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Ny rutin – uppgift om patientens länstillhörighet ska inkluderas i uppföljningen av SVF 

cancer 

Från den 1 januari 2020 ska regionerna i den nationella uppföljningen av SVF cancer även 
rapportera uppgift om länstillhörighet för de patienter som genomgår ett SVF.  

Förändringen införs för att enklare kunna selektera ut inom- och utomlänspatienter när 
uttag av data görs, där länstillhörighet behöver tas fram till exempel för att följa 2020-målet. 
KVÅ-kod VXx91– Mottagen från annan region behöver fortfarande registreras för att mäta 
ledtider vid överföring av patient från en region till start av behandling i annan region.  

Bakgrund 

Idag finns inget automatiserat sätt att följa vårdprocesser som genomförs av vårdgivare i 
flera regioner vilket försvårar uppföljningen av patienter som förflyttar sig över 
regiongränser under ett utrednings- och behandlingsförlopp. En beskrivning för att fånga 
uppgifter om vårdförlopp som startas i en region och sedan slutförs i en annan region togs 
fram 2016 och finns publicerad på cancercentrum.se . Rutinen bygger på att den mottagande 
regionen noterar KVÅ-kod VXx91 – Mottagen från annan region samt patientens 
länstillhörighet. Denna rutin gäller fortfarande men kompletteras med registrering av 
länskod för den region där patienten är mantalsskriven. Registreringen av KVÅ-kod VXx91 
kan inte automatiseras utan måste ske manuellt eller via sökord.  

Länstillhörighet kan hämtas från folkbokföringen 

Uppgiften om länstillhörighet kan däremot hämtas av regionerna med automatik från 
folkbokföringen och rapporteras in till den nationella databasen tillsammans med övriga 
koder. Uppgift om länskod kommer att vara obligatorisk från den 1 januari att för alla 
vårdförlopp som rapporteras. 
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https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/matning-och-kodning/
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