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Ändringar i 
kodningsvägledningarna  
– införande 2019-01-01  

Detta dokument beskriver de ändringar som kommer att införas i kodningsvägledningarna för 
SVF vid årsskiftet 2018/2019. Det kommer att uppdateras med ytterligare ändringar under 
2018. 

Ändringarna sker som en konsekvens av att vårdförloppsbeskrivningarna revideras. De 
reviderade vårdförloppsbeskrivningarna kan läsas här: 
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/vardforlopp-remiss/   

I kodningsvägledningarna kommer också ett antal förtydliganden att införas. De läggs löpande 
ut på sidan för frågor och svar: https://cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/fragor-och-svar/   

Ingående diagnoser 

 Bröstcancer: ICD-koderna är förtydligade utan att intentionen är ändrad. Ny skrivning: 
”Det standardiserade vårdförloppet omfattar diagnoserna ICD: Z85.3, C50.X, D05.X, 
D48.6.” 

 Maligna lymfom och KLL (VN0/VN5): De ingående ICD-koderna är ändrade för att 
utesluta indolenta hudlymfom. Ny skrivning: ”Vårdförloppet innefattar följande koder 
enligt ICD-10: C81.0–C82.5, 82.7-83.9, 84.4-84.7, 84.9-86.5, 88.0-88.9, samt C91.1, C91.4 
och C91.5.” 
 

VXX50 – Start av första behandling, kirurgi 

 Huvud- och halscancer (VA9): koden ska bara användas för behandling med initialt kurativ 
intention. 

 Peniscancer (VJ0): Följande förtydligande av när koden ska användas kommer att föras in: 
Kurativt syftande kirurgi vid nationellt centrum eller lokalt efter nationell MDK (lokalt 
utförd kirurgi gäller T1G1-tumörer. Avslutet kodas i hemlandstinget.).  
 

VXX52 – Start av första behandling, läkemedel  

 Akuta leukemier (VN4/VN6): Ledtiden ändrad från 6 till 9 kalenderdagar.  

 Huvud- och halscancer (VA9): koden ska bara användas för behandling med initialt kurativ 
intention. 

 
VXX54 – Start av första behandling, strålning 

 Huvud- och halscancer (VA9): koden ska bara användas för behandling med initialt kurativ 
intention. 
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VXX58 – Start av första behandling, palliativ 

Koden har kunnat användas i samtliga SVF (utom Allvarliga ospecifika symtom) men ledtid har 
saknats i vissa SVF. Ledtid är tillagd i följande SVF: 

 Analcancer (VB3): 32 kalenderdagar 

 Cancer i gallblåsan eller perihilär gallgång (VB5): 22 kalenderdagar 

 Huvud- och halscancer (VA9): 18 kalenderdagar – koden ska användas för all palliativ 
behandling, inte bara symtomlindrande behandling 

 Myelom (VN2): 15 kalenderdagar 

 Peniscancer (VJ0): Förtydligande av att koden ska användas för all palliativ behandling, inte 
bara symtomlindrande behandling (ingen ändring av ledtiden). 

 Primär levercancer (VB4): 22 kalenderdagar  

 Tjock- och ändtarmscancer (VB2): 25 kalenderdagar (basutredning) eller 39 kalenderdagar 
(utökad utredning) – koden ska användas för all palliativ behandling, inte bara 
symtomlindrande behandling. 
 

VXX60 – Start av första behandling, beslut om exspektans 

Koden är tillagd i följande diagnoser: 

 Bukspottkörtelcancer (VB6): 22 kalenderdagar.  

 Cancer i gallblåsan eller perihilär gallgång (VB5): 22 kalenderdagar (basutredning) eller 29 
kalenderdagar (utökad utredning). 

 Primär levercancer (VB4): 22 kalenderdagar (basutredning) eller 29 kalenderdagar (utökad 
utredning). 
 

I dessa tre förlopp anges följande förklaring: Behandlingen ”exspektans” används i detta 
vårdförlopp för patienter som diagnosticeras med premaligna tillstånd som inte ska föranleda 
tumörspecifik behandling utan följas enligt det nationella vårdprogrammet. Behandlingsbeslutet 
tillsammans med patienten ska anges som mätpunkt. 
 

VXX73 – Ingen ytterligare åtgärd 

 Tjock- och ändtarmscancer (VB2): Koden tillagd för att användas när polypektomi visar sig 
vara tillräcklig som behandling. Detta ska betraktas som behandlingsstart på samma sätt 
som i t.ex. SVF Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna. 
 

VXX40 – Information om diagnos/utredningsresultat 

 Cancer utan känd primärtumör (VP9): Ny kommenterande text: ”Denna kod kan användas 
för att markera behandlingsbeslutet tillsammans med patienten, t.ex. när man vill göra 
jämförelser med handläggningen av patienter som utreds inom det standardiserade 
vårdförloppet för allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer. 
Behandlingsbeslutet kan då sägas motsvara det avslutande samtalet i vårdförloppet för 
allvarliga ospecifika symtom.”  
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Hantering av recidiv (återfall) 

Nedanstående text finns sedan 2018 i samtliga kodningsvägledningar: 

”Ett standardiserat vårdförlopp (SVF) ska omfatta de patienter som får den aktuella 
cancerdiagnosen för första gången och de som insjuknar igen efter ett avslutat uppföljnings- eller 
kontrollprogram. Patienter som får recidiv under pågående uppföljning ska inte inkluderas i 
SVF.” 

I följande SVF kommer det att införas förtydliganden eller avvikelser från texten (kan läsas under 
Generella texter i SVF-beskrivningen):  

 Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång: Patienter som får recidiv eller ny primärtumör under 
pågående uppföljning ska inte inkluderas i SVF. 

 Huvud- och halscancer: SVF ska omfatta nya primärtumörer, second primaries, som 
uppkommer under uppföljningen av den första huvud- och halscancerdiagnosen. 

 Primär levercancer: Patienter som får recidiv eller ny primärtumör under pågående uppföljning 
ska inte inkluderas i SVF.  

 Tjock- och ändtarmscancer: Recidiv ska inte inkluderas i SVF, däremot ska nya 
primärtumörer utredas enligt SVF. 
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