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KAPITEL 1 

Inledning 

Bakgrund  

2015 infördes de fem första standardiserade vårdförloppen, SVF, och därefter infördes ytterligare 
26 SVF under 2016–2019. Syftet var att korta väntetiderna samt att minska de regionala 
skillnaderna för att skapa en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet. Redan från start sattes 
tydliga mål för uppföljning år 2020 upp. Detta är den tredje rapporten som tittar på utvecklingen 
av ledtiderna och hur vi ligger till i relation till målen.   

Mål med SVF-satsningen 

År 2020 är målet att  

 70 procent av nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska utredas via ett standardiserat 
vårdförlopp, här kallat inklusionsmål 

 80 procent av dessa patienter ska gå igenom respektive vårdförlopp inom de ledtider som 
anges i dokumenten, här kallat ledtidsmål. 

Syfte med rapporten 

Syftet med rapporten är att ge en bild av hur måluppfyllelsen för inklusions- respektive 
ledtidsmålen ser ut. Det vill säga hur stor del av cancerpatienterna som utreds enligt SVF, hur 
väntetiderna i cancervården ser ut och hur de har förändrats sedan införandet av SVF. År 2020 
har vården i hög grad präglats av covid-19-pandemin, och ett syfte med rapporten är att visa hur 
pandemin har påverkat SVF-arbetet i cancervården.  

Datakällor 

Redovisningen av väntetider i den här rapporten baseras på data som regionerna rapporterar till 
den nationella väntetidsdatabasen på SKR (ibland kallad Signe-databasen). Arbetet med insamling 
och kvalitetssäkring av data beskrivs i rapportens tredje kapitel. 
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KAPITEL 2 

Huvudsakliga fynd 

Slutsatser för inklusions- och ledtidsmålet 

 Inklusionsmålet är uppfyllt på nationell nivå. Det nåddes redan 2018, förbättrades 2019 och 
även om vi har sett en nedgång på grund av pandemin under 2020 så nås målet. 

 Ledtidsmålet har inte uppnåtts. När antalet patienter som utretts enligt SVF har ökat så har 
andelen som utretts inom ledtiderna minskat.  

 Ledtidsmålet på riksnivå har förbättrats, från 44 procent 2019 till 51 procent 2020. 

 I den ansträngda vårdsituationen under pandemin, där en stor del av ”benign sjukvård” fått 
skjutas fram, har cancervården prioriterats. 

 Det finns en stark ambition i vården att fortsätta arbetet med standardiserade 
vårdförloppen även 2021. 

Hur stor andel av cancerpatienterna utreds enligt SVF?  

Inklusionsmålet innebär att minst 70 procent av alla som insjuknar i cancer ska utredas inom 
SVF. Sammantaget för alla regioner och alla diagnoser nåddes detta mål redan 2018 och 2019 var 
siffan 76 %. För 2020 ses en minskning till 71 %, se figur 4 nedan. Minskningen beror mest 
troligt på att färre personer med cancer sökte vård under 2020 än ett normalt år, vilket RCC visat 
i flera rapporter under 2020. Beräkningen av inklusionsmålet görs nämligen inte utifrån 
realtidsdata på antal cancerdiagnoser, utan baseras på en beräkning av hur många som kommer 
att få en cancerdiagnos under året utifrån antalet fall de föregående tre åren. Totalt sett minskade 
antalet patienter som startade SVF under 2020 med ca 5 % jämfört med 2019, vilket väl 
motsvarar minskningen i uppfyllelsen av inklusionsmålet. 

Hur har covid-19-pandemin påverkat antalet patienter i 
SVF? 

I figur 1 visas hur många patienter som utretts inom SVF under åren 2018, 2019 och 2020 
(heldragna linjer) och hur många av dessa som avslutades med ”Start av behandling” (streckade 
linjer). ”Start av behandling” är en samling koder som används för att avsluta SVF för de 
patienter som får en cancerdiagnos. Som behandling räknas till exempel operation eller 
strålbehandling, men även beslut om att avvakta med aktiv behandling tills patienten får symtom. 
Antalet patienter under "Start av behandling" kan alltså i det här sammanhanget likställas med 

antalet patienter som får en cancerdiagnos.
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Vid jämförelse av åren 2018–2020 framgår att år 2018 och 2019 följer samma mönster under året, 
med en lätt nedgång under sommaren och under december månad. Kurvorna för antal SVF totalt 
och antal ”Start av behandling” följer varandra. Pandemiåret 2020 visar en avvikande bild, med 
en kraftig nedgång under april och maj, både för antal SVF totalt och för antal med ”Start av 
behandling”. Nedgången för antalet SVF totalt är dock kraftigare än för ”Start av behandling” 
under dessa månader. Under sommaren var antalet patienter i SVF fortsatt lägre år 2020 än de 
två tidigare åren, men med en upphämtning till nästan samma nivå som tidigare år under hösten. 
Under sommaren och hösten återgick också förhållandet mellan totalt antal SVF och ”Start av 
behandling” till tidigare nivå. 

Av de som utretts inom SVF under åren 2018–2019 har i genomsnitt 36–38 procent visat sig ha 
cancer och därmed startat behandling. April–maj 2020 ökade andelen som startade behandling till 
nästan 45 procent i april, se figur 2.  

Nedgången av antalet SVF under pandemins början förklaras troligen av att färre sökte för 
misstänkta cancersymtom på grund av rädsla för smitta och av att viss screeningverksamhet 
pausades. Att andelen som startade behandling var något högre jämfört med tidigare kan 
möjligen förklaras av att de som trots pandemin ändå sökte hade allvarligare och tydligare 
symtom och därför hade cancer i något högre utsträckning.  

 

Figur 1. Antal som utreds inom SVF och antal som startar behandling.  
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Figur 2. Andel av startade SVF som lett till start av behandling.  

Hur har väntetiderna inom cancervården utvecklats? 

Det är svårt att ge en enhetlig bild av väntetidsläget då spridningen av väntetider mellan såväl 
vårdförlopp som regioner är stor. Ingen region klarar målet att 80 procent av patienterna ska få 
sin behandling inom angiven ledtid. Totalt på riksnivå får 51 procent av patienterna sin 
behandling inom angiven tid, med en spridning i regionerna från 40 till 67 procent för 2020. 

Under april och maj 2020 sjönk antalet patienter som utreddes enligt SVF. Samtidigt utreddes en 
högre andel inom de angivna ledtiderna, 50–55% för år 2020 jämfört med 40–50% för åren 
2018–2019 (Figur 3). Under 2020 har alltså något färre patienter utretts och startat behandling 
inom SVF jämfört med 2018–2019, men en högre andel av de som startat behandling har gjort 
det inom den angivna ledtiden. Det tyder på att vården, trots den ansträngda situationen under 
pandemin, har kunnat prioritera cancervården och ta hand om de patienter som kommit in.  

Måluppfyllelsen för ledtiderna visar hur stor andel av patienterna som får sin behandling inom 
den angivna ledtiden, men den säger inget om hur nära målet övriga patienter ligger. Om målet 
t.ex. är 28 dagar och alla patienter får sin behandling inom 30 dagar har man ändå inte klarat 
målet. Det innebär att ledtiderna måste redovisas på fler sätt för att möjliggöra en helhetsbild. På 
RCC:s webbplats finns därför diagram som visar spridningen av väntetider och hur utvecklingen 
har sett ut över tid. 

 

 

 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/antal-patienter-i-svf/
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Figur 3. Måluppfyllelse av ledtidsmålet över tid 

Redovisning av målen utifrån region och diagnos 

Inklusionsmålet per region  

På nationell nivå minskade inklusionen i SVF under 2020 från 76 till 71 %. Det är dock värt att 
notera att några regioner, Blekinge, Jönköping, Kalmar, Västerbotten och Örebro, ökade sin 
måluppfyllelse för 2020 jämfört med 2019. Detta tyder på att SVF-arbetet är väl etablerat och har 
fortsatt att utvecklas under 2020. Jämtland, Norrbotten och Östergötland är de regioner som låg 
längst ifrån inklusionsmålet 2019, och någon förbättring har inte skett under 2020. Jämtland 
ligger oförändrat på 62 %, Norrbotten har minskat från 51 % till 48 % och Östergötland från 58 
% till 57 %. Sörmland som låg nära målet 2019 har minskat från 69 % till 58 %. Stockholm och 
Västmanland som låg klart över inklusionsmålet 2019 har minskat till 65 % resp. 67 %. 
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Figur 4. Måluppfyllelse av inklusionsmålet per region 

Inklusionsmålet per SVF 

Uppdelat per diagnos ses flera skillnader i uppfyllelsen av inklusionsmålet där en minskning 
jämfört med föregående år sannolikt kan relateras till covid-19-pandemin och att färre patienter 
sökt vård, se figur 5. Generellt sett har antalet cancerpatienter som sökt vård minskat under 
pandemin, vilket visats i en tidigare rapport om uppskjuten cancervård.  

https://cancercentrum.se/globalassets/covid-19/uppskjuten_cancervard_covid19_delrapport3.pdf
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Ett exempel är bröstcancer, där en betydande minskning av andelen inkluderade patienter 
sannolikt beror på att mammografiscreeningen periodvis var pausad under 2020 i flera regioner. 
För SVF prostatacancer ändrade man i flera regioner kriterierna för utredning baserat på PSA-
värde, vilket rimligen har bidragit till minskat antal patienter inom detta SVF. 

Anmärkningsvärt är dock att inklusionsmålet för livmoderhalscancer ökade under 2020 jämfört 
med 2019, trots att även denna screeningverksamhet delvis låg nere i flera regioner under 2020. 
Även om vissa regioner inledde projekt med självprovtagning för HPV som kompensation för 
inställd screening, är det osannolikt att detta är förklaringen till den ökade andelen patienter med 
livmoderhalscancer i SVF. Att de gynekologiska diagnoserna, livmoderhals-, livmoderkropp- och 
äggstockscancer lyckats öka inklusionen under 2020 har vi ingen tydlig förklaring till. 

Fortfarande ligger några numerärt små diagnoser långt ifrån måluppfyllelsen på 70 %. Detta gäller 
buksarkom, neuroendokrina buktumörer och peniscancer. 

 

 

 
 

Figur 5. Måluppfyllelse av inklusionsmålet per diagnos 
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Ledtidsmålet per region 

På riksnivå får 51 procent av patienterna sin behandling inom angiven ledtid, med en spridning 
från 40 till 67 procent för 2020, se figur 6. Väntetidsläget har varit relativt oförändrat mellan åren 
2017 och 2019. För de flesta regioner ses dock en tydlig förbättring av ledtiderna under 2020. 
Detta, såsom ovan beskrivet, tyder på att man trots den ansträngda sjukvårdssituationen under 
pandemin har kunnat prioritera cancervården.  

Vid analys av väntetiderna måste man även väga in inklusionsmålet, alltså hur stor andel av alla 
cancerpatienter som utreds enligt SVF. Om inklusionsmålet inte är uppfyllt, framför allt om man 
ligger långt ifrån målet redovisas väntetiderna enbart för en begränsad del av alla cancerpatienter 
och kan då ge en helt annan bild än väntetidsläget för hela den populationen. Här gäller det 
Norrbotten <50 procent samt Sörmland och Östergötland <60 procent. 

 
Figur 6. Måluppfyllelse av ledtidsmålet per region 
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Ledtidsmålet per SVF 

Mellan de olika vårdförloppen är spridningen större och akut leukemi är den enda diagnos som 
når målet, med 87 procent av patienterna inom angiven tid, se figur 7. Det är svårt att hitta enkla 
förklaringar men vi ser att vårdförlopp ofta får längre ledtider och lägre måluppfyllelse när de är 
helt eller delvis är nivåstrukturerade, regionalt eller nationellt. Nivåstrukturering innebär att 
många patienter startar SVF i en region men överförs för behandling och avslut av SVF i en 
annan region. Här ser vi till exempel peniscancer och vulvacancer med mindre än 40 procents 
måluppfyllelse. Å andra sidan har hjärntumörer och neuroendokrina buktumörer, som också är 
nivåstrukturerade, en måluppfyllelse på 58 respektive 72 procent. I kontrast till dessa diagnoser 
ligger SVF urinblåsecancer långt ifrån måluppfyllelsen, 15 procent, trots att patientantalet är stort 
och de flesta behandlas i hemregionen.  

 

 

 

 

Figur 7. Måluppfyllelse av ledtidsmålet per diagnos 



REGIONALA CANCERCENTRUM  

13 
 

Ledtidsmålet per behandlingsalternativ 

Måluppfyllelsen av ledtidsmålet varierar också mellan behandlingsalternativ, se figur 8. Långa 
väntetider till strålbehandling är sedan tidigare ett välkänt problem vilket delvis beror på 
begränsad kapacitet vad gäller strålningsutrustning totalt i Sverige men med stor variation mellan 
regionerna. Till det kommer stora svårigheter med brist på personal i denna tekniskt avancerade 
cancervård. Trots detta ser vi att den övergripande förbättringen av ledtiderna avspeglar sig i 
samtliga behandlingsalternativ, även strålbehandling, under 2020 jämfört med tidigare. 

Alla behandlingsalternativ finns inte i alla SVF. Det gäller framför allt strålbehandling och 
exspektans som saknas i många SVF, men även kirurgi saknas i vissa förlopp, trots att det 
numerärt sett är den vanligaste behandlingen.  

 
Figur 8. Måluppfyllelse av ledtidsmålet per behandlingsalternativ. I gruppen Totalt ingår de behandlingar som finns i figuren 
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KAPITEL 3 

Datakällor 

Väntetidsdatabasen och kvalitetsregistren 

Ledtiderna i SVF följs upp genom att datum för bestämda mätpunkter rapporteras till den 
nationella väntetidsdatabasen på SKR tillsammans med kod för aktuellt SVF och uppgift om 
patientens ålder, kön och folkbokföringslän. De mätpunkter som rapporteras är datum för start 
av SVF (när välgrundad misstanke uppstår) och datum för avslut (start av första behandling eller 
avslut av annan orsak). För varje vårdförlopp finns en kodningsvägledning som beskriver vilka 
koder som ska användas i olika situationer. 

Utöver dessa obligatoriska mätpunkter finns flera frivilliga mätpunkter för delledtider inom 
respektive vårdförlopp, till exempel datum för MDK och datum för inkommen remiss. De flesta 
regioner använder sig internt av de frivilliga delledtiderna för att bättre kunna följa vårdförloppen 
lokalt, identifiera flaskhalsar och kontinuerligt arbeta med förbättringar av processerna trots att 
mätpunkterna inte rapporteras in till väntetidsdatabasen. 

I majoriteten av regionerna registreras mätpunkterna genom att KVÅ-liknande koder sätts i det 
patientadministrativa systemet. Dessa rapporteras i de flesta fall till den nationella databasen via 
automatisk överföring av digitala filer men det finns några regioner som rapporterar manuellt.  

Figur 9 beskriver dataflödet från källan (patientjournalen) till den nationella väntetidsdatabasen. 
Eftersom personnummer saknas i väntetidsdatabasen är det inte möjligt att via datauttag kunna 
validera bakåt i kedjan på personnivå. 

 
Figur 9 Dataflöde för SVF-data 
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Några regioner, till exempel Region Stockholm Gotland, använder ett lokalt vårdregister, SVF-
INCA, där datum för händelser i patientens cancerutredning rapporteras på samma sätt som i 
övriga regioners patientadministrativa system. INCA är samma IT-plattform som de nationella 
kvalitetsregistren finns på. SVF-INCA möjliggör rapportering även av det som sker i 
primärvården, vilket ofta kan vara ett problem då primärvården saknar system för SVF/KVÅ-
kodning.   

De nationella kvalitetsregistren inom cancerområdet är en annan datakälla där vissa väntetider 
registreras. Några register, men inte alla, redovisar vilka patienter som har utretts enligt ett SVF. 
Det huvudsakliga syftet med de nationella kvalitetsregistren är att underlätta uppföljning och 
utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet. Önskemål om att kunna samköra 
kvalitetsregistren och SVF-data framförs ofta men då väntetidsdatabasen saknar personnummer 
eller annan ID-märkning är detta i nuläget inte möjligt.  

Kvalitetssäkring av data i SVF 

Instruktioner för hur olika koder ska användas i respektive vårdförlopp finns i de nationella 
kodningsvägledningarna. Arbetet med att säkerställa tolkningen av kodningsvägledningarna och 
att kvalitetssäkra data måste bedrivas kontinuerligt. Det huvudsakliga arbetet bedrivs i regionerna 
med stöd av respektive RCC och har de senaste åren intensifierats. Flera åtgärder görs för att på 
olika nivåer kvalitetssäkra SVF-data. Många regioner har genomfört kompetenshöjande 
utbildningsinsatser för den personal som utför kodningen baserad på journaluppgifterna. Arbetet 
med att förbättra kvaliteten på SVF-data har kunnat fortsätta under pandemin i de flesta regioner. 

RCC:s nationella kvalitetssäkringsgrupp har under året tagit fram rapporter med fördjupad 
statistik från nationella väntetidsdatabasen för 13 SVF-förlopp som beskriver fynd som skulle 
kunna bero på systematiska fel i rapporteringen från regionerna. Rapporterna har lämnats vidare 
till företrädare i respektive region för att användas i det regionala kvalitetssäkringsarbetet. 

I alla regioner pågår olika former av kontinuerligt kvalitetssäkringsarbete. Till exempel har RCC 
Stockholm Gotland skapat en regional kvalitetssäkringsgrupp med direkt koppling till den 
nationella kvalitetssäkringsgruppen, och ända sedan starten av SVF har man haft regelbundna 
arbetsmöten med regionens SVF-koordinatorer och därmed lagt grunden till ett nära samarbete 
med alla inrapportörer hos regionens vårdgivare. 

Inom södra sjukvårdsregionen har RCC Syd sedan 2019 drivit granskningsprojekt av SVF-data 
där man på individnivå jämfört journaldata med SVF-data som registrerats i regionernas 
patientadministrativa system. Ett fåtal systematiska fel i kodningen har noterats, som givit 
underlag för att förtydliga kodningsrutinerna. Validiteten är dock överlag god för de obligatoriska 
mätpunkterna, välgrundad misstanke och start av behandling, för de patienter som 
diagnostiserats med cancer. 

I norra sjukvårdsregionen genomförs workshops där kodningsansvariga, koordinatorer, 
kontaktsjuksköterskor, läkare och ansvariga processledare från de fyra norrlandsregionerna, 
tillsammans går igenom kodning och resultat för aktuellt SVF. Liknande insatser har även 
genomförts lokalt i andra regioner. 
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Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården.  
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 
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