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Riktlinjer för avvikelseregistrering vid rapportering av standardiserat 
vårdförlopp till nationella väntetidsdatabasen 
 

Bakgrund  
Ledtiderna för nationell uppföljning redovisas publikt på webbsidan RCC.se  Där visas andel startade 
behandlingar inom fastställd tid samt spridningsmått (P20, median, P80) för respektive SVF. 
Statistiken hämtas från den nationella väntetidsdatabasen, SKR dit Sveriges regioner rapporterar in 
sin SVF-data. För att kunna exkludera förlopp där ledtiden förlängts på grund av patientrelaterade 
eller medicinska skäl finns definition av avvikelse i detta dokument.  
 
Ledtiderna är fastställda av specialistgrupper för de olika processerna och anger maximala antalet 
dagar från:  

1. beslut om välgrundad misstanke till  
2. start av behandling  

 
 
OBSERVERA att avvikelseregistreringarna ska användas med varsamhet. De bör användas endast då 
avvikelsen har påverkar ledtiden med mer än ett fåtal dagar. Både antal förlopp och ledtiden i den 
publika redovisningen påverkas av avvikelseregistreringen. I QlickView-applikationen kan antal och 
resultat för SVF tas fram med eller utan avvikelseregistreringarna. 
 
Följande bild är en förenklad beskrivning av mätpunkterna: 
 

 
 
KVÅ-kod VXx76-Patientens val 
För Avslut av SVF innan första behandling finns en KVÅ kod, VXx76 - Patientens val, vilken innebär att 
patienten tackar nej till behandling enligt SVF. Denna kod ska inte förväxlas med avvikelse kod för 
patientvald väntan (PvV).  
 

http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/vantetider-redovisning/
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Registrering av avvikelser  
Alla patienter som har startat en behandling enligt SVF ska rapporteras till nationella 
väntetidsdatabasen oavsett om någon avvikelse registrerats eller inte. Avvikelse ska vara händelser 
som avsevärt påverkar ledtiden.  
 
Definition av patientvald väntan respektive medicinskt orsakad väntan 

Patientvald väntan (PvV) Medicinskt orsakad väntan (MoV) 

Patienter som vill vänta längre tid än erbjuden 
tid och aktivt har avstått erbjudande om vård 
inom det specifika standardiserade 
vårdförloppets tidsgränser.  
 
Det ska vara patientens aktiva val som har 
orsakat förlängd ledtid för det SVF som 
patienten genomgår.  
 
Exempel: Om patienten av olika skäl tackar nej 
till erbjuden tid för aktivitet 
(besök/undersökning/åtgärd) som ingår i ett 
SVF och att detta innebär att ledtiden kan 
förlängas, kan avvikelsen PvV registreras.  
 

Patienter där hälso- och sjukvårdspersonal 
bedömer och beslutar att patientens 
hälsotillstånd (av medicinska skäl) inte tillåter 
att planerat besök/åtgärd genomförs  
 
Exempel: Om patientens hälsotillstånd fördröjer 
en planerad behandling/åtgärd, kan avvikelsen 
MoV registreras.  
 

 
 
 
Rapportering av avvikelser till den nationella väntetidsdatabasen  
Om en eller flera patientrelaterade avvikelser (PvV och/eller MoV) inträffat under det 
standardiserade vårdförloppet, kan avvikelse registreras och rapporteras in till den nationella 
väntetidsdatabasen i den elektroniska filen enligt specifikation. 
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I de följande avsnitten ges exempel på vårdsituationer där PvV och MoV kan registreras. 
 
Patientvald väntan  

Vårdsituation  PvV Kommentar  

Patienten erbjuds tid till förstabesök, diagnostisk 
undersökning eller första behandling inom max-
gränsen enligt SVF, men avböjer erbjudandet (tiden 
passar inte)  
 

JA Tidsförskjutningen bör påverka 
ledtiden med mer än 3dagar. 

Patienten erbjuds tid till förstabesök, diagnostisk 
undersökning eller behandling enligt maxgränsen, men 
uteblir från bokad vårdkontakt  
 

JA Kontakt ska ALLTID tas med utebliven 
patient. 

Patienten vill fundera på om man vill bli undersökt 
och/eller behandlad för sin cancersjukdom  

JA Patienten meddelar att den vill ha 
betänketid innan den tackar jag till att 

undersökningar/utredningar/ 
behandlingar  

 

Patienten vill bli utredd/behandlad i ett lugnare tempo 
än vad SVF föreskriver  
 

NEJ Koda VXx76-Patientens val 

 
 
Medicinskt orsakad väntan  

Vårdsituation  MoV Kommentar  

Planerat besök, undersökning eller behandling enligt 
SVF fördröjs och måste senareläggas på grund av  
- annan sjukdom/skada  
- graviditet eller  
- försenad läkningsprocess/återhämtning  
 

JA  

Samsjuklighet leder till längre ledtider än vad SVF 
föreskriver  
 

JA Avser kronisk sjukdom (tex de-
menssjukdom, psykisk ohälsa)  

Effekten av insatt eller utsatt läkemedel (t.ex. 
blodtryckssänkare, utsättning av blodförtunnande 
läkemedel) har inte uppnåtts inom max-gränsen för 
aktuell planerad vårdkontakt  
 

JA  

 


