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1. Introduktion 

SVF-registret har skapats i samband med den nationella satsningen med standardiserade 

vårdförlopp, som är en del i den nationella cancerstrategin. Satsningen med standardiserade 

vårdförlopp syftar till att korta väntetiderna inom cancervården och nå en mer jämlik cancervård. 

SVF-registret innehåller information om utförda vårdmoment och ledtidsinformation för 

patienter som varit delaktiga i ett standardiserat vårdförlopp. 

 

2. Registrets ändamål 

SVF-registrets ändamål är att ge patientadministrativt stöd gällande aktuella SVF-patienter och 

generera ledtidsstatistik med patienter som avslutat standardiserat vårdförlopp på 

verksamhetsnära, sjukhuslednings-, regional och nationell nivå.  

Gällande det patientadministrativa stödet är SVF-registret tänkt att användas som stöd till 
vårdförloppskoordinatorerna på respektive vårdenhet, vars roll är att koordinera patienternas väg 
genom vården och boka respektive moment i patienternas vårdförlopp. Stödet ger en översikt 
över aktuella patienter på den klinik man är koordinator på, samt på individnivå utförda 
vårdmoment med tillhörande datum, vilket används för att följa patientens vårdförlopp enligt de 
standardiserade vårdförloppen.  

De registrerade datumen för respektive moment i registret utgör mätpunkter, som vidare är tänkt 
att generera aggregerad statistik med syfte att stödja uppföljning av vårdförloppen och 
verksamhetsutveckling. 

Patienter som ingår i SVF-INCA är de som ingår i ett av de 31 cancervårdförlopp som har ett 
nationellt styrdokument. Styrdokumenten ansvarar RCC samverkan för. Patientinformation för 
registreras utifrån vårdhändelser som inträffar från att patienten uppfyller kraven på välgrundad 
misstanke om cancer till och med att patientens vårdförlopp är avslutat, antingen via 
behandlingsstart eller utträde ur vårdförloppet av annan orsak. 

 

Registret agerar även som inrapporteringskälla till regional och nationell statistiksammanställning 
för standardiserade vårdförlopp, där informationen nationellt är avpersonifierad och regionalt 
genereras aggregerad statistik via grafisk presentation. 
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3. Åtkomst 

Elektronisk åtkomst till SVF-INCA ges till: 

- De personer som har rollen som vårdförloppskoordinator på respektive berörd enhet, 

som använder det som patientadministrativt arbetsstöd. 

- De personer som har rollen som lokal processledare på respektive berörd enhet, för att 

följa upp verksamhetsnära statistik. 

- Övriga verksamma inom hälso- och sjukvården som har ett uppdrag där tillgång till SVF-

INCA assisterar till uppfyllnad av uppdragets syfte. 

Vid åtkomst krävs att de personer som söker tillgång till registret kan styrka att de har 
ovanstående roller, vilket innebär att uppgifterna behövs i syfte att sköta deras uppdrag inom 
hälso- och sjukvården. 

 

4. Juridik 

Registret har granskats av jurister i Västra Götalandsregionen och i Region Stockholm samt 
enstaka frågor via SKRs jurist. Vissa moment är även samordnande med projektet INCA 
patientöversikt. Registret bedöms uppfylla kraven utifrån nedanstående lagrum och föreskrifter: 

- GDPR 

- Patientdatalag (2008:355) 

- Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

- HSLFFS 2016:40 Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso och sjukvården 
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5. Överföringar från SVF-
INCA till andra register 

SVF-INCA har överföringar till: 

- Kvalitetsregister 

- SKR (Nationella väntetidsdatabasen, Signe) 

- Indikator (PREM) 

Överföring till kvalitetsregister 

Möjlighet att hämta data från SVF-INCA till respektive kvalitetsregister erbjuds för att: 

1. Minska arbetsmängd genom att undanröja dubbelregistrering och  

2. Öka datakvaliteten i SVF-INCA och kvalitetsregistren genom att få överensstämmande 

data i båda registren i de fall där de finns lika definierade variabler. 

Kriterier för dataöverföring 
Möjlighet finns att spegla över data från SVF-INCA till ett öppnat formulär i ett kvalitetsregister 
om följande kriterier är uppfyllda: 

1. Regionen registrerar i SVF-INCA. 

2. Kvalitetsregistret har anslutit till att spegla data och gjort en mappning av vilka variabler 

som ska föras över från SVF-INCA till kvalitetsregistret. 

3. Öppnat formulär i kvalitetsregistret har kopplade variabler mot SVF-INCA. 

Hur man ansluter till dataöverföring 

1. Kvalitetsregistrets styrgrupp beslutar att ansluta till möjlighet att föra över data som är 

registrerad i SVF-INCA till berört kvalitetsregister. 

2. Kvalitetsregistrets stödteam specificerar och mappar de variabler som kan speglas från 

SVF-INCA till kvalitetsregistret. 

3. SVF-INCA:s utvecklingsteam lägger in mappning och kopplar ihop variabler mellan 

kvalitetsregistret och SVF-INCA. 

4. Kvalitetsregistret bestämmer startdatum för driftsättning. 

5. Driftsättning 

 

Överföring till SKR (Nationella väntetidsdatabasen, Signe) 

Leveransdatum 9e varje månad via automatik. Månader som levereras är föregående 6 månader, 
exempel: 12e juli levereras data med avslutade patienter i januari t.o.m juni. Dataleveransen är 
uppdelad i en fil/avslutsmånad, vilket innebär att vi varje leverans skickas sex filer. 

Specifikation gällande medskickade parametrar/variabler hanteras av SKR. Kontakta 
produktägare för SVF-INCA vid behov av att få tillgång till denna dokumentation. 

Produktägaren för SVF-INCA ansvarar för att leveranserna är korrekta i respektive region. 
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Överföring till Indikator (PREM) 

Leveransdatum ~28e varje månad. Manuell leverans, som sköts av utvecklingsteam på RCC 
Uppsala/Örebro (sker 28e på en helgdag utförs leveransen på närmsta tidigare veckodag). Månad 
som levereras är föregående månad.  

Specifikation gällande medskickade parametrar/variabler hanteras av Indikator. Kontakta 
produktägare för SVF-INCA vid behov av att få tillgång till denna dokumentation. 

Avtal mellan PREM-enkätsleverantören och regionerna ansvarar respektive region för. 

Produktägaren för SVF-INCA ansvarar för att leveranserna är korrekta enligt specifikation
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Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården. 
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 


