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Ansvarig för dokumentet: Regional kvalitetssäkringsgrupp SVF 

Giltighetstid: Gäller från och med 2023-01-11 

SVF-INCA regional rutin för Stockholm Gotland 

Denna rutin beskriver vad som ska registreras för dig som arbetar med SVF-INCA i region 

Stockholm och region Gotland.  

Primärvård 

Primärvården registrerar inget i SVF-INCA. När välgrundad misstanke uppstår i primärvård ska 

remiss till specialistvård innehålla följande:  

• information om att patienten ingår i SVF 

• vilket vårdförlopp det handlar om  

• datum när välgrundad misstanke uppstod 

• symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke 

När specialistvården tar emot remissen ska de registrera förloppet i SVF-INCA med 

informationen som finns i remissen; alltså registrera start av förloppet åt primärvården på det 

datumet som är angivet.  

Specialistvård 

På specialistenheter ska alla förlopp med välgrundad misstanke startas i SVF-INCA, oavsett om 

välgrundad misstanke har uppstått i primärvård, hos utredande specialistenhet eller hos 

behandlande specialistenhet.  

Om remiss kommer från annan region ska detta registreras som Patient mottagen från annat 

landsting (remissankomst) inklusive datum och vilket län remissen kommer ifrån.  

Vid remiss sker registrering av start enligt följande:  

• om remissen innehåller information om att patienten ingår i SVF och vilket datum 
välgrundad misstanke uppstått startas förloppet med detta datum.  
Registrera följande i SVF-INCA: 

o Remittenttyp: Ange var välgrundad misstanke uppstod:  

▪ Primärvård 

▪ Specialistvård (alla vårdenheter utom primärvård) 
o Ingångskriterier: de symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad 

misstanke 
o Händelse: Remissbeslut 
o Utfört datum: datum för välgrundad misstanke enligt remissen 
o SVF startas: ska kryssas i  

• om remissen innehåller information om att patienten ingår i SVF men datum för 
välgrundad misstanke saknas startas förloppet med datumet remissen skrevs.  
Registrera följande i SVF-INCA: 

o Remittenttyp: Ange var välgrundad misstanke uppstod:  

▪ Primärvård 
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▪ Specialistvård (alla vårdenheter utom primärvård) 
o Ingångskriterier: de symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad 

misstanke 
o Händelse: Remissbeslut 
o Utfört datum: datum för när remissen skrevs 
o SVF startas: ska kryssas i 

• om remissen inte innehåller information om att patienten ingår i SVF, men läkare på 
enheten bedömer att patienten ska ingå i SVF, startas förloppet med datumet läkare 
bedömer remissen.  
Registrera följande i SVF-INCA: 

o Remittenttyp: Ange att välgrundad misstanke uppstod i specialistvård 
o Ingångskriterier: de symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad 

misstanke 
o Händelse: Remiss bedömd 
o Utfört datum: datum för när remissen bedöms av läkare på enheten 
o SVF startas: ska kryssas i 

Finns ingen remiss alls startas förloppet när välgrundad misstanke uppstår på specialistenheten. 

Det kan då vara flera händelser som är aktuella som starthändelse för förloppet. Till exempel 

Första besök (datum då patienten gör sitt första besök på utredande specialistklinik). Oavsett 

händelse ska alltid Utfört datum fyllas i med aktuellt datum och SVF startas kryssas i.  

 

Exempel på förlopp startas 2022-10-01 vid händelse Remissbeslut.  

 

Uppföljning på enskild vårdenhet 

En patient som ingår i ett SVF kan få vård på flera vårdenheter och förloppet mäts totalt från 

start till stopp.  

För att följa upp förlopp på en enskild vårdenhet finns möjligheten att registrera remissankomst 

(Remissankomst / Mottagen från annan klinik inom landstinget (remissankomst) / Patient 

mottagen från annat landsting (remissankomst)).  


