilken information vårdpersonalen får 
om SVF  

Skuggning av projektledare 
på ESCU 

2016-04-13 Projektledare på ESCU Öka kunskap om ESCU/SVF 

Deltagande observation - 
Dagligt arbete 

2016-04-13 Koordinatorer ESCU Öka kunskap om ESCU, 
koordinatorernas roll, underlag till 
intervjuer 

Deltagande observation - 
MDK för Allvarliga diffusa 
symptom 

2016-04-15 CUUS-team Öka kunskap om MDK, 
diagnostisering, SVF, underlag till 
intervjuer 

Skuggning av projektledare 
på ESCU 

2016-04-15 Projektledare på ESCU Öka kunskap om ESCU/SVF 

Deltagande observation - 
MDK för Allvarliga diffusa 
symptom 

2016-04-22 CUUS-team Öka kunskap om MDK, 
diagnostisering, SVF, underlag till 
intervjuer 

Deltagande observation - 
MDK för övre abdominell 
kirurgi 

2016-05-12 Läkare/sjuksköterskor från 
radiologi, kirurgi, onkologi 

Öka kunskap om MDK, 
diagnostisering, SVF, underlag till 
intervjuer  

Deltagande observation – koordinatorer på Enheten för samordnad cancerutredning 
Författaren var på ESCU:s kontor tillsammans med koordinatorsköterskorna för att få inblick i deras 
arbete med att kontakta patienter bland annat för tidsbokning samt se hur ESCU:s verksamhet 
fungerar. Under observationen samlades underlag in som sedan blev grunden dels till de intervjuer 
som senare skulle hållas med koordinatorsköterskorna själva men även till andra intervjuer om SVF.  

Multidisciplinärkonferens – allvarliga diffusa symptom (CUUS-möte) & övre abdominell kirurgi 
Författaren tillsammans med handledaren deltog i CUUS-möten vid två tillfällen och MDK för övre 
abdominell kirurgi vid ett tillfälle. Syftet var i första hand att få en bild av komplexiteten i diagnostik, 
utredning och behandling av cancerpatienter. Dessutom gav det en möjlighet att få inblick i hur 
arbetet med MDK kan fungera t ex samspel mellan olika roller, beslutsfattande och 
diskussionsklimat. Det var även ett bra sätt att få mer kunskap om hur vården arbetar och lära känna 
personer som är verksamma inom olika verksamheter i RÖ. Observationen mynnade även ut i de 
frågor om MDK som användes vid vissa av intervjuerna. Genom att medverka vid flera MDK var det 
möjligt att göra jämförelser mellan olika MDK för att se om det fanns några skillnader och likheter i 
arbetssättet.  

CUUS-möten startades i samband med CUUS-projektet, Cancerutredning på US, och användes för att 
granska de remisser som inkom från vårdcentralerna i CUUS-projektet. Sedan startandet av ESCU har 
syftet för denna grupp förändrats lite men formen är den samma. Gruppen består av ett 
multidisciplinärt team med läkare och sjuksköterskor inom kirurgi, onkologi och palliation och 
projektledare från ESCU som tillsammans granskar de remisser som inkommer där patienterna är 
inom kategorin allvarliga diffusa symtom. En lista på de patienter med symptom som klassas som 
allvarliga diffusa symtom upprättas och under mötet görs en gemensam läsning i journalsystemet 
COSMIC. Nya patienters utredning diskuteras likväl som patienter som redan är redan inne i sin 
vårdprocess följs upp. 
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3.1.3. Intervjuer 
Intervju är en metod som används för att inhämta information genom dialog. Tillskillnad från ett 
samtal används intervjun för att inhämta data med ett givet syfte. Frågorna som ställs återspeglar 
syftet med intervjun och för att på ett korrekt sätt sammanställa och analysera intervjun krävs goda 
kunskaper inom ämnesområdet (Lantz, 2007). Styrkan hos intervjuer, till skillnad från t ex enkäter, är 
att det finns en flexibilitet och möjlighet att följa upp de svar som ges för att få en klarare bild av 
bakomliggande orsaker till svaret (Bell, 2006). Resultatet av intervjun blir så kallade 
självrapporterade data, vilket innebär att intervjuobjektet själv bestämmer vilken information som 
lämnas ut och inte. Detta medför att det kan vara svårt att veta huruvida svaren som givits är 
fullständiga och rättvisande (Lantz, 2007). Efter intervjun ska informationen sammanställas och om 
en ljudinspelning skett kan en transkribering göras. Transkribering innebär att intervjun ordagrant 
skrivs ner på papper och kan därmed även analyseras av andra i efterhand (Bell, 2006). 

Anledningen till att intervju valdes som datainsamlingsmetod var för att det ger stora friheter i 
utformandet och har fördelen att den kan ge ett brett underlag av information på flera teman från 
olika perspektiv. Eftersom denna studie har en kvalitativ forskningsansats, där syftet är att dra 
lärdomar från implementeringen av SVF, behöver erfarenheter och tankar kring implementeringen 
samlas in. Genom att intervjua från personer med koppling till dessa områden kan en bild skapa av 
hur implementeringen fungerat. Intervjun gör att det finns möjlighet till anpassning beroende på 
vem som ska intervjuas, dess kompetens och erfarenheter samt kontexten vilket gör det möjligt att 
skapa en mer rättvis bild ur fler personers perspektiv. Denna metod gör det också möjligt att ställa 
följdfrågor för att få en mer djupgående bild och på så sätt kan en mer rättvis bild skapas av hur SVF 
införs i praktiken. De enskilda intervjuerna hölls med specialister inom olika medicinska områden för 
att undersöka dess uppfattningar, förhållningssätt och erfarenheter vid arbetet och 
implementeringen av SVF. Intervjuerna har stått för den största delen av datainsamlingen. Efter 
avslutad intervju har materialet transkriberats av författaren för att underlätta analys. 

Intervjustruktur 
Det finns olika typer av intervjuer. Ett sätt att skilja dem åt är att titta på dess struktureringsgrad, där 
skalan går från öppen till helt strukturerad. Den öppna intervjun använder en öppen fråga eller 
område som intervjuobjektet får tänka fritt kring, medan den helt strukturerade innehåller ett flertal 
förbestämda frågor med givna svarsalternativ som intervjuaren ställer direkt till intervjuobjektet. 
Olika former av intervjuer ger olika data så för att kunna välja rätt metod är det viktigt att veta vilken 
typ av information som eftersöks. Både den helt öppna och den riktade öppna intervjun ger 
möjlighet för intervjuobjektet att beskriva och resonera kring de givna frågeställningarna. På så sätt 
kan intervjuaren få information om en persons subjektiva uppfattningar eller erfarenheter utifrån 
den givna kontexten. Alla intervjuer kommer att ge olika innehåll och spegla den tillfrågade, vilket 
kan göra dem svåra att jämföra (Lantz, 2007), tolka och analysera (Bell, 2006) men ger istället en 
möjlighet att dra kvalitativa slutsatser. Den öppna typen av intervjuer behöver ofta ett mindre antal 
tillfrågade än de helt strukturerade som ger mer kvantitativa svar (Lantz, 2007).  

Strukturen på intervjuerna gjordes enligt en så kallad semistrukturerad intervju. Nackdelen med den 
typen är att det blir en stor mängd data att gå igenom och analysera men samtidigt ger det stora 
möjligheter att få en bred och utvecklad bild av vad olika personer tycker. Valet att hålla mer öppna 
intervjuer där mer efterarbete krävs ställdes mot att ha mer strukturerade intervjuer men där 
resultatet skulle bli mer jämförbart. I vårdens fall är det en så pass komplex miljö att det är viktigt att 
låta personerna ohämmat få ge sina uppfattningar för att i slutändan kunna snappa upp information 
som kanske inte kommit fram annars. Därför valdes semistrukturerade intervjuer för att få ut så 
mycket som möjligt av intervjuobjekten men där mer tid fick avsättas för att analysera resultatet. 
Frågorna som ställdes var öppna vilket gjorde att personen kunde svara fritt efter egen förmåga och 
ge sin bild av olika teman. Till intervjuerna gjordes en samtalsmall med tillhörande intervjufrågor för 
att säkerställa att alla intervjuer inleddes på samma sätt där intervjuaren presenterade sig själv och 
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studien syfte. Därefter förklarades upplägget på intervjun och intervjuobjektets rättigheter innan 
intervjun startades. 

Intervjuerna hölls i intervjuobjektets hemmiljö för att underlätta logistiken kring intervjun för den 
som skulle intervjuas. Längden på intervjuerna varierade mellan 30-90 minuter beroende på hur 
intervjuobjektet svarade på frågorna eller hur mycket tid som fanns till förfogande.  

Intervjufrågor 
Innan intervjuprocessen startas upp planeras intervjuerna och dess innehåll noga. Att tidigt 
specificera syftet med intervjuerna, vilken typ av svar som önskas och vilken typ av slutsats som 
efterfrågas underlättar arbetet med att planera och utforma intervjuerna (Lantz, 2007). Frågorna 
som ställs kan delas upp i olika teman och utformas utifrån dessa samt syftet med intervjuerna. För 
att skapa en bra kontakt kan ordningen av frågorna och samtalstonen vara av betydelse och bör 
därför tänkas igenom i förväg. Med fördel görs testintervjuer för att se hur intervjuobjektet uppfattar 
intervjusituationen och frågorna (Bell, 2006). 

Intervjufrågorna togs fram av författaren tillsammans med handledaren som har tidigare 
erfarenheter av intervjuer. Framtagandet av frågorna inleddes med att författaren och handledaren 
på egen hand fick tänka kring vilka frågor som kunde vara intressanta att ställa vid en intervju med 
primärvården. I detta skede hade litteraturstudien påbörjats och kunde användas som bas vid 
framtagandet av de olika frågorna. Framförallt låg fokus på frågor om användarens erfarenhet av att 
införandet av SVF med förankring i implementeringsteori och vilka förändringar som skett i den 
dagliga verksamheten sedan SVF införts. I första skedet fanns ca 120 frågor som författaren efter 
möte med handledaren fick i uppgift att sortera och prioritera. Sorteringen gjordes i andra skedet 
med fokus på att dela upp frågorna efter implementeringsteori. Kategorierna som frågorna delades 
upp i var användarens erfarenheter, att arbeta med SVF, patienterna och generella tankar om SVF. 
Målet med kategoriseringen var att garantera att det fanns frågor som berörde de olika teman som 
finns inom implementeringsteori, för att kunna besvara frågeställningen om underlättande och 
försvårande faktorer. Exempel på frågor inom implementeringsteori är: Hur arbetade ni för att införa 
SVF i nuvarande arbetssätt? Har du på något sätt varit involverad vid införandet av SVF? Vilka 
personer har haft största inflytandet/deltagandet i er verksamhet vid införandet av SVF? Om det 
behövdes lades extra frågor till för att täcka de mest relevanta delarna. Dessutom valdes några frågor 
ut som användes som introduktionsfrågor för alla intervjuobjekt. Där exempel på frågor är: Kan du 
berätta lite kort om ditt nuvarande arbete? Vad är era styrkor på kliniken där du jobbar? Vilka 
generella utmaningar/problemområden finns hos er? 

Frågorna prioriterades sedan inom de olika kategorierna efter vilka som var mest relevanta för att 
uppfylla syftet och frågeställningarna. De sammanställda frågorna diskuterades sedan återigen med 
handledaren för att tillförsäkra dess relevans. Denna procedur gjordes sedan om när frågor till 
specialistvården skulle utformas. Flertalet av de frågor som tagits fram kunde omformuleras för att 
passa även denna målgrupp men även här fick några frågor läggas till. Frågorna anpassades sedan 
återigen inför intervjuer med kontaktsjuksköterskor och koordinatorsköterskor för att göra de mer 
relevanta i deras kontext. För att kunna besvara frågeställningarna om risker och möjligheter 
kopplade till SVF samt förbättringsområden ställdes specifika frågor om just dessa områden. Exempel 
på frågor inom dessa områden är: Vilka styrkor ser du med SVF? Vilka utmaningar ser du i ditt arbete 
med SVF? Vad blir sämre? Vilka risker och farhågor finns? 

De intervjufrågor som sedan ställdes under intervjun varierade som sagt mellan de enskilda 
intervjuerna beroende på vilken profession intervjuobjektet hade. Detta för att få en så professions- 
och kontextanpassad intervju som möjligt och för att få tydliga svar på de ställda frågorna utifrån 
aktuella sammanhanget. Intervjuerna kunde på så sätt ge utökad kunskap inom de områden som inte 
täcks av den studerade litteraturen och de möten som författaren deltagit vid.  

Frågorna har även diskuterats med en forskarkollega för att garantera reliabilitet och validitet då 
denne har kunskap om och erfarenhet av utformning av intervjuer utifrån implementeringsteori. 
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Diskussionen hölls för att säkerställa att frågorna som tagits fram täckte in de delar i 
implementeringsteorin som var relevanta för implementeringen och gav svar på de frågeställningar 
som studien bygger på.  

Resultatet av intervjuerna hade med fördel kunnat utökas med fler intervjuer och en kompletterande 
enkät för att ytterligare stärka validiteten. Intervjufrågorna finns bifogade i rapporten för ökad 
reliabilitet. En sammanställning av intervjufrågorna finns i appendix A. 

Urval 
Valet av intervjuobjekt är av stor betydelse för resultatet av intervjuerna och urvalet görs med fördel 
så en bredd av personer med olika uppfattning och erfarenhet av samma företeelse utses. Om 
urvalet lyckas täcka in den totala variationen av uppfattningar och resonemang finns det goda 
chanser att få en djupare förståelse av kontexten och personerna i den. Faktorer som kan vara bra 
att betrakta är erfarenheter, attityder, värderingar, ålder och bakgrund (Starrin och Svensson, 1994).  

De personer som tillfrågades om att delta i en intervju var i första hand de av de personer som blivit 
identifierade i samband med kartläggningen av vårdprocesserna. I datainsamlingen fanns namn och 
profession på de personer som varit i kontakt med patienten nedskrivet vilket förenklade processen 
med att hitta personer som kommit i kontakt med SVF. Dessa kontaktades via mail varpå det 
skickades ut flertalet påminnelser till de personer som inte svarat vid de tidiga utskicken. För att få en 
bättre bild av arbetet med SVF och få upp deltagarantalet tillfrågades ytterligare personer ur de olika 
professionerna om deltagande i intervjuer. Framförallt söktes personer upp via RÖ:s hemsida men 
mot slutet av intervjuperioden mailades även verksamhetschefer för att be om hjälp med förslag på 
personer att intervjua. Det var av stor vikt att få med olika professioner och discipliner varför många 
personer inom olika verksamheter kontaktades. De som tillfrågades var koordinatorsköterskor, SVF 
projektledare, sjuksköterskor, kontaktsjuksköterskor, verksamhetschefer, vårdenhetschefer och olika 
typer av läkare från verksamheterna urologi, onkologi, patologi, kirurgi och primärvård. Urvalet 
diskuterades med medarbetarna på ESCU för att säkerställa att urvalet var representativt. 

Totalt blev ca 54 stycken tillfrågade och 16 stycken deltog i intervjuerna. Anledningen till det låga 
deltagarantalet var framförallt att förfrågan kom under semesterperioden då många var borta. I flera 
verksamheter var det brist på personal som gjorde att de inte kunde avvara personer till att delta i 
intervju under sommarmånaderna. Flertalet svarade att de hade möjlighet att delta senare under 
hösten vilket inte var möjligt då studien då redan avslutats. En sammanställning av hur många som 
tillfrågades kan ses i Tabell 4. 

Tabell 4: Sammanställning av intervjuer. 

Vårdgivartyp Profession Antal 
tillfrågade 

Antal 
deltagande 

Närsjukvård (ESCU) Koordinatorsköterskor 2 2 

Närsjukvård (ESCU) Projektledare SVF 2 2 

Närsjukvård Distriktsläkare 12 2 

Specialistvård Vårdenhetschef 5 1 

Specialistvård Sjuksköterskor + 
Kontaktsjuksköterskor 

12 5 

Specialistvård Läkare 15 3 

Specialistvård SVF Samordnare 1 1 

Specialistvård Verksamhetschefer 6 0 
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3.2 Analys av insamlad data  
Efter genomförd intervju har författaren transkriberat samtalet som spelats in. Transkriberingen 
gjordes för att göra intervjuerna mer lättöverskådliga och för att lättare kunna använda 
analysmetoder för text för att sammanställa informationen. 

För att kunna analysera insamlad data från intervjuerna och observationerna lästes först all text 
igenom för att få en påminnelse om vilka olika teman som fanns att tillgå i materialet. Under 
genomgången sammanställdes relevanta nyckelord som var återkommande i materialet och som 
ansetts viktiga under studiens gång. Dessa jämfördes med de teman och nyckelord som fanns i 
intervjufrågorna för att skapa nya teman som låg till grund för rubrikerna till den slutliga texten. 
Dessa teman jämfördes med vad som kommit fram som intressant i teorin både inom 
implementeringsteori och SVF. De teman som sattes var: arbeta med SVF, patienterna, 
informationsspridning, ledtider, återkoppling, införandet av SVF i verksamheten, samarbete och 
roller. Därefter användes nyckelordsökning av de framtagna nyckelorden där materialet delades upp 
under de olika rubrikerna. Vid behov skapades nya rubriker och huvudrubrikerna delades upp i 
underrubriker för att skapa en bättre struktur. Dessa analysmetoder ansågs ändamålsenliga för att 
kunna gå igenom den stora mängd material som framkommit under studiens gång och på ett 
metodiskt sätt få fram relevant data.  

3.3 Reliabilitet och validitet 
För att informationen som samlats in under datainsamlingen ska anses vara användbar behöver 
metoden ge tillförlitliga och giltiga resultat samtidigt som utomstående ska kunna kritiskt kontrollera 
resultatet (Lantz, 2007). Ett viktigt steg i insamlingsprocessen är därför att granska den data som tas 
fram för att säkerställa att den är tillämplig. Granskningen görs ofta genom att kritiskt granska 
reliabilitet och validitet hos metoderna som används. Vid en granskning av reliabiliteten står 
tillförlitlighet i fokus. Med detta undersökas huruvida det resultat som framkommer även gäller vid 
en ny studie under samma omständigheter men vid ett annat tillfälle. Det givna svaret ska 
överensstämma oavsett när det testas (Bell, 2006) vilket kan visa sig problematiskt i vissa fall 
eftersom både det omgivande samhället och människor ständigt förändras (Merriam, 1994). 

När istället validitet kontrolleras är det giltighet som står i centrum. Med validitet kontrolleras, enkelt 
uttryckt, huruvida den data som insamlas faktiskt är den som efterfrågas (Bell, 2006). Validitet kan 
delas in i två kategorier, inre och yttre validitet. Inre validitet, även kallad intern validitet, granskar 
verklighetsanknytningen i insamlad data och huruvida informationen verkligen återspeglar det som 
granskas. Då generaliserbarheten och tillämpningsbarheten istället granskas rör det sig om den yttre 
validiteten. Då undersöks om det är möjligt att även genomföra studien i andra situationer än den 
som studerats (Merriam, 1994). 

Vid en kvalitativ studie kan det vara svårt att veta om resultatet har validitet eller inte. Eftersom 
detta är en undersökande studie där mycket av datainsamlingen gjorts genom intervjuer med 
verksamhetsutövare är det svårt att helt säkert veta om resultatet verkligen speglar verkligheten. 
Hade andra personer intervjuats kunde resultatet ha blivit annorlunda. Personerna som intervjuats 
har delvis valts ut slumpmässigt men med fokus på att få flera intervjuobjekt inom samma profession 
och samtidigt få med flera olika professioner. Resultatet och analysen har diskuterats med ESCU för 
att validera resultatet. Deltagarna i intervjuerna har även fått ge sina synpunkter på texterna rörande 
sin egen verksamhet för att säkerställa att det som skrivits är rätt uppfattat. Det har även efterfrågats 
kompletteringar om det är något som varit otydligt eller behövts med information inom något 
område som intervjun inte täckte.  

Att författaren inte varit en aktiv aktör i verksamheten utan endast varit med som observatör 
underlättade att kunna ha ett öppet sinne och behålla sin objektivitet under studiens gång. Men kan 
istället ha lett till att viktiga delar missats och att intervjuerna och observationsstudierna endast ger 
en begränsad bild av implementeringen. 
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Under datainsamlingen har triangulering gjorts där data samlats in från olika källor för att stärka 
resultatet. Genom att data om implementeringen samlats in via dokumentstudien och samtal och 
intervjuer med vårdgivare har resultatet validerats från flera håll. Att samma frågor dessutom ställts 
till flera personer ger också en större validitet då flera personer med olika bakgrund och erfarenheter 
bekräftat samma saker.  

3.4 Etik 
Det är inte bara reliabilitet och validitet som är vitalt vid användning av vetenskapliga metoder utan 
även den etiska aspekten är viktig att belysa. Etiska aspekter innefattar ett brett span av perspektiv 
att beakta där några exempel är att ge rättvisande information till berörda parter, försäkra 
rättigheter, skydd av integritet och hälsa för de som deltar i studien. Här är anonymitet en aspekt 
som särskilt bör betraktas inom hälso- och sjukvården där risken för oönskad publicitet kan komma 
av oönskade namn-publiceringar samt alltför urskiljande information (Merriam, 1994). 

Vid utformandet av studien och dess studiedesign togs Etikprövningslagen (2003:460) i beaktning för 
att säkerställa överrensstämmelse då ingen etisk prövning gjorts.  

Deltagarna i intervjuerna fick information, försäkrades sekretess och anonymitet enligt ett 
forskningsetiskt förhållningssätt. Information gavs om resultatet av studien, hur materialet kom att 
behandlas och att intervjuobjektet alltid hade möjlighet att avstå från att svara på frågor samt när 
som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien. Det vetenskapliga värdet i studien anses överstiga 
de risker som kopplas till hälsa, säkerhet och personliga integritet hos deltagarna i studien. 
Deltagarna fick även möjlighet att godkänna rapporten innan den publicerades.  
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4 Utgångsläge 

I denna del beskrivs utgångsläget för införandet av SVF och bakgrunden till den strategi som RÖ hade 
vid implementeringen. Dessutom ges en kort översikt av hur nuläget ser ut. 

4.1 Införandet av SVF i Region Östergötland 
I februari 2015 beslutade regionstyrelsen i RÖ att godkänna den överenskommelse som tecknats 
mellan SKL och staten om Kortare väntetider i cancervården. Regionen hade då gjort en förstudie, 
som presenterades i rapporten Införande av standardiserade vårdförlopp – En väg till framtidens 
cancervård, där det framgick hur arbetet med SVF skulle fortskrida och vilka utmaningar som fanns 
(RÖ, 2015g). I förstudierapporten gjordes en även en nutidsanalys där det konstaterades att det är 
ett stort antal patienter som kommer att utredas enligt SVF och i RÖ kommer ca 3000 personer per 
år att utredas bara i de första 5 pilotdiagnoserna. Variationerna i patientgrupperna ansågs vara stora 
då dessa patienter kan komma från flera olika instanser, vara i olika stadier i sin utredning samtidigt 
som det är stora variationer hos individernas sjukdomstillstånd, behov, önskemål, ålder osv (RÖ, 
2015g).  

RÖ har tidigare gjort olika satsningar på utveckling av vårdprocesser inom t ex bröstcancer-, 
koloncancer-, höft-, stroke- och akutprocessen och har erfarenhet av att arbeta med utveckling av 
cancerprocesser. Erfarenheterna från tidigare cancerprocesser kunde nu användas vid införandet av 
SVF (RÖ, 2015e). De utvecklingsarbeten som tidigare gjorts inom RÖ hade bland annat visat att det 
finns ett flertal möjliga ingångar till cancervården, t ex primärvården, akutsjukvård och specialistvård, 
vilket tidigare skapat en oklarhet kring cancerprocesserna (RÖ, 2015a). Variationerna i första instans 
har bidragit till att ansvaret mellan första instans och behandlingsenheten inom specialistsjukvården 
varit otydlig (RÖ, 2015b) och för patientens del ger detta variationer vid starten av cancerprocessen 
eftersom patienter får varierande handläggning beroende på vilken vårdenhet som är första ingång. 
För vårdens del handlar det istället om problematik gällande remittering, att inte fullt utnyttja den 
kompetens som finns (RÖ, 2015a) och den komplexitet som finns inom varje enskild cancerdiagnos 
som gör det svårt för första instanser, ofta primärvården, att hålla sig á jour med 
kunskapsutvecklingen (RÖ, 2015b). 

Inför införandet av SVF resonerades det kring lämplig strategi för att få till en bra cancervård. RÖ såg 
då att det fanns anledning till koordinering av de olika standardiserade vårdförloppen. 
Koordineringen skulle bidra till en bättre användning av de gemensamma resurser som finns, ge 
potential till att reducera flaskhalsar i systemet och ge en möjlighet att gemensamt hitta och utveckla 
processer och förbättringsåtgärder. Projektledarna ansåg att om resurserna inte samordnas fanns 
det en risk att systemet byggs på med nya flaskhalsar som kräver onödiga prioriteringar av patienter 
och resursutnyttjande i systemet. Trots tidigare satsningar och mål om att ha en välutvecklad 
cancervård som ska vara multiprofessionell, erbjuda patienterna en fast vårdkontakt genom 
kontaktsjuksköterskor, använda individuella vårdplaner och ge individanpassat stöd så har vården i 
RÖ uppfattats som fragmenterad och ostrukturerad. (RÖ, 2015a) 

Så för att samordna den tidiga delen av cancervårdsprocessen, inom SVF, utnyttjades erfarenheter 
från ett tidigare projekt där ett gemensamt cancerkontor testats. Projektet hade visat att 
användandet av en gemensam instans med filterfunktion och gemensam remissgransking 
underlättade remitteringen för primärvården samtidigt som förberedelser kunde göras tidigt i 
patientens vårdprocess för att stärka individanpassningen och samordningen av vården (RÖ, 2015a). 

4.1.1 Varför en gemensam ingång? 
I den kompletterande förstudierapporten Förstudierapport - Komplettering avseende det första 
projektet ”En entré till cancervården” ges förlag på införandet av ett ”cancerkontor”. Avsikterna 
bakom förslaget var flera. Jämlikhetsaspekten var en del i det hela. Projektledarna såg att det fanns 
två typer av variation som i så hög utsträckning som möjligt behövde minskas ner. Det första var 
variationen i remisskvaliteten. Remissen såg olika ut beroende på vem som skrivit den, vilket kunde 
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göra att startsträckan för utredningen förlängdes, ge en osäkerheten kring vad som egentligen skulle 
utredas osv. Införandet av en remissgranskare och en standardremiss gav, enligt tidigare projekt, en 
högre kvalitet i remisserna och en jämlik hantering av inkommande remisser. Den andra typen av 
variation handlade om variationen inom patientgrupperna i de olika SVF:en där det framgått att 
patientgrupperna var inhomogena med varierande hälsotillstånd, hur långt patienten kommit i 
utredningen osv. Med en tidig filterfunktion var tanken att t ex sköra eller väldigt sjuka patienter 
snabbt kunde plockas ut och få den hjälp och stöd de behöver tidigt i processen utan att först behöva 
komma in till en specialistvårdsenhet. (RÖ, 2016b) 

Att ha en gemensam ingång ansågs även vara passande eftersom processen standardiseras redan i 
början av utredningen (RÖ, 2016b) då alla cancerpatienter har liknande behov i grunden vad gäller 
information, stöd, delaktighet och kontinuitet och en samlad enhet ger möjlighet att tidigt utreda 
patientens behov utifrån ett helhetsperspektiv. Både SVF och den nya patientlagen, ställer högre 
krav på en jämlik vård och framför riktlinjer om att öka patientens delaktighet och bestämmanderätt 
i sin vårdprocess. Genom att redan i första steget kartlägga patientens behov och ge denna möjlighet 
att uttrycka önskemål för eller emot behandling kan förståelsen för den enskilda patienten öka och i 
och med det kan vården vara med och skapa en hållbar (RÖ, 2015a) och individanpassad situation för 
patienten (RÖ, 2016b). På så sätt får alla patienter det individanpassade stöd som efterfrågas i varje 
enskilt fall, det ger en möjlighet att fånga upp de svaga patientgrupper som kanske annars inte själva 
gått vidare i cancervårdsprocessen och skapar en situation där alla patienter prioriteras på samma 
villkor (RÖ, 2015b). 

4.1.2 Organisation och ekonomi 
I ett tidigt skede av införandet skapades olika grupper för att stödja implementeringen och för att 
sprida och förankra SVF i RÖ. En styrgrupp bildades där regiondirektör, centrumchefer och 
stödenheter ingår. Det startades även en projektgrupp och tillsattes två SVF-projektledare för RÖ. 
Flera av cancerdiagnoserna har också fått specifika processledare. (RÖ, 2015a) 

För RÖ innebar satsningen på SVF att regionen tilldelades 9 614 363 kr under 2015 (RCC SÖ, 2015). 
De finansiella medlen har till stor del använts för att kunna starta upp och bemanna ESCU med de två 
projektledarna och två koordinatorsköterskor. Medlen har även använts för att stötta upp områden 
där det behövs lite extra stöd t ex inom produktionsplanering, införandet av en processledare inom 
prostatacancer, resursförstärkning inom onkologi samt en gemensam mottagning för urologen och 
onkologen (RÖ, 2015d). Det har även gjorts en överenskommelse med hälso- och sjukvårdsmänden 
om fortsatt finansiering av ESCU efter år 2018 då stimulansmedel slutas delas ut för att säkra att 
verksamheten inom ESCU kan fortsätta. (PL1, 160519) 

4.2 Mål med SVF i RÖ och identifierade utvecklingsbehov 
Inledningsvis var fokus under implementeringen inte att korta ledtiderna utan att öka samordningen 
mellan de olika cancerprocesserna. Implementeringen av SVF i RÖ fokuserar på att stötta upp hela 
patientens vårdprocess med fokus på den tidiga delen av utredningen. Resonemanget har varit att 
genom att skapa rätt processer kan utfallet bli det önskade utan att fokus behöver vara där. På så 
sätt kan ledtiderna kortas genom att förändra processerna där det finns behov istället för att aktivt 
bara fokusera på vart ledtiderna kan minskas. Samordningen anses vara ett medel för att nå dit. 

Välgrundad misstanke om cancer är ett nytt begrepp som framförallt berör första instansen i 
processen varför dessa instanser, framförallt primärvården, behöver få information om vad detta 
innebär. Ett mål har därför varit att säkerställa att alla berörda får nödvändig information om vilka 
förändringar SVF innebär för verksamheten. För de första instanserna innebär det till stor del att ta 
del av de uppsatta kriterierna för välgrundad misstanke och remissförfarandet. 

Ett annat mål har varit att försöka skapa en brygga mellan primärvård och specialistvård dels för att 
underlätta handläggningen för första instansen men även för att säkerställa ett tryggt 
omhändertagande för patienterna. 
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Ökad samordning är ett annat mål RÖ önskar uppnå med SVF. Dels genom att samordna mellan de 
olika processerna för att skapa en jämlikhet i vården men även genom att skapa en större 
samordning inom vårdprocesserna för att koordinera vårdprocessen kring den enskilda patienten. 

Andra delmål som kopplas direkt till riktlinjerna för SVF är att införa KVÅ-kodning i alla 
cancerprocesser för att kunna mäta ledtider, att ta fram speciella bokningsbara tider för SVF 
patienter för att snabba på utredningen samt att ge patienten en vårdkontakt som skapar kontinuitet 
i patientens vård. (RÖ, 2015a)  

I förstudierapporten identifierades sex behov som RÖ behövde ha i åtanke vid införandet SVF. Dessa 
har genomsyrat arbetet för att skapa en god vårdprocess för patienten. 

 ”Vi behöver arbeta mer multidisciplinärt”: Förenkla individanpassningen under utredning 

 ”Vi behöver arbeta mer multiprofessionellt”: Se alla patientens behov t ex hemsjukvård och 
rehabilitering 

 ”Vi behöver möta patientens alla behov”: Måste ta hänsyn till hela patienten och inte bara 
cancersjukdomen 

 ”Vi behöver en ingång”: Säkra ett standardiserat mottagande 

 ”Vi måste säkerställa att våra gemensamma resurser används till rätt patient i varje given 
stund”: Resursoptimering och resursprioritering 

 ”Vi måste bli bättre på samordning och koordination”: Gemensamt lösa problem, 
resursoptimera, förebygga flaskhalsar i systemet (RÖ, 2015a) 

4.3 Planerade implementeringsaktiviteter 
För att få ut informationen om SVF till de olika verksamheterna togs en kommunikationsplan fram på 
regional nivå för att skapa en samlad kommunikationsstrategi. Informationen spreds också via de 
olika verksamhetscheferna, linjeorganisationen, intranätet inom RÖ samt genom 
verksamhetsdialoger där projektledarna varit ute i olika verksamheter för att informera och diskutera 
införandet (RÖ, 2015a). Eftersom de regionala projektledarna för SVF finns på ESCU har mycket av 
ansvaret för informationsspridning och förankringen av SVF och ESCU:s verksamhet legat hos ESCU. 
Enheten har därför i tidigare skeden varit ute i olika verksamheter och informerat genom workshops 
inom de olika diagnosområdena med företrädare från diagnostik, specialist- och primärvård och 
projektledning samt varit på platsträffar ute i de olika verksamheterna. Olika typer av 
informationsmaterial finns även lättillgängligt på olika hemsidor och via medicinska PM (RÖ, 2015d). 

Genom RCC SÖ diskuterades hur SVF ska tillämpas och utformas för att skapa en gemensam bild av 
SVF och dess olika beståndsdelar. Kunskapsunderlag togs fram för att underlätta remittering, vad 
som föranleder välgrundad misstanke om cancer och hur SVF-patienter ska utredas. (RÖ, 2015a) 

4.4 Nuläge i implementeringen 
I dagsläget är 13 diagnoser startade inom SVF och ytterligare fem tillkommer i september 2016 (RCC 
SÖ, 2016b). För de fem pilotdiagnoserna har arbetet kommit igång ordentligt inom både 
primärvården och specialistvården. En gemensam entré, ESCU, har startats och tar dagligen emot 
remisser för patienter som ska utredas enligt SVF. Hos primärvården ligger fokus på att lära sig 
använda den nya standardiserade remissmallen och att följa de uppsatta riktlinjerna för SVF. På de 
olika specialistvårdsenheterna pågår arbetet med att anpassa verksamheten efter de olika 
vårdförloppen och produktionsplanera för att täcka de behov som finns och har uppstått i och med 
införandet av SVF. Utmaningen ligger nu till stor del i att stödja införandet av de nya, maj 2016, 
diagnosgrupperna som är allvarliga ospecifika symtom, okänd primärtumör (CUP), lungcancer, 
primära maligna hjärntumörer, hudmelanom och tjock- och ändtarmscancer och planera inför de SVF 
som kommer i september som är lungcancer, bröstcancer, kolorektalcancer, malignt melanom samt 
primära maligna hjärntumörer (PL1, 160519; 2016a).  
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Resultat 

5 Implementeringsaktiviteter för SVF 

I detta kapitel ges en sammanställning av de implementeringsaktiviteter som varit centrala i 
implementeringen och vårdgivarnas perspektiv på införandet.  

5.1 Bildandet av Enheten för samordnad cancerutredning 
Uppdraget som projektledarna fått har till stor del handlat om införandet av den gemensamma 
entrén till cancervården, ESCU, som tillhör närsjukvården i centrala Östergötland (se Figur 1). ESCU är 
en nystartad enhet, start 1 oktober 2015, med uppgift att fånga upp patienter där välgrundad 
misstanke om cancer föreligger. Enheten inrättades för att stödja arbetet med SVF i RÖ och skapa en 
”entré” till cancervården. Syftet med ESCU är att ha en samlad remissingång för alla patienter vars 
symptom ger misstanke eller välgrundad misstanke om cancer och därmed blir aktuella för ett SVF 
inom cancervården. Ett av målen var att skapa en brygga mellan primärvården och specialistvården 
för att utveckla bra process mellan dessa två instanser, något som projektledarna tycker att de har 
lyckats med. Den här typen av organisation har även underlättat förståelsen för hur det ser ut i 
primärvården och i specialistvården och förhoppningen är att SVF kan hjälpa till med att riva murar 
mellan olika verksamheter. 

En stor del av det initiala arbetet med införandet av de första fem diagnoserna handlade om att lotsa 
in patienterna i ett nytt spår. Det var ett stort jobb och enligt projektledarna är det fortfarande 
mycket jobb som återstår. Det var viktigt att tidigt få primärvården involverad i SVF och 
implementera de verktyg som var nödvändiga, exempelvis den standardiserade remissen, för det nya 
arbetssättet med cancerutredning. I samband med detta startade även ESCU för att ta emot 
patienterna standardisera ingången till cancervården. 

”Det är jätteviktigt att trycka på att SVF handlar ju om cancerutredning och merparten av de här 
patienterna dyker ju upp i primärvård så vi har ju börjat väldigt mycket i den änden att försöka 
medvetandegöra primärvården om vilka patienter som ska utredas. Så liksom börja i den änden. Så 
det har ju vi jobbat hårt med och att de då ska använda den här SVF remissen då så att vi får in dem 
på det här strukturerade arbetssättet som vi vill ha.” (PL1, 160519) 

De SVF som infördes i maj och som kommer att införas i september 2016 har flertalet diagnoser med 
krångliga utredningsförlopp som behöver tittas närmare på exempelvis allvarliga ospecifika symptom 
och okänd primärtumör. Fördelen med ESCU är att den skapade filterfunktionen till stor del kommer 
att täcka in både de fall som faller inom ramarna för kriterierna i de specifika vårdförloppen men 
även de symptom som inte leder något tydligt ”cancerspår”. Projektledarna har som mål att starta 
upp alla SVF i år för att sedan kunna gå vidare för att fortsätta utveckla både ESCU och 
verksamheterna i efterföljande utredningssteg. 

Medarbetarna på ESCU består i dagsläget av två projektledare, varav en är regional 
processamordnare för SVF och den andra arbetar som läkare på enheten, och två 
koordinatorsjuksköterskor. Arbetsprocessen hos ESCU grundar sig snabbt omhändertagande och ett 
multidisciplinärt arbetssätt står i centrum. Vid misstanke eller välgrundad misstanke om cancer 
skickas en remiss från första instans till ESCU. Misstanke eller den välgrundade misstanken baseras 
på de kriterier som finns skriva i beskrivningen för respektive SVF och remissen är en standardremiss, 
integrerad i journalsystemet COSMIC, framtagen av ESCU för patienter som ska genomgå ett SVF. 
Varje SVF har en egen sektion i standardremissen och varpå nya SVF införs under 2016 kommer 
dessa att utökas och anpassas för de nya SVF:en. ESCU tar emot remissen och 
koordinatorsjuksköterskorna inleder en första kontakt med patienten via telefon för att skapa 
delaktighet och trygghet i vårdprocessen. Till införandet av SVF har en ny roll med 
koordinatorsköterskor införts hos ESCU för att boka in besöks- och mottagningstider, utreda 



  

47 

patientens individuella behov, svara på patientens frågor och vara stöd i den inledande 
utredningsfasen. Under samtalet tas misstanke om cancer upp, hälsostatus för patienten 
dokumenteras i en samtalsmall och patienten bokas in för provtagning och mottagningsbesök med 
den aktuella specialistvårdenheten. Samtalsmallen innehåller en mängd olika frågor för att 
underlätta vidare behandling och diagnostisering. Bokning av behandling och mottagningsbesök görs 
direkt i ett bokningssystem med reserverade tider för SVF-patienter. 

5.2 Informationsspridning och förankring 
Kunskaps- och informationsspridning är vanliga implementeringsaktiviteter för att delge viktiga 
aktörer information om implementeringen. I detta fall har informationsspridningen från 
projektledarna (och ESCU) ut mot primärvården och specialistvården samt den interna 
informationsspridningen inom enheterna stått i fokus. 

5.2.1 Informationsspridning från projektledarna 
Vid införandet av de första fem pilotdiagnoserna handlade det mycket om att medvetandegöra 
primärvården och specialistvården om införandet av diagnoserna och den nya enheten. Platsbesök 
och diskussioner med berörda parter tog initialt upp mycket tid men det tror projektledarna var 
nödvändigt för att ”få med alla på tåget”. Fokus låg då på att tydliggöra filterfunktionen och 
tydliggöra förändringarna i skedet mellan primärvården och specialistvården. Projektledarna har inte 
fått tillåtelse att komma ut till alla vårdcentraler och projektledarna anser att det har varit svårt att 
nå ut till alla inom primärvården. På stora forum som Söderköpingsdagar har många nåtts men det 
har inte varit möjligt att exempelvis göra platsbesök på alla vårdcentraler. 

ESCU har stått för stora delar av informationsspridningen till primärvården och har till viss del 
medverkat vid implementeringen av SVF på några vårdcentraler. Framförallt har det handlat om att 
komma ut i primärvården för att diskutera betydelsen av implementeringen och hur verksamheten 
kan komma att förändras. Första gången de intervjuade från primärvården hörde talas om SVF var på 
Temamöten och Söderköpingsdagarna som är samlingsplatser och vidareutbildningsaktiviteter för 
distriktsläkare i RÖ. Första gången de informerades var under våren 2015 och sedan igen under 
hösten 2015. Informationen där upplevdes som bra och även kollegorna till de intervjuade ska ha 
tagit till sig informationen. Projektledarna informerade om snabba flöden, korta ledtider och arbetet 
på enheten. På frågan om vad det hade behövts för mer stöd vid införandet av SVF säger DL2 att:  

”Det är ett helt nytt arbetssätt, man måste prata om det annars faller det i glömska och man gör som 
man alltid har gjort. Det här med mail, det fungerar inte … utan det krävs andra forum som 
Söderköping och Tema. Men annars det är inte fel att komma ut till verksamheterna. Det räcker med 
en gång per år att berätta vad som har hänt.” ”Det finns ju alltid kritiska röster och man måste 
bemöta dem med en närvaro och en kommunikation på plats. ” (DL2, 160607) 

Idag har fokus övergått från ren kunskapsspridning till att låta ESCU vara ett stöd och en resurs för 
primärvården. Eftersom enheten är specialiserad på cancervård kan de svara på en del frågor som rör 
de specifika vårdförloppen, något som gör att de även kan vara ett stöd i ett bredare sammanhang. 

För att göra specialistvården mer medvetna om ESCU genomförs verksamhetsdialoger där de pratar 
med de enheter där SVF införs. Det har även genomförts workshops Uppfattningen är att de som 
arbetar inom de fem pilotdiagnoserna är väl medvetna om att ESCU finns och dess funktion. På de 
enheter där SVF inte är aktuellt tros kunskapen vara lägre och många läkare känner nog inte till 
enheten även om verksamhetscheferna troligtvis gör det. Dock kommer medvetenheten troligen att 
öka i takt med att antalet SVF ökar. Dessutom hör medarbetare från specialistvården ofta av sig till 
enheten med frågor.  

Två av tre av de intervjuade läkarna inom specialistvården hade fått information om SVF redan innan 
det blev aktuellt på den egna enheten. Information kom från personer på hemkliniken eller på 
samverkansmöten som arbetat med det danska pakkeforløbet. Den tredje läkaren uppger att denne 
inte fått någon information som SVF utan först stötte på det i hösten 2016 när de första remisserna 
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kom. Inom dennes verksamhet verkar informationsspridningen ha varit mer begränsad. På frågan om 
det varit brist i informationen svarar SVL1 att: 

”Det är nog inte bara jag, utan det gäller nog mina kollegor också.” ”Fast jag tycker ändå att jag är 
inte säker att det behöver vara så. Så länge vi bara gör det som förväntas av oss då är det väl okej.” 
(SVL1, 160531) 

Under intervjuerna framkommer det att det kan vara svårt att nås av information. Ofta sprids 
informationen på avdelningsmöten eller temadagar som de inte alltid har möjlighet att gå på för att 
det krockar i schemat eller att de inte jobbar den aktuella dagen. På så sätt kan en del riskera att inte 
nå alla medarbetare.  

5.2.2 Intern informationsspridning 
Inom primärvården verkar det som att det pratades en del om SVF tidigt i införandet men att det nu 
nästan inte pratas om det alls. Det verkar variera hur mycket information som gått ut inom 
vårdcentralerna då en av de intervjuade inte fått någon information medan den andre säger att det 
har informerats internt på läkarmöten.  

Inom specialistvården skiljer sig mängden information mellan de olika enheterna. De som arbetar 
med SVF i sin vardag verkar ha blivit grundligt informerade om SVF medan personer som jobbar inom 
stödfunktioner och medarbetare som inte direkt jobbar med SVF-patienter har fått mindre 
information. Det anses dock som en brist att inte alla medarbetare känner till SVF. De som inte är 
involverade i cancervården har inte alltid kunskap om vad SVF innebär vilket medarbetarna tycker är 
synd. De anser att det vore bra om alla i verksamheten hade en grundläggande förståelse för vad de 
andra jobbar med. Även om det inte är kritiskt att alla vet vad just SVF är så finns tankar kring att det 
kan vara nyttigt ur ett medarbetarperspektiv för att öka förståelsen för andras arbete. 

De professioner informationen framförallt riktat sig till är läkarkåren, kontaktsjuksköterskor, 
sekreterare och vårdplanerare av olika slag. De flesta avdelningarna verkar ha pratat om det på 
arbetsplatsträffar och då pratades det framförallt om vilka diagnoser det gäller och att ledtiderna ska 
kortas. På fler av avdelningarna har de olika delarna i SVF informerats och diskuterats med de 
personer som berörs av de olika förändringarna. De informationsområden som har framförts som 
bristande är KVÅ-kodning och hur remisshantering. På frågan om de personer som inte vet om SVF 
kommer att påverkas av bristen av kunskap säger SSK2: 

5.3 Planering och samordning av SVF 
I RÖ har fokus inom SVF legat på att få en bra start i patientens vårdprocess där projektledarna 
jobbat med mjuka värden som omhändertagande av patienten och stöd framförallt mot 
verksamheterna i primärvården. Projektledarna såg tidigt att för att kunna införa SVF på ett hållbart 
sätt behövde primärvården vara välinformerade och veta hur SVF-patienter ska omhändertas innan 
förändringar gjordes längre in i verksamheten. På så sätt får patienterna en bra start på sin utredning 
och primärvården känner en trygghet i hur vårdprocessen ska se ut. Skapandet av ESCU var ett sätt 
att få en samordnad vårdprocess kring patienten redan tidigt i utredningen samtidigt som enheten 
kunde ta ett helhetsgrepp för att utveckla cancervården i ett bredare perspektiv. 

”Jag tror det är jätteviktigt det här att, i den här processen ha ett patientperspektiv men också kanske 
ett remittentperspektiv på de som sitter där med en patient med larmsymptom. Det underlättar ju 
nått enormt för dem att veta att det är ett ställe, det är en remisstyp jag ska använda och sen vet jag 
att patienten blir omhändertagen. Tillförlitlighet i ett system och det är ju det som vi har byggt och då 
får den sjukhusspecialiserade vården längre in, de får komma sen.” (PL1, 160519) 

Risken som ESCU ser med att ha skapat en enhet som är ”ansvarig” för SVF är att den övriga 
verksamheten väntar in ESCU innan de själva startar upp något förbättringsarbete. Om SVF ska 
fungera och öka kvaliteten i vården så, anser projektledarna att alla behöver granska sina 
verksamheter och göra förändringar. Det går inte att ha en process som fungerar bra i början och 
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sedan tar det stopp. De anser att hela verksamheten gemensamt måste se över sina processer för att 
göra dem ändamålsenliga. 

Fokus på de tidiga delarna av utredningen har medfört att det inte pratats så mycket om att 
specialistvården ska förändra sitt arbetssätt, något som kan ha skapat en del frustration längre in i 
verksamheten. Projektledarna har resonerat att de tror att det behövs förändringar inte bara när 
patienten kommit in i specialistvården utan även innan och att bara göra förändringar inne i 
verksamheten inte kommer räcka om SVF ska bli hållbart. 

Även om delar av specialistvården inte har märkt någon större skillnad så har andra delar av 
verksamheten upplevt de förändringar som var målet med bland annat införandet av ESCU. Det har 
pratats om patientfokus inom sjukvården i många år men uppfattningen från medarbetarna är att 
det på det stora hela inte har hänt så mycket. ESCU har därför haft som mål att verkligen jobba med 
ett tydligt patientfokus något som inte alltid tas emot så väl eftersom det till viss del förändrar 
strukturerna inom sjukvården. Det är lättare för många att bara titta på sitt eget och det som finns 
nära en själv säger PL1. 

”Och det vi får till oss nu är ju att primärvården och patienterna är ju väldigt nöjda därför att det är ju 
det här glappet som de har upplevt så mycket och det tror inte jag riktigt att den 
sjukhusspecialiserade vården har beaktat så. ... XX till exempel som har velat vara väldigt på i den här 
processen och samtidigt passa på och utveckla sitt eget och så tycker de inte att det har gått 
tillräckligt fort och vi har inte haft tillräckligt mycket fokus på subspecialiseringen. Men det är ju en 
medveten strategi …” (PL1, 160519) 

Trots att projektledarna själva inte styrt förändringarna hos de enskilda enheterna finns det inga 
hinder för att de själva skulle förändra sin verksamhet. För även om projektledarna är de som lett 
delar av arbetet med införandet så måste alla enheter granska sin egen verksamhet och anpassa den 
för att passa med krav som finns inom ramen för SVF. Enheten i sig har inget ansvar för att hela 
förloppet ska fungera utan varje enskild verksamhet måste hjälpa till.  

”Jag tror att det här [ESCU] är en bra grund för att kunna jobba vidare sedan för att kunna öka 
kvaliteten, men jag tror inte att enheten själv kan öka kvaliteten i cancervården. Det här är ett jobb vi 
måste göra tillsammans, alla som jobbar med cancervård och cancerpatienter. Men det vi kan göra 
från enhetens sida är att lägga grunden som kan underlätta längre fram.” (KS1, 160519) 

Ungefär hälften av de intervjuade har haft kontakt med projektledarna under införandet och tycker 
att ESCU har varit till stor hjälp vid uppstarten av SVF. Samtal har förts mellan enheterna och 
projektledarna som gjort platsbesök där de både och presenterat SVF för verksamhet och haft 
enskilda samtal med medarbetarna. Projektledarna har varit ett bra stöd och funnits tillgängliga för 
att hjälpa till där det behövts. 

5.4 Verksamheternas implementering av SVF 
Organisationen som specialistvårdsenheterna valt att bygga upp runt SVF varierar. På vissa ställen 
finns det personer som är utpekade SVF-ansvariga medan på andra har de valt att jobba i den 
organisation som fanns sedan tidigare. En enhet har valt att införa en SVF-ansvarig som är ett 
resursstöd för implementeringen av SVF. Den ansvariga sprider kunskap om SVF till berörda 
enheter/personer samt inhämtar synpunkter från berörda personer. Dessutom arbetar denne 
diagnosspecifikt med utveckling av rutiner för processförbättringar. En liknande roll är den som SVF-
samordnaren har där denne tillsammans med delprojektledarna jobbat med att utveckla nya 
arbetssätt och se över patientflöden. På andra enheter är det KSS tillsammans med t ex en 
vårdadministratör som är ansvariga och en annan variant är att läkare som har goda erfarenheter av 
vårdförloppet är ansvariga. Till stor del innefattar dessa roller att se till att riktlinjerna följs. 
Organisationen anses vara en viktig del i implementeringen. 

”En god ledning, en god organisation för att få en struktur på det hela. Om alla är med, känner sitt 
ansvar i teamet så tror jag at det kommer fungera jätte bra.” (KSS2, 160621) 
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Det är inte helt tydligt hur alla enheter tänker arbeta med införandet och på vissa delar är den 
strategiska organisationen kring SVF vara svag. För alla verksamheter har inte arbetet startat och en 
av anledningarna tros vara att de väntar in projektledarna för att ta nästa steg.  

”Dialogerna måste fortsätta inne i specialistvården utan ESCU, det är det vi måste göra själva nu. Det 
är där det börjar gunga nu. ... vem i organisationen kan ta de olika bollarna för att hålla dialogen 
igång?” (SAM1, 160704) 

Trots att projektledarna inte fokuserat på att införa SVF i specialistvården kommer det att behövas 
större insatser för att få SVF att fungera fullt ut. Enheterna måste få möjlighet till att granska sina 
verksamheter för att kunna utveckla sig och hitta nya arbetssätt. Både specialistvården och 
primärvården måste själva börja prata SVF och se sina egna verksamheter och vad som behöver 
göras ur ett SVF och patientperspektiv. Det framgår dock att flera av verksamheterna inte kommer 
att lägga ner så mycket jobb under det första året utan att istället försöka att ordna med det som är 
viktigt för att sedan låta det fortsatta utvecklingsarbetet komma sen. 

”Förändringar som vi behöva göra det är ju att vi behöver se till att ha resurser. När man inför SVF, 
det enda som krävs av oss från början det är att vi för in patienterna i systemet, det är a, det kommer 
att räcka första året. Sen kommer man ju att börja mäta en ledtid, om jag förstått saken rätt och det 
är från start av SVF till start av behandling. För att genomföra det så är det bara logistiken vi behöver 
förbättra dvs att få XX-resurser.” (SVL3, 160613) 

En annan anledning till att arbetet med SVF varierat kan vara den brist på kompetens och resurser 
som allmänt verkar gälla för de flesta enheterna. Det uppges på flera håll att det i dagsläget är svårt 
att bedriva den dagliga verksamheten på ett tillfredställande sätt och att det finns en stress bland 
medarbetarna. Det saknas resurser både kring vårdplatser, personal med rätt kompetens, utrustning 
samt lokaler för att kunna möta de behov som finns inom cancervården. Något som lett till köer för 
att få komma in för behandling. Bristen på kompetens anses vara en stor utmaning som påverkar det 
dagliga arbetet något som framförallt gör att det läggs mycket arbete och ett stort ansvar på varje 
enskild medarbetare. Varje individ får ta många egna beslut och har svårt att hitta tillfällen att bolla 
patientfrågor med övriga medarbetare. I den stressiga vardagen hinner medarbetarna inte tänka på 
förändringarna utan de fokuserar på att få ihop arbetet. De ser problemen men de hinner inte tas 
omhand. 

”Man tar hand om patientens akuta problem och sedan allt annat blir satt åt sidan.” (KSS1, 160607) 

Även i vilken omfattning specialistvårdsenheterna har valt att implementera SVF varierar. I de flesta 
verksamheter är produktionsplanering och frigörandet av tider de stora förändringarna. Det har även 
diskuterats en del kring arbetet med ledtider. I en av vårdprocesserna anses SVF medföra mer än 
bara förkortade ledtider då det är viktigare att försöka strukturera upp verksamheten och på så sätt 
höja kvaliteten i hela processen. Framförallt anses det att fokus ska ligga på cancerrehabilitering så 
det är även där fokus ska ligga för vårdprocessen. 

”… Men jag ser SVF:en som en möjlighet att strukturera, att förbättra kvaliteten. … det är inte så att 
jag inte är intresserad av att korta vårdtiderna, självklart det är bra om vi kan ha flyt och så men det 
är inte det viktigaste för mig.” ”I och med att vi måste strukturera upp verksamheten i en SVF, så då 
får man forumet liksom till att förbättra kvaliteten under hela processen faktiskt.” (SVL3, 160613)  
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6. Förändringar till följd av införandet av SVF 

Detta kapitel redogör för några av de förändringar som införandet av SVF har fört med sig. 
Förändringarna är både kopplade till organisationen, som införandet av ESCU, och till arbetssätt som 
användandet av kriterier för misstanke om cancer och standardiserade remisser. Andra viktiga 
förändringar är processorientering, tidsbokning för SVF-patienter, multidisciplinärt samarbete, 
samordning och patientdelaktighet.  

6.1 Exempel på process inom standardiserade vårdförlopp 
Ett exempel på vårdförlopp ges i Figur 10 där en patient med misstanke om matstrupe- och 
magsäckscancer kartlagts. Förloppet visar vilken typ av kontakt som patienten haft, med vem och 
vart. Dessutom är patientens väntetid mellan de olika stegen utskriven där en nolla representerar 
kontakt under samma dag, etta nästkommande dag osv. Detta exempel valdes då det är det mest 
omfattande vårdprocessen med flest vårdkontakter. Övriga sex vårdförlopp återfinns i Appendix B. 

 
Figur 10: Fall 7. Vårdförlopp för patient med magsäcks- och matstrupscancer. 

Gemensamt för samtliga fall var att patienterna i ett tidigt skede sökt vård hos en vårdcentral. Det 
gäller även fallen av matsäcks- och magsäckscancer som är kartlagda med besök hos magtarmklinik 
som första instans eftersom det är först i det skedet som misstanke om cancer uppkommit. Detta 
visade att primärvården i form av vårdcentralerna har en central roll i utredning och diagnostisering 
för samtliga kartlagda cancerpatienter. Samma sak gäller för kontakten efter första instans som i 
samtliga fall är med en koordinatorsköterska på Enheten för samordnad cancerutredning, vilket faller 
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sig naturligt eftersom alla patienter ska remitteras dit direkt vid misstanke eller välgrundad 
misstanke om cancer. 

För fall 1-3 med patienter som misstänktes ha prostatacancer såg förloppen ganska lika ut. Fall 1 och 
2 gick från första mötet med en specialistläkare på urologen till att träffa en kontaktsjuksköterska på 
urologen och sedan påbörja första behandling. I fall 1 och 2 gjordes punktion på patient med 
misstänkt prostatacancer. Punktionen och analysen görs av en patolog vilket är vanligt 
förekommande för den här diagnosen och gör att även patologer är intressanta för den här typen av 
cancer. Fall 3 fick gå på en undersökning på röntgenklinik och träffade då en specialistläkare och 
sjuksköterska inom radiologi. Detta är också ett vanligt förlopp varför även denna disciplin angås 
viktig för studien.  

I fall 4 och 5 för patienter med huvud- och halscancer fick båda patienterna komma till en 
specialistläkare på en ÖNH-klinik. Vilken specialist patienten träffar beror på vilka symptom som 
finns. Eftersom detta är en relativt ovanlig diagnos kan läkare från flera områden inom ÖNH-området 
vara av intresse. 

För patienterna i fall 6 och 7 med matstrups- och magsäckscancer kom remisserna i båda fallen ifrån 
en mag- och tarmklinik där patienterna undersökts med en gastroskopi för att fastställa den 
välgrundade misstanken om cancer. Båda dessa vårdprocesser gick vidare till en röntgenklinik och 
efterföljdes av en multidisciplinärkonferens innan ett läkarbesök antingen med en 
specialistvårdsläkare eller kirurg. Båda fallen avslutades sedan med besök hos en onkolog. Även om 
ingen av fallen med matstrupe- och magsäckscancer gjorde någon biopsi så är det vanligt 
förekommande vid den typen av cancer och därför är även patologen intressant för matstrupe- och 
magsäckscancer. Tabell 5 visar en sammanställning av de discipliner och professioner som anses 
relevanta efter kartläggningen. 

Tabell 5: Discipliner och professioner som utifrån kartläggningen ansetts vara intressanta att intervjua. 

Fall Discipliner/Professioner 

Fall 1-3: Prostatacancer Primärvårdsläkare vårdcentral, koordinatorsköterska på ESCU, 
specialistläkare och kontaktssjuksköterska urologi, specialistläkare och 
sjuksköterska radiologi, specialistläkare patologi 

Fall 4-5: Huvud- och 
halscancer 

Primärvårdsläkare, koordinatorsköterska på ESCU, specialistläkare ÖNH 

Fall 6-7: Matstrupe- och 
magsäckscancer 

Primärvårdsläkare, koordinatorsköterska på ESCU, specialistläkare mag- 
och tarmområdet, specialistläkare och sjuksköterska röntgen, 
specialistläkare kirurgi, specialistläkare och kontaktsjuksköterska onkologi, 
specialistläkare patologi 

 

6.2 Processförändringar till följd av införandet av SVF 
Riktlinjerna för SVF innehåller en tydlig struktur för hur en cancerutredning ska gå till för olika 
cancerdiagnoser. Även om cancervården på flera enheter i RÖ redan innan SVF utrett patienter enligt 
i stort sätt samma process som beskrivs i SVF har det nu skapats en nationell standard i hur en 
cancerutredning ska genomföras. Införandet av SVF anses vara ett sätt att skapa struktur i en 
komplex och varierande utredningsprocess. Strukturen gör att det nu finns en styrbar och mer 
mätbar process som är mer förutsägbar än den tidigare. Även om processen individualiseras för att 
passa patientens behov och önskemål finns det nu klara direktiv för vilka generella steg som ska 
finnas med i utredningen för att säkra en samordnad och rättssäker vårdprocess. Övergången till en 
mer processorienterad vård kräver att vården gör nödvändiga förändringar för att möta de krav som 
ställs upp i SVF. En del i detta är att bredda synen på vården till att inte bara innefatta den egna 
verksamheten utan att även involvera andra för att ta hand om hela patienten. Detta framkommer 
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speciellt vid MDK där exempelvis deltagande från patologer och radiologer efterfrågas i högre 
utsträckning än tidigare. 

Den nya processorienteringen har inte minst märkts av inom patologin där verksamheten nu ställs 
om från att arbeta mer resursoptimerat till att arbeta mer flödes- och processorienterat än tidigare. 
Omställningen ger incitament för att förändra hur arbetet med logistik och produktions- och 
kapacitetsplanering går till samt att titta på nya arbetssätt och att försöka reducera de köer som 
uppstår i verksamheten (RÖ, 2015e). En förändring sägs vara att börja skilja ut enskilda 
patientgrupper för att kunna strukturera mer kring de uppsatta ledtidskrav som kommer med SVF. 
Hos CKOC framhålls att kartläggning av de nuvarande processerna ger insikter i hur flödena ser ut i 
dagsläget, för att sedan kunna rikta verksamheten efter tillgängligheten. Det mer processorienterade 
arbetet gör att fokus hamnar på patientens behov och vilka ledtider som finns i hela vårdprocessen. 
På så sätt kan en säkrare vård uppnås genom färre felbehandlingar vilket ger bättre genomflöden i 
verksamheterna. 

Förändringar i utredningsprocessen har även gjort att vårdaktiviteter byter plats i vårdprocessen för 
att skapa bättre flöden och mer struktur genom verksamheterna. Den första förändringen i 
vårdprocessen ligger hos första instansen där alla undersökningar och prover som ska tas samt 
nödvändig information om patienten finns specificerade i den standardiserade remissen. På så sätt 
säkerställs att nödvändig data finns tillgänglig i utredningens nästa steg vilket anses korta ner 
ledtiderna och skapa mer systematik i processen. Det gör det även möjligt att ta beslut baserade på 
bättre informationsunderlag vilket ökar chanserna för att patienten får den vård som denne behöver 
i rätt tid. På så sätt behöver inte specialistvården göra lika många undersökningar när patienten väl 
kommit in i sin utredning. Även beskedet om misstanke om cancer flyttas från specialistvården ner 
till första instans.  

Efter första instans görs en första remissgranskning hos ESCU som även ringer upp patienten för att 
komplettera ytterligare nödvändig information och boka tider. Detta gör det möjligt att skicka 
patienter i rätt utredningsspår direkt och tar delvis bort momentet med remissgranskning och 
tidsbokning hos specialistvården något som anses kunna frigöra tid och resurser hos enheterna. ESCU 
ser även till att patienterna görs iordning inför undersökningar genom att informera och ordna med 
eventuella förberedelser. Genom att det även finns specificerade ledtider för prov- och 
undersökningssvar säkerställs att alla nödvändiga svar är på plats innan patienten kommer på sitt 
första besök hos specialistvården. Något som ansetts som positivt i specialistvården då de nu vet att 
informationen finns på plats och är i tid. På så sätt behöver patienterna inte bokas in på någon 
undersökning när de kommer eller behöver bokas om på grund av uteblivet provsvar. 

Hos specialistvården har funktioner som kontaktsjuksköterskor och MDK flyttas i processen och 
införs nu tidigare. Innan SVF kopplades kontaktsjuksköterskor in när en cancerdiagnos bekräftats hos 
en patient, nu sätts de in redan vid välgrundad misstanke om cancer. 

Samtal ute i verksamheterna har visat att det egentligen inte har blivit så stor skillnad i det dagliga 
arbetet till följd av SVF. För primärvården är den största förändringen är kriterierna för välgrundad 
misstanke samt användandet av den nya remissmallen. Där den stora skillnaden anses vara att 
vårdprocessen mer styrd nu än tidigare eftersom det finns vissa saker som måstes göra och vissa 
prover som måste tas. Innan gjorde varje läkare vad denne ansåg bäst medan nu behövs det som ska 
in i mallen göras.  

”Det är inte fråga om att göra nya saker utan att göra det med ny logistik.” (DL1, 160527) 

Samma intryck fås i den specialistvården. När det talas om förändringar är det mest förändringar 
gällande kodning och tidsbokning medan vardagliga arbetsmoment för den enskilda vårdgivaren är 
densamma. I allmänhet verkar det inte spela någon roll om det är en SVF-patient eller inte som 
utreds utan alla tas omhand på samma sätt. 

Överlag verkar det snarare vara det administrativa arbetet som har förändrats än det medicinska. 
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”Jag tror inte att tanken med SVF är att du ska göra någonting utöver det vanliga det är bara att du 
ska göra det inom en viss tidsram. Så har jag uppfattat det. Vi ska inte ändra på vårt sätt att arbeta.” 
(SVL1, 160531) 

6.3 Kriterier för välgrundad misstanke om cancer 
Primärvården, som i det här fallet innebär vårdcentralerna i RÖ, är oftast första instansen och 
ingången till ett SVF. Inom primärvården träffar vårdpersonalen på ett flertal patienter varje dag med 
varierande symptom och sjukdomstillstånd. Patienterna som söker till primärvården har i många fall 
tydliga symptom som ger indikationer på olika sjukdomstillstånd, men det finns även en del otydliga 
och ibland även flertalet svårtolkade symptom. Till de mer ”tydliga symptom” hör till exempel knöl i 
bröstet där misstanke om bröstcancer väcks medan symptom som kraftig viktnedgång eller trötthet 
utgör diffusa symptom som är svåra att urskilja orsaken till. Det finns en komplexitet i den mängd 
symptom och sjukdomar som påträffas i primärvården som gör det svårt för distriktsläkarna att ha 
fullständig koll på alla sjukdomsbilder. Detta gäller i stor utsträckning i arbetet med cancerdiagnoser.  

”En heltidsarbetande distriktsläkare som har hand om 2000 patienter kommer statistiskt träffa en ny 
cancerpatient i månaden. Det är en tumregel. … Man träffar en patient som verkligen visar sig ha en 
cancer men man utreder ju förstås fler.” (DL1, 160527) 

Komplexiteten gör att det inte alltid är enkelt att veta vilka symptom som faktiskt indikerar en 
cancersjukdom. Med de satta kriterierna för alarmsymptom säg det nu vara tydligt vilka som ska 
remitteras vidare för cancerutredning. Det anses även vara positivt att vårdgivarna får en tydlig 
riktlinje för hur patienter som inkommer med alarmsymptom ska utredas. Även om en av riskerna 
med alarmsystemen är att fler patienter än tidigare utreds för en cancersjukdom är den allmänna 
uppfattningen hellre en utredning för mycket än en för lite. 

Två SVF, allvarliga ospecifika symtom och okänd primärtumör, var tidigare svåra att utreda och svåra 
att veta vart patienterna skulle remitteras då det inte är uppenbart vilken typ av cancer det rör sig 
om. I och med att dessa ”diagnoser” fått egna spår måste nu dessa patienter tas omhand och utredas 
på samma villkor som de andra inom SVF-gruppen. Det finns nu bestämda utredningsvägar för dessa 
patienter som gör att utredningen kan komma igång snabbt och förhoppningen är att det ska 
förkorta utredningsförloppet för dessa patienter. 

”De här två senaste [SVF för allvarliga ospecifika symtom och okänd primärtumör] tycker jag äntligen 
för vi har verkligen kämpat med de här patienterna där vi misstänker att det är någonting men det är 
ingen som vill röra vid patienten förrän en diagnos är satt. Ibland har man en dottertumör, en 
metastas någonstans … alla vill ha en diagnos och ingen har känt sig ansvarig för patienten.”  (DL2, 
160607) 

6.4 Information till patienten 
I och med införandet av SVF är det nu meningen att alla patienter som ska ingå i ett SVF ska bli 
informerade om SVF och misstanke om cancersjukdom redan i första instansen. Många patienter 
som rings upp av ESCU säger sig inte ha blivit informerade om SVF trots att remissmallen har en 
tvingande ruta som framhäver att patienten ska informeras om SVF och att det finns en misstanke 
om cancer. Primärvården å andra sidan påpekar att de alltid informerat om vad de tror att det rör sig 
om för sjukdom och hur patientens vårdprocess kan komma att se ut även innan SVF infördes och 
oberoende om vilken sjukdom det rör sig om. Nu informerar distriktsläkarna även om att SVF är ett 
snabbspår och att ESCU kommer ta kontakt via telefon för att boka tider för undersökningar i 
specialistvården.  

Tillsammans med primärvårdsversionerna av SVF finns ett informationsblad som kan delas ut till 
patienter som ska ingå ett SVF. Primärvården använder sig inte av detta i någon större utsträckning 
med de vet att det finns och skulle informationsbladet behövas så skulle det användas men i regel 
delas det inte ut. 
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Koordinatorsköterskorna ringer patienterna och säkerställer under samtalet att patienten förstår att 
det rör sig om en cancerutredning och att denne ska genomgå ett SVF. Eftersom alla patienter rings 
upp får alla samma information där syftet är att de ska känna sig trygga i sin utredning.  

Senare i utredningen är informationen som ges patienterna varierande. Läkarna berättar i allmänhet 
inte om SVF men håller patienten uppdaterad om sin vårdprocess. Inom KSS gruppen är det 
varierande om de pratar med patienten om SVF eller inte. Antingen berättar de om SVF och den 
fortsatta utredningen eller så anser man att det tagits upp tidigare i processen, t ex i samtal med 
ESCU, utelämnar därför informationen om SVF. 

6.5 Standardiserad remiss för primärvården 
Inför införandet av SVF i RÖ togs en ny standardremissmall fram för de olika SVF:en. I första steget 
väljs vilken cancerdiagnos som misstänks och sedan ska information fyllas i om symptom, längd, vikt, 
tagna prover, provsvar, informerat om cancer osv. I mallen finns ett flertal tvingande fält vilket gör 
att det inte går att missa att fylla i något fält i remissen. 

För primärvården i RÖ innefattar arbetet enligt SVF i stor utsträckning användandet 
standardremissen. Remissen är kopplad till det journalsystem som används i regionen, COSMIC. I 
allmänhet fungerar mallen bra och det är lätt att förstå vad som ska fyllas i och att det är smidigt att 
det blir standardiserat. Distriktsläkarna är positiva till införandet av en standardremiss och tycker att 
det är ett bra verktyg. Det anses viktigt att remissen är väl genomtänkt och lättarbetad så den är 
intuitiv och enkel att använda. Risken med en svårarbetad remiss är att det är lätt att bli irriterad och 
istället skicka remissen på det gamla sättet. Annars finns det risk att det tar en massa onödig tid och 
energi. Det är även viktigt att alla känner till remissen, dess utformning och omfattning för att inte 
skapa en onödig överraskning när den väl ska fyllas i. Medvetenheten om att remissen finns ökar 
chansen för att remissen används och fylls i på ett korrekt sätt. Om läkaren inte känner till remissen 
kan det skapa onödig irritation om personen beredd på vad som ska göras. Då finns det en risk att 
remisser går någon annan väg eller hoppas över för att undvika att använda remissen. 

”Sen tror jag att om man vill vinna mark och vinna förtroende så tror jag att det kan vara man ser 
över remissmallarna och frågorna och verkligen funderar och förankrar det inom primärvården. Är 
det här bra frågor eller ska vi tänka på något annat sätt.” (DL2, 160607) 

Det finns en del frågetecken kopplade till remissmallen som skulle behöva redas ut. Alla frågor känns 
inte förankrade i primärvården och för att få SVF att flyta på smidigt vore det bra att få vissa saker 
förklarade för sig exempelvis varför längd och vikt ska tas på alla patienter. Det påtalas även att 
remissen skulle kunna göras annorlunda där information som redan finns i COSMIC skulle kunna 
plockas över i remissen automatiskt för att skapa så smidiga arbetsprocesser som möjligt.  

”Det är lite frågor som uppstår [om remissmallen] vi har ju inte fått någon genomgång av själva 
remissen utan bara processen i stort hur det ser ut.” ”Alltid svårt att ändra invanda rutiner och jag 
tror att det hade kunnat bli ännu bättre om man hade gått igenom det liksom praktiskt så, remiss 
förfarandet. Och framförallt förklarat, för människor stör sig mycket på olika saker som varför det är 
så här och varför så här. Och stället för att sitta på sin kammare och bli ilsken så hade man fått 
bakgrunden till varför vissa frågor är med så tror jag att man hade kunnat få en ännu bättre 
acceptans.” (DL2, 160607) 

På ESCU har man sett att trots införandet av den nya standardremissen är det många som 
fortfarande remitterar enligt den gamla remissen direkt till specialistvården. Distriktsläkarna tror att 
det handlar om gamla vanor och stress i vardagen så det helt enkelt glöms bort att det finns en ny 
remiss. Det har även förekommit att patienter remitterats på det gamla sättet på grund av osäkerhet 
kring hur bråttom det är i ett visst fall eller om patienten ens är aktuell för ett SVF. En av 
distriktsläkarna påpekar att det kan vara bra att förtydliga och påminna om att alla patienter som 
passar in i SVF ska gå den vägen oavsett. Det är inte alltid lätt att komma ihåg i början, även om det 
kanske är självklart om ett par år.  
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”Information är en färskvara. Det är många SVF men per läkare blir det inte så många fall, något fall i 
månaden skulle jag tro att det blir. Det är lätt att i den hektiska vardagen går det någon annan väg 
istället.” (DL2, 160607) 

ESCU är medvetna om att det är ett lärande ute i primärvården. Varje gång en felaktig remiss 
inkommer återkopplas det direkt tillbaka, av koordinatorerna, till remitterande person. 
Återkopplingen ska ses som en påminnelse och enhetens förhoppning är att fler ska hitta rätt 
remissväg tack vare påminnelserna. Eftersom ESCU får in alla remisser kan de skicka ut feedback till 
remittenterna gällande innehåll och kvalitet och på så sätt kan remisserna ständigt förbättras. 

6.6 ESCU:s roll och arbetssätt 
Kunskapen om ESCU är mer utbredd inom KSS gruppen än inom läkargruppen. På frågan om vad 
enheten gör och vilka som jobbar där har alla KSS goda kunskaper medan flera av läkarna har 
grundläggande kunskaper om remissgranskningsfunktionen. På frågan om vad de tycker om ESCU:s 
verksamhet råder det delade meningar. Alla är överens om nyttan av att ha en enhet som är ansvarig 
för att stötta patienten under utredningen, fånga upp sjuka patienter och ge dem anpassad vård och 
till viss del kan granska remisserna och skicka in patienterna i rätt SVF. ESCU kan komma att bli ett 
stöd i arbetet med omhändertagandet för patienterna vilket kommer förbättra patientens 
upplevelser i vårdprocessen. Distriktsläkarna anser att det nu är minskad risk att patienter remitteras 
runt till flera olika enheter under utredningen för att ingen känner ansvar om inte en diagnos är satt. 
Det finns en trygghet i att alla patienter remitteras till samma ställe som sedan ser till att patienterna 
slussas ut i rätt vårdförlopp. Tidigare hände det att patienter hamnade i kläm då de inte visste vad 
som skulle hända här näst.  

6.6.1 Införande av koordinatorsköterskor  
I samband med starten av ESCU infördes rollen som koordinatorsköterskor på enheten. 
Koordinatorsköterskan, som i grunden är sjuksköterska, har i uppgift att agera som stöd för de 
patienter som ska in i cancervården. Koordinatorsköterskorna tar emot remissen som gås igenom 
innan patienten rings upp för att diskutera den information som står i remissen. Samtalet ska både 
ge mer information till vården om patientens sjukdom och skapa en kontakt mellan patienten och 
cancervården. På så sätt har patienterna ett ställe att ställa frågor till som kan hjälpa till med 
praktiska frågor om hur utredningen går till samtidigt som patienten får chansen att ventilera sin oro 
och sina förväntningar. Att ha en vårdkontakt mellan första instans och specialistvården anses ge 
patienterna en bättre chans att förbereda sig inför utredningen och få den hjälp de behöver tidigt i 
vårdprocessen. Rollen är även viktig för de patienter som tidigare kunde hamna i kläm då patienten 
under sin utredning inte kände att de visste ”vart de hörde hemma”. Koordinatorsköterskorna kan nu 
fånga upp dessa patienters oro och hålla dem informerade om utredningen. Alla patienter som ska in 
i cancervården anses nu få bli sedda och informerade innan de går vidare för fortsatt utredning. 
Genom att det finns en öppen telefon till ESCU kan patienterna även ta kontakt med 
koordinatorsköterskorna i ett senare skede om de skulle vilja. Utmaningen i rollen ligger ofta i 
samtalet där det är viktigt att lyssna in patienten för att kunna individanpassa samtalet och 
säkerställa att patienten förstår vad det handlar om. En annan utmaning är att försöka 
individanpassa utredningen där hänsyn även tas till patienter som inte pratar svenska, om patienten 
är multisjuk, allergisk osv. Det kräver att koordinatorsköterskan är påläst både om den enskilda 
patienten och det som kan finnas runt omkring patienten. 

6.6.2 Samtalsmall 
Vid införandet av SVF och ESCU skapades en samtalsmall som koordinatorerna använder vid 
telefonsamtalet till patienten. Samtalsmallen används för att komplettera remissen, som inkommit 
från första instans, och fördjupa kännedomen om den enskilda patienten. Tanken är att det 
koordinatorn pratar med patienten om skrivs ner för vara ett underlag för nästa möte med patienten 
och bidra till ökad kvalitet i det samtalet. På så sätt ska all information om patienten finnas på ett 
ställe så varje ny person i vårdkedjan inte måste fråga samma sak igen. Samtalsmallen anses vara ett 
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bra arbetsredskap men som måste individanpassas efter vem de pratar med och hur samtalet är. 
Samtalsmallen anses ge en bra helhetsbild och för de patienter där det redan finns bra information 
efter besök på t ex vårdcentralen blir samtalet mindre kopplat till mallen. 

”Patienter som kommer in till oss på den rätta remissen på den standardiserade remissen man har 
gjort för den här enheten, då fungerar den jättebra när det är rätt ifyllt. När man har gjort så som 
tanken är att man ska göra det vill säga, sitta med patienten, fylla i den och skicka iväg den.” (KS1, 
160519) 

6.7 Avsättning av tider för SVF-patienter 
Bokningsbara tider för SVF-patienter är en central del av logistiken bakom det snabba 
utredningsförloppet för att snabbt komma igång med cancerutredningen t ex bilddiagnostik, olika 
typer av provsvar, mottagningsbesök på klinik och operationer. Detta kräver att varje enhet själv ser 
över sin produktionsplanering och efter behov avsätter det antal tider som krävs för att täcka det 
antal patienter som går igenom varje SVF. Det finns en strävan mot att alla enheter där det är möjligt 
ska frigöra tider för att snabbt kunna ta emot denna patientgrupp. Frigörandet av tider anses vara en 
av de största förändringarna som kommit med SVF. 

De allra flesta enheter som är berörda av SVF har frigjort tider och arbetar aktivt med 
produktionsplanering. ESCU går i de flesta fall själva in och bokar in SVF-patienter på enheternas 
frigjorda tider i den tidiga delen av utredningsförloppet. Enheterna kan själva boka in patienter på de 
frigjorda tiderna för icke-SVF-patienter om det skulle behövas och om det är inom ett visst 
tidsintervall. På så sätt kan de samordna så de SVF-tider som inte utnyttjas inte går tomma vilket de 
enligt uppgift inte heller brukar göra. Produktionsplaneringen görs genom att titta på statistik över 
hur många tider som borde behövas och planera därefter. 

En av enheterna arbetade sedan tidigare med förbokade tider mot de enheter som behövt det för att 
snabba upp sin verksamhet. Enheten har lediga tider, ofta fasta tider, som de andra enheterna kan 
boka in sina patienter på för att snabbt kunna göra undersökning för de patienter som behöver det. 

En av enheterna använde sig tidigare av frigjorda tider och bokningen skedde då genom ESCU. På 
grund av kapacitetsbrist i kombination med det höga antalet prioriterade patienter fick processen 
avbrytas. Nu skickas remisserna från ESCU direkt till kliniken ”den vanliga vägen” som då gör en egen 
remissgranskning och bokar in sina patienter. Själva säger de att det är en kortsiktig lösning på grund 
av resursbristen och på sikt kommer det gå tillbaka till det nya sättet igen. 

Det har inte alltid varit så lätt för projektledarna att få alla att låta ESCU boka direkt i deras egna 
system. Tilliten finns inte riktigt där vilket syns ibland när ESCU ringer till en enhet där tiderna är 
”slut” men efter samtal med enheten finns det flera tillgängliga tider. De nya strukturerna med 
direktbokning av patienter har i stor utsträckning tagits emot väl men det verkar inte som att alla är 
helt övertygade om att det är en bra idé. Två av motsättningarna är den förtur som ges till SVF-
patienter och att vårdgivarna nu inte själva kan prioritera sina patienter. Att låta alla patienter 
komma in i cancervården på samma villkor är en kärnfråga i SVF men skapar meningsskiljaktigheter i 
verksamheterna då detta ställs mot exempelvis undanträngning av andra patientgrupper. En 
rädslorna från enheternas sida kan även vara att de ska bli överbokade med patienter som i 
slutändan kanske inte visar sig ha cancer och som då inte borde ha förtur.  

”Man måste kunna lita på att patienter som bedöms här på den här enheten där, där kan vi lita på 
att dom patienter de då bokar in är de som ska bokas in. Men det är ju olika lätt att bygga upp den 
tilliten och det beror ju på vilken kultur man har haft på respektive klinik och vilka individer som sitter 
där och så. Så att nej alltså jag tycker att det finns en öppenhet att gå mot detta.” (PL1, 160519) 

SVF handlar om att alla som går in i ett SVF med alarmsymptom för en cancerdiagnos ska erbjudas 
snabb diagnostik. Om enheterna inom specialistvården prioriterar patienterna enligt det traditionella 
arbetssättet kan det bli en undanträngningseffekt mot de patienter som inte blir klassade som 
”tillräckligt akuta”. Att inte prioritera patienter inom SVF-grupperna är en kärnfråga i SVF, men är ett 
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tankesätt som kan vara svårt att acceptera eftersom det går emot vårdens traditionella strukturer. 
Alarmsymptomen inom SVF är framtagna av experter vilket gör att de har hög legitimitet. Enheterna 
måste enligt projektledarna lita på att alarmsymptomen är tillräckligt bra formulerade för att låta alla 
som behöver, få genomgå en cancerutredning.  

En av de verksamhetsövergripande effekter som frigörandet av tider medfört är att det är lättare att 
produktionsplanera nu än tidigare. Eftersom alla cancerpatienter går igenom ESCU går det att se hur 
många som kommer in i systemet, hur många som visar sig ha cancer, vilken diagnos de har osv. På 
så sätt fås en uppfattning om hur flödena ser ut och gör det möjligt att se till att finns tillräckligt med 
resurser tillgängliga inom de olika verksamheterna. På så sätt blir det lättare att nyttja 
produktionsplanering i det dagliga arbetet för att styra verksamheten.  

6.8 KVÅ-kodning och rapportering av ledtider 
Kodningen som görs i SVF används dels för att mäta ledtid som ska ut i kvalitetsregister och för att få 
en överblick över hur patientens utredning ser ut. Mätningen anses dock problematiskt. I en 
förenklad uppdelning kan patienterna delas in i två grupper, de som går igenom ett ”enkelt” 
standardiserat vårdförlopp och de som går igenom ett ”svårdefinierat” standardiserat vårdförlopp. 
Den första patientgruppen är enkel att mäta. Vårdprocessen blir standardiserad och enkel att följa 
eftersom det är tydligt vilken diagnos det rör sig om. 

”Det renodlade är att om man har en knöl i ett bröst så är det uppenbart att det är SVF bröstcancer 
som man ska använda. … innehållet och strukturen och kodningen kommer att fungera dvs man ser 
det som en traditionell process...” (PL2, 160704) 

Den andra patientgruppen kan t ex påbörja sitt SVF långt in i vårdprocessen vilket ofta är fallet för 
patienter med magsäcks- och matstrupscancer. Patienterna kan redan vid misstanke om cancer 
genomgått flertalet undersökningar och utretts under en lång tid när koden för start av SVF sätts. 
Samma sak gäller för de patienter som går mellan olika SVF till exempel om en patient först går in i 
ett SVF för allvarliga ospecifika symtom sedan övergår till SVF okänd primärtumör och avslutas i SVF 
bukspottkörtel. Patienterna har då genomgått ett flertal undersökningar och är långt inne i 
vårdprocessen när SVF startas. Detta anses skapa inhomogena diagnosgrupper som inte kommer att 
vara jämförbara i ett ledtidsperspektiv och som kommer att variera kraftigt beroende på vem som 
remitterar och hur remissrundan går till. Även om det blir en samsyn på hur kodningen ska göras och 
hur remitteringen ska gå till så anses dessa variationer att vara svåra att eliminera. 

KVÅ-kodningen verkar inte alltid göras av läkare och sjuksköterskor utan görs ofta av sekreterare 
eller vårdplanerare. Det anses ibland problematiskt att inte läkarna sätter koderna eftersom det ska 
vara en läkarbedömning som avgör när koderna ska sättas . Något som verkar ha missats i vissa 
läkargrupper. När läkarna inte sätter koderna måste detta göras i efterhand något som kan skapa fel i 
mätningen och som anses skapa variationer i mätpunkterna. Tidigt i införandet av SVF har det dock 
pratats om hur kodningen ska göras på alla enheter. Det som framförallt anses ha varit otydligt är 
vem ska göra kodningen och när de olika mätpunkterna egentligen ska kodas. Det anses vara 
problematiskt om alla gör olika varför det borde vara en nationell jämlikhet i mätningen eller i alla fall 
enhetligt i regionen så de egna mätningarna är jämförbara. 

Även rapportering till kvalitetsregistret anses problematiskt då det i dagsläget är alldeles för 
omständligt att rapportera in i kvalitetsregistret och att det borde lösas på något bättre sätt. En 
koppling mellan journalsystemen och kvalitetsregistret behövs för att systematisera överförandet 
som idag görs via blanketter. Det kan anses vara resursslöseri att läkarna själva sitter och fyller i stor 
del av avdelningens blanketter vilket tar lång tid och är ett mödosamt arbete. Den data som förs in 
skulle kunna användas i den dagliga verksamheten om den kunde fyllas i på ett mer resurseffektivt 
sätt. 

”Om man skulle få en tillförlitlig direktöverföring av data till INCA, då skulle man helt plötsligt kunna 
använda INCA för verksamhetsuppföljning.” (SVL3, 160613) 
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6.9 Rollen som kontaktsjuksköterska (KSS) inom specialistvården 
Kontaktsjuksköterskerollen skiljer sig mellan de olika enheterna. Det finns enheter med lång tradition 
av KSS som därför är väl inarbetat i verksamheten men även de som infört det i samband med SVF. 
För enheten där KSS är nytt har det skett lite förändringar i arbetet tillskillnad från de andra där det 
inte verkar vara någon skillnad alls. Den stora skillnaden för den nya KSS är framförallt i mottagandet 
där alla SVF-patienter får en KSS direkt vid första besök mot tidigare där de oftast inte fick någon 
vårdkontakt.  

”Som det var tidigare då har man känt många gånger att patienten har kommit hit, de har fått sitt 
cancerbesked och så har de bara gått härifrån. Möjligtvis att de har fått något nummer till någon 
kurator kanske … ” (KSS2, 160621) 

Rollen som KSS är framförallt att vara en trygghet för patienterna och svara på frågor vilket gör att 
KSS måste vara påläst på patientens diagnos. Av den anledningen har urologen valt att ha 
specialiserade KSS för sina tre SVF där två KSS är fast placerade på varje diagnos. På de övriga 
enheterna som deltagit i studien finns bara en diagnos som då har en eller två KSS. I det dagliga 
arbetet handlar det mycket om att träffa patienten och lösa de problem som uppstår runt patienten. 

Det finns en utbildning för KSS som två av tre har gått. Kursen har gåtts både av nya och erfarna 
kontaktsjuksköterskor men det finns inget krav på att ha läst kursen för att kunna arbeta som 
kontaktsjuksköterska. Kursen var ett bra stöd för att få en genomgång av vad rollen innebär samtidigt 
som de mer erfarna till viss del har använt kursen för att försäkra sig om att de agerar rätt i sitt 
arbete. 

6.10 Multiprofessionellt och -disciplinärt arbete  
Det multidisciplinära arbetet kan ske både inom och mellan olika enheter. Den allmänna 
uppfattningen är att det formella samarbetet mellan olika enheter inom specialistvården inte 
kommer att öka till följd av införandet av SVF. SVF anses kunna sätta större press på enskilda enheter 
att göra utredningen bra och inom rimlig tid men annars kommer inte arbetssättet att ändras 
nämnvärt. SVF har på sätt och vis gjort att saker ställs på sin spets så att det nu övergår mer åt vad 
som är bäst för patienten, vem som ska göra det så det blir bäst, vad är säkrast osv. Men detta är 
ingen garanti för att något förändras. Det främsta exemplet på detta är MDK där patienten står i 
centrum och flera olika discipliner är med och beslutar om behandlingsrekommendationer. 
Efterfrågan på samarbete kring palliativ vård, rehabilitering och aktiv överrapportering verkar vara 
stor men något som är eftersatt i vården. För att på bästa sätt kunna hjälpa patienterna i deras 
vårdsituation anses det att det behöver det satsas mer på cancerrehabilitering och psykosocialt 
omhändertagande. De allra flesta patienter har mycket som pågår i livet utanför sin cancervård som 
också måste tas om hand under vårdprocessen. Något som skulle kunna stöttas upp av ett ökat 
multiprofessionellt och multidisciplinärt arbete.  

Enheterna själva verkar enligt egen utsago inte heller ha ökat sitt multidisciplinära samarbete inom 
sin verksamhet till följd av SVF. Internt är det många enheter som har gott samarbete mellan olika 
professioner, speciellt mellan läkare och kontaktsjuksköterskor där att medarbetarna hjälper och 
stöttar varandra i svåra fall. En enhet säger sig inte ha multidisciplinärt arbete i någon större 
omfattning, förutom med MDK, då medarbetarna är väldigt specialiserade och arbetar med sitt eget. 
Mycket av arbetet som idag sker på den enheten är individuellt men det efterfrågas mer teamarbete 
kring patienten. Framförallt kring nyinkomna remisser där det anses att fler medarbetare borde vara 
med och granska patienten. Brist på personal och känslan av att ofta få ta alla beslut på egen hand 
anses ge en stress i vardagen. Därför efterfrågas mer team-arbete och möten för att kunna involvera 
varandra mer samt kunna ha en aktiv överrapportering. En annan enhet har ett väletablerat team-
arbete på enheten där de flesta på enheten kan hoppa in i flera olika verksamheter när det behövs. 
Det finns en naturlig rotation mellan olika verksamheter och varje dag arbetar de med nya kollegor. 
Detta beror delvis på bemanningsproblematik men det har alltid har arbetats på det här sättet och 
att det är något de trivs med. Det är högt till tak på enheten och att alla hjälper varandra när det 
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behövs. Det finns inga hierarkier i verksamheten och alla är måna att hjälpa varandra oavsett vart 
man är inom verksamheten eller vilken specialitet det rör sig om. 

”Om man kör en patient, alltså undersöker en patient, och behöver hjälp alltså det är bara att gå till 
en läkare och de är väldigt tillgängliga vår doktorer. Då det är bara att gå och hämta en doktor så 
kommer dom. Så det är ju jättebra.” (SSK1, 160721) 

”Det är ju vi. Det är inte den här lilla gruppen mot den lilla gruppen eller ’Nej vi kan inte hjälpa er för 
vi har inte tid’, det är vi alltså.” (SSK1, 160721) 

6.10.1 Samordning och samarbete i vårdförloppet 
Samordning kring patienten är en viktig del i SVF. Det finns idag flera goda exempel där olika enheter 
samarbetar över stuprörsgränserna men det skulle enligt uppgift behöva öppnas upp mer över 
gränserna och pratas mer om vardagliga frågor. Samordning av vården skulle leda till positiva 
effekter både för patienterna och de egna verksamheterna. SVF ger en bra effekt eftersom det lyfter 
upp nya samarbetsområden vilket gör att enheterna måste ”lyfta blicken” och tänka utanför boxen. 
En av utmaningarna med SVF anses vara att många enheter bara tänker kring den egna 
verksamheten när det kommer till SVF. Istället för att samordna tänker enheterna på hur de själva 
gör och vilka resurser de har. En samsyn med liknande rutiner skulle kunna öppna upp vårdförloppet 
för patienten. Det skulle även kunna underlätta arbetet på de olika avdelningarna. Ett flertal enheter 
har hört av sig till ESCU för att hjälpa till och vill samarbeta kring vårdprocesserna. Projektledarna har 
märkt att de delar många utmaningar med en av de andra enheterna som också har behovet av ett 
bra omhändertagande och hur utredningen sett ut tidigare i förloppet. Därför tycker båda att det är 
viktigt med bra samarbete där man kan lära av varandra och stötta vid behov.  

”Vi har ett jätte jobb i att lära oss samarbeta på ett annat sätt och inte låsa oss i våra stuprör.” (KS1, 
160519) 

”Vi måste ha patienten i fokus och där vi med olika kunskapsområden går in och hjälps åt. Istället för 
att vi flyttar patienten mellan de olika kunskapslådorna. Vi behöver jobba mer i team.” (KS1, 160519) 

En stor fördel som ESCU ser med sitt val av organisation är att de på en övergripande nivå kan titta 
närmare på verksamheterna som jobbar med SVF för att hitta gemensamma utvecklingsområden. På 
så sätt kan enheten identifiera vart i de olika processerna som insatserna behövs som mest och 
samordna dessa. Genom att prioritera och balansera insatserna kan resurserna utnyttjas där de 
behövs bäst istället för att alla olika vårdförlopp ska framhäva sina specifika problem. Tidigt i 
processen insåg projektledarna att alla vårdprocesser inte kommer att kunna prioriteras i alla led i 
utredningsfasen. Ett exempel är hos patologen där alla enheter är beroende av snabba PAD-svaren 
men alla kommer inte kunna få det snabbaste PAD-svaret, där kommer de tvingas att göra 
prioriteringar och hitta andra lösningar för att få det att gå ihop inom alla vårdförlopp. 

Samordningen kring svarstider för röntgen- och provsvar är en del av samordningen som det arbetats 
med vid införandet av de första fem diagnoserna. Överenskommelser har gjorts i flera fall mellan 
specialistenheter och ”stödenheter” som röntgen och patologi för att påskynda diagnostiken. Genom 
att få en garanti på svarstiden kan väntande enhet boka in efterföljande delar i vårdprocessen direkt 
eftersom det finns en garanti om när svaret kommer vara tillgängligt. 

6.10.2 MDK 
Alla intervjuade specialistvårdsläkare och kontaktsjuksköterskor deltar regelbundet i MDK inom de 
cancerspår de arbetar inom.  

Organisation 
Redan innan SVF startades fanns det MDK inom de cancerdiagnoser som de intervjuade arbetar med. 
Grupperna verkar ha hittar arbetsformat som fungerar bra för deras verksamhet där grupperna själva 
har själva fått organisera sina MDK. Strukturen varierar därför mellan de olika grupperna. MDK:erna 
hålls en gång i veckan på samma tid och plats. På mötet samlas läkare, sjuksköterskor och 
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administrativ personal av på förhand utvalda discipliner för att gå igenom patientfall. De flesta är 
nöjda med gruppsammansättningen men inom vissa cancerdiagnoser anser man att det skulle vara 
fördelaktigt att ha med en person från palliativ medicin för att få ett bredare perspektiv framförallt 
när det rör sig om svårt sjuka patienter. 

Patienterna sätts upp på en lista som sedan gås igenom under mötet. Det finns en splittring i om 
huruvida alla patienter ska tas upp på MDK eller inte. Det anses vara resursslöseri att ta upp alla fall 
på MDK. De fall med ”klar utgång” behöver, enligt somliga, inte tas upp då det krävs mycket arbete 
inför MDK som är onödigt om utgången är uppenbar. Det är endast en MDK som tar upp alla fall, 
även alla icke SVF-patienter, medan på de andra är det respektive läkare som själv avgör om 
patienten ska upp eller inte. Förberedelserna inför MDK är omfattade då varje patient ska 
förberedda med bilddiagnostik, provsvar och annan informations som kan vara relevant. I några 
grupper finns det därför ett max antal platser, ca 10, på varje MDK för att säkerställa att underlaget 
är väl förberett.  

Alla MDK:er genomförs i ett rum med bildskärmar där det visas undersökningsbilder och provsvar gås 
igenom. Två av diagnoserna har regionsövergripande MDK där även Jönköping, Kalmar och 
Norrköping deltar via videolänk. I ett av fallen presenterar varje landsting sina egna patienter och i 
den andra presenterar Linköping alla. De flesta MDK har ett fastställt tidsschema där man bestämt en 
turordning på hur patienterna ska tas upp. De regionala MDK har turordning efter olika landsting så 
de får presentera alla sina fall i tur och ordning. En MDK tar även alla speciellt svåra fall är med först 
med ytterligare kompetenser. De MDK som är ”interna” har istället en turordning baserad på de olika 
diagnoserna. I en grupp har en sjuksköterska i uppgift att se till att alla patienter satts upp på listan i 
rätt ordning för att se till att den följer den uppsatta strukturen på mötet. 

Oftast är det röntgenläkaren som förbereder presentationen av patienterna då det är denna person 
som visar bilderna. I ett fall är det ordföranden, som alltid är en onkologläkare, som förbereder 
mötet. En av grupperna har ingen ordförande alls, en grupp alternerar och de övriga tre har alltid 
samma ordförande. 

Arbetssättet med multidisciplinär konferens 
MDK anses vara ett bra forum för att diskutera behandlingsförslag då flera personers tankar och 
kunskap oftast leder till bättre beslut för patienten. Att dessutom samla alla patientfall diskuteras vid 
ett tillfälle anses i många fall spara tid både för personal och patienter. Patienterna behöver så bara 
en läkare som ger behandlingsrekommendationer och läkarna kan titta på flera patienter vid ett 
tillfälle istället för att sprida ut tiden. Trots detta framkommer det att det ibland är bättre att få ta 
egna beslut då det ibland tas andra beslut på MDK än det den enskilde läkaren själv haft i åtanke 
vilket då kan göra det besvärligt att vara ansvarig läkare om man inte tror på den beslutade 
behandlingen. En annan tanke är att det är bra att andra kommer på lösningar som läkaren inte själv 
inte tänkt på.  

”Om vi utnyttjar MDK på rätt sätt så är det ju så mycket kompetens som sitter där och ja tänker att 
ett mer välgrundat beslut går det väl knappast att få, vi utbildar varandra på MDK:n, vi får en 
förståelse för varandras verksamheter och om vi nyttjar det väl så kan vi också dra slutsatser av vad 
som var bra och vad som var dåligt liksom.” (SSK2, 160609) 

”Det här sättet med att en enda doktor ska avgöra allting, är liksom förlegat.” (SVL3, 160613) 

Arbetssättet med videokonferens passar bra för de patienter som finns på andra orter. Tidigare fick 
en patienten som behandlades i Norrköping åka till Linköping för att bli undersökt av en läkare där, 
nu kan det istället tas upp på MDK vilket sparar tid för alla. Det verkar dock finnas en del att jobba 
med i överlämnandet mellan olika enheter efter MDK där det ännu inte finns några bra rutiner för 
hur det ska gå till. 

MDK anses vara en resurskrävande verksamhet. Det kräver mycket personal som ska vara på plats 
och ha hunnit förbereda sig inför varje möte. Även om det kan anses vara tidssparande med MDK så 
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finns det ändå antydningar om att det kan vara resursslöseri att alla sitter med under hela MDK:n och 
att alla inte behöver vara med och tycka till om alla patienter. På de MDK som har uppdelning enligt 
cancerdiagnos kan personalen välja att bara gå på de delar som är relevanta. Å andra sidan kan det 
vara lärorikt att gå på MDK även om det ibland känns som att tiden sitts av om det inte finns några 
egna patienter att bevaka. Ett problem anses vara att det ibland förekommer att patienterna är dåligt 
utredda när de kommer till MDK. Ibland saknas både provsvar och frågeställningar vilket gör det svårt 
att ta bra beslut. Framförallt verkar det uppstå svårigheter de gånger som den ansvariga läkaren inte 
är på plats. Uppfattningen är att det är viktigt att aningen KSS eller ansvarig läkare som träffat 
patienten ska vara med så någon på plats känner patienten och vet vad patienten tycker.  

Diskussionsklimat under den multidisciplinära konferensen 
De flesta tycker att diskussionsklimatet är bra under MDK och att det är en bra dynamik i gruppen. 
Klimatet i en av grupperna beskrivs som öppet men hårt då det finns flera starka viljor med 
egenintressen i den gruppen. Många gånger varierar det vilka personer som går på MDK så 
diskussionen kan variera mycket mellan vilka som är där. Hur man upplever klimatet verkar också 
variera något med vilken ”ställning” man har i rummet. Alla läkare tycker att diskussionsklimatet är 
väldigt öppet medan KSS och SSK, som är mer tillbakadragna, ibland känner av de slitningar som finns 
mellan olika discipliner och personer. KSS upplever dock att de blir lyssnade på om de skulle säga 
något även om de upplever att de sällan får frågor under MDK. 

”Jag har ju en viss auktoritet nu då och då är det ju risk att jag kör över folk så det gäller ju att liksom 
besinna sig och lyssna och verkligen använda instrumentet [MDK] bra då.” (SVL2, 160608) 

”Alla även de yngre läkarna säger vad de tror och tycker faktiskt, vi sköterskor säger inget.” (KSS1, 
160607) 

Det framkommer från en intervju att det lätt för den som är ordförande att styra och att vilseleda de 
andra i rummet. Det är lätt att det blir fel men så kanske ingen vågar säga ifrån så blir det ett felaktigt 
beslut. Det finns även exempel på ordföranden med lång erfarenhet som är auktoritära och som kan 
styra MDK och på så sätt ha stort inflytande över de beslut som tas. 

”Det blir nästan att man alltid lutar sig åt vad säger han, operabel, inte operabel, hur kan vi göra, hur 
ska vi tänka och så.” (KSS3, 160628)  

Kontaktsjuksköterskans roll på den multidisciplinära konferensen 
Det finns inte någon tradition att sjuksköterskorna och då framförallt KSS säger någonting under 
MDK. Upplevelserna från KSS är att de mest sitter av tiden och bara bevakar sina patienters 
intressen. KSS skulle gärna se att deras roll förstärktes under MDK även om det finns åsikter om att 
det redan idag går att komma till tals om man skulle vilja. 

”Det tycker jag är bra, alla kommer till tals om man vill det. Förutom det att det finns ingen tradition 
att KSS säger någonting och det skulle de behöva för det är de som ofta sitter inne med den här 
informationen om hur patienterna egentligen mår just nu.” (SVL3, 160613) 

Överlag skulle en annan attityd behövas om KSS roll på MDK. Det anses finnas flera fördelar med att 
fråga vad sköterskorna tycker, för att få reda på hur patienten mår och vad den har för tankar om sin 
behandling. I dagsläget är forumet inte är upplagt för att sköterskorna ska tycka till utan det tenderar 
att mer att handla om praktiska detaljer. I ett tidigt skede fanns det motsättningar kring att 
sjuksköterskor skulle vara med vid MDK i vissa grupper. En åsikt är att det handlar om att luckra upp 
”revir” som finns kring vissa moment. Den allmänna åsikten verkar dock ändå vara att det strävas 
mot att alla ska våga säga sitt och att det är viktigt att fråga efter alla kompetenser för att se till att 
patienten får en så bra bedömning som möjligt. 

”Sen har vi ju XX sköterskor sitter ju med och många gånger har ju de här [patienterna] kommit via 
dem och sökt för XX och så. De har ju också en kunskap om hur patienten mår och är och ser ut och 
så. Inte i alla fall men i många fall så skulle det ju vara intressant om man släppte fram dem lite mer 
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på arenan och fick en bättre bedömning av personens välbefinnande och performance status. Men 
det klimatet har vi inte.” (SSK2, 160609) 

”Vi kommer nog ha en mer inflytelserik roll framledes.” (KSS2, 160621) 

6.11 Sammanfattning 
Flera av de förändringar som listas nedan fanns redan på några enheter sedan tidigare. Eftersom det 
nu finns krav enligt SVF på att dessa ska finnas på alla enheter listas de för att ge en helhetsbild av 
vad införandet av SVF fört med sig. De generella och övergripande förändringarna som SVF medfört 
är: 

 Tydliga vårdprocesser för varje cancerdiagnos 

 Specificerade symptom och eventuella kriterier för varje SVF 

 Specificerad provtagning och undersökning för varje cancerdiagnos 

 Tydliga ledtidsmål 

 Krav på ”SVF-koordinatorer” i hela vårdprocessen 

 Krav på fast vårdkontakt, ofta kontaktsjuksköterska  

 Krav på individuell vårdplan 

 Beslut som rör vårdprocessen ska tas i samförstånd med patienten 

 Behandlingsrekommendation ska tas fram på en MDK  

 Införande av KVÅ-kodning för mätning av olika steg i vårdförloppet inom SVF 

 Krav på rapportering av ledtider till kvalitetsregister 

6.11.1 Förändringar i primärvården 
Arbetet för primärvårdsläkarna har framförallt ändrats när det kommer till användandet av 
kriterierna för alarmsymptom och remitteringen till ESCU. Nedan följer en lista på vad SVF medfört 
till primärvården.  

Primärvården:  

 har tydliga cancerprocesser som patienterna ska slussas in i 

 har tydliga riktlinjer för vilka symptom som tas hänsyn till för varje SVF 

 har tydliga riktlinjer för vilka undersökningar, provtagningar och bakgrundskontroller som ska 
göras innan remittering 

 informerar och säkerställer att patienten förstår informationen om att det är en utredning 
för misstanke om cancersjukdom, vad ett SVF är, vad som händer härnäst och att patienten 
kommer att bli uppringd av ESCU 

 har tillgång till informationsblad som kan ges till patienten med information om 
utredningsförloppet och SVF 

 fyller i en standardremiss med frågor anpassade efter varje SVF 

 skickar alla remisser, för patienter med misstanke eller välgrundad misstanke om cancer, till 
ESCU 

6.11.2 Förändringar i och med skapandet av Enheten för samordnad 
cancerutredning 

Införandet av SVF har initierat nyskapandet av en organisation som arbetar som en brygga mellan 
primärvården och specialistvården och har blivit ett mellansteg inför patientens besök med 
specialistvården. De förändringar som införandet av ESCU har medfört är att: 

 det finns nu EN given remissingång till cancervården inom SVF och det är ESCU 

 det finns en standardremiss som anpassas efter vilket SVF som misstänks 

 det finns en filterfunktion som avgör vilka patienter som ska ingå i ett SVF och vilket ”SVF-
spår” patienten ska utredas i 

 alla patienter blir uppringda av en koordinatorsjuksköterska 
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 alla patienters journal fylls på med grundläggande information om patienten och dess 
hälsotillstånd 

 alla patienter har möjlighet att ringa ESCU:s jourtelefon vid behov 

 de flesta, målet är alla, patienter bokar in en tid hos specialistvården direkt vid 
telefonkontakten 

 ESCU går direkt in i specialistvårdens bokningssystem och bokar tider 

 ESCU samordnar förberedelserna inför patientens första besök, oftast, på specialistenhet  

 alla patienter ska vara välinformerade om SVF och fortsatt utredning, på grund av 
cancermisstanke, innan de går in i specialistvården 

6.11.3 Förändringar i specialistvården 
För specialistvården är det generellt inte så stor skillnad mot tidigare. Den största förändringen anses 
vara avsättandet av tider och KVÅ-kodningen. 

 Avsätter förbokade tider för SVF-patienter 

 ESCU bokar in patienter för undersökning och/eller provtagning 

 KVÅ-kodning av SVF-patienter 

 Specificerade ledtider mellan olika delar i processen 

 Införandet av kontaktsjuksköterskor/fast vårdkontakt 

 Införandet av MDK (vilka som ska på MDK specificeras i varje SVF) 

 Direktiv för remisshantering 

 Informationsrekommendationer till patienter 

 Ökad patientdelaktighet i vårdprocessen  
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7 Förväntade effekter 

I denna del tas de förväntade effekterna av införandet upp. Effekterna har delats in i effekter på 
patienten, ledtider, jämlikhet och undanträngningseffekter. I effekterna inkluderas och beskrivs även 
möjligheter och risker med SVF. 

7.1 Patientcentrering 
I första hand anses införandet ha effekter på olika sätt för patienten. Både möjligheter och risker 
förväntas där minskning av väntetiderna och ökad jämlikhet i vården är de möjligheter som tros i 
förstahand kommer ges. Bland riskerna är framförallt det faktum att patienter oroas onödan något 
som tros kommer drabba i patienterna.  

7.1.1 Patientbemötande 
Det allmänna intrycket är att omhändertagandet av patienten kommer att bli bättre vid starten av 
vårdprocessen både vad gäller första instans men även efter att patienten remitterats till ESCU. 
Primärvården har tydliga direktiv som förenklar kommunikationen med patienterna samtidigt som de 
vet att patienterna remitteras vidare till ESCU. Ökad kommunikation förväntas ge en större trygghet 
för patienterna samtidigt som primärvården vet att patienterna blir snabbt omhändertagna i nästa 
steg. ESCU fångar upp patienterna och ser deras behov tidigt i utredningen samtidigt som patienten 
tidigt får en trygg kontakt med vården. Ett gott bemötande anses vara en viktig del i vårdprocessen. 
Att ESCU tar snabb kontakt ger primärvården trygghet i att deras patienter tas omhand och får 
påbörja sin utredning inom rimlig tid. Det finns även en tydlighet i vart patienterna kan vända sig om 
de har frågor eller behöver prata med någon.  

Ibland ringer patienter som varit kopplade till enheten tidigare men sedan gått vidare i sin utredning. 
Patienterna vet då ofta inte vart de ska vända sig med sina frågor eller inte får tag i någon längre in i 
verksamheten. De uppger att de känner en trygghet i ESCU då patienten tidigare har haft kontakt och 
fått hjälp därifrån. På så sätt får koordinatorsköterskan försöka hjälpa patienten vidare, något som 
underlättats av de kontaktvägar som skapats med de andra enheterna under införandet av SVF. ESCU 
själva anser att det är bra att patienterna ser enheten som ett stöd då det visar på att dess funktion 
behövs i vården. 

”Omhändertagandet av patienten under utredningsgången kommer att bli så mycket bättre än den 
varit tidigare. I och med att man har den här organisationen [ESCU] med välutbildat duktigt folk som 
följer patienterna igenom.” (SVL3, 160613) 

De enheter som jobbat med KSS tidigare tror inte att det kommer att bli någon skillnad i 
omhändertagandet på den egna enheten. Enheterna är vana med att hantera cancerpatienter sedan 
tidigare så införandet av SVF tillför inget som skulle påverka deras omhändertagande. Den enhet där 
rollen som KSS är ny ser det som en stor fördel för patienterna där de nu får en tydlig fast 
vårdkontakt som kan agera som stöd i vårdprocessen. Det finns även ett behov av att ha andra 
professioner kopplade till enheten för att kunna ge patienten det stöd de behöver från t ex dietist 
eller kurator något i dagsläget uppges saknas på flera enheter. Att skapa ett resurscentrum i någon 
form, dit vårdgivare kan vända sig om de behöver komma i kontakt med andra professioner för olika 
slags cancerrehabilitering, är en lösning som anses skulle underlätta arbetet med att ta hand om hela 
patienten och inte bara dess primära medicinska behov. En av enheterna som har bra stödfunktioner 
på enheten tycker att det bidrar till att underlättar arbetet med att ta hand om alla patientens 
behov. 

”Min allmänna uppfattning är ju att folk tycker att det är bra att man får en kontaktsköterska, att 
man blir omhändertagen, att man har någon att ringa till och att det liksom rullar på.” (SSK2, 
160609) 

Ofta behöver patienterna få prata av sig vilket gör det viktigt att de har någon de kan prata med t ex 
en vårdkontakt som patienten kan ringa vid behov. Kontakten är det som många patienter tycker är 
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viktigast. Patienterna behöver någon att kunna ringa och ställa frågor eller bara prata om sin oro 
med. Ofta är det ovissheten som är patienterna tycker är det värsta.  

Patienternas reaktioner på patientbemötandet från Enheten för samordnad cancervård 
Det har inte gjorts någon formell undersökning för att se vad patienterna tycker om 
omhändertagandet men på det stora hela verkar patienterna nöjda med att bli uppringda av ESCU. 
Patienterna tycker att det är bra att någon ringer upp så de får prata med någon om vad som ska 
hända härnäst i utredningen och att få vara med och boka tider direkt. Det händer även att 
patienterna ringer upp igen efteråt för att visa sin uppskattning. Det händer att patienter blir oroliga 
när de blir uppringda för att de tror att det ska vara något allvarligt men ofta blir de lugna när 
kontaktsjuksköterskan förklarat sitt ärende.  

”Vissa patienter ringer tillbaka och säger att: Jag ville bara säga hur bra det här var.” (KS1, 160519) 

7.1.2 Patientdelaktighet 
Det framkommer tydligt att det anses viktigt att utgå ifrån patientens behov och vilja i 
vårdprocessen. Även om patienten inte alltid vill bestämma själv om sin vård så vill patienterna veta 
vad som händer i sin vårdprocess och hur vårdgivaren tänker i utredningen. I mångt och mycket 
handlar det om att det i slutändan är patienten bestämmer, vårdgivaren ska göra det bästa för 
patienten och försöka få patienten att förstå vad som är bäst för denne ur ett medicinskt perspektiv. 

Patientdelaktigheten verkar framförallt ses som en positiv effekt från ESCU:s synvinkel. 
Tidsbokningen av mottagningsbesök och undersökningar görs tillsammans med patienten. Enligt 
ESCU är det viktigt att tiderna som bokas med specialistvården passar med patientens behov och 
önskemål. Många patienter blir positivt överraskade över att de får vara med och bestämma både tid 
och ibland vart undersökningen ska ske. I och med att patienterna själva väljer tider är 
förhoppningen från vården att antalet av- och ombokningar ska minska samtidigt som ledtiderna på 
så sätt minskas. Det har enligt uppgifter från både ESCU och verksamhetsberättelser redan synts en 
minskning i antalet uteblivna patienter på röntgen. I det gamla traditionella arbetssättet hade första 
lediga tid skickats ut till patienten utan att ta hänsyn till patientens behov och önskemål. Då får 
patienten själv ringa och omboka eller avboka om det skulle behövas.  

”Nu bokar vi in i samförstånd och då har du både kvalitet och ledtid samtidigt.” (KS1, 160519) 

”Patienterna är otroligt nöjda med att få vara med och bestämma, veta vilken tid det är och 
dessutom få styra lite själva.” (KS1, 160519) 

Det händer med jämna mellanrum att bokningen av patienter ibland inte fungerar med SVF. När 
ESCU ringer upp patienter förekommer det att patienter inte vill boka in tider då de ska på semester, 
har sjuka närstående osv. För dessa personer blir förloppet förskjutet men ledtiden inom SVF har 
redan startas vilket resulterar i att det blir en skevhet i mätningen. Patientens behov och önskemål 
kommer alltid först i dessa fall men det ger effekter på ledtiderna i efterhand när mätningarna görs. 
En utmaning är därför hur denna patientgrupp ska hanteras då patienterna inte passar in i ett SVF 
eftersom förskjutningen i tid gör att patienten inte alltid passar in inom ramen för ledtiderna. 

Patientinformation om vårdförloppet 
Uppfattningen om patienternas kunskap om SVF och sin cancerutredning varierar kraftigt. Å ena 
sidan tros patienterna ha kännedom om att de är med i ett SVF och att SVF har fokus på korta 
väntetider mycket tack vare ESCU och den information som ges av KSS. Redan i primärvården ska 
cancermisstanke tas upp med patienten och meningen är att när remissen inkommer till ESCU ska 
patienten vara medveten om att det rör sig om en cancerutredning i ett SVF. Å andra sidan uppges 
det dock att upplevelsen är att det är stor variation mellan olika patienter om hur mycket de vet om 
sin utredning. Eftersom koordinatorsköterskorna ringer och pratar med alla patienter får de en tydlig 
bild av hur mycket patienten vet om sin vårdprocess. 
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”En patient som varit hos distriktsläkare som har varit väldigt tydlig och förklarat bra och där så att 
säga systemet har fungerat, för det finns ju framtaget mycket skriftlig information … man har fått sin 
skriftliga information man har fått gått hem på kammaren och läsa, begrunda och jag ringer. Då 
uppfattar ju vi oftast att det samtalet, den patienten förstår vad det handlar om för någonting och 
vad vi ska göra.” (KS1, 160519) 

Även om primärvården informerar jättebra är det inte alltid säkert att det går att nå fram till alla 
patienter eftersom alla patienter är olika och tar till sig information på olika sätt. Det anses dock 
viktigt för patienten och den fortsatta utredningen att primärvården informerar så patienten vet vad 
som kommer att hända och känner sig trygg i sin vårdprocess. Det påtalas dock att det har upplevts 
en positiv förändring i hur mycket patienterna vet då patienterna nu är mer välinformerade än 
tidigare. Tidigare kunde det komma patienter som inte alls visste varför de skulle till en viss enhet, 
något som nu enligt uppgift knappt förekommer alls inom vissa enheter. Patienterna är i större 
utsträckning bättre förberedda nu än tidigare när de kommer för undersökningar och 
mottagningsbesök.  

”De [patienterna] är välinformerade, de kommer nästan alltid på besöken uteblir nästan aldrig. Det 
har hänt bara ett fåtal fall och då ringer de [enheten] hit [ESCU] och undrar vad är det som har 
hänt...” (KS2, 160826) 

Oro vid besked om misstanke om cancer 
Den allmänna åsikten är att genom att det tidigt i vårdprocessen pratas om cancer skräms en del 
patienter av beskedet. Det faktum att patienterna tidigt får höra talas om cancer kan stressa upp 
patienten i onödan. Både huvud- och halscancer och urologiskcancer utreder många patienter som 
senare inte visar sig ha cancer. Att patienten då tidigt i sin vårdprocess får höra misstanke om cancer 
kan skapa en onödig oro, något som gör det ännu viktigare att misstanken avskrivs eller bekräftas 
snabbt. Resultatet av detta kan annars bli att vårdprocessen känns tuffare för patienten. En positiv 
aspekt anses dock vara att de patienter som senare bekräftas ha en cancerdiagnos får tid att 
bearbeta informationen, något som i slutändan gör många patienter mer mottagliga och delaktiga i 
sin vårdprocess. 

”Jag tror en del blir lite skärrade när de får reda på att de har ett symptom som de kanske inte trodde 
var så farligt så får de höra från någon sköterska att det här måste vi snabba på, det här kan vara 
farligt och då blir de oroliga. Samtidigt så är det många patienter som har sagt att de är tacksamma 
och de är egentligen bara positiva till att de har fått den här möjligheten då va. Att ingå i en lite 
snabbare utredningsväg.” (SVL1, 160531) 

7.1.3 Ökat inflöde av patienter 
Hur patientflödena ser ut är inte bara olika mellan olika enheter men också mellan olika 
cancerdiagnoser inom samma enhet. På vissa enheter har det uppstått en del problematik kring 
patientflödena in på klinikerna. Det handlar dels om ett ökat inflöde av patienter men också om att 
patienter som förr kom in i ett senare skede nu kommer in tidigare i sitt sjukdomsförlopp.  

Vårdgivarna upplever även att det nu kommer in fler patienter än tidigare i vissa vårdförlopp. Detta 
anses delvis bero på de symptomkriterier som finns skrivna i varje SVF och att vissa av dem är för 
öppna. Något som framförallt verkar märkas på ÖNH-klinikerna där de upplever ett ökat inflöde av 
patienter med benigna besvär och virussjukdomar som lett till kapacitetsbrist då ett större antal 
patienter än tidigare ska prioriteras. Samma problematik återfinns inom urologin där endast 1 av 10 
urinblåsepatienter som kommer in för undersökning visar sig ha en cancersjukdom. Denna 
problematik har dock funnits länge och beror inte på införandet av SVF även om det nu innebär att 
alla dessa patienter ska ha en högre prioritet. Tidigare kunde specialistvården prioritera mer i 
remissgranskningen men nu måste alla tas in på samma villkor och utredas oavsett om personen 
tidigt tros ha cancer eller inte. 
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Den ökande andelen remitterade fall kan bero på att primärvården blivit mer uppmärksamma på 
vilka patienter de ska remittera vidare i och med införandet av SVF. Ibland innebär det att i fall där 
primärvården tidigare väntat med att remittera in patienter nu remitterar tidigare till 
specialistvården. Detta är fallet inom prostatacancer där alla patienter förr eller senare kommit in i 
specialistvården men att fler nu kommer tidigt i sitt sjukdomsförlopp. Även om det är positivt att fler 
patienter nu fångas upp i en vårdprocess tidigare så kan det leda till kapacitetsproblem hos 
enheterna. Eftersom det upplevs vara resursbrist framförallt gällande personal innan införandet tros 
detta ge ännu större påfrestningar på de verksamheter som haft det tufft tidigare.  

En fördel som SVF för med sig är att den andel cancerpatienter som tidigare kom ifrån 
specialistvården nu ska komma direkt ifrån den gemensamma ingången. På så sätt skulle antalet 
besök kunna samordnas och minskas då fler får rätt undersökning direkt. En positiv effekt anses vara 
att resurserna kommer kunna användas bättre än i dagsläget där exempelvis utrustning som 
egentligen ska användas för uppföljning av behandling istället används för enklare undersökningar 
och uppföljningar. 

Det finns även patienter som trots att de har cancer och uppfyller kriterierna för SVF hamnar i 
sidospår i vården. Två av enheterna berättar att de tar in patienter som kommer från kontroller eller 
remitteras från andra specialistvårdsenheter och låter dem gå den ”vanliga vägen istället för genom 
SVF”. I dessa fall försöker de att påskynda processen även om det inte alltid är möjligt att få det att 
gå lika snabbt som i SVF vilket kan skapa fördröjningar i utredningen och även leda till 
undanträngningar av denna patientgrupp.  

”Det är viktigt i den här SVF-processen att man förstår att alla patienter inte platsar i ett SVF.” (SSK2, 
160609) 

7.2 Ledtider 
Den allmänna uppfattningen verkar vara att ledtiderna kommer att förkortas tack vare SVF även om 
det än så länge inte verkar upplevas vara någon större skillnad än innan införandet. Det framhålls 
även att det är bra ur ett medicinskt syfte att minska ledtiderna. 

”I grund och botten positiv till det faktiskt, jag tror egentligen i genomsnitt så kommer det nog 
patienterna till godo att man snabbar på. Att man har ett strukturerat arbetssätt till att utreda 
potentiellt allvarliga symptom eller tecken.” (SVL1, 160531) 

Det sägs även vara synd att det är så mycket fokus på ledtider i SVF när det även finns andra saker i 
vårdprocessen som är viktiga. Det går inte bara att se till väntetider då det psykologiska är också en 
del av kvaliteten. Omhändertagandet i processen anses vara minst lika viktig som ledtiderna.  

På frågan om det finns några utmaningar på enheten där de intervjuade arbetar svarar två att de har 
långa ledtider, svårigheter att få in patienterna i tid och att få till tillräckligt med tider. Arbetet med 
att försöka reducera ledtiderna är därför är det inget nytt för dessa enheter men att det varit ett 
svårt arbete. Inom specialistvården tar de flesta upp att de processer som kräver patologisk-
anatomisk diagnos svar (PAD-svar) har långa ledtider. Väntetiden på svaren är lång vilket gör att 
ledtidsmålen inte nås. Ledtiderna kring just provsvar och undersökningar är något som anses vara en 
stor utmaning från många enheters sida. Patologi och radiologi arbetar med att omstrukturera 
verksamheterna för att korta ledtiderna men framhåller att det inte kommer att gå att minska 
ledtiden för alla patientgrupper. Det kommer att kunna ske förändringar i ledtiderna men det troliga 
är ändå att det kommer vara svårt att hålla ledtiden för alla patientgrupper. ÖNH tycker att det går 
bra att hålla sina ledtider mycket tack vare att det nu är tydligt vad patienten söker för och vilka 
besvär denne har. 

Nackdelar med att använda ledtiden som kvalitetsverktyg är att det som inte framgår är om 
väntetiderna blir kortare för SVF-patienter men inte för andra patientgrupper. Det samma gäller med 
de patienter som kommer in snabbt tack vare SVF. Både huvud-och halscancer och prostatacancer 
anser att det blir skevt när det ska gå så snabbt för patienter där en specialist direkt kan se att det 
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inte är bråttom, vilket då skapar en undanträngning för patienter som behöver vården bättre och där 
det är viktigt att väntetiderna kortas ner. Det finns även en skevhet i att själva utredningsförloppet 
ska gå så snabbt men sedan kan patienten få vänta lång tid på sin behandling. Hela förloppet borde 
tillses och inte bara fram till start av första behandling. 

”Nej, det är bara det att det i ena änden ska gå så himla fort och sidan sitter jag där med min 
cancerdiagnos, men sen då? Då är det ju inte bråttom fast det tycker ju jag som patient att det är 
minst lika bråttom att komma igång med behandling.” (KSS1, 160607) 

Snabba ledtider anses vara bra ur ett medicinskt syfte för att förbättra utfallet av behandlingen och 
öka överlevnaden. Det snabba förloppet är dock inte alltid bra ur patientens perspektiv då det är 
individuellt om patienten vill att det ska gå snabbt eller inte. De flesta vill hinna bearbeta beskedet 
och inte stressas fram utan att vara redo. Problematiken finns även kring äldre multisjuka patienter 
som behöver ta ställning till om de vill och kan gå igenom en cancerutredning. Det är inte i alla fall 
patienten är villig att genomgå en lång och krävande utredning varpå patienten själv kan ta beslutet 
att avstå. Ett beslut som kan vara svårt och kräva eftertanke för att komma fram till. Likaså så finns 
det problem om resten av vårdprocessen inte går lika snabbt som utredningen. 

”Jag kan förstå grundtanken i det hela, om jag hade en cancersjukdom skulle jag vilja komma in 
snabbt. Men det går lite för snabbt ibland och så länge vi inte har ordning på hela processen så får 
man sin diagnos, det går blixtsnabbt och sedan är det tvärstopp för då blir det köer till behandling.” 
”Nej, det är bara det att det i ena änden ska gå så himla fort och sidan sitter jag där med min 
cancerdiagnos, men sen då? Då är det ju inte bråttom fast det tycker ju jag som patient att det är 
minst lika bråttom att komma igång med behandling.” (KSS1, 160607) 

Det finns dock tankar om att ledtiderna kanske inte är lika viktiga för patienten om den bara hela 
tiden hålls uppdaterad om utredningsförloppet. Det resoneras kring att det patienterna kanske 
egentligen behöver är med delaktighet i vårdprocessen där upplevelsen för patienten förbättras om 
denne hålls informerad om sin utredning. 

”Om vi skulle arbeta på annorlunda sätt, vilket man kommer att göra i den här SVF-organisationen, 
dvs att patienten kommer att få reda på, alltid, när de går ut från ett steg så får du reda på när och 
var och hur nästa steg är. Då tror inte jag att det är så jätte viktigt psykologiskt heller om det dröjer 
två eller fyra veckor.” (SVL3, 160613) 

Som nämnts tidigare har reducering av ledtider inte varit något initialt mål i RÖ utan projektledarna 
anser att arbetet med att reducera ledtiderna kan börja först när det finns en bra grund och alla 
vårdgivare har fått kontroll över sina patientgrupper. Det ses också som en risk att om det blir för 
stort fokus på bara ledtider så kan kvaliteten försämras i jakten på att förkorta väntetiderna.   

”… vi har ju försökt att inte lägga så mycket fokus på tid utan mer fokus på att hitta den här tilliten, 
bygga någon systematik som blir hållbar för att sen börja skruva på tiderna. För annars blir risken att 
ju mer pressat ett system blir desto fler patienter tränger vi undan liksom att den där kan vänta och 
det där är nog inget SVF eller hur man nu hanterar. Att man försöker bara få fram några få snabbt. 
Men där har ju våran ambition varit och är att bygga en cancervård som inte bara är för de som ska 
gå snabbt och enkelt utan det ska vara för alla. Och det är ju den här undanträngningsrisken som 
finns med SVF.” (PL1, 160519) 

Projektledarna är dock medvetna om att det finns motsättningar kring nedprioriteringen av ledtider. 
Trots detta ångrar de inte sin strategi.  

”… att vi håller fast vid att vi tror inte att tiden är det viktigaste för alla, den är viktig, men vi måste 
liksom hitta annat för bara jagar vi tid så kommer vi inte nå ända fram.” (PL1, 160519) 

7.3 Jämlik vård 
Istället för att titta på ledtiderna har framförallt lite mer mjuka värden som jämlikhet tillsammans 
med omhändertagande stått i centrum vid införandet i RÖ. Projektledarna har försökt skapa en 
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organisation som ska ta hand om alla patienter på samma villkor. Detta gäller inte minst för de 
patienter som enligt det gamla systemet blivit klassade som icke-akuta och fått vänta till fördel för, i 
det här fallet, SVF-patienter. Det anses kunna skapa en risk för undanträngningseffekter inom SVF-
patientgruppen om inte även de patienter, som efter utredning inte visar sig ha cancer, fångas upp. 
Hos ESCU tas patienter med alla alarmsymptom in oavsett om det verkar vara akut eller inte. På så 
sätt bortprioriteras inte patienter inom SVF-gruppen. Om inte alla patienter tas omhand riskerar det 
att bli samma arbetssätt nu som tidigare där patienter prioriteras och undanträngningen är ett 
faktum. ESCU skapar en långsiktigt hållbar lösning för omhändertagandet som anses vara svår att 
lösa utan den här typen av organisation.  

”Jag tror i alla fall egentligen inte, om man ska vinna – om man ska bygga det här långsiktigt och 
över tid så tror jag att man måste bygga in de mjuka värdena. Det är ju också det som patienterna 
säger, sen vill de att det ska gå fort också.” (PL1, 160519) 

Ett av målen med enhetens arbete är att försöka öka jämlikheten i cancervården. Genom att alla 
patienter rings upp och dennes behov och önskemål tas hänsyn till kan patienter som är gamla, sjuka, 
behöver tolk, har handikapp osv få den hjälp de behöver tidigt i vårdprocessen samtidigt som alla ges 
samma chans till god vård. ESCU får in många väldigt sjuka patienter som tidigare blivit undanträngda 
av systemet då de inte haft någon klar misstänkt cancerdiagnos. Många patienter har fått vänta länge 
på sina utredningar och under tiden blir de bara sjukare. Organisationen i ESCU gör det lätt att 
snabbt fånga upp dessa patienter och få igång utredningen samtidigt som patienten kan ges 
nödvändigt stöd under tiden.  

”SVF i all ära är jättebra, det är bra att man försöker göra lika, att man på något sätt bestämmer att 
såhär ska man göra, såhär ska det utredas osv. Det tror jag är jättebra och jag tror att det är jättebra 
att man sätter tider på det och att man sätter press på systemet i det här med förbokningsbara tider, 
man ska inte behöva tappas mellan [stolarna] utan du ska hela tiden veta vad nästa steg blir. Det tror 
jag är jättebra.” (KS1, 160519) 

7.4 Undanträngningseffekter 
Det finns en enighet kring att SVF i någon utsträckning kommer att föra med sig 
undanträngningseffekter. Även om grundinställningen till SVF är positiv finns det även motsättningar 
till SVF. De största motsättningarna anses vara de undanträngningseffekter som kan uppstå, hur 
införandet ska genomföras och farhågor kring att utredningen kommer gå för snabbt så patienterna 
inte hinner bearbeta sina diagnosbesked innan de går vidare i sin vårdprocess.  

I första hand tros undanträngningseffekterna leda till längre väntetider för andra patientgrupper. SVF 
är ett snabbspår och ger en prioritet framför andra patientgrupper. De patienter som inte utreds för 
cancer som ska dela på samma resurser i specialistvården kan få vänta längre för att släppa fram SVF 
patienter. Även patienter som har en cancersjukdom men som inte passar in i något av kriterierna för 
SVF kan drabbas och bli undanträngda av SVF patienterna.  

På två håll har enheterna redan märkt av undanträngning i sin nuvarande verksamhet. För både 
urinblåsepatienter och prostatapatienter har man redan sett undanträngningar. Hos prostata är det 
framförallt återbesöken som blir undanträngda. Inom urinblåsa är ungefär hälften av patienterna inte 
med i ett SVF och där är känslan att de med mer godartade symptom prioriteras bort framför de som 
ingår i ett SVF. Eftersom det dessutom är så få av de som undersöks för cancer i urinblåsan som 
sedan får en cancerdiagnos upplevs det ibland att den här processen rycker undan resurser från 
andra patienter som skulle ha behövt vården bättre än de som nu nyttjar det. Även ÖNH-kliniken 
känner av undanträngningarna men där är det läkar- och mottagningsbesök för andra patientgrupper 
som undanträngs. Undanträngningseffekterna kan exempelvis komma av underkapaciteten som 
ökande patientflöden kan skapa. Verksamheten måste då kanske dras ner inom vissa områden i 
förmån för andra verksamheter, vilket gör att vissa patienter får vänta längre. 
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Eftersom flertalet av de som undersöks inte visar sig ha cancer finns tankar kring att de som faktiskt 
visar sig ha cancer borde prioriteras högre. Patienterna bokas dock oftast in på samma villkor i 
produktionsplaneringen eftersom att det på förhand inte går att säga vilka som har cancer eller inte 
och patienten är lika oroad för provsvaret oavsett utfall. 

”Men det är klart att om resurser läggs åt ett håll när man ska snabba upp både röntgentider och en 
det ena och en det andra så måste ju någon annan bli lidande i någon annan grupp för att tiderna är 
ju dom samma. Sen kan man ju alltid jobba effektivare visst men så visst måste det bli någon 
undanträngningseffekt.” (KSS1, 160607) 

Det framkommer att det kan vara lättare att arbeta emot undanträngningseffekten så länge det inte 
finns några ekonomiska incitament för att nå ledtiderna inom SVF. Däremot om pengar kopplas till 
det hela kommer det vara svårt att inte prioritera denna patientgrupp. 

7.5 Kommunikation mellan primärvård och Enheten för samordnad 
cancerutredning 

Som en följa av SVF har kommunikationen till viss del ökat mellan de olika verksamheterna. Ett 
exempel är mellan primärvården och ESCU där kommunikationen ökat både i och med de 
verksamhetsdialoger som förts men även genom direktkontakt mellan de olika parterna. Denna 
kontakt vill primärvården förstärka och trots att det inte skett någon formell återkoppling mellan 
primärvården och projektledarna något som primärvården efterfrågar när det gäller remissmallen. 
Framförallt finns det intresse av att få diskutera innehållet och upplägget på remissen både för att se 
till att den passar båda parter och för att få veta mer om varför den ser ut som den gör då det i 
dagsläget inte är uppenbart varför alla frågor finns med. 

Projektledarna gör uppföljningsbesök ute i verksamheterna på efterfrågan, även om det inte sker 
speciellt ofta. I dagsläget är det vanligare att primärvårdsläkare ringer direkt in till enheten med 
frågor och återkoppling. Några distriktsläkare har hört av sig med frågor, funderingar och feedback 
som enheten sedan har använt i kommunikationen mot primärvården. Även om det inte sker lika 
mycket direktkontakt med primärvården nu som vid starten av SVF vill ESCU finnas där som stöd för 
primärvården med målet att vara en trygghet och vara tillgänglig när det behövs. 

Projektledarna får ibland förfrågningar utifrån om att delta vid olika träffar för att berätta om vad 
som händer inom SVF. Eftersom RÖ valt att organisera sig annorlunda tror de själva att de kommer 
behöva ha en fortsatt dialog med exempelvis primärvården för att fortsätta följa upp arbetet. 
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8 Kontextens betydelse för SVF 

I denna del behandlas delar av den kontext som SVF finns i, där fokus ligger på de inre strukturerna i 
RÖ:s organisation. Även IT-system tas upp som är en central del i vårdens arbete med bland annat 
journalföring och tidsbokning. 

8.1 Organisationsstruktur inom RÖ 
Det har gjorts många olika försök till samordning genom åren, flera av dem lyckade vilket MDK och 
ronder är exempel på. En rond är en multidisciplinär form av medicinsk bedömning i grupp, likt MDK, 
där vårdgivare från olika områden samlas för att diskutera patienters vård. Det har dock vid flera 
tillfällen visat sig svårt att genomföra samordningar, delvis anses detta bero på de inre strukturer 
som finns i vården. Vården är idag uppdelad så varje medicinskt område är ett eget ”stuprör” något 
som tycks ha skapat ”murar” mellan olika enheter. Samarbeten försvåras av att varje stuprör har 
egna arbetssätt och traditioner. Skillnaderna är ibland så stora att det är svårt att komma överens. 

”Men jag tror att man måste bygga mer struktur kring det här som jag tror egentligen väldigt många 
vill. Och du nämnde ju själv det här med XX och XX och vi ser det samma inom XX och XX. Men min 
uppfattning är att man vill men man förmår inte. Och det handlar ju inte om att man egentligen inte 
förmår men det kräver så mycket och det blir lätt att man kommer i kontroverser i synsätt och kring 
pengar omkring lokaler [osv]. Så det krävs så mycket mer än man tror. Intentionen finns men det 
kräver mycket mer än man tror.” (PL1, 160519) 

Stuprören är något som ofta nämns när det talas om samarbeten så det är uppenbart att det finns en 
medvetenhet om problematiken kring detta i vardagen. Idag skickas patienterna mellan olika enheter 
utan någon vidare samordning. Strukturen verkar på flera håll ha skapat en ”vi och dem” mentalitet 
där det är lätt att egenintressen bevakas och det är lätt att endast fokusera på den egna 
verksamheten. Många gånger blir enheterna fast i tänket om sitt eget och tänker inte på helheten 
och vårdgivare tycker sig stöta på problematik både inom och mellan olika enheter till följd av dessa 
strukturer. Många gånger anser de att problemen hade kunnat lösas om enheterna bara sett förbi 
stuprören. Det framkommer att fokus borde vara på patienten som de olika vårdgivarna samarbetar 
kring ”istället för att flytta patienten mellan de olika kunskapslådorna.” Dessa strukturer anses även 
ha skapat en obalans i cancervården då vissa diagnosgrupper har haft stort fokus under en längre tid 
och undanträngt andra diagnosgrupper. Strukturen anses göra att många värnar som sina 
egenintressen där de egna behoven hela tiden framhålls.  

En annan åsikt är att dessa strukturer förstärks av att ekonomin är det som styr hur verksamheterna 
sköts. De medel som utdelas är bundna till strukturen vilket anses leda till att det är lätt att se till den 
egna verksamheten först, eftersom man kan känna sig ekonomiskt bakbunden då det inte alltid finns 
resurser att satsa på förändringar och utveckling. Då ingen specifik enhet äger vårdprocessen och tar 
övergripande ansvar för den är inte heller tydligt vart resurser ska tas ifrån. Det blir då lätt att varje 
enhet tittar på sin egen funktion i processen för att se vad som kan göras just där. Av den 
anledningen är det svårt att göra några stora förändringar då det kan vara svårt att få till de resurser 
som behövs. 

Trots detta efterfrågas mer samarbeten och gränsöverskridande kommunikation från flera enheter 
något som framförallt tros skulle gynna patienterna vars upplevelse av vården då skulle kunna bli 
mer ”sömlös”. 

”Borde tänka om i cancervården och sluta tänka i stuprör. Ha en sammanhållen cancersjukvård där 
varje patient i varje enskilt tillfälle träffar den som är ändamålsenlig för patienten. Utan att patienten 
uppfattar att man går kanske mellan olika specialiteter eller så dvs att vi skulle jobba på samma ställe 
och skulle patienten behöva träffa en onkolog så träffar den en onkolog och skulle den träffa en 
sjuksköterska så gör den det … .” (SVL3, 160613) 
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Projektledarna har sett flertalet samarbetsområden under införandet men tycker att det hämmas av 
att enheterna inte öppnar upp sig för varandra. De anser att det skulle underlätta om enheterna 
vågar öppna sig och berätta vilka problem de har eller om de behöver hjälp. Det blir desto svårare i 
de fall där kommunikationen brister eller där enheten inte litar på den andra parten. En aspekt där 
detta blivit tydligt är bokningen av patienter, där det från flera håll finns åsikter om att varje enhet, 
precis som tidigare, borde få möjlighet att prioritera patienterna så de som troligast har cancer får 
komma in först. Nu får alla som ingår i ett SVF förtur något som inte alltid anses vara en bra idé. 
Enheternas motsättning sägs vara att ESCU inte alltid kan se vilka patienter som det är bråttom för 
medans någon som är mer erfaren direkt skulle kunna se direkt att patienten kan vänta.  

”Men det här handlar om att man måste lita på, om tillit. Man måste kunna lita på att ’patienter som 
bedöms här på den här enheten [ESCU], där kan vi lita på att dom patienter de då bokar in är de som 
ska bokas in’.” (PL1, 160519) 

En förändring som delvis anses komma av införandet av SVF är att förståelsen för varandras 
verksamheter ökar. Både radiologi och patologi har upplevt en förändring i hur de andra enheterna 
ser på deras verksamheter och de ses nu inte i lika stor utsträckning endast som en stödfunktion. 
Vilket ofta varit fallet tidigare. Dessa discipliner efterfrågas nu även i andra sammanhang som ronder, 
MDK eller andra delar där helhetsbilden av patienten behöver breddas. Bristen på kunskap om andra 
enheter anses ibland ha försvårat samarbeten och överenskommelser då det blivit missförstånd och 
slitningar mellan grupperna. Intrycket är dock att ju mer samarbeten som görs desto mer förståelse 
får enheterna för varandra och desto mer öppnas verksamheterna upp. Enheterna behöver sluta 
skylla på varandra när det uppstår problem och istället fokusera på att utveckla den egna 
verksamheten, börja kommunicera sinsemellan när problem uppstår och öppna upp sig om vilka 
utmaningar som finns i den egna verksamheten.  

Inom de olika enheterna upplever vissa också att det finns en hierarki, ibland osynlig, som bygger på 
uppifrån och ner principen, ”det ska gå i linjen.” Tankar finns om att dessa hierarkier till viss del 
behöver slätas ut för att kunna förändra verksamheten. En åsikt är att ledningsstrukturen borde 
sättas efter hur verksamheten ska se ut och inte tvärt om. Även informationsspridningen kan ibland 
förhindras av att allt ska gå i linjen. Inne i verksamheten anses det även att det finns en svårighet i att 
jobba över gränserna på grund av de hierarkiska strukturerna. Den tydliga specialiseringen i delar av 
verksamheten gör också att det blir längre avstånd mellan medarbetarna, något som upplevs 
försvårar samarbeten då det är svårt att hålla koll på de andras verksamheter. Hierarkierna har också 
till viss del upplevts under MDK då det är lätt att auktoritära personer medvetet eller omedvetet styr 
diskussionerna. 

8.2 Användning av IT-system 
IT-systemen anses skapa en problematik i vardagen för vårdgivarna. Dagens journalsystem är 
uppbyggda så varje vårdgivare jobbar mot sin egen enhets datasystem varpå data i första hand 
sparas inom den egna verksamheten. Det vill säga, vill en vårdgivare hitta information om en patient 
kan den informationen vara låst till en viss enhet om inte den som lagt upp informationen valt att alla 
ska kunna se den. Detta gör att det inte alltid är möjligt att följa hela patientens vårdprocess på ett 
ställe utan det kräver att personen klickar sig in på enhetens eller läkarens egna anteckningar. Om 
inte behörighet för att se informationen så är informationen dold för andra vårdgivare. Problemet 
anses vara att det till exempel inte går att få insyn i hur enskilda patienters hela vårdbild ser ut, vilka 
patientflöden som finns på enheten eller hur tillgängligheten ser ut inom andras verksamheter. I och 
med att alla enheter inte heller arbetar i COSMIC skapar det också svårigheter kring att se vilka 
patientflöden som kommer att komma in till respektive verksamhet och vilka tjänster som kommer 
efterfrågas. Om patientinformationen fanns tillgänglig skulle det vara lättare att följa patientens 
vårdprocess för att kunna se vad patienten gjort och vad som ska hända i framtiden. På så sätt skulle 
det vara möjligt att i förväg planera in patienten för nästa steg i utredningen. 
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Detta är något som koordinatorsköterskorna på ESCU stöter på i sitt dagliga arbete. Själva bokningen 
av patienter anses inte vara speciellt svår men i dagsläget är det krångligt då det är flera separata 
system som bokningen sker i. Varje enhet i specialistvården har sitt eget bokningssystem med 
särskild behörighet vilket innebär att koordinatorn måste logga in på flera ställen och dessutom 
ibland måste dubbeldokumentera i flera IT-system parallellt.  

”Det tar 1/3 av tiden att ringa och prata och 2/3 på administration.” (KS1, 160519) 

”Bygga upp ett IT-system som vänligare emot oss som enklare att jobba med. Jag tror att jag gör 75 
klick för att boka EN patient. Det hade jag kunnat tänka mig att bli av med ett par stycken faktiskt. En 
enklare översikt, … där vi kan följa processerna enklare för varje enskild patient.” (KS1, 160519) 

Primärvården tycker inte att IT-systemen utnyttjas tillräckligt. Det skulle underlätta det dagliga 
arbetet om det automatiskt gick beställningar på prover och undersökningar från remissen eller att 
remissen kunde skriva ut relevant information som till exempel informationsblad att dela ut till 
patienterna. I dagsläget är det många olika program och system som ska användas för varje enskild 
patient. Det administrativa tar upp mycket tid som läkaren skulle kunna lägga på andra saker som att 
svara på frågor från patienterna. 

”Jag tror att det går att göra saker mycket enklare, mycket smidigare och att istället kunna lägga 
tiden på läkarsaker.” … ”Skriva ut lappen till patienten blir ytterligare ett moment och jag har inte tid 
att gå in och leta.” (DL2, 160607)  

Det är i dagsläget inte heller möjligt att skicka kallelser via mail eller på andra språk något som anses 
skulle kunna vara till stor hjälp för de patienter som vill få sin information på andra sätt än det 
traditionella. 
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9. Diskussion 

I första delen av kapitlet diskuteras den valda metoden och dess inverkan på slutresultatet. I den 
andra delen diskuteras studiens resultat utifrån den teoretiska referensramen. Diskussionen är 
uppdelad efter de tre frågeställningarna om underlättande och försvårande förklaringsfaktorer, 
möjligheter och risker samt förbättringsområden. 

9.1 Metoddiskussion 
Att författarens bakgrund är inom ett annat område än hälso- och sjukvården har troligtvis påverkat 
på studiens slutresultat. Eftersom författarens kunskap inom området är begränsad fick mycket 
kunskap om hur vården fungerar samlas in för att ge författaren en klarare bild av studieobjektet. Att 
författaren inte har kännedom om den kultur och de traditioner som finns inom vården gör att 
information kan ha missats eller ha tolkats på ett sätt som en person med tidigare erfarenhet och 
kunskap inom området tolkat annorlunda. Bristen på kunskap kan även ha gjort att följdfrågor 
missats under intervjuerna eftersom det kan vara svårt att förstå vad som beskrivs om man inte är 
insatt i ämnet. För att lättare lära känna organisationen och dess inre strukturer hade författaren 
kunnat vara på plats mer i studiemiljön för att vara en mer aktiv aktör i processen. Det finns både 
fördelar och nackdelar med att vara med mer i den dagliga verksamheten. Fördelarna är att 
författaren kan utöka sin kunskap om vården i sig samtidigt som mer informell data kan samlats in. 
Nackdelen är att det är lättare att färgas av omgivningen och att börja ”ta saker för givna” vilket kan 
göra att objektiviteten i studien minskas. Genom att inte vara en del av verksamheten kan studien 
genomföras med ett öppet synsätt och utan förutfattade meningar. På så sätt påverkas inte 
intervjufrågorna av författarens synsätt utan gör att intervjuobjektens svar inte påverkats av 
författarens förutfattade tankar. På så sätt ökar svarens validitet. 

Även om författaren haft ringa kunskaper om vården så har författarens kunskaper om processer och 
kvalitetsutveckling varit till nytta i projektet. Kunskaperna har varit användbara under studien 
eftersom fokus i studien varit på dessa områden snarare än vården som sådan. 

Vid val av intervjuobjekt var målet att framförallt få tag i vårdgivare kopplade till de tre valda 
cancerdiagnoserna huvud- och halscancer, magsäck- och matstrupcancer och prostatacancer. På 
flera avdelningar avböjdes förfrågan både från verksamhetschefer och enskilda vårdgivare på grund 
av semestrar och resursbrist varpå författaren ombads att återkomma senare under hösten. Detta 
resulterade i att vårdgivare även från andra flöden tillfrågades för att få ihop en bra bredd på 
kompetensen. Hade urvalet varit mer specificerat till de olika diagnoserna hade det varit möjligt att 
analysera både varje vårdförlopp för sig och göra en generell analys av implementeringen. På så sätt 
hade det varit möjligt att göra en djupare analys och samla in mer specifik kunskap om hur 
implementeringen gått till i olika delar av vården. Efter intervjuerna var det svårt att säga något 
specifikt om implementeringen i de olika vårdförloppen eftersom det var för få personer som 
intervjuats som tillhörde samma vårdförlopp. Resultatet är därför en mer generell analys av 
implementeringen i olika delar av vårdförloppet. Fler intervjuer både inom primärvård och 
specialistvården hade också kunna bredda bilden och tydliggjort om bilden som framkommit från 
intervjuerna är den riktiga. 

Att välja att till stor del intervjua vårdgivare som arbetar medicinskt i vårdförloppet visade sig också 
påverka utfallet av vilken data som kunde samlas in. Personerna som arbetar i de olika vårdflödena 
var i hög utsträckning inte med och implementerade SVF eller hade ännu inte startat 
implementeringen fullt ut. Vårdgivarna hade därför ringa kunskaper om vilka förändringar som gjorts 
eller skulle göras i vårdförloppet. Då det också visade sig att många av de förändringar som gjordes 
var administrativa, exempelvis införandet av KVÅ-kodning eller produktionsplanering för frigörandet 
av tider, märkte inte heller alla vårdgivare av de förändringar som skett som inte var kopplade till den 
egna verksamheten. Eftersom det var mycket av implementeringen som skedde på andra delar av 
vårdkedjan hade informationen inte nått ut till vårdgivarna hur dessa gått till. Om istället fler 
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administratörer, vårdplanerare, enhetschefer och verksamhetschefer intervjuats hade förmodligen 
mer data framkommit om hur implementeringen gått till, vilka generella förändringar som SVF fört 
med sig till verksamheterna och vilka problem som uppstått vid införandet. Det finns såklart för- och 
nackdelar med att intervjua ”vanliga användare” mot att intervjua de personer som varit mer insatta 
i implementeringen. Användarnas perspektiv gav en bild av vilka förändringar som märkts av hos de 
som kommer i kontakt med SVF-patienter. På så sätt kunde kunskap samlas in om vilka förändringar 
de ser i verksamheten och ge en bild av vad införandet inneburit för användarna. Detta perspektiv 
hade förmodligen varit svårare att fånga genom att intervjua personer som varit insatta i 
implementeringen på mer strategisk nivå.  

9.2 Resultatdiskussion 
Diskussionen delas in i tre delar som alla är kopplade till frågeställningarna. I första delen undersöks 
vilka faktorer som kan ha varit av betydelse vid implementeringen av SVF. Framförallt är det faktorer 
som underlättar eller försvårar implementeringen som är intressanta. Den andra delen diskuterar 
vilka möjligheter och risker som finns kopplade till SVF och arbetet med att införa SVF. Den tredje 
delen lyfter några av de förbättringsområden som stötts på under studien. 

9.2.1 Vilka faktorer underlättar och försvårar implementeringen av SVF? 
Det har varit svårt att kunna dra några klara slutsatser om vilka egenskaper hos SVF som varit 
avgörande för dess implementering. Det är en omfattande implementering som skett i en stor 
organisation med många olika verksamheter och nivåer. Organisationens storlek och komplexitet har 
gjort det svårt att titta på faktorer som utgångsläget för implementeringen, förändringsbenägenhet 
hos organisationen och mognad eftersom det varierar mellan olika delar av verksamheten både inom 
och mellan enheterna. Att enheterna inte heller har studerats på nära håll bidrar också till 
svårigheter kring analysen av dessa faktorer. Trots detta är det intressant att undersöka om det finns 
några faktorer som tros haft större betydelse än andra för utfallet.  

Enligt Nilsen [Red.] (2010) har implementeringsobjektet och dess karaktärsdrag en central roll för 
implementeringen. I det här fallet har det varit svårt att urskilja huruvida de kliniska riktlinjerna som 
SVF består av har haft någon påverkan på införandet eller om det är exempelvis de effekter som 
införandet ger som påverkat. Det som framkommit om själva innehållet i SVF är att det anses bra att 
det finns tydliga alarmsymptom som underlättar för primärvården men att dessa kan leda till ökade 
patientströmmar in i specialistvården. I övrigt anses det bra att rollen som kontaktsjuksköterska 
införs och att MDK blir standard inom cancervården. Det finns därför inget som explicit indikerar att 
innehållet i SVF skulle ha påverkat implementeringen. Det som däremot kan framhållas är att det 
överlag finns en positiv attityd till SVF, framförallt kopplat till dess relevans för att reducera välkända 
problem inom cancervården samt de positiva effekter som förmodas gynna patienterna.  

Socialstyrelsen (2015b) och SKL (2015c) har båda indikerat att införandet av SVF ska ske i enlighet 
med den nuvarande verksamheten där landstingen är fria att ta fram sin egen 
implementeringsstrategi. Socialstyrelsen (2015b) framhäver även vikten av att basera 
implementeringen på tidigare erfarenheter. Detta har varit en av anledningarna till att ESCU har 
kunnat startas upp. Till skillnad från de andra landstingen har projektledarna i RÖ valt att skapa en 
helt ny organisation och att initialt inte sätta så stort fokus på ledtiderna. Något som kanske inte varit 
möjligt om ramarna för implementeringen varit mer begränsande. I förstudien poängterades 
behovet av att fånga upp svaga patientgrupper, överbrygga glappet mellan primärvården och 
specialistvården samt göra en standardiserad ingång till cancervården. Dessa behov kunde uppfyllas 
med hjälp av införandet av ESCU. Denna anpassningsbarhet i införandet har givit RÖ möjligheten att 
lösa några av de problem som upplevts inom cancervården samtidigt som patienterna ges en 
samordnad start på sin cancerutredning.  

Informationsspridning vid implementeringen 
Engagerat ledarskap och en tydlig ansvarsfördelning är faktorer som kan ha positiv påverkan på 
utfallet av implementeringen (Kardakis et al., 2011). Projektledarna har haft en framträdande roll 
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som huvudansvariga under implementeringen och agerat ambassadörer för införandet. De har varit 
ansvariga för stora delar av informationsspridningen och stöttat de verksamheter som påverkats av 
införandet. De medarbetare som har samtalat med projektledarna under implementeringen uppger 
att de haft en bra kontakt och att de har diskuterat hur SVF ska införas på bästa sätt för att passa in i 
verksamheten. De upplevs nöjda med att ha haft någon att diskutera införandet med, att det finns 
någon att bolla tankar och idéer med vid behov och att det funnit personer som varit uttalat 
ansvariga. Däremot verkar inte alla verksamheter ha personer på ”lokal” nivå som är ansvariga för att 
utveckla SVF i den egna verksamheten. För att kunna driva arbetet med att samordna och utveckla 
vårdprocesserna vidare anses det nödvändigt att det finns någon som aktivt kan arbeta med att se 
över verksamheten.  

Kardakis et al. (2011) betonar vikten av att ha en tydlig strategi för implementeringen där en 
kombination av flera olika aktiviteter visat sig fördelaktigt för utfallet. Projektledarnas strategi för 
informationsspridning under implementeringen har varit att informera berörda parter om SVF på 
olika sätt. Strategin har varit att informera primärvården för sig och specialistvården för sig för att 
kunna rikta informationen. Kommunikationen har framförallt skett genom information på 
temadagar, i enskilda verksamheter, kontakt via telefon eller mail, samtal med enskilda medarbetare 
och workshops. Eftersom RÖ är en stor organisation med många medarbetare är det viktigt med 
kontinuerliga dialoger i flera olika forum för att se till att alla medarbetare nås. Genom att sprida 
informationen på olika sätt och i olika konstellationer kan fler medarbetare nås samtidigt som övriga 
får en påminnelse om förändringen. Eftersom det enligt Damschroder et al. (2009) är viktigt för 
utfallet att alla parter tar till sig implementeringen och börjar använda implementeringsobjektet 
behöver alla berörda få kunskap om vad som ska införas och vilka förändringar det innebär. Alla 
parter är i någon grad informerade men inte alla har goda kunskaper om SVF. De medarbetare inom 
specialistvården som varit involverade även på mer strategisk tycker sig ha fått bra och tillräcklig 
information medan de som endast är involverade kliniskt i sin dagliga verksamhet tycker sig ha fått 
lite information. Det framhålls också att de på enheten som inte kommer i kontakt med SVF knappt 
vet att SVF finns. De som arbetat med de första fem diagnoserna verkar ha fått mer information än 
de som tillhör de diagnoser som införts senare eller kommer att införas.  

Det uppges ha varit svårt att nå ut till alla berörda vårdgivare, vilket bekräftas av den varierande 
kunskapen, och det finns därmed en risk att det finns personer som fortfarande har begränsade 
kunskaper om SVF. Informationen verkar i första hand ha innefattat vad SVF innebär och inte hur det 
ska införas och användas. Något som anses vara en brist i informationen. Eftersom projektledarna 
även arbetar på ESCU har de möjlighet att fånga upp eventuella informationsbrister och kan fortsätta 
att agera som stöd för de enheter som behöver det. Det finns också goda chanser att medvetenheten 
ökar ju fler SVF som införs i organisationen.  

Ekonomiskt stöd för implementeringen 
Kardakis et al. (2011) framhåller att ekonomiskt stöd ökar möjligheter för att implementeringen kan 
genomföras. Vid införandet av SVF fick RÖ finansiellt stöd för att stötta implementeringen. Medel 
delades ut till landstingen som själva kunnat investera pengarna i de satsningar som varit nödvändiga 
för införandet. I första hand har dessa medel gått till att finansiera uppstarten och driften av ESCU 
vilket ligger i linje med projektledarnas strategi med att satsa på den tidiga delen av 
utredningsförloppet. För de övriga enheterna har SVF inte inneburit några allmänna ekonomiska 
tillskott. Detta kan delvis bero på att det än så länge inte gjorts så många större strategiska 
satsningar inne i specialistvården. Kardakis et al. (2011) menar att det kan upplevas som en barriär 
att det inte sätts in ekonomiska medel vid införandet. Detta menar vårdgivarna inne i organisationen 
kan ha varit en av anledningarna till att det än så länge inte har skett några större förändringar i 
verksamheten eftersom det helt enkelt inte finns medel att tillgå för att göra några förändringar. Just 
finansiellt stöd något som anses kritiskt för att det ska vara möjligt att göra stora förändringar. 
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Användares inställning till implementeringen 
Ett sätt att förstå varför utfallet blivit som det blivit är enligt Nilsen [Red.] (2010) att titta på 
användaren och dess egenskaper. Vid införandet av SVF kan alla berörda vårdgivare, administratörer 
osv ses som användare. Detta innebär att sammanslaget blir det ett stort antal användare som kan 
komma att påverka implementeringen. Införandet sker på olika nivåer inom vården där varje nivå 
även är indelad i olika sub-nivåer. Även om varje enhet eller vårdgivargrupp beslutat hur de ska 
arbeta med SVF kommer det i slutändan att till stor del vara varje individ som själv bestämmer hur 
den väljer att jobba med de delar av SVF som tillhör den dagliga verksamheten som exempelvis 
kodning. Med detta som bakgrund är det svårt att dra några slutsatser om hur användarna i RÖ har 
påverkat implementeringen i någon större utsträckning. De personer som ingått i denna studie 
kommer från vitt spridda verksamheter och utgör en liten del av alla de individer som finns kopplade 
till SVF. På det stora hela verkar dock de ”vanliga användarna” i den medicinska verksamheten ha 
haft liten påverkan på implementeringen som till stor del verkar ha gjorts på 
verksamhetsövergripande nivå. Vilka personer som deltagit vid implementeringen och dess 
omfattning varierar. Det förkommer att användare valts ut för att delta vid implementeringen både 
på mer övergripande nivå och inom den egna verksamheten men generellt sett är denna grupp 
mindre än den som inte varit med vid implementeringen. De personer som varit med vid 
implementeringen har vid flertalet tillfällen haft möjlighet att vara med och påverka utfallet. Även 
personer runt omkring har haft möjlighet att bidra antingen till ”SVF representanter” eller direkt till 
de ansvariga. 

Organisationsstrukturens roll vid implementeringen 
Huruvida en implementeringsprocess blir lyckad eller inte kan enligt Nilsen (2010) till stor del bero av 
dess aktörer där beslutsfattare på olika nivåer kan ses som en typ av aktör. Redan när det beslutades 
på nationell nivå att SVF skulle införas startade diskussionerna i de olika landstingen om huruvida SVF 
skulle införas på lokal nivå eller inte. Region Östergötland beslutade på övergripande nivå att införa 
SVF efter genomförandet en förstudie. Beslutet kom från regionstyrelsen, som står direkt under 
regionfullmäktige, vilket innebar att fanns en stor auktoritet bakom beslutet. Att det fanns en tilltro 
till SVF från beslutsfattare högt upp i organisationen förstärkte troligtvis användarnas syn på 
trovärdigheten hos SVF. Detta kan ha påverkat andra delar av organisationen genom att bidra med 
en positiv syn på implementeringen. Enligt Nilsen et al. (2010) kan inflytandegraden från 
beslutsfattare ha stor påverkan på implementeringsprocessen. Införandet av SVF som helhet verkar 
överlag ha tagits emot väl av beslutsfattarna inom RÖ. Det framkommer dock i samtal med enskilda 
vårdgivare att det finns beslutsfattare på lägre nivåer som har åsikter om valet av strategi kopplat till 
SVF samt dess utformning. Detta har försvårat införandet på vissa håll exempelvis med frigörandet av 
tider och prioritering av SVF-patienter då det finns enheter som inte delar projektledarnas åsikter om 
hur SVF ska införas. 

Organisationens kontext 
De hierarkiska strukturer som byggdes upp i hälso- och sjukvården under 60- och 70-talet finns på 
många ställen kvar i vården än idag (Eriksson et al., 2013). Det anses finnas en problematik kring att 
vården till stor del är uppdelad i stuprör där varje enhet jobbar inom ett område t ex urologi och 
sedan är indelade efter respektive cancerdiagnos som prostata- eller blåscancer osv. Många gånger 
blir enheterna fast i tänket om sitt eget och tänker inte på helheten. Det framkommer att det ofta 
uppstår problematik både inom och mellan olika enheter till följd av dessa strukturer som många 
gånger tros hade kunnat lösas om man bara sett förbi stuprören. En åsikt är att fokus borde vara på 
patienten som de olika vårdgivarna samarbetar kring ”istället för att flytta patienten mellan olika 
kunskapslådor.” Dessa strukturer anses även till viss del skapat en obalans i cancervården då vissa 
diagnosgrupper har haft stort fokus under en längre tid och undanträngt andra diagnosgrupper. 
Strukturen gör även att många värnar som sina egenintressen där de egna behoven hela tiden 
framhålls. 
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Även de IT-system som används anses på flera håll ha varit försvårande för införandet av SVF. Det 
som ansetts försvåra arbetet har varit begränsade behörigheter till olika boknings- och journalsystem 
och det stora antal IT-system som används inom vården. I dagsläget har exempelvis ESCU jobbat runt 
detta och hittat tillfälliga lösningar genom att få behörighet till flera system men IT-systemen 
utformning gör att det idag inte går att optimera arbetet med IT-systemen. Detta återkommer under 
rubrik 9.2.1 Vilka förbättringsområden finns inom arbetet med SVF?: IT-system. 

Sammanfattning 
I enlighet med implementeringsteori har flertalet faktorer analyserats och det går till viss del att 
urskilja vilka faktorer som kan ha underlättat och försvårat implementeringen av SVF i RÖ. 

Underlättande faktorer: 

 Störst positiv effekt för implementeringen verkar de verksamhetsbesök som projektledarna 
gjort samt de samtal de haft ute i verksamheterna ha haft för verksamheten. Framförallt har 
vårdgivarna tyckt att det varit bra att ha någon som har övergripande koll på 
implementeringen men även att ha någon att diskutera införandet med. 

 Projektledarnas aktiva roll i hela kedjan kan ha underlättat införandet av SVF samt gjort det 
möjligt att på ett strukturerat sätt sprida budskapet om SVF och ESCU.  

 Anpassningsbarheten i införandet har möjliggjort att organisera verksamheten efter de 
behov som finns lokalt. Utifrån dessa behov infördes ESCU för att utveckla cancervården för 
att bättre kunna utgå ifrån patientens behov.  

 Att verksamheten har fått finansiella medel för att kunna ha två projektledare och starta 
ESCU har varit en central del i att genomföra implementeringen på ett sätt som möter de 
behov som funnits i RÖ.   

Försvårande faktorer 

 Motsättningar från beslutsfattare på lägre nivå har visat sig försvåra införandet av SVF. 
Enskilda beslutsfattares inställning och kontroll över implementeringen har vid tillfällen haft 
påverkan på utgången av implementeringen. 

 De inre strukturerna som finns inom vården har vid upprepade tillfällen försvårat 
implementeringen av SVF. Ofta är det strukturella och hierarkiska problem där egenintressen 
och stuprören försvårar samarbeten över gränserna. 

 Avsaknaden av ekonomiska resurser kan ha försvårat implementeringen hos de enskilda 
enheterna då det förhindrat genomförandet av större förändringar i verksamheten. 

 Även IT-systemen anses ha varit en försvårande faktor. Svårigheterna gäller framförallt 
behörigheter och att det finns ett så stort antal olika IT-system som behövs vid exempelvis 
bokning av SVF-patienter. 

9.2.2 Vilka möjligheter och risker finns kopplade till SVF? 
Vid införandet av nya implementeringsobjekt kan en analys vara nödvändig för att se vad som kan 
komma att förändras då det både finns möjligheter och risker kopplade till implementeringen av nya 
implementeringsobjekt.  

Möjligheter 
För att ta reda på vad en förändring kan komma att få för betydelse kan det vara bra att titta på vilka 
möjligheter som det kommer att innebära. Från intervjuer och observationsstudier har flera 
möjligheter kopplade till SVF framkommit. Möjligheterna som identifierats är framförallt kopplade till 
patienten samt möjligheten att skapa mer processorienterade vårdprocesser. 

Patienten 
Genom att titta på riktlinjerna i SVF kan man uppmärksamma att SVF till stor del handlar om 
omhändertagande av patienten och patientbemötande. Genom ökad samordning, individanpassad 
vård, införandet av kontaktsjuksköterskor och trygghet i vårdprocessen ska patienterna försäkras en 
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god vård. På så sätt vill man uppnå det mål som finns inom SVF där patientens nöjdhet ska öka. ESCU 
satsar på de mjuka värdena av vårdprocessen och vill med sin organisation skapa en trygg relation till 
patienten och ge denne en bra start på sin utredning. Primärvården är positivt inställda till ESCU och 
framhåller att det känns tryggt att veta att patienten får en snabb kontakt och blir omhändertagen 
direkt. Intervjuerna med kontaktsjuksköterskorna ger samma intryck om att ESCU ha en stor roll i det 
initiala omhändertagandet och ge patienterna anpassad vård redan från start. Patienterna uppges 
också vara nöjda med att de blir uppringda och får prata om sin utredning. Dessutom tycker många 
att det är bra att få sina besökstider direkt över telefon. Även kontaktsjuksköterskerollen tror 
primärvården kommer göra patientens vårdprocess tryggare eftersom patienten alltid har 
någonstans att vända sig under sin utredning. Kontaktsjuksköterskorna själva är också övertygade om 
att deras roll behövs då patienterna behöver en trygg vårdkontakt och någon som de kan prata med 
om de skulle behöva. Detta tyder på att alla är övertygade om att omhändertagandet av patienten 
blivit bättre efter införandet av SVF. 

Ett av syftena med SVF är att skapa en mer jämlik vård vilket anses vara en av de stora fördelarna 
med SVF. Enligt SKL (2015a) så var det tidigare stora skillnader både regionalt men också mellan olika 
patientgrupper. Genom att skapa den gemensamma ingången för alla patienter som ska utredas i ett 
SVF ges alla samma initiala mottagande. ESCU fungerar som en tratt där alla patienter samlas upp för 
att sedan slussas vidare i det spår som passar bäst för patientens behov och önskemål. Alla patienter 
bokas in direkt till den enhet där utredningen ska fortsätta utan prioritering. ESCU hade som ett av 
sina mål att just minska ojämlikheten i mottagandet och för att säkerställa att alla patienter ges 
samma möjligheter till god vård. Även kriterierna för alarmsymptom och utredningsprocessen i varje 
SVF bidrar till att öka jämlikheten i cancervården då alla med samma symptom får samma chans till 
en cancerutredning. 

Under studiens gång har det framkommit att det finns ett flertal svaga patientgrupper som tidigare 
har haft svårt att komma in i cancervården. Framförallt har det handlat om patienter med handikapp, 
speciella behov, multisjuka och patienter med allmänna eller diffusa symptom. Svårigheterna har 
dels bestått i att primärvården haft svårt att tolka symptomen men också att specialistvården inte 
alltid tagit ansvar för patienten innan en diagnos varit fastställd. Detta stöds av intervjuerna med 
primärvården och forskning som framförs av Socialstyrelsen (2015b). Målet var att fånga upp dessa 
patientgrupper och att se till att de försäkras en rättssäker vårdprocess. Enligt studien anses ESCU 
har en viktig funktion i att fånga upp dessa patienter och att de hittills har lyckats bra. Det anses även 
bra att det finns någonstans att remittera patienter med diffusa symptom eftersom de tidigare ofta 
har hamnat i kläm eller fallit mellan stolarna när de kommit in i specialistvården.  

Enligt riktlinjerna för SVF är patienten inte längre en passiv vårdtagare. De hänvisningar om 
informationsspridning till patienten som finns inskriva i riktlinjerna för SVF kräver av vården att 
patienten ska hållas välinformerad och delaktig i sin vårdprocess. Delaktigheten framhävs både av 
patientlagen och forskningen (Florin et. al, 2006) där det framgår att delaktigheten kan ha positiva 
effekter på utfallet av vården. Genom att primärvården informerar patienten om cancer och 
utredningen enligt SVF, innan denne remitteras vidare, och att ESCU informerar patienten om 
utredningen och cancermisstanken, då denne rings upp, ökar informationsspridningen i vårdkedjan. 
Vårdgivare längre in i vårdprocessen upplever att patienterna är mer välinformerade nu än tidigare 
då patienterna vet mer om vad de står inför och är mindre oroliga nu än tidigare. En möjlighet är 
därför att informationsspridningen gör att patienterna känner sig tryggare och mer nöjda med sin 
vård. En positiv effekt av att patienterna nu får vara med och boka in sina besök och undersökningar 
har enligt ESCU varit att antalet återbud och uteblivna patienter minskat. Detta gör att färre tider går 
tomma och färre patienter behöver bokas om. På så sätt frigörs tid till andra patienter och patientens 
utredning snabbas på. 
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Processorienterad cancervård 
Processorienteringen som finns i SVF bygger på att det finns en given process för varje vårdförlopp. 
Skapandet av tydliga processer underlättar utvecklingen av mer sammanhållen vård som kan 
standardiseras för att skapa en mer patientcentrerad vård (Socialstyrelsen, 2015b). Att vid införandet 
av SVF planera och designa patientens vårdprocess har i RÖ bidragit till ett nytt sätt att se på 
cancervården. De nya vårdprocesserna ska vara mer förutsägbara, stabila med mindre variationer 
som resultat. Genom att utgå ifrån patientens behov och en vilja att göra patientens vårdsituation så 
bra som möjligt har en ny arbetsstruktur skapats. Den nya arbetsstrukturen bygger på en samordnad 
vård där patientdelaktighet, multidisciplinärt arbetssätt och snabbt omhändertagande står i fokus. 
Genom att införa ESCU har funktioner som tidigare genomfördes av varje enhet separat nu flyttats 
över till en gemensam enhet. Den gemensamma enheten bidrar till att öka standardiseringen och 
kontinuiteten i arbetet eftersom alla patienter får samma bemötande oavsett cancerdiagnos. Vården 
kan också individualiseras från starten av utredningen.  

Hittills har arbetet med processorienteringen och samordningen framförallt skett fram till och med 
det steg där patienten övergår till nästa vårdgivande enhet, efter att ha varit hos ESCU. Om arbetet 
med processorientering och patientcentrering fortsätter in i den specialiserade vården kan 
förbättringar i vårdprocesserna och nya möjligheter till samordning och samarbete hittas. På så sätt 
är det möjligt att ytterligare slimma ner vårdprocesserna för att göra dem kortare, bättre 
koordinerade och minska ledtiderna. 

Risker 
Det är inte bara möjligheterna som är intressanta att undersöka utan det är även nyttigt att titta på 
vilka risker som finns kopplade till implementeringen av SVF. Från intervjuer och observationsstudier 
har flera risker kopplade till SVF framkommit. De största riskerna som identifierats är framförallt 
inom områdena patienten, ledtider och resurser. 

Ledtider 
En risk som SVF medför är att väntetiderna för andra patientgrupper blir längre och 
undanträngningseffekter anses vara en av de negativa effekterna som kan komma av SVF. När det 
satsas på en patientgrupp så måste en annan nedprioriteras om inga andra förändringar görs. 
Effekten av undanträngningseffekterna ses redan inom specialistvården den där det förekommer att 
patienter måste bortprioriteras exempelvis vid återbesök till fördel för att få in ”nya patienter” i 
systemet. Detta var även något som Vedsted (2016) påtalat att de sett i Danmark vid införandet av 
pakkeforløbet.  

Redan innan ledtidsmålen sattes upp uppger flera av de intervjuade att de visste att de hade problem 
med långa ledtider. Dessa enheter har jobbat aktivt med att korta ledtiderna under en längre tid men 
det gäller inte för alla vårdförlopp. I dagsläget finns inte någon övergripande satsning för att korta 
ner ledtiderna i RÖ. Valet av implementeringsstrategi har till stor del inneburit att inte aktivt jobba 
med att minska ledtiderna utan fokuserar istället på att utveckla den första delen av utredningsfasen. 
Det finns en viss frustration inifrån specialistvården över att det inte satsas mer på ledtiderna 
eftersom det är det SVF handlar om. Om det inte görs några förändringar ute i verksamheten anses 
risken stor att de vårdprocesser som inte nådde sina ledtider tidigare inte heller kommer att göra det 
efter införandet av SVF. Risken med att inte satsa ledtider är att ledtidskraven inte nås och att man 
”halkar efter” de andra landstingen när deras ledtider börjar minska.  

Om för mycket fokus ligger på ledtider anses det finnas en risk att kvaliteten på vården blir lidande. 
Att göra något snabbare behöver inte göra att det blir bättre och en ökad tidspress ökar riskerna för 
att göra fel eller att något missas. Därför får inte ledtiderna kortas på bekostnad av kvaliteten utan 
arbetet med ledtider bör göras noga övervägt. 

Variationer i ledtider ökar risken för att den mätning och rapportering som görs i SVF blir ojämförbar 
både inom RÖ och med andra landsting på grund av problematiken kring kodningen. Mer om denna 
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problematik presenteras under rubrik 9.2.3 Vilka förbättringsområden finns inom arbetet med SVF?: 
Mätning av ledtid och införandet av KVÅ-koder. 

Patienten 
En stor risk inom SVF som både tas upp av vårdgivarna och Socialstyrelsen (2015b) är risken för 
undanträngningseffekter. Undanträngningen kan ske på de flesta ställen i vårdprocessen exempelvis 
mellan olika patienter i samma förlopp, mellan olika vårdförlopp, mellan SVF- och icke SVF-patienter 
och mot svaga patientgrupper. Detta kan orsaka längre väntetider eller sämre omhändertagande för 
andra patienter. Risken finns att patienten känner sig bortglömd eller att dess sjukdomstillstånd 
hinner förvärras, vilket kan ge negativa effekter på utfallet av vårdprocessen och skapa en onödig 
oro. En annan grupp som riskerar undanträngning är de patienter som ingår i ett SVF men som inte 
visar sig ha cancer. I dagsläget bokas alla patienter in på samma villkor av enheten men i vissa flöden, 
och enligt tidigare arbetssätt, så prioriteras de patienter som det är ”mest troligt” att de har cancer. 
Genom att prioritera patienter inom gruppen skapas en undanträngning för de som anses kunna 
vänta lite längre på att få vård. Genom att ESCU bokar in patienterna direkt så undviks det mesta av 
undanträngningen i denna grupp men risken för undanträngning finns kvar i andra delar av förloppet.  

Även om de flesta patienter vill få en snabb diagnos och undvika långa utredningar påtalas risken att 
utredningen kan gå för snabbt för patienten. Patienten ska enligt SVF informeras om cancer redan 
hos primärvården och att få veta att det rör sig om en misstänkt cancersjukdom kan vara oroande för 
många. Här är det olika hur lång tid patienten behöver tid att bearbeta beskedet men ibland får 
vårdgivarna känslan av att patienter känner sig ”jäktade” genom systemet. De patienter som har 
”landat i sin diagnos” har ofta lättare att ta in informationen om utredningen och går igenom den 
bättre än de som inte är redo. 

En annan risk är att själva utredningsförloppet går snabbt men sedan när patienten ska in för 
behandling tar det stopp. Patienten måste ibland vänta med att påbörja sin behandling eftersom det 
är långa väntetider om det finns kö till start av behandling. Forskning visar att oron över sin diagnos 
är bland det jobbigaste för patienterna i sin vårdprocess. Oron försvinner dock inte för att diagnosen 
är satt utan ofta tycker patienten att det är viktigt att det även går snabbt att få påbörja behandling 
för att kunna bli frisk. Blir väntetiderna långa mellan utredningen och start av behandling finns en risk 
att patienten får försämrad livskvalitet eller känner sig bortglömd vilket stämmer överens med vad 
som framkom i en rapport från SOU (2009). 

En del i SVF är att patienten ska hållas välinformerad och vara delaktig i sin vårdprocess. Patienterna 
ska därför informeras om cancermisstanken redan hos första instans. Både uppskattningar från ESCU 
och erfarenheter från pakkeforløbet visar att det är många fler som utreds för cancer än som sedan 
diagnostiseras med en cancersjukdom. Detta medför att många av de som sedan inte visar sig ha 
cancer har skrämts upp ”i onödan”. Detta är något som anses vara negativt för patienterna även om 
det i slutändan är bättre att utreda en patient för mycket än en för lite. 

Resurser  
Inom flera av vårdförloppen belyses risken för att det kommer att vara fler som utreds för en 
cancersjukdom nu än innan införandet av SVF. Den allmänna uppfattningen är dock inte att det nu 
hittas fler fall av cancer än tidigare utan att cancern upptäcks tidigare i sjukdomsförloppet. Hos ÖNH 
har detta redan märkts av då enheterna efter införandet av SVF fått in en större mängd 
cancerremisser nu än tidigare. Detta har lett till resursproblematik då det inte finns arbetskraft nog 
att möta den stora patientströmmen. Inom urologin har resurserna istället fått förskjutas från 
efterkontroller till SVF-patienter för att kunna stötta upp då de fått fler patienter som kommer in 
tidigare i sitt sjukdomsförlopp. Tillströmningen gör att enheterna måste börja prioritera sina 
patientgrupper vilket ökar undanträngningseffekterna inne i förloppet. 

Resursproblematiken är återkommande i samtal med specialistvården där flertalet enheter upplever 
sig ha brist på personal. Resursbristen påverkar den dagliga verksamheten på enheterna genom att 
medarbetarna får dela upp arbetsuppgifterna mellan sig för att sedan jobba mest på egenhand. Det 
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skapar en onödig stress i vardagen som gör att personalen känner sig ansträngd och vårdgivarna 
hinner inte samarbeta kring patienten som de önskar att de kunde. Resursbristen känns även av vid 
MDK där vårdgivarna inte alltid kan prioritera mötestid. De verksamheter som deltar vid många MDK 
anser att det kan vara svårt att hitta personer som kan delta. I en stressig vardag och där alla 
vårdgivare inte känner att de har någon roll vid MDK gör att det ibland anses svårt att prioritera 
mötet. På så sätt kan inte alla alltid gå på MDK och det finns en risk att det måste prioriteras bort. 
Problemet verkar vara att det är brist på kompetens i hela landet så även om enheterna aktivt söker 
efter personal så finns det inga behöriga att få tag på. 

Det finns även problematik kring uppdelningen av de gemensamma resurserna. Redan idag är det 
många som påpekar att det ofta är långa väntetider på provsvar från patologin något som troligen 
inte kommer förbättras i och med att SVF satt upp mål med snabba provsvar inom alla vårdförlopp. 
Här kommer samordningen av resurser att vara en viktig del för att se till att det blir en hållbar 
situation för alla iblandade. Eftersom alla inte kommer kunna få sina provsvar lika snabbt kommer en 
överenskommelse behöva göras kring hur dessa resurser ska utnyttjas på bästa sätt. Resurserna 
behöver fördelas så den patient som har störst behov får den vård den behöver. 

9.2.3 Vilka förbättringsområden finns inom arbetet med SVF?  
Under studien har gått att urskilja några områden som skulle kunna utvecklas under den fortsatta 
implementeringen av SVF. Det tydliga gränssnittet mellan primärvården och specialistvården gör det 
lämpligt att dela upp några av förbättringsområdena som enbart gäller primärvården i en egen del.  

Mätning av ledtid och införandet av KVÅ-koder 
En av riskerna med införandet av ledtidsmål med dess tillhörande kodning är att mätningen inte 
kommer att bli enhetlig. Det anses oroväckande och problematiskt att det finns en osäkerhet i hur 
kodningen ska göras. Trots att det finns en klar definition av vad som menas med välgrundad 
misstanke och ett dokument med alla koder som ska användas, finns det ändå en osäkerhet i när 
koderna ska sättas. Precis som med andra inlärningsprocesser kan det vara en tröskeleffekt som 
försvinner när det blivit en vana men till en början kommer kodningen kunna se olika ut i 
verksamheten. Det är även möjligt att detta blir en nationell effekt då det är svårt att få alla att göra 
kodningen helt lika. Resultatet av detta blir att mätningen inte överensstämmer med verkligheten 
och ger missvisande uppgifter.  

Ett annat problem som ger samma effekt som kodningsproblematiken är det faktum att patienters 
utredningsförlopp har gått olika långt när patienten påbörjar sitt SVF. Projektledarna har tagit upp 
detta både under intervjuer och i förstudierapporten där de påtalar problemet med att det finns 
patienter som redan genomgått långa utredningar när de startar sitt SVF. Följden blir inhomogena 
patientgrupper som blir missvisande att jämföra. Liknande resonemang kan föras för patienter som 
tar en ”paus” i sin utredning. Ledtiderna som är uppsatta är helt baserade på medicinska data och tar 
inte patientens egen process i beaktning. Det har hänt vid upprepade tillfällen att ESCU fått vänta 
med att boka in patienter för utredning eftersom de inte velat eller haft möjlighet att påbörja en 
cancerutredning när de blivit uppringda. Detta tas även upp av Socialstyrelsen (2015b) som även 
påpekar att vården trots ledtidsmålen måste ta hänsyn till patientens behov. Även detta tror 
författaren kan leda till bekymmer vid kodningen eftersom vårdprocessen inte kan pausas, något 
som i slutändan kommer ge missvisande ledtider. 

För att minska effekterna av problemen kopplade till kodningen behöver kodningen ses över internt 
men även på övergripande regional och nationell nivå för att säkerställa att mätningen sker på 
samma sätt, variationerna i mätningen kommer annars göra att resultatet inte blir jämförbart och ger 
en missvisande bild av hur ledtiderna i de olika förloppen ser ut.  

IT-system 
I studien har det framkommit ifrån alla berörda parter att IT-systemen i RÖ inte fungerar på ett 
smidigt och ändamålsenligt sätt. I de rapporter som skrivits nationellt om SVF berör utmaningarna 
framförallt införandet av KVÅ-kodning, remissrutiner och rapportering till kvalitetsregister 
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(Socialstyrelsen, 2015b). Under denna studie är det framförallt tidsbokningssystem, journalföringen 
och rapportering till kvalitetsregister som framkommer som problemområden. Att förändra IT-
systemen är svårt då det handlar om stora förändringar som kräver mycket eftertanke men det finns 
en poäng i att lyfta fram de problemområden som identifierats kopplade till IT-systemen.  

Under granskning av inkommande remisser och utredningar framkommer att journalföringen i 
verksamheten upplevts som svårarbetad. Hur journalanteckningar införs i systemet är olika beroende 
på vilken tradition som finns på enheten. Detta har lett till att det finns information som är låst i de 
olika stuprör som IT-systemet är uppbyggt i. Det upplevs som svårt att hitta läkaranteckningar och 
ibland går det inte att komma åt anteckningar eftersom de ligger på ett ställe vårdgivaren inte har 
tillgång till. Inlåsningen av information skapar bekymmer i vardagen då utredningen försvåras och 
ibland även fördröjs i väntan på att få tillgång till informationen något som skapar dålig insyn i 
verksamheterna och gör det svårt att se vad som är på gång i andra delar av vårdprocessen.  

Problematiken med bokningssystemet är något som framförallt DC och ESCU verkar märka av i sin 
verksamhet. Det förfaller inte som om själva bokningen av patienterna är det stora problemet utan 
det är de separata bokningssystemen som komplicerar användandet. IT-systemen är uppbyggda på 
liknande sett som organisationen, i stuprör, där varje enhet har ett eget bokningssystem för sin egen 
verksamhet. Alla vårdgivare har därför inte tillgång till alla system eftersom de är låsta mot 
enheternas egna datasystem. Detta innebär att för varje ny bokning måste ett nytt system öppnas 
och loggas in i innan bokningen kan genomföras. Genom att skapa ett gemensamt bokningssystem 
skulle den som är intresserad av att boka en tid kunna gå in och titta i listan över bokningar för att se 
om det finns några lediga tider. Även om inte alla har rätt att boka tider skulle en öppning av 
bokningssystemet kunna underlätta för tidsbokaren samt ge en större inblick i hur andras 
verksamheter ser ut och är uppbyggda. Att se varandras system kan även underlätta 
produktionsplanering för nästkommande steg samtidigt som det är möjligt att följa patientens 
vårdprocess. 

Rapporteringen till kvalitetsregistret består i dagsläget av manuell ifyllning av blanketter som tar upp 
mycket av vårdgivarnas tid. Att skapa en direktlänk mellan journalen och kvalitetsregistret skulle 
kunna göra rapporteringen till en del i den dagliga verksamheten och på så sätt skulle systemet 
kunna ge dagliga rapporter om hur de olika patientflödena ser ut i realtid. Något som författaren 
efter intervjuerna är övertygad om skulle spara mycket tid hos flera vårdgivare samtidigt som tiden 
kan läggas på viktigare uppgifter. 

Även om det inte nödvändigtvis är kopplats till SVF så efterfrågar även primärvården ett mer 
användarvänligt IT-system. Ett mer utvecklat IT-system kan underlätta arbetet för läkaren genom att 
själv inhämta nödvändig information eller boka provtagning. Att som i dagsläget ha flera olika system 
gör att mycket tid läggs på administration istället för att bemöta patienter. I dagsläget hoppar läkare 
därför ibland över att t ex lämna ut informationsblad om de först måste hämtas på internet och 
sedan skrivas ut. 

Multidisciplinära konferensernas utformning 
Alla vårdförlopp som de intervjuade inom specialistvården är involverade i hade MDK redan innan 
SVF infördes, så arbetssättet var välkänt sedan tidigare. Studien har visat att inga av MDK:erna är helt 
lika till utformning något som troligtvis kommit av de strukturer och den kultur som finns inom de 
olika vårdförloppen. Huruvida det är bra eller dåligt att alla MDK:er ser olika ut är enligt författaren 
svårt att säga. Funktionen är samma för alla MDK:er men det är osäkert hur optimalt utfallet blir för 
patienterna i de olika MDK:erna. Det är inte alltid alla patienter tas upp på MDK för att utfallet är 
”givet” vilket gör att patienten inte får samma chans till behandlingsrekommendationer som en 
patient med mer oklart utfall. Det är även olika hur många patienter som tas upp under en MDK. Fler 
patienter innebär mer förberedelser och efterarbete något som det bör tas hänsyn till när 
patienterna sätts upp för MDK. Även ordningen på patientfallen varierar mellan grupperna. 
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Strukturen i mötet kan också vara av betydelse för utfallet då det är viktigt att de personer som ska 
delta i MDK:n finns på plats när patienterna tas upp. 

Även om det till viss del specificerats i riktlinjer för varje SVF vilka personer som ska ingå i en MDK så 
har flera av de intervjuade framhållit att det saknas kompetenser på MDK som skulle kunna ge 
värdefull input i bedömningen. Författaren tror att en utvärdering av vilka kompetenser som behövs 
vid varje MDK skulle synliggöra de behov på kompetens som finns. Här skulle det även vara 
intressant att se över rollerna hos de olika deltagarna. I dagsläget har varken KSS, vårdplanerare eller 
operationsplanerare någon uttalad roll under MDK, något författaren tror är en brist då KSS själva 
säger sig sitta på nödvändig information men som inte alltid kommer fram under diskussionen. Det 
finns också en poäng i att fundera kring ordförandeskapet på dessa möten eftersom flera av de 
intervjuade tycker att kvaliteten på mötet är starkt kopplad till ordförandeskapet. Dessutom verkar 
diskussionsklimatet och de interna hierarkierna ibland försvåra utredningen då auktoritära personer 
kan styra utgången av diskussionen vilket inte alltid gynnar patienten i slutändan. 

Det är tydligt att de MDK som innefattats i denna studie inte baseras på patienternas önskemål i så 
stor utsträckning som vore önskvärt. Ofta tas beslut om patienten utan att någon pratat med 
patienten eller vet vad patienten vill. Om det framgick tydligt redan vid starten av MDK vad 
patientens behov och önskemål är kunde patientcentreringen och patientdeltagandet öka på mötet 
trots att patienten inte är på plats. Denna information finns ofta hos kontaktsjuksköterskan som 
skulle kunna ha en aktiv roll i att framföra patienterna preferenser vid mötet. 

Enligt författaren verkar arbetssättet med MDK fungera bra i de alla flesta fall även om det finns 
några aspekter som bör beaktas för att säkerställa att patienten får en rättssäker och jämlik 
utredningssituation. Liksom de flesta arbetssätt finns det förbättringspotential, något som stöds av 
ESCU som uttryckt att de ser utvecklingen av MDK som en framtida utmaning. Forskning visar även 
att MDK:er blir allt vanligare inom vården vilket förstärker vikten av att säkerställa att de genomförs 
på ett ändamålsenligt sätt.  

Utveckla SVF inne i verksamheten 
För specialistvården innebar införandet av SVF till en början till stor del en administrativ 
omstrukturering där remisshanteringen förändrades, delar av tidsbokningen med tillhörande logistik 
kring förberedelser av patienter flyttades tidigare i vårdprocessen och KVÅ-kodning infördes för 
mätning av ledtider. För de första pilotdiagnoserna är dessa delar mer eller mindre helt på plats och 
verksamheten verkar ha börjat vänja sig med de nya arbetssätten. Även om det varit en medveten 
strategi från projektledarna att inte satsa på ledtider så kvarstår det faktum att ledtiderna är den 
kvalitetsvariabel kommer att mätas när implementeringen av SVF ska utvärderas nationellt. Till stor 
del är det upp till varje enskild vårdprocess att själv ta fram en strategi för hur de aktivt kan arbeta 
för att minska ner ledtiderna. På flera enheter saknas en organisation där det finns någon som kan 
arbeta med detta på strategisk nivå för att kunna genomföra nödvändiga förändringar. Om det inte 
finns någon som aktivt ansvarar för att förändringar genomförs finns en risk att verksamheten inte 
utvecklas utan fortsätter som tidigare. Enligt Nilsen [Red.] (2010) har ledarskapet en betydande roll i 
implementeringen då ledarens position och inställning kan påverka verksamhetens syn på 
implementeringen. Det fortsatta arbetet med SVF bör inte vänta in projektledarnas startsignal utan 
verksamheterna måste själva hitta vägar för hur de kan utvecklas. Det räcker inte heller att några få 
verksamheter tar ansvar för hela vårdförloppet utan alla måste se sin roll i implementeringen. 

Implementeringen av SVF kommer att övergå mer mot att jobba för att minska ledtiderna när sista 
omgången SVF är igång. Inifrån verksamheten finns viss frustration både från de verksamheter som 
vill utveckla men som inte startat än och från de som gjort förändringar och som tycker att det går 
för långsamt på övergripande nivå. Även om projektledarna inte gjort några särskilda satsningar finns 
det inget hinder för verksamheterna att själva starta arbetet och se över sina verksamheter och 
flöden eftersom verksamheterna själva behöver säkerställa att de riktlinjer som finns för respektive 
SVF i följs.  
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Samordning inne i verksamheten 
Riktlinjerna för SVF fastställer hur en cancerutredning ska se ut för att ge patienten en strukturerad 
vårdprocess. Det som specificeras är vad som ska göras i varje led men vart och av vem det 
genomförs varierar beroende på hur organisationen i verksamheten ser ut. Med utgångspunkt i 
patientens behov är samordningen kring patienten en viktig del i att skapa en trygg vårdprocess. 
Samordning var en av grundtankarna i starten av ESCU där projektledarna ville skapa en samordnad 
start av utredningen för patienten. Genom att koordinera insatserna kring utredningen redan från 
början samt ge patienten en första vårdkontakt vill de att kommunikationen mellan enheterna ska 
öka och samordningen kring den individuella patienten ska öka. Den tidiga delen i 
utredningsförloppet är sedan införandet av ESCU standardiserad och samordnad men längre in i 
verksamheten saknas fortfarande samordning mellan enheterna, framförallt i gränssnitten. Även om 
det förs samtal i flera verksamheter går samordningen fortfarande långsamt. En utökning av 
samordningen i gränssnitten skulle göra vården mer sömlös och mindre fragmenterad där 
patienterna inte längre behöver uppleva det som att de skickas runt mellan olika verksamheter. Ökad 
samordningen minskar även risken för att en patient utreds i flera parallella vårdförlopp samtidigt. På 
så sätt kan de gemensamma resurserna samordnas samtidigt som risken för dubbelarbete och 
utdragna utredningar minskar. 

Vid en syning av riktlinjerna i SVF:en syns det snabbt att samordningen har genomsyrat upplägget på 
utredningen. Många av riktlinjerna pekar på att det är viktigt att hela patienten tas omhand i 
utredningen. I flera fall ges förslag på att patienten ska erbjudas samtalskontakter, kontakt med 
dietister osv. Det anses viktigt att patienten erbjuds stöd för alla tänkbara behov och inte bara de 
som rör det rent medicinska. I dagsläget är det otydligt hur stödresurser kan kontaktas av 
vårdgivaren om det inte finns tillgång till dessa professioner på den egna enheten och varje 
vårdgivare måste själv aktivt leta upp den sökta kompetensen. En resursbank med 
kontaktinformation eller ett kompetenscenter skulle förenkla arbetet för vårdgivarna och minska 
risken för att dessa behov lämnas oavhjälpta. På så sätt förbättra samordningen av patientens alla 
behov. 

En utmaning med samordningen är att resursoptimera och förebygga flaskhalsar i systemet. Sedan 
delar av tidsbokningen hamnat hos ESCU samarbetar de med de övriga enheterna för att skapa bra 
flöden i systemet. Fördelen med den verksamhet som de byggt upp kring ESCU är att de får god insyn 
i andra verksamheter i organisationen. Genom sina samarbeten med andra enheter får de en 
överblick över vilka utmaningar som finns i verksamheten och på så sätt är det möjligt att samordna 
de gemensamma resurserna för att försöka underlätta arbetet så gott det går. Resursoptimeringen 
måste fortsätta att utvecklas i och med införandet av kommande SVF eftersom det innebär en ökning 
i patientmottagandet där ytterligare patienter ska prioriteras i systemet. Genom att identifiera 
flaskhalsar och samordningsmöjligheter i systemet kan flödena utvecklas så resurserna används där 
de behövs som bäst. 

Förbättringsområden kopplade till primärvården 
Hos primärvården kan framförallt olika perspektiv på informationsflöden ses som 
förbättringsområden. Enligt Nilsen [Red] (2010) är kunskap- och informationsspridning vanliga 
implementeringsaktiviteter som kan underlätta införandet. Påminnelser tas upp som ett exempel på 
sätt att få användarna att fortsätta att använda implementeringsobjektet. Även om insatser gjorts 
inom detta område efterfrågar primärvården mer praktisk information rörande den standardiserade 
remissen. Under de informationstillfällen som varit kopplade till SVF har det framförallt fokuserats på 
att prata om vad SVF innebär och vilka diagnoser som ingår. Däremot har primärvårdsläkarna inte 
fått någon genomgång av remissmallen eller dess innehåll. En förklaring av hur remissmallen är 
uppbyggd, hur den ska användas och bakgrunden till de mest väsentliga delarna skulle kunna 
underlätta användandet. På så sätt skulle primärvårdsläkarna veta hur remissen ska fyllas i vilket 
skulle kunna minska tröskeleffekten vid användandet. Fler remisser skulle därigenom kunna komma 
in rätt väg och vara korrekt ifyllda direkt. Eftersom remissmallen uppdateras inför införandet av varje 
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nytt SVF kommer primärvården att se ett flertal olika delar av remissen med olika fält som utan 
genomgång kanske inte alltid är helt självklara hur de ska tolkas. Att det inkommer felaktigt ifyllda 
remisser samtidigt som det skickas remisser ”den gamla remissvägen” tyder på att det kan finns en 
osäkerhet eller ovilja kring användandet av den nya remissen. Författaren tror att en genomgång 
skulle hjälpa de som är osäkra samtidigt som de som är ovilliga får en påminnelse om remissen och i 
bästa fall ändrar uppfattning om användandet av remissen. Primärvårdsläkarna tar även upp att det 
skulle vara intressant att få återkoppla kring utformandet av remissen. Då det är primärvårdsläkarna 
som är användare av själva remissen är det av vikt för dem att den är användarvänlig. Primärvården 
tycker att kontakten med ESCU är värdefull i arbetet med SVF där de ger ett bra stöd. Därför önskar 
primärvården ha en fortsatt kontinuerlig dialog med platsbesök, telefonkontakt eller medverkan vid 
temadagar för att upprätthålla en fortlöpande kontakt. Damschroder et al. (2009) framhåller att hur 
länge aktiviteten är aktiv kan påverka utfallet på implementeringen där en kontinuerlig kontakt och 
informationsspridning bör vara till fördel för implementeringsutfallet. 

Den standardiserade remiss som används av primärvården för att remittera patienter till ESCU har 
skapats för att minska variationerna i de inkommande remissernas kvalitet. Den ska även underlätta 
för primärvården att veta vilka patienter som ska remitteras vidare och vilka undersökningar och 
provtagningar behöver göras inför den kommande cancerutredningen. Både ESCU och primärvården 
tycker att remissen är ett bra verktyg för att förenkla remitteringen. Primärvården anser dock att 
remissen kan vara svår att använda och att det inte alltid är lätt att förstå vilka undersökningar som 
måste göras. För att det ska vara enkelt att använda remissen måste den vara väl genomtänkt och 
lättarbetad något som inte helt stämmer överens med mallen som den ser ut idag. En av 
distriktsläkarna säger att denne tror att användningen kommer gå bättre med tiden men att det finns 
delar som skulle kunna förbättras. Författaren tror att om en dialog förs med primärvården för att ge 
en samsyn på remissen kommer det att ytterligare underlätta arbetet för primärvården. Även om 
remissen fungerar som den ser ut idag finns det potential till att skapa en remiss som gör 
remitteringen bättre för både primärvård och ESCU. 

Från samtal med andra delar av vårdkedjan framkommer det även att det finns förbättringsområden 
inom primärvården. Att det inkommer felaktiga eller gamla remisser till ESCU tyder på att 
primärvården kan vara osäkra på hur remisserna ska skickas eller helt enkelt inte vill använda sig av 
den. Oavsett så tror författaren att primärvården skulle gynnas av att se över sitt användande av 
remissen för att försäkra sig om att de vet hur den ska användas och när. Om det finns en osäkerhet i 
användandet finns det stöd att få från ESCU. Även om flertalet läkare ringt dit verkar inte alla veta 
om att det stödet finns. Eftersom de allra flesta primärvårdsläkare någon gång kommer i kontakt 
med cancerpatienter finns säkert även erfarenheter på de enskilda vårdcentralerna om hur remissen 
ska användas. För att inte SVF-remissen ska falla i glömska, anser författaren också att det även kan 
vara bra att ta upp SVF internt på vårdcentralen med jämna mellanrum för att säkerställa att 
läkarkåren är ”up-to-date”. Av samma anledning är det också bra att prata om informationen som 
ska delges patienten vid start av en cancerutredning. ESCU upplever att det händer att patienter är 
dåligt informerade både om att det rör sig om en cancermisstanke och att de ska genomgå ett SVF. 
Om patienten tidigt informeras har denne längre tid att bearbeta beskedet och är bättre förberedd 
och vet hur den fortsatta utredningen ser ut, vilket enligt ESCU, även underlättar arbetet för enheten 
i nästa steg av vårdprocessen.   
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10 Slutsatser 

Detta kapitel innehåller de avslutande slutsatserna som kopplar till studiens syfte och 
frågeställningar. 

Studiens syfte är att bidra med lärdomar om implementering av SVF i cancervården i RÖ. Genom att 
ta fram faktorer och processer som underlättar eller försvårar implementeringen ges kunskap om 
implementeringen för att underlätta framtida implementeringar. Studien kan vara ett stöd i det 
fortsatta arbetet med implementeringen av SVF genom att bidra med förbättringsområden och peka 
ut vilka möjligheter och risker som av införandet medför. 

10.1 Vilka faktorer/processer underlättar/försvårar implementeringen av SVF? 
De faktorer som anses ha underlättat implementeringen av SVF är framförallt de besök som 
projektledarna gjort ute i verksamheterna för att informera om införandet och samtal mellan 
projektledarna och medarbetare angående de förändringar som SVF medför. Projektledarnas aktiva 
roll i implementeringen anses också ha underlättat implementeringen. I övrigt är möjligheten för 
landstinget att implementera SVF efter egna behov för att på så sätt kunna lösa lokala problem och 
tillgången till finansiella medel underlättande faktorer. 

Försvårande faktorer har visat sig handla om motsättningar från beslutsfattare inne i verksamheten 
som inte stödjer implementeringen och därmed försvårat genomförandet av förändringar i 
verksamheten, de organisatoriska strukturer och hierarkier som gör att egenintressen kan komma i 
vägen för förändringar som gynnar andra delar av vårdprocessen samt att verksamheterna inne i 
specialistvården inte fått några extra finansiella medel för att införa SVF. Även IT-systemen 
komplexitet har försvårat införandet. 

10.2 Vilka möjligheter och risker finns kopplade till SVF? 
De möjligheter som framförallt anses vara kopplade till SVF härrör till patienten och att kunna skapa 
processorienterade vårdprocesser. 

Att skapa en gemensam remissingång har underlättat för vården att fånga upp svaga behovsgrupper 
som tidigare haft svårt att komma in i vården. Remissgranskningen hos ESCU gör att alla patienter 
med cancermisstanke får hjälp att slussas vidare till rätt instans i cancervården direkt och på så sätt 
är förhoppningen att färre patienter slussas runt mellan olika enheter i väntan på att få starta sin 
cancerutredning. En annan möjlighet är att vården blir mer jämlik t ex till följd av att alla patienter 
med alarmsymptom nu ges möjlighet att få genomgå en cancerutredning. Efter att 
patientinformationen i den tidiga delen av utredningen utökats och standardiserats upplevs 
patienterna bättre informerade och förberedda än tidigare. På så sätt är patienterna mer delaktiga 
och får större insikt i sin vårdprocess. I vissa delar av vårdförloppet kommer omhändertagandet av 
patienten att öka. Detta gäller framförallt i den tidiga delen av utredningsförloppet där ESCU har en 
stor roll i att ge patienterna en bra start på sin cancerutredning. Även rollen med 
kontaktsjuksköterskor anses viktig för att ge patienten en kontinuerlig kontakt med vården och en 
trygghet i att någon bevakar patientens intressen. 

SVF skapar nya möjligheter för att processutveckla de nuvarande vårdförloppen. Arbetet har startat 
med att utveckla den tidiga delen av utredningen där införandet av ESCU har bidragit till en 
samordnad start på patienten vårdprocessens. Genom att fortsätta in i de olika vårdförloppen kan 
processen utvecklas vidare för att hitta nya sätt att korta ledtiderna och få till en mer 
processorienterad vård. 

Riskerna som finns kopplade till SVF finns kopplade till områdena ledtider, patienter och resurser. 

Som en effekt av prioriteringen av SVF-patienter uppstår risken att ledtiderna för andra 
patientgrupper ökar på grund av undanträngningseffekter. När extra resurser ska sättas in för en 
patientgrupp måste dessa tas ifrån en annan för att få verksamheten att gå ihop. Det finns även en 
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risk att RÖ hamnar efter i reduceringen av ledtider när detta inte prioriterats vid implementeringen. 
Det stora fokus på ledtider gör att det i dagsläget finns en risk att mätningarna inte är tillförlitliga och 
kan ge missvisande resultat. 

Undanträngningseffekter anses vara en stor risk både mellan enskilda SVF-patientgrupper och mellan 
patienter som inte är med i ett SVF och SVF-patienter. Genom undanträngning av vissa 
patientgrupper är det stor chans att dessa patienters vårdprocesser kommer att förlängas till fördel 
för kortare ledtider för SVF-patienter. Patienter som utreds enligt SVF blir tidigt informerade om 
misstanken om cancer vilket kan oroa de patienter som sedan inte visar sig ha en cancerdiagnos i 
onödan. Det finns även en risk att patientens utredning går snabbt men att patienten sedan får vänta 
på start av behandling då det är kö till behandling. Risken är att patienten tar skada av att få sitt 
besked och sedan får vänta innan behandlingen väl kan starta. Det finns även en risk att om 
utredningen går för snabbt för patienten hinner denne inte bearbeta sitt besked och blir mindre 
mottaglig för att ta del av sin utredning.  

Antalet undersökningar och mottagningsbesök ökar på grund av att fler utreds för en cancerdiagnos 
nu än tidigare vilket riskerar att skapa resursproblematik. Många vårdgivare uppges vara stressade i 
vardagen då det råder brist på personal på flera håll inom vården. En mer komplex risk är den som 
kopplas den samordning som behövs i flera delar av vårdkedjan för att undvika flaskhalsar och för att 
optimera resursanvändandet då pressen på systemet ökar i och med införandet av ledtidskraven. 

10.3 Vilka förbättringsområden finns inom arbetet med SVF? 
De förbättringsområden som framförallt identifierats vid implementeringen av SVF är kopplade till 
svårarbetade IT-system, utformningen av MDK, hur SVF kan fortsätta att utvecklas inne i 
verksamheterna, samordningen i vårdförloppen samt kontinuerlig kommunikation med 
primärvården.  

I dagsläget riskerar mätningen av ledtiderna att bli ojämförbara både inom och mellan landstingen på 
grund av variationer i hur koderna sätts. Ledtidernas tillförlitlighet minskar då det finns en osäkerhet 
kring hur kodningarna ska göras och då patienternas vårdprocesser inte alltid är jämförbara. En 
samsyn på kodningen och en genomgång av hur kodningen görs skulle öka chanserna för att få ett 
jämförbart resultat. 

IT-system är ett av de mest komplicerade och svår förändrade förbättringsområdena. Att som i 
dagsläget ha ett flertal olika journalsystem, bokningssystem och kvalitetsregister försvårar det 
dagliga arbetet vilket gör att resurser både i form av tid och kompetens läggs på onödig 
administration. Genom att skapa gemensamma och öppna IT-system för journalföring och bokning 
kan insynen i verksamheterna öka samtidigt som varje enhet lättare kan följa patientens vårdprocess.  

De multidisciplinära konferensernas betydelse i cancerutredningen ökar i och med införandet av SVF. 
Flertalet vårdprocesser i RÖ har idag inarbetade MDK:er för sina cancerutredningar som har 
utvecklats separat från varandra vilket har skapat variationer i arbetssättet. Variationerna gör att 
patienter riskerar att behandlas olika då utformningen av MDK kan ha påverkan på hur utfallet av 
behandlingsrekommendationerna blir. Förbättringspotential finns exempelvis när det kommer till 
strukturen på och runt själva mötet samt rollfördelningen och kommunikationen mellan de som 
deltar. Dessutom behöver patientcentreringen öka genom att i större utsträckning använda 
patientens önskemål och behov som input vid MDK. 

Under införandet av SVF har fokus varit på att skapa en bra ingång till cancervården för att få en 
samordnad cancervårdprocess. Trots att fokus inte varit på att starta upp förändringsarbeten inne i 
verksamheten behöver enheterna själva tänka över de vårdförlopp som de är involverade i för att se 
vad som kan förändras. Verksamheterna behöver skapa en organisation för att stötta 
implementeringen och själva se över vilka förändringar som kan göras för att uppfylla riktlinjerna i 
SVF inte bara gällande ledtider utan även övriga funktioner som cancerrehabilitering.   
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Det finns stora utmaningar kring hur patientens vård och de gemensamma resurserna i 
verksamheten kan samordnas. Samordningen i gränssnitten mellan olika enheter är på sina håll svag 
vilket gör att vården upplevs fragmenterad och dåligt sammanhållen. En bättre samordning skulle 
kunna minska risken för onödigt långa utredningar och bättre patientbemötande samtidigt som de 
gemensamma resurserna kan samordnas för verksamheter med gemensamma intressen för att 
försäkra att resurserna utnyttjas där de behövs som mest. 

För primärvården är införandet av den nya remissmallen en av de största förändringarna av 
införandet av SVF. Vid tidigare dialoger med projektledarna är det framförallt innebörden av SVF och 
de kriterier som finns för välgrundad misstanke som tagits upp. Nu efterfrågas mer information om 
uppbyggnaden av remitteringsmallen och dess utformning för att lättare förstå hur den ska användas 
på bästa sätt. Av samma anledning vill primärvården ha uppföljning av hur man tycker att det 
fungerar att arbeta med remissen samt ha en kontinuerlig dialog om det fortsatta arbetet inom SVF. 

Införandet av en standardiserad remiss har ökat möjligheterna för att kvaliteten på remisserna blir 
bra och förenklar även remitteringen och utredningen för primärvården. Enligt primärvården finns 
det fortfarande utrymme för förbättring som skulle kunna underlätta och stödja primärvårdens 
arbete ytterligare.  
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11 Förslag till fortsatt forskning 

I detta kapitel presenteras några idéer till fortsatt forskning kopplat till SVF. Förslagen baseras på 
några av de utvecklingsmöjligheter och intressanta frågeställningar som stötts på under studiens 
gång. 

RÖ:s val av strategi i sitt arbete med SVF skiljer sig mot andra landsting. Införandet av ESCU medför 
ett nytt sätt att tänka kring patientens cancerutredning där snabbt omhändertagande och 
filterfunktion är ledord. Ett av målen är att öka samordningen av cancervården och byta perspektivet 
på utredningen från vårdgivarens till patientens. Det annorlunda angreppssättet skiljer sig mot hur 
andra landsting valt att organisera sig. Utifrån detta vore det intressant att följa utvecklingen av 
enheten för att studera vad den här typen av organisation får för effekter i cancervården. Utöver 
detta skulle även vara av intresse att titta på landsting som valt att implementera SVF på ett mer 
traditionellt sätt. Olikheterna i arbetssätt gör förmodligen att det är svårt att göra någon rättvis 
jämförelse mellan dessa två, ur vårdgivarens synvinkel. Däremot skulle det vara möjligt att jämföra 
arbetssätt inom olika vårdförlopp eller patienternas uppfattning av de olika vårdprocesserna. 

SVF har stort fokus på att skapa en bra cancerutredningsprocess samt att korta ner ledtiderna. Även 
om detta framförallt handlar om att utveckla vården från vårdgivarens perspektiv finns det även 
intresse av att ta reda på patienternas tankar kring detta. Vad tycker patienterna är viktigt i sin 
cancervårdprocess? Finns det något som görs idag som kan göras bättre? Hur viktiga är 
väntetiderna? osv. På så sätt går det att rikta sitt utvecklingsarbete mot det som i första hand ger 
värde för patienterna.  

Arbetssättet med MDK har stor vikt inom SVF. I dagsläget utvecklar RCC sydöst, i samarbete med sina 
landstingregioner, arbetet med MDK och hur det ska utformas. MDK är välanvänt arbetssätt både 
internationellt och inom andra delar av vården. Hur MDK ska utvecklas och sedan implementeras 
inom cancervården kan vara av intresse både internt och externt vid införande av MDK i olika 
sammanhang för att få kunskap om hur det används och hur det kan nyttjas för att skapa god vård. 

SVF bygger på den danska förlagan med pakkeforløb. En snabb jämförelse av dessa visar att det finns 
både en del likheter och skillnader i utformandet och genomförandet. En mer strukturerad 
jämförelse skulle kunna öka kunskapen om hur man kan arbeta med kliniska riktlinjer inom 
cancervården. Det skulle även kunna lyfta fram goda exempel och framgångsfaktorer från de olika 
arbetssätten och dess implementering som sedan kan nyttjas vid implementering och användning av 
liknande arbetssätt med kliniska riktlinjer.  
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Appendix A – Frågeformulär intervjufrågor 

Intervjustruktur 
Intervjun ska innehålla: 

 Presentation av de som deltar (Både intervjuobjekt och intervjuare) 

 Bakgrund till intervjun, ”förväntningar” och slutresultat av studien 

 Presentation av upplägg på intervju 

 Intervjufrågor 

 Avslutning med sammanfattning och tacka för deltagande 

Exempel på hur det kan presenteras 
 Vi heter Magdalena Smeds – student och Bonnie Poksinska – bitr. Professor vid Linköpings 

Universitet och handledare för det här exjobbet.  

 Vi vill intervjua dig XX eftersom du jobbar inom XX och arbetar med SVF i din dagliga 
verksamhet. 

 Studien vi gör är ett forskningsprojekt som handlar om implementering av standardiserade 
vårdförlopp inom cancervården. Vårt mål är att försöka hitta de framgångsfaktorer, 
möjligheter och hinder som finns vid införandet av SVF i Region Östergötland. Studien ska 
sedan bidra med kunskap till införandet av flera SVF och förhoppningsvis till andra projekt i 
framtiden. 

 Intervjun kommer gå till så att vi har gjort ett flertal frågor som vi vill att du ska besvara så 
utförligt som du kan. Självklart är ditt deltagande helt frivilligt vilket gör att du närsomhelst 
kan välja att inte svara på någon fråga eller hoppa av studien. Vi kommer att spela in 
intervjun och transkribera den för fortsatt analys. Det är i första hand vi själva som kommer 
analysera materialet men kan även komma att analyseras av någon av våra kollegor på 
avdelningen för Logistik- och kvalitetsutveckling. I så fall kommer en förfrågan skickas ut till 
deltagarna i intervjuerna för godkännande. Självklart kommer du vara anonym. Om du vill 
kan du också få ta del av resultatet av intervjun innan studien publiceras. 

 

 Sammanfatta intervjun kortfattat. Fråga om detta är rätt uppfattat. Tack för ditt deltagande! 
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Intervjufrågor till primärvården 

Introduktionsfrågor 
Frågorna används som en inledning för att komma igång med samtalet och få grundläggande 
förståelse för personen som intervjuas. 

1. Hur många år har du arbetat inom vården och med dina nuvarande arbetsuppgifter? 
2. Kan du berätta lite kort om ditt nuvarande arbete? Typ av läkare, specialisering, 

övergripande huvudsakliga arbetsuppgifter 
3. Vad är era styrkor på VC/kliniken där du jobbar? (Vad är ni speciellt duktiga på/specialister 

inom/kännetecknar deras arbete eller kanske Linköping. Kan vara både kunskapsmässigt och 
arbetsstruktur) 

4. Vilka generella utmaningar/problemområden finns hos er? Generellt sätt inte inom 
nödvändigtvis inom SVF. 

Införandet av SVF 
5. Vad vet du om SVF? 
6. Hur fick du information/kunskap om SVF? 
7. Vilken inställning har du gentemot SVF?  
8. Tycker du att du har fått tillräcklig med information och stöd om SVF? 

a. Har du känt dig delaktig vid införandet av SVF? Om ja, varför? Om nej, hur tycker du 
att man skulle ha gått tillväga för att du skulle ha fått vara mer delaktig? 

b. Fick ni något speciellt stöd vid införandet av SVF och i så fall vilket? 
9. Vilka förändringar behövde ni göra i samband med SVF? 

a. Vilken är den största/viktigaste förändringen ni har gjort i och med införandet av 
SVF? 

b. Hur har införandet av SVF påverkat din arbetsplats? Större delaktighet, 
kommunikation, bättre rutiner, mer tid över, multidisciplinära samarbeten osv 

Vi vill intervjua dig om SVF – standardiserade vårdförlopp.  
10. Hur har SVF påverkat dina arbetsuppgifter? 

a. Nya arbetsuppgifter, mer jobb, fler beslut, nya arbetsstrukturer, svårare 
kommunikation?  

b. Vad ställer SVF för nya krav på dig? 
c. Hur jobbar man, vad behöver man tänka på, vad är viktigt för dig osv?  
d. Hur ofta arbetar du enligt SVF? Dagligen, veckovis, en patient ibland eller ett flertal? 
e.  

11. Hur säker känner du dig på att arbeta enligt SVF:s riktlinjer? Vet hur man skriver remisser, vet 
vilka ledtider som gäller, vilka som ska kontaktas osv?  

a. Är det lätt att förstå och använda sig av riktlinjerna för SVF?  
b. Hur säker känner du dig på remissen? 
c. Hur känns själva remissförfarandet? Lätt? Svårt? Hur uppfattar man information som 

efterfrågas? Tidskrävande? Känns frågor angelägna?  

Att arbeta med SVF 
12. Vad tycker du om informationen? (Kvalitet?) Vad tycker du om själva underlaget för SVF?  

a. Vet du hur du hittar information om SVF? Tillgänglighet av information? Lätt/svårt 
att hitta? 

b. Är det lätt eller svårt att fatta beslut om man ska remittera enligt SVF?  
13. Vet du vem du ska vända dig till när du har en fråga om SVF? 
14. Vilken kännedom har du om hela vårdförloppet inom respektive cancerdiagnos? Vissa 

cancerdiagnoser svårare/lättare än andra? 
15. Vilka styrkor ser du med SVF? 
16. Vad är du för utmaningar du ser i ditt arbete med SVF? 
17. Vad blir sämre? Vilka risker och farhågor finns? 
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Patienterna 
18. Hur tror du att SVF uppfattas av patienter? Ser du några utmaningar eller möjligheter här? 
19. Vad blir bättre för patienterna? /Vilka fördelar ser du för patienten?  
20. Hur informerar du patienten om misstanke om cancer?  

a. Hur informerar du om SVF för patienten? 
21. Hur har SVF ändrat ditt sätt att informera patienten om misstanke om cancer? 

a. Hur känns det? 
b. Brukar du informera annorlunda beroende på vem/hur personer är? 
c. Får du mycket kontakt av anhöriga?  

Extra frågor 
22. Vilka effekter tror du SVF kommer ge? 
23. Vad tror du att man vill uppnå med införandet av SVF? 

Intervjufrågor till specialistvården 

Introduktionsfrågor 
Frågorna används som en inledning för att komma igång med samtalet och få grundläggande 
förståelse för personen som intervjuas. 

1. Hur många år har du arbetat inom vården och med dina nuvarande arbetsuppgifter? 
2. Kan du berätta lite kort om ditt nuvarande arbete? Typ av läkare, specialisering, 

övergripande huvudsakliga arbetsuppgifter 
3. Vad är era styrkor på kliniken där du jobbar? (Vad är ni speciellt duktiga på/specialister 

inom/kännetecknar deras arbete eller kanske Linköping. Kan vara både kunskapsmässigt och 
arbetsstruktur) 

4. Vilka generella utmaningar/problemområden finns hos er? Generellt sätt inte inom 
nödvändigtvis inom SVF. 

Vi vill intervjua dig om SVF – standardiserade vårdförlopp.  

Användarens erfarenheter 
5. Vilken inställning har du gentemot SVF?  
6. Hur fick du information/kunskap om SVF? 

a. Vad vet du om SVF/andra delar i förloppet? 
b. Känner du till enheten för samordnad cancerutredning?  

7. Vad innebär SVF för dig? 
a. Hur kommer du i kontakt med det i din dagliga verksamhet? Hur jobbar man, vad 

behöver man tänka på, vad är viktigt för dig osv? 
8. Hur ofta arbetar du enligt SVF? Dagligen, veckovis, en patient ibland eller ett flertal? 
9. Hur har SVF påverkat dina arbetsuppgifter? Nya arbetsuppgifter, mer jobb, fler beslut, nya 

arbetsstrukturer, svårare kommunikation? 
10. Hur säker känner du dig på att arbeta enligt SVF:s riktlinjer? Vet hur man skriver remisser, vet 

vilka ledtider som gäller, vilka som ska kontaktas osv? 

Införandet av SVF 
11. Hur arbetade ni för att införa SVF i nuvarande arbetssätt? Berätta om hur införandet av SVF 

gick till.  
a. Är det någon typ av stöd som du känner saknas som skulle behövas för att införa SVF 

på ett effektivt sätt?  
b. Vilka resurser/vilket stöd behövs för införandet och genomförandet av SVF? 
c. Fick ni något speciellt stöd vid införandet av SVF och i så fall vilket? 
d. Vilken tror du är den största framgångsfaktorn för SVF?  

12. Har du på något sätt varit involverad vid införandet av SVF? Informationsmöten, 
diskussionsmöten, arbetsgrupper, skapa rutiner osv. 

13. Har du känt dig delaktig vid införandet av SVF? Om ja, varför? Om nej, hur tycker du att man 
skulle ha gått tillväga för att du skulle ha fått vara mer delaktig? 
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14. Vilka var involverade? Vilka personer (roller – t ex verksamhetschef) har haft största 
inflytandet/deltagandet i er verksamhet vid införandet av SVF? 

a. Hur har organisationens helhetssyn varit vid införandet av SVF? 
b. Hur uppfattar du din chefs/avdelningsledningens inställning till SVF? 
c. Hur upplever du att inställningen till SVF är hos dina kollegor och hur påverkar detta 

dig? 
15. Anser du att det fanns tillräckligt med information och utbildning för att arbeta med 

SVF?/förankra SVF i din verksamhet? 
16. Vilken är den största/viktigaste förändringen ni har gjort i och med införandet av SVF? 
17. Vad är viktigt för att lyckas med att införa och vidmakthålla SVF? Personer? Resurser? Stöd? 

Roller i organisationen.  
18. Hur har införandet av SVF påverkat din arbetsplats? Större delaktighet, kommunikation, 

bättre rutiner, mer tid över, multidisciplinära samarbeten osv 
Extra:  

 Behövde ni anpassa er verksamhet efter SVF eller tvärt om? 

 Vilken roll hade verksamhetschefen vid implementeringen av SVF?  

Generella tankar om SVF – Implementeringsobjektet 
19. Är det lätt att förstå och använda sig av riktlinjerna för SVF?  
20. Vad ställer SVF för nya krav på de anställda? 
21. Vad är det viktigaste för att SVF ska fungera? Vad anser du är avgörande för att arbeta med 

SVF? 
22. Vad tycker du fungerar bra och finns det någon fördel med att arbeta enligt med SVF? 
23. Vilka fördelar ser du för verksamheten i stort? Behöver inte vara kopplat till SVF 
24. Finns det någon nackdel med användningen av SVF?  
25. Vilka utmaningar ser du med SVF? 

a. Hur väl passar SVF in med etablerade arbetssätt/attityder/kultur? 
26. Vilka hinder finns för genomförandet av SVF? 
27. Vilken är den största potentialen med SVF? Vilka styrkor ser du med SVF? Nyttan med SVF? 

a. Vilka effekter tror du SVF leder till på kort respektive lång sikt? 
b. Tycker du det är viktigt att införa metoder som SVF inom vården? 
c. Tror du att man kommer uppnå en mer jämlik vård med hjälp av SVF?  
d. Vad tycker om de nationella målen med SVF där man tittar på ledtider? 
e. Vad tror du att man vill uppnå med införandet av SVF? 
f. Vad blir bättre/sämre för patienterna? Vilka fördelar/nackdelar ser du för patienten? 

28. Vad skulle du vilja jobba mer/annorlunda med när det gäller detta arbete? 
Extra:  

 Största skillnaden mellan att arbeta med SVF och ”vanligt arbetssätt”? 

 Finns behovet av SVF? 

 Anser du att ni har en fungerande organisation för denna typ av process? 

Multidisciplinärt arbetssätt 
29. Hur tycker du att det multidisciplinära arbetet generellt sätt fungerar inom SVF? 
30. Hur har införandet av SVF påverkat samarbetet på arbetsplatsen? I läkarteamet, mellan 

professioner, mellan olika vårdenheter? 
31. Hur fungerar MDK? 

a. Får alla vara delaktiga på samma sätt? maktförhållanden? 

Patienterna - Aktörerna 
32. Vet patienterna om att SVF finns? 
33. Vad tror du att patienterna tycker om SVF? 
34. Hur tror du att SVF uppfattas av patienter? Ser du några utmaningar eller möjligheter här? 
35. Vad blir bättre för patienterna? Vilka fördelar ser du för patienten?  
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36. Vill alla patienter vara delaktiga i beslut om sin egen vård? Vad tror du det är som påverkar 
om man vill vara delaktig i sin egen vård?  

37. Hur involveras patienten i beslut?  
a. Hur ofta tar och vill patienten ta en aktiv roll?  
b. Finns det stora skillnader mellan olika patienter?  
c. Hur ofta deltar anhöriga?  
d. Hur brukar de vara delaktiga?  
e. Hur påverkar anhöriga besluten om behandling?  
f. Vill alla patienter vara delaktiga i beslut om sin egen vård?  
g. Vad tror i vad som påverkar om man vill vara delaktig i sin egen vård? 

Extra patienter: 
1. Tror du att SVF leder till en mer eller mindre individualiserad behandling? 
2. Tror du att man kommer uppnå en mer patientcentrerad vård med hjälp av SVF? 
3. Tror du att det kan bli undanträngningseffekter till följd av SVF? 

Något du själv vill lägga till som vi glömt fråga om? 

Intervjufrågor till Koordinatorer 

Introduktionsfrågor 
1. Hur många år har du arbetat inom vården och vad jobbade du med innan du startade din 

nuvarande tjänst? 
2. Hur kommer det sig att du fick jobbet som koordinator på Enheten för samordnad 

cancerutveckling? 
a. Vad var dina motiv?  

Vi vill intervjua dig om SVF – standardiserade vårdförlopp – i din vardag.  

Användarens erfarenheter 
3. Vilken inställning har du gentemot SVF? 
4. Hur fick du höra om SVF för första gången? 
5. Hur skulle du beskriva din roll som koordinator och hur kopplas dina arbetsuppgifter till 

SVF? 
a. Ställer din roll som koordinator krav på nya kompetenser (hos dig)? 

6. Vilka är utmaningarna med din roll?  
a. Är det psykiskt utmanande? 

Att arbeta med SVF 
7. Hur är kvaliteten på inkommande remisser? Fullständigt? Ofullständigt?  

a. Hur skulle detta kunna förbättras?  
b. Hur många inom första instansen informerar om misstanke om cancer? procentuellt 

8. Hur fungerar mallen för samtal? Skulle det behövas mer stöd? Är det lätt eller svårt att 
följa mallen? Kommer det många frågor utanför mallen? 

9. Hur fungerar det att boka tider i vårdsystemet? 
a. Finns det tillräcklig med tider? 
b. Hur utnyttjas tiderna? 
c. Hur tror du påverkar det patienter utanför SVF? Kan andra patienter trängas undan 

när patienterna i SVF prioriteras?  
10. Hur fungerar med att boka tider med patienter? 

a. Hur är patientens inställning till tidsbokningen?  

Patienterna - Aktörerna 
11. Hur tror du att SVF uppfattas av patienter? Ser du några utmaningar eller möjligheter 

här? 
12. Hur informerar du patienten om misstanke om cancer? 

a. Har du fått någon utbildning eller vägledning i hur det ska framföras? 
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13. Brukar man prata med patienter som har misstanke om cancer eller händer det ofta att 
man pratar med anhöriga?  
a. Hur har SVF ändrat ditt sätt att informera patienten om misstanke om cancer? 

i. Hur känns det? 
14. Brukar du informera annorlunda beroende på vem/hur personer är? 
15. Vad är patentens reaktioner på samtalen?  
16. Vad blir bättre för patienterna? Vilka fördelar ser du för patienten?  

a. Vill alla patienter vara delaktiga i beslut om sin egen vård? Vad tror du det är som 
påverkar om man vill vara delaktig i sin egen vård? 

Generella tankar om SVF – Implementeringsobjektet 
17. Vilka för och nackdelar ser du med Region Östergötland val av organisation vid 

införandet av SVF? 
18. Hur ser du på enheten för samordnad cancerutredning? Fördelar/Nackdelar? 

a. Något du saknar eller som kan utvecklas? 
19. Vilka styrkor ser du med SVF? 
20. Vad blir sämre? Vilka risker och farhågor finns? 
21. Vilka fördelar ser du för verksamheten i stort? 
22. Vilka effekter tror du SVF kommer ge på cancervården i framtiden?  
23. Vad skulle du vilja utveckla i din roll om det inte skulle finnas några begränsningar? 

Extra fråga: 
24. Vad tror du blir bättre för personalen i och med införandet av SVF? 

Något du själv vill lägga till som vi glömt fråga om? 

Intervjufrågor till Kontaktsjuksköterskor 

Introduktionsfrågor 
Frågorna används som en inledning för att komma igång med samtalet och få grundläggande 
förståelse för personen som intervjuas. 

1. Hur många år har du arbetat inom vården och med dina nuvarande arbetsuppgifter? 
2. Kan du berätta lite kort om ditt nuvarande arbete? Typ av SS, specialisering, övergripande 

huvudsakliga arbetsuppgifter 
3. Vad är era styrkor på kliniken där du jobbar? (Vad är ni speciellt duktiga på/specialister 

inom/kännetecknar deras arbete eller kanske Linköping. Kan vara både kunskapsmässigt och 
arbetsstruktur) 

4. Vilka generella utmaningar/problemområden finns hos er? Generellt sätt inte inom 
nödvändigtvis inom SVF. 

Vi vill intervjua dig om SVF – standardiserade vårdförlopp.  

Användarens erfarenheter 
5. Vilken inställning har du gentemot SVF? 
6. Hur fick du information/kunskap om SVF? 

a. Vad vet du om SVF/andra delar i förloppet? 
b. Känner du till enheten för samordnad cancerutredning?  

7. Hur skulle du beskriva din roll som KSS och hur kopplas dina arbetsuppgifter till SVF? 
a. Ställer din roll som KSS krav på nya kompetenser (hos dig)? 

8. Vilka är utmaningarna med din roll?  
a. Är det psykiskt utmanande? 

9. Vad innebär SVF för dig? 
a. Hur kommer du i kontakt med det i din dagliga verksamhet? Hur jobbar man, vad 

behöver man tänka på, vad är viktigt för dig osv? 
10. Hur ofta arbetar du enligt SVF? Dagligen, veckovis, en patient ibland eller ett flertal? 
11. Hur har SVF påverkat dina arbetsuppgifter? Nya arbetsuppgifter, mer jobb, fler beslut, nya 

arbetsstrukturer, svårare kommunikation? 
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12. Hur säker känner du dig på att arbeta enligt SVF:s riktlinjer? Vet hur man skriver remisser, vet 
vilka ledtider som gäller, vilka som ska kontaktas osv? 

Införandet av SVF 
13. Hur arbetade ni för att införa SVF i nuvarande arbetssätt? Berätta om hur införandet av SVF 

gick till.  
a. Är det någon typ av stöd som du känner saknas som skulle behövas för att införa SVF 

på ett effektivt sätt?  
b. Vilka resurser/vilket stöd behövs för införandet och genomförandet av SVF? 
c. Fick ni något speciellt stöd vid införandet av SVF och i så fall vilket? 
d. Vilken tror du är den största framgångsfaktorn för SVF?  

14. Har du på något sätt varit involverad vid införandet av SVF? Informationsmöten, 
diskussionsmöten, arbetsgrupper, skapa rutiner osv. 

15. Har du känt dig delaktig vid införandet av SVF? Om ja, varför? Om nej, hur tycker du att man 
skulle ha gått tillväga för att du skulle ha fått vara mer delaktig? 

16. Vilka var involverade? Vilka personer (roller – t ex verksamhetschef) har haft största 
inflytandet/deltagandet i er verksamhet vid införandet av SVF? 

a. Hur har organisationens helhetssyn varit vid införandet av SVF? 
b. Hur uppfattar du din chefs/avdelningsledningens inställning till SVF? 
c. Hur upplever du att inställningen till SVF är hos dina kollegor och hur påverkar detta 

dig? 
17. Anser du att det fanns tillräckligt med information och utbildning för att arbeta med 

SVF?/förankra SVF i din verksamhet? 
18. Vilken är den största/viktigaste förändringen ni har gjort i och med införandet av SVF? 
19. Vad är viktigt för att lyckas med att införa och vidmakthålla SVF? Personer? Resurser? Stöd? 

Roller i organisationen.  
20. Hur har införandet av SVF påverkat din arbetsplats? Större delaktighet, kommunikation, 

bättre rutiner, mer tid över, multidisciplinära samarbeten osv 
Extra:  

 Behövde ni anpassa er verksamhet efter SVF eller tvärt om? 

 Vilken roll hade verksamhetschefen vid implementeringen av SVF? 

Generella tankar om SVF – Implementeringsobjektet 
21. Är det lätt att förstå och använda sig av riktlinjerna för SVF?  
22. Vad ställer SVF för nya krav på de anställda? 
23. Vad är det viktigaste för att SVF ska fungera? Vad anser du är avgörande för att arbeta med 

SVF? 
24. Vad tycker du fungerar bra och finns det någon fördel med att arbeta enligt med SVF? 
25. Vilka fördelar ser du för verksamheten i stort? Behöver inte vara kopplat till SVF 
26. Finns det någon nackdel med användningen av SVF?  
27. Vilka för och nackdelar ser du med Region Östergötland val av organisation vid införandet av 

SVF? 
28. Hur ser du på enheten för samordnad cancerutredning? Fördelar/Nackdelar? 

a. Något du saknar eller som kan utvecklas? 
29. Vilka utmaningar ser du med SVF? 

a. Hur väl passar SVF in med etablerade arbetssätt/attityder/kultur? 
30. Vilka hinder finns för genomförandet av SVF? 
31. Vilken är den största potentialen med SVF? Vilka styrkor ser du med SVF? Nyttan med SVF? 

a. Vilka effekter tror du SVF leder till på kort respektive lång sikt? 
b. Tycker du det är viktigt att införa metoder som SVF inom vården? 
c. Tror du att man kommer uppnå en mer jämlik vård med hjälp av SVF?  
d. Vad tycker om de nationella målen med SVF där man tittar på ledtider? 
e. Vad tror du att man vill uppnå med införandet av SVF? 
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f. Vad blir bättre/sämre för patienterna? Vilka fördelar/nackdelar ser du för patienten? 
32. Vad skulle du vilja jobba mer/annorlunda med när det gäller detta arbete? 

Extra:  

 Största skillnaden mellan att arbeta med SVF och ”vanligt arbetssätt”? 

 Finns behovet av SVF? 

 Vad tror du blir bättre för personalen i och med införandet av SVF? 

 Anser du att ni har en fungerande organisation för denna typ av process? 

Multidisciplinärt arbetssätt 
33. Hur tycker du att det multidisciplinära arbetet generellt sätt fungerar inom SVF? 
34. Hur har införandet av SVF påverkat samarbetet på arbetsplatsen? I läkarteamet, mellan 

professioner, mellan olika vårdenheter? 
35. Hur fungerar MDK? 

a. Får alla vara delaktiga på samma sätt? maktförhållanden? 

Patienterna - Aktörerna 
36. Vet patienterna om att SVF finns? 
37. Vad tror du att patienterna tycker om SVF? 
38. Hur tror du att SVF uppfattas av patienter? Ser du några utmaningar eller möjligheter här? 
39. Vad blir bättre för patienterna? Vilka fördelar ser du för patienten?  
40. Vill alla patienter vara delaktiga i beslut om sin egen vård? Vad tror du det är som påverkar 

om man vill vara delaktig i sin egen vård?  
41. Hur involveras patienten i beslut?  

a. Hur ofta tar och vill patienten ta en aktiv roll?  
b. Finns det stora skillnader mellan olika patienter?  
c. Hur ofta deltar anhöriga?  
d. Hur brukar de vara delaktiga?  
e. Hur påverkar anhöriga besluten om behandling?  
f. Vill alla patienter vara delaktiga i beslut om sin egen vård?  
g. Vad tror i vad som påverkar om man vill vara delaktig i sin egen vård? 

Extra patienter: 

 Tror du att SVF leder till en mer eller mindre individualiserad behandling? 

 Tror du att man kommer uppnå en mer patientcentrerad vård med hjälp av SVF? 

 Tror du att det kan bli undanträngningseffekter till följd av SVF? 
Något du själv vill lägga till som vi glömt fråga om? 
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Appendix B – Vårdförlopp för de sju patientfallen 

Fall 1 - Prostatacancer 
 

 
Figur 11: Fall 1. Vårdförlopp för patient med prostatacancer. 
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Fall 2 – Prostatacancer 

 
Figur 12: Fall 2. Vårdförlopp för patient med prostatacancer. 
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Fall 3 - Prostatacancer 

 
Figur 13: Fall 3. Vårdförlopp för patient med prostatacancer.  
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Fall 4 – Huvud- och halscancer 

 
Figur 14: Fall 4. Vårdförlopp för patient med huvud- och halscancer.  

Fall 5 – Huvud- och halscancer 
 

 
Figur 15: Fall 5. Vårdförlopp för patient med huvud- och halscancer.  
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Fall 6 – Matstrups- och magsäckscancer 
 

 
Figur 16: Fall 6. Vårdförlopp för patient med magsäcks- och matstrupscancer. 

 

 


