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Chattfrågor och svar från webbinarium:  

Miljarder till SVF – vad har vi fått för pengarna? 
 

Under RCC:s webbinarium ”Miljarder till SVF – vad har vi fått för pengarna?”, fredagen den 4 

december 2020, ställde tittarna frågor till deltagarna via chattfunktionen. Frågorna i detta 

dokument hann inte besvaras under sändningen och besvarats därför här i efterhand. De som 

svarar är Helena Brändström, Björn Ohlsson och Katja Vuollet Carlsson. 

 

Frågor och svar 

 
1. Innebär SVF-INCA dubbeldokumentation eller kan ni få några fält automatisk från 

patientjournalen? 

Svar: Än så länge är det dubbeldokumentation som gäller för dem som använder SVF 
INCA. 

 

2. Definierar man kontaktsjuksköterska på samma sätt överallt?  

Svar: RCC i samverkan har fastställt en nationell beskrivning av kontaktsjuksköterskans 
uppdrag. Målet är att alla patienter ska erbjudas en namngiven kontaktsjuksköterska på den 
cancervårdanden kliniken och vars uppdrag utgår från beskrivningen.  Varje verksamhet bör 
förtydliga hur kontaktsjuksköterskans uppdrag ska uppfyllas utifrån respektive 
patientprocess. Här kan du läsa mer om kontaktsjuksköterskan uppdrag i cancervården: 
www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/  

 

3. Är kontaktsjuksköterskan en namngiven person eller är det ett telefonnummer till en 
grupp? 

Svar: Enligt den nationella uppdragsbeskrivningen ska kontaktsjuksköterskan vara en för 
patienten tydligt namngiven person. 

 

4. Vi som varit med länge vet hur det såg ut innan SVF. Kan du beskriva vikten av 

inklusionsmålet och att man utreder lika i landet? 

Svar: Inklusionsmålet talar om ifall en patient är utredd enligt SVF eller inte. Har man en låg 
måluppfyllelse gällande inklusionmålet, utreds få personer (eller åtminstone registreras) 
enligt SVF. Det är jätteviktigt att man tittar på inklusionsmålet innan man kan säga något 
om ledtidsmålet. Är inklusionmålet lågt mäter man ledtidsmålet på en liten andel av det 
totala antalet cancerpatienter och då kan man inte vara säker på om urvalet är representativt 
för alla cancerpatienter. 
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5. Kan man se förbättrad överlevnad, minskad/kortare behandling och att kostnaderna i 

vården har minskat i samband med införandet av SVF, kopplat till de korta ledtiderna? 

Svar: Förbättrad överlevnad är det svårt att uttala sig om. Det finns mycket annat som också 
påverkar SVF, exempelvis nya behandlingar och att populationen ha blivit äldre. Det har 
ännu inte gjorts någon studie kring detta. Socialstyrelsen har haft i uppgift att titta på 
hälsoekonomiska aspekter, men det konstaterades att även det är svårt, eftersom 
cancervården i övrigt är under konstant utveckling. Någon större studie har därför inte 
påbörjats. 

 

6. Har det kostat tre miljarder att skjuta iväg vanliga patienter från kö till förmån för 
cancerpatienter? Är det jämlikt vård? Behövs inte standardiserade vårdförlopp för alla 

sjukdomar? 

Svar: Sverige har en etisk plattform där de med störst behov ska prioriteras. För övriga 
diagnoser finns personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som har likande upplägg.   

 

7. Hur ser primärvården på det "nya" begreppet välgrundad misstanke?  

Svar: Det finns både de som är mycket positiva till att vi har nationella kriterier för 
välgrundad misstanke och de som tycker att SVF styr primärvårdsläkarna för mycket och att 
de själva kan avgöra vad som är välgrundad misstanke för en cancersjukdom. 

 

8. Hur kan vi mäta att fler patienter än tidigare sugs in i utredningsflödet? 

Svar: Det kan vi inte mäta eftersom vi inte vet hur det såg ut innan.  

 

9. Finns det några nya publikationer på resultatet av SVF? Såg att cancerresultaten i 
Danmark förbättrats betydligt – är det kopplat till SVF? 

Svar: Danmark har förändrat sin cancervård väldigt mycket och det är svårt att säga vad 
som beror på SVF och vad som beror på andra faktorer, men det går som sagt åt rätt håll.  


