Tillsammans
för kortare väntetider
i cancervården
Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få
cancer i år. Runt sig har de många nära som också
blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om
att man har cancer är en dag av oro. Ingen cancerpatient ska behöva vänta längre än nödvändigt på
utredningsinsatser, diagnosbesked och behandling.
Nu tar vi därför första steget i en fyraårig nationell
satsning för kortare väntetider och en mer jämlik
cancervård i hela landet.
Genom att införa standardiserade vårdförlopp i den
svenska cancervården ska tiden från misstanke
till start av behandling göras så kort den bara kan
bli – men utan att vi tummar på kvaliteten. Ibland
behövs lite extra tid för att ge en säker diagnos och
bästa behandling. Då måste också den som är sjuk
vara involverad och informerad om vad som väntar
och när det ska ske. Ingen vill vänta i ovisshet.
Ingen vill vänta en dag i onödan.
Varje dag räknas!

Standardiserade vårdförlopp
innebär inte mer jobb,
utan ett nytt sätt att jobba.

Vad är standardiserade
vårdförlopp?
Ett standardiserat vårdförlopp är ett bestämt
utredningsförlopp som beskriver:
• Vad som ligger till grund för en välgrundad
misstanke om en viss cancer
• Vilka utredningar som ska göras för att ställa
diagnos och fatta beslut om behandling
• Hur lång tid det får ta för hela förloppet mellan
välgrundad misstanke och start av behandling
Arbetet utgår ifrån ett multidisciplinärt arbetssätt,
och de olika tidsgränserna är satta utifrån den tid
som relevanta åtgärder kräver. Det innebär att tiden
varierar beroende på diagnos och behandling.
En viktig utgångspunkt i arbetet är att involvera
patient och närstående i vårdförloppen.

Välgrundad
misstanke

Utredning

Behandlingsstart

I arbetet med den nationella satsningen och standardiserade vårdförlopp är det tiden från välgrundad
misstanke till behandlingsstart som följs upp på
nationell nivå.

Vilka diagnoser berörs?

Under 2015 ska standardiserade vårdförlopp
införas för följande fem cancerdiagnoser:
• Akut myeloisk leukemi (blodcancer)
• Huvud- och halscancer
• Matstrups- och magsäckscancer
• Prostatacancer
• Cancer i urinblåsa och övre urinvägar
Arbetet med att ta fram standardiserade vårdförlopp
för minst tio diagnoser till pågår parallellt och dessa
kommer att införas under 2016. Vilka diagnoser det
handlar om hittar du på cancercentrum.se

Hur och när ska arbetet
genomföras?
Arbetet startar med att varje landsting gör en handlingsplan som beskriver hur de standardiserade
vårdförloppen ska införas och vad landstinget
behöver göra för att klara detta. Staten delar sedan
ut de avsatta resurserna för detta till alla landsting
som vill vara med i satsningen. Allra tidigast mot
slutet av 2015 kan vårdförloppen börja märkas för
patienterna. För att arbetet ska fungera krävs att
landstingen inrättar:
• En fast remissgång utifrån en välgrundad
misstanke om cancer
• En koordinatorsfunktion som bokar in tider
och övervakar att vårdförloppet följs
• Reserverade tider hos utredande enheter
för patienter med remiss till standardiserat
vårdförlopp
Ett nytt arbetssätt medför ofta kostnader för själva
utvecklingsarbetet. Därför hade satsningen inte
varit möjlig utan de extra resurserna. Allt pekar dock
på att det här arbetssättet är mer effektivt och ger
nöjdare patienter och medarbetare. Erfarenheter
från Danmark talar för detta. Där har satsningen på
”pakkeforløb” resulterat i kortare väntetider, bättre
samverkan mellan olika delar av vården och såväl
nöjdare patienter som medarbetare.

Standardiserade vårdförlopp ska
korta väntetiderna och skapa en
mer jämlik och patientfokuserad
vård över hela landet.

Den nationella satsningen för kortare väntetider och
minskade regionala skillnader i cancervården bygger
på en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner
och Landsting och regeringen. Satsningen planeras
pågå under fyra år (2015-2018) och ska finansieras
med 500 miljoner kronor om året från staten.
I år får landstingen dela på 413 miljoner kronor i
stimulansmedel för att införa de fem första standardiserade vårdförloppen, utveckla de vårdadministrativa
systemen för att klara uppföljningen av vårdförloppen
samt förbereda för införande av ytterligare tio standardiserade vårdförlopp under 2016.
Vill du läsa mer eller har frågor?
På cancercentrum.se finns frågor och svar om
standardiserade vårdförlopp. Där kan du även skicka
in din egen fråga om du inte hittar svaret. Du kan
även kontakta ditt regionala cancercentrum,
se cancercentrum.se

