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•  Theres Almqvist – delprojektledare med samordningsansvar 

•  Hans Walfridsson – delprojektledare IT från ICOX AB 
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•  Christina Kling Hassler – delprojektledare, biträdande 

styrgruppsordförande, finansiär och ansvarig för övergripande effektmål 

•  Robert Sundqvist - delprojektledare insamling, sammanställning 

effektmål fas 2 
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Mål –  kvalitet- och kompetensutveckling 

•  Utvärdera om nätverkssamarbete inom den kolorektala 
vårdkedjan i regionen Stockholm-Gotland förbättrar 
bedömning av bilddiagnostiska undersökningar hos 
patienter med kolorektal cancer
                
          

•  Jämförelse av innehåll i röntgenutlåtanden före och efter träning 
med arbete i nätverk 
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SFDN  - IT-förutsättningar 

RIS	  RIS	  

PACS	   PACS	  

•  Diagnostiska nätverk 
•  Distansgranskning 
•  Second Opinion 

Streaming	  

RIS	  

PACS	  

RIS	  

PACS	  

Internet	  

Sjunet	  

SLLnet	  

RIS	  

PACS	  
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SFDN -Tidsplan och genomförande pilot 

Fas 1  
Rutiner och arbetsflöden 

Fas 2  
Skapa underlag 

Fas 3  
Nätverksinlärning 

Fas 4   
Nätverk 

  Utbildning 
radiologer 

  Arbetsflöde 
och 
arbetsrutiner 

  150 
patienter för 
underlag 

  Granskade 
inom egna 
avdelningen 

  Utlåtanden 
m. tillgång 
till 
standardsvar 
som 
underlag för 
jämförelse 

 

  250 
patienter för 
träning 

  Granskade i 
nätverket 

  Beslut när 
radiologer 
mogna för 
registrera 
arbete i 
nätverket 

  Perioden för 
150 
patienter för 
jämförande 
underlag 

  Samarbete 
inom 
nätverket 

  Utlåtanden 
m. tillgång 
till 
standardsvar 
som 
underlag för 
jämförelse 

2012-13 2012-13 2014 
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Stöd för diagnostiska nätverk Stockholm-Gotland 
                  pilotprojekt kolorektal cancer 

Visby Lasarett Södersjukhuset 

S:t Göran (Capio) 
Ersta sjukhus 

Södertälje sjukhus 
Norrtälje sjukhus 

Karolinska Huddinge 
 Karolinska Solna 

Privat radiologi 
 

-Fast track kommunikation 
-Standardiserad bedömning 
-Direkt återkoppling 
-Expertkonsultation 
-Utbildning 
-Flexibel kapacitetsfördelning 
 

-Primärbedömning 
-Dubbelgranskning 
-Expertkonsultation 



SFDN – antal inkluderade patienter i fas 2 
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Resultat 
 

Inkluderade	  
pa/enter	  (n=20)	  

Registerade	  
utlåtanden	  
(n=14)	  

KompleCa	  data	  
imaging	  och	  
histopatologi	  

(n=6)	  

Pa3enten	  inte	  
opererad	  (n=1)	  

Data	  från	  
histopatologi	  inte	  
3llgängliga	  (n=4)	  

Väntan	  på	  
opera3on	  vid	  

dataanalys	  (n=3)	  

InkompleH	  
inklusion	  (n=6)	  
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Innehåll och andel (%) relevant specifik information  
i DT- och MR-utlåtanden 

	   %	  (n) 

Del	  av	  tarmen	  (rektum	  eller	  colon) 100%	  (14/14) 

Tumörstorlek 100%	  (14/14) 

Mesenteriell	  eller	  ante-‐mesenteriell	  (colon) 0%	  (0/3) 

Rela/on	  /ll	  peritoneala	  omslagsranden	  (rektum) 45%	  (5/11) 

Specificerat	  T	  stadium	  (eg.	  T3a) 50%	  (7/14) 

Specificerat	  som	  kombinerade	  T-‐stadier(eg.	  T1-‐T2) 21%	  (3/14) 

N	  stadium 79%	  (11/14) 

M	  stadium 36%	  (5/14) 

Specificerat	  antal	  lymVörtlar 14%	  (2/14) 

Specificerat	  antal	  	  metastasmisstänkta	  lymVörtlar 64%	  (9/14) 

Ospecificerat	  antal	  lymVörtlar 50%	  (7/14) 

Extramural	  tumörväxt	  	  I	  mm 79%	  (11/14) 

Rectalcancer	   
Engagemang	  	  av	  mesorectal	  fascia	   45%	  (5/11) 

Avstånd	  från	  yCre	  ändtarmsöppning 73%	  (8/11) 

Extramural	  kärlinvasion 64%	  (7/11) 
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Histopatologi	   Histopatologi	  

MRT	   ”Bad-‐Ugly”	   ”Good”	  

”Bad-‐Ugly”	  	  
(strålbehandling/
cytosta/kaföre	  opera/on)	  

0	   1	  

”Good”	  	  (direktopera/on)	   0	   3	  

Rektalcancer – prognostisk grupp enligt MRT och enligt 
efterföljande operation/histopatologi 
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Slutsats 

•  Etablering av IT-plattformar för regional samverkan utanför 
sjukhusgränser kräver nära multidisciplinärt samarbete med 
såväl RIS/PACS ansvariga, leverantörer och den kliniska 
verksamheten             
              

•  Projektet ger möjlighet att studera vilka krav som ställs vid 
regional samverkan, dels mellan olika röntgenavdelningar, dels 
för etablering av regionala expertnätverk i vårdkedjor men även i 
andra sammanhang. 
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