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1. Organisation 

Hur har SVF-organisationen fortsatt att fungera under 2022?  

Det pågår en kontinuerlig dialog med verksamheterna, processteamen, regionalt 

cancerråd/lokala cancerråd och förvaltningsledningen med syfte och sikte på högre 

måluppfyllelser.  

Fysiska möten har i de allra flesta fall ersatts av digitala och arbetet har därmed fortsatt 

övervägande oförändrat. Regelbundna möten har hållits mellan cancersamordnare, SVF 

regional förvaltningsgrupp och RCC Syd, likaså har de lokala och regionala 

cancerrådsmötena hållits som planerat.  

Lokala patientprocessledare har erbjudits utbildning i QlikView-applikationen med 

syfte att stimulera till ökat användande av SVF statistik.  

Inom sjukhusen/förvaltningarna har processarbetet fortskridit och även intensifierats 

inom vissa sjukhus. Under dessa möten förs en dialog kring eventuella utmaningar men 

även goda exempel lyfts fram. Ett behov av ökad kunskap kring processarbete har 

identifierats. Nätverk för patientprocessledare med syfte att stimulera och stödja 

kontinuerligt och systematiskt processarbete för att korta ledtider är under uppbyggnad. 

Under våren hölls ett fysiskt möte för alla SVF koordinatorer i Region Skåne med fokus 

på uttag av SVF statistik, kodvägledning, kvalitetssäkring och överlämningar mellan 

sjukhusen. Förvaltningsspecifika digitala möten med kontaktsjuksköterskor har också 

hållits under våren.  

Inom SDV (Skånes digitala vårdsystem) projektet pågår ett arbete med att designa 

beslutsstödsfunktion för de standardiserade vårdförloppen som involverar såväl 

primärvård som specialistvård.  

 

Hur fungerar samarbetet mellan primärvård och specialiserad vård? 

Välfungerande samarbetet med befintlig AKO (Allmänläkarkonsult Skåne) organisation 

och det finns representation från primärvården i regionalt och lokala cancerråd. AKO 

och cancersamordnare för kontinuerlig dialog kring rutiner och aktuella uppdateringar.  

Generellt ett väl fungerande samarbete med regelbundna dialogmöten i syfte att 

vidareutveckla vården och hitta former för bästa omhändertagandet av våra 

gemensamma cancerpatienter. Generella förbättringsområden och nyheter återkopplas 

till verksamhetschef på respektive vårdcentral via cancersamordnare.  

Det finns ett behov av att främja ett fortsatt samarbete och förbättra remissflödet, både 

vid start av ett förlopp och vid fortsatt uppföljning och/eller rehabilitering efter avslutad 

behandling inom specialistvården. 

 

Som en del i utvecklingen av den basonkologiska verksamhet i den nära vården startades 

ett pilotprojekt upp under hösten 2021 där Lasarettet i Ystad deltar tillsammans med 

Centralsjukhuset i Kristianstad och verksamhetsområdet Hematologi-Onkologi-

Strålningsfysik (VO HOS) på Sus. Syftet är att skapa en ny struktur i hela Region Skåne 

för omhändertagande av patienter vid komplikationer till onkologisk behandling och att 

omhändertagande av andra medicinska behov för patienter med cancerbehandling 

säkerställs med tydliga kontaktvägar för patienten såväl dagtid som jourtid. En ökad 

samverkan mellan specialiserad vård, primärvård och kommunal vård och omsorg ska 

uppnås.  
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Hur fungerar samarbetet med andra regioner? 

Har rutinerna för registrering och remissrutiner för SVF-patienter som skickas till 

andra regioner förändrats under 2022?  

Nej, överrapportering av patient i SVF mellan regioner sker enligt den nationellt 

fastställda rutinen. 

 

Har registrering och remissrutiner för SVF-patienter som tas emot från andra 

regioner förändrats under 2022?  

Nej, överrapportering av patient i SVF mellan regioner sker enligt den nationellt 

fastställda rutinen. 

 

Finns förslag på åtgärder som skulle förbättra handläggning eller registrering av 

patienter som remitteras över regiongränserna? 

Förbättringsområden har tagits upp på gemensamma möten tillsammans med RCC syd. 

Det är viktigt att det finns en god följsamhet till den nationellt fastställda rutinen.  

  

 

2. Inklusionen i SVF  

Målet är att 70 procent av nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska utredas via ett 

standardiserat vårdförlopp (inklusionsmålet). Måluppfyllelsen beräknas för regionen 

som helhet, sammantaget för alla SVF som införts före 2021. 

Ange regionens inklusion som helhet (ur RCC:s rapport, uttag 16 augusti). 

Totalt 77% i Region Skåne. 

 

Vilka diagnoser ligger under inklusionsmålet? 

Akut leukemi 57%, Buksarkom 34%, Lungcancer 63%, Lymfom/KLL 62%, Myelom 

66%, Neuroendokrina tumörer 10%, Prostatacancer 41% och testikelcancer 54% 

 

Hur arbetar ni för att förbättra inklusionen i dessa diagnoser? 

De sällsynta cancerdiagnoserna, buksarkom och neuroendokrina tumörer tenderar att 

ligga längre från målet vilket sannolikt förklaras av att de är svåra att fånga när de inte 

förekommer frekvent.  

Under hösten initieras ett valideringsprojekt under ledning av RCC syd med syfte att 

identifiera bakomliggande orsaker till den låga inklusionsgraden. 

Det finns även diagnoser med stora patientvolymer som ligger under inklusionsmålet 

tillexempel prostata och lungcancer. SVF prostata involverar flera privata aktörer i 

Region Skåne där registreringarna brister vilket kan vara en av flera möjliga 

förklaringar till lägre måluppfyllelse. Utbildning pågår för att öka 

registreringsföljsamheten. 

En del patienter remitteras inte för SVF-utredning via ordinarie rutin, utan söker sig 

direkt till sjukhuset, oftast via akutmottagningen. Lungcancer är ett av de förlopp som 

inte så sällan går den här vägen. Informationsmöten har hållits och SVF rutiner har 

tagits fram på akutmottagningen vilket också gett resultat genom åren. 
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De hematologiska förloppen och testiscancer ligger nära inklusionsmålet och här har 

inga särskilda åtgärder vidtagits. 

 

Arbetar ni med ytterligare åtgärder för att förbättra inklusionen i regionen som 

helhet – hur?  

Nya rutiner för de patienter som behandlas på onkologen på Sus har tagits fram för att 

underlätta och säkerställa överrapporteringen mellan förvaltningarna vilket i sin tur 

kommer att öka registreringsföljsamheten. 

Under hösten initieras ett valideringsprojekt under ledning av RCC syd med syfte att 

identifiera bakomliggande orsaker till den låga inklusionsgraden. 

 

3. Ledtiderna i SVF  

Målet är att 80 procent av de patienter som startat behandling inom ett SVF ska gå 

igenom respektive vårdförlopp inom de ledtider som anges i dokumenten.   

Inom vilket område(n) finns de största hindren för att uppnå ledtidsmålen? T.ex. 

diagnostisk process, specialitet, organisatorisk enhet, annat.  

Patologi 

Generell förbättrat samarbete dock långa svarstider inom vissa processer vilket leder till 

förlängda ledtider. Centralisering av punktionsmottagning/cytologi till Lund/Malmö har 

möjliggjort en högre kvalitets- och kompetens men i gengäld i nuläget skapat längre 

ledtider och medfört längre restid för många patienter. 

Bild – och funktion 

Generellt sett välfungerande men vi ser långa ledtider avseende CT-ledda punktioner 

och MRT i prostataförloppet. 

Endoskopi 

Ett ökat tryck på koloskopiverksamheten på grund av ökat remissinflöde i kombination 

med införandet av kolorektalcancerscreening. 

Operation 

Brist på operationskapacitet och då framförallt i form av operations- och 

anestesisjuksköterskor. 

Onkologi 

Väntetider till strålbehandling är ett gemensamt problem för alla. 

Brist på onkologer och onkologisjuksköterskor gör verksamheten såbar. 

MDK 

Utredning pågår både lokalt och regionalt gällande utformning av MDK, vilka patienter 

ska avhandlas på vilken typ av MDK samt hur ska samverkan kring regionala MDK se 

ut framöver. Kapacitetsbrist ses idag inom många MDK. Det krävs ett samarbete med 

professionens vårdprogramgrupper och kvalitetsregister. 

Nivåstrukturering 

Utmaningar när det gäller en del av de cancerförlopp som är nivåstrukturerade. Oklar 

ansvarsfördelning mellan sjukhusen leder till merarbete och förlängda ledtider.  

Processerna som helhet 

Olika cancerprocesser har varierande erfarenhet av ett strukturerat processarbete, både 

inom den egna diagnosen samt mellan processer och andra inblandade aktörer. Det 

saknas verktyg för att driva ett strukturerat kontinuerligt processarbete vilket 

identifierats i lokala cancerrådets dialogmöten och handlingsplan är upprättad på lokalt. 
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Samarbetet med RPPL saknas i en del förlopp och har brister i andra.  

Urologi  

Långa ledtider till kirurgi gällande prostatacancer och cancer i urinblåsa. Långa ledtider 

till MRT för prostatacancerpatienter. 

 

Vilka insatser har regionen gjort för att förbättra ledtiderna på dessa områden? 

Bild – och funktion (BoF) 

Regional samverkan kring fördelning av undersökningar. 

Samverkan mellan BoF och onkologen gällande utförande av MR-undersökningar. 

Endoskopi 

Endoskopi-samordning av koloskopipatienter från Sus till övriga förvaltningar har 

genomförts för att korta köerna. Diskussion kring gemensam väntelista. Inom 

kunskapsstyrningen har en LAG endoskopi bildats (knuten till LPO mag-

tarmsjukdomar) för att arbeta med frågan. Insatser inom primärvården för att säkerställa 

att samtliga SVF remiser uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke. 

Operation 

Upphandling av privata aktörer bla inom urologin. 

Helsingborg har tagit emot både bröstcancerpatienter och cystektomier från Sus vilket i 

sin tur förbättrat ledtiderna ur ett regionalt perspektiv. 

Insatser inom HR gällande bland annat arbetsmiljö, ersättningsnivåer vid kösatsningar 

och bemanningspersonal. 

Onkologi 

Insatser inom HR gällande bland annat arbetsmiljö, ersättningsnivåer vid kösatsningar 

och bemanningspersonal. 

MDK 

Projektgrupp tillsatt. Utredning pågår både lokalt och regionalt gällande utformning av 

MDK, vilka patienter ska avhandlas på vilken typ av MDK samt hur ska samverkan 

kring regionala MDK se ut framöver. 

 

Beskriv övrigt förbättringsarbete i syfte att korta ledtiderna. 

Inom Södra sjukvårdsregionen pågår projekt kring samverkan och möjligheter att 

förbättra flödena inom processerna.  

• Urologisk kirurgi 

• MRT och DT - resurser, kompetens och tillgänglighet ur ett patientsäkerhetsperspektiv 

Inför certifiering av bröstcancercentrum enligt EUSOMA pågår ett processarbete av 

bröstcancerprocessen. Bröstcancercentrum ska erbjuda en högkvalitativ vård för att ge 

ett snabbt, effektivt och säkert omhändertagande av alla patienter. Bröstcancercentrumet 

ska även öka det multidisciplinära samarbetet och öka inkluderingen av patienter i 

kliniska studier. Ett nuläge inom bröstcancervården har tagits fram och inför 

beskrivningen av nuläget har patienter intervjuats för att ge sin bild och upplevelse av 

bröstcancerprocessen. Efter analys av nuläget fortsätter arbetet med att ta fram ett 

framtida läge för bröstcancerprocessen.  

 

Inom ramen för Skåne University Hospital Comprehensive Cancer 

Centre (SUHCCC) pågår flera förbättringsarbeten inom cancerprocesserna som bedöms 

kunna korta ledtiderna. 
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Utbildning för lokala patientprocessledare i QlikView applikationen för att underlätta 

bland annat uppföljning. 

Dialogmöten med alla processteam. 

Bildandet av ett nätverk för lokala patientprocessledare för att stärka processarbetet. 

Kontinuerlig support och utbildning för koordinatorer. 

 

4. Kvalitetssäkring av SVF-data under 2022 

Vilket kvalitetssäkringsarbete av SVF-data pågår eller är planerat i regionen? 

Kvalitetssäkring sker kontinuerligt och enligt väl inarbetad rutin. Såväl koordinatorer 

som cancersamordnare utför rutinmässiga kontroller i de aktuella IT systemen. 

Kontrollrapporter är framtagna för att underlätta arbetet.  

 

SVF regional förvaltningsgrupp utvecklar efter behov registreringsapplikationen 

QlikView med syfte att effektivisera inmatningen, kvalitetssäkringen samt öka det 

verksamhetsnära användandet.  

 

Under våren hölls ett fysiskt möte för alla SVF koordinatorer i Region Skåne med fokus 

på uttag av SVF statistik, kodvägledning, kvalitetssäkring och överlämningar mellan 

sjukhusen.  

 

RCC Syds valideringsprojekt har genomförts inom utvalda cancerdiagnoser genom 

åren. Prostatacancer genomlystes under hösten och rapporterades under våren 2022. 

Huvudsyftet med projektet är att beskriva överensstämmelsen mellan data i 

journalsystem och patientadministrativt system vs. data som Region Skåne levererat till 

nationella väntetidsdatabasen (Signe) för patienter som inkluderats i SVF och utifrån det 

dra lärdom. 

 

Vilket stöd önskar regionen från RCC i kvalitetssäkringsarbetet? 

RCC syd kommer att fortsätta med valideringsprojekt enligt ovan. Diskussioner pågår 

kring vilka diagnoser som kan bli aktuella. Vårdförlopp med lägst inklusionsgrad 

planeras genomlysas med start under hösten 2022. 

Det är önskvärt att ta fram en instruktionsfilm för kodning med anpassning till 

respektive IT-system för att underlätta för nya koordinatorer. Det hade även varit bra att 

aktivera frågor och svar som stöd i handläggning och bedömning. 

 

5. Handlingsplan för införande av standardiserat vårdförlopp 

för MPN 

Det standardiserade vårdförloppet för myeloproliferativ neoplasi, MPN, fastställdes den 

11 januari 2022 och kan rapporteras till väntetidsdatabasen. Vårdförloppet kommer att 

ingå i beräkningen av inklusions- och ledtidsmål från 1 januari 2023. 

När planerar regionen att börja inkludera och registrera patienter i vårdförloppet? 
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Region Skåne inkluderar och registrerar patienter från och med den 1:a september 2022. 

Processbilden i vårt patientadministrativa system är byggd och tillgänglig för enheterna 

att registrera i.  Patienter har inkluderats. 

 

Planerar regionen att skicka PREM-enkäter till personer som inkluderats i 

vårdförloppet redan under 2022? 

Regionala utskick sker månadsvis och detta SVF kommer att inkluderas. 

 

Ser regionen några utmaningar med införandet av det nya vårdförloppet och hur 

avser man i så fall att lösa dessa? 

Inga egentliga utmaningar. 

 

6. PREM-enkäter 

Ett villkor för medelstilldelning 2022 är att regionerna skickar ut och använder PREM-

enkäten i sin uppföljning av de standardiserade vårdförloppen. 

Har regionen börjat skicka ut PREM-enkäter för SVF 2022?  

Region Skåne har kontinuerligt skickat ut PREM-enkäter och har aldrig haft något 

uppehåll. 

Hur planerar regionen att använda resultaten av PREM-enkäten i uppföljningen 

av vårdförloppen? 

Resultaten presenteras i olika forum som i regionalt och lokala cancerråd och i 

kontaktsjuksköterskenätverket samt för SVF koordinatorer. Fritexten i enkätsvaren 

skickas numera ut till samtliga cancersamordnare. Planen är att sammanställa 

fritextsvaren för utskick till lokala patientprocessledare (LPPL) på respektive sjukhus i 

förvaltningen. 

 

7. Särskilda insatser för urologi 

Vilka insatser planeras eller har genomförts i regionen för att förbättra 

tillgängligheten för patienter inom urologin? 

• För att förbättra tillgängligheten inom urologin har förvaltning Skånes Sjukhus 

Nordväst (Helsingborg) avsatt medel till att anställa en sekreterare på 60 procent 

för att stärka och effektivisera de urologiska administrativa arbetsuppgifterna 

kopplat till SVF arbetet.  

• One-step-clinic för cancer i urinvägarna infördes på Lasarettet i Ystad 2020.  

• Inom VO urologi på Sus pågår ett flertal förbättringsområden varav ett syftar till 

att förbättra patientflödet på urologmottagningen.  

• Under planering är ytterligare ett projekt gällande primärdiagnostik av 

urotelialcancer för kvinnor via cystoskoperande sjuksköterska vilket på sikt 

förväntas förbättra tillgängligheten. Två sjuksköterskor kommer att påbörja 

cystoskopiutbildning hösten 2022. 

• Under våren 2022 har en operationsrobot införskaffats till Kristianstad vilket 

förväntas ge en högre tillgänglighet och kortare ledtider för patienterna. 

• Direktupphandling av privata aktörer inom urologin genomförs under 2022 för 

att korta köerna inom bland annat radikala prostatektomier. 
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• Inom Södra sjukvårdsregionen pågår projektet ”Urologisk kirurgi” som syftar 

till ökad samverkan och möjligheter att förbättra flödena inom processerna. 

Verksamheterna deltar i projektet med syfte att öka tillgängligheten inom malign 

och benign urologi. 

 

8. Användning av SVF-medel under 2022 

I vilka verksamheter eller områden har medlen huvudsakligen använts eller 

planerar att användas under 2022? Ge exempel på insatser som har stöttats. 

Standardiserade vårdförlopp: Finansiering av koordinatorer och 

kontaktsjuksköterskor samt övriga insatser inom cancerprocesserna.  

Utbildning, kompetensutveckling och nätverksträffar har delvis kommit i gång 

under 2022. 

Arbete med olika projekt såsom: 

• Utvecklingen av basonkologi i nära vård pågår och har resulterat i start av 

pilotprojekt i Kristianstad och Ystad i samverkan med onkologin inom Sus. 

• En gemensam struktur för omhändertagande av patienter med ökad risk för 

cancer har beslutats och kommer att etableras på Sus. Etableringen av en 

solidariskt finansierad sjukvårdsregional funktion inom området ärftlig cancer 

föreslås etableras inom Medicinsk service.  

• Införandet av teledermatoskopi pågår och nu har ca 100 vårdcentraler utbildats 

för att korta ledtiderna vid bedömning av hudförändringar där man misstänker 

hudmelanom. 

 

9. Fortsatt nationellt arbete med SVF 

Delge oss gärna synpunkter på områden som är särskilt viktiga för nationell 

samverkan framöver. 

• Förbättrings- och utvecklingsarbete som bedrivs inom CCC, EU-projekt 

och/eller enligt europeiska cancerplanen bör samordnas för att säkerställa en 

nationell jämlik vård.  

• Fortsatt arbete med aktiva överlämningar mellan regioner, förvaltningar, sjukhus 

och verksamhetsområden.  

• Förbättringsarbetet inom Min vårdplan via 1177.se bör samordnas nationellt. 

Bland annat behöver en översyn göras inom diagnoserna gällande bland annat 

varaktigheten som kan vara mer än två år.  

• NVP och kvalitetsregister bör se över kriterierna för vilka patienter som behöver 

tas upp på en fullständig multidiciplinär konferens (MDK) för att anpassa nytta 

till kapacitet. 

• Inflödet av SVF remisser ökar i framförallt de stora vårdförloppen men antalet 

startade behandlingar ökar inte. En översyn av kriterierna för välgrundad 

misstanke bör göras för att säkerställa att ”tratten in” inte har blivit för stor. 

• Kvalitetssäkring av registreringar som möjliggör nationella jämförelser.  

• Den regionala handlingsplanen och de prioriterade områdena bör utgöra 

underlag till vilka nationella satsningar som kan vara aktuella. 


