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1. Organisation 

• Hur har SVF-organisationen fortsatt att fungera under 2022?  
 
Sedan våren 2021 har LPO cancer varit pausat på grund av den stora omställningen inom 
regionen samt på grund av och pandemin. Med ny cancersamordnare från början av 2022 
återuppstartades LPO cancer i maj.  
  
Hur fungerar samarbetet mellan primärvård och specialiserad vård?  
 
Oförändrat från tidigare år. Diskussion har förts inom LPO att ha med representant från 
primärvården. SVF-remiss och bedömning fungerar bra, dock är kodningen fortsatt 
haltande. 
 

• Hur fungerar samarbetet med andra regioner? 
- Har rutinerna för registrering och remissrutiner för SVF-patienter som skickas till 

andra regioner förändrats under 2022?  
 
Fortsatt arbete med att få med de uppgifter som behöver finnas med vid remiss till 
annat landsting. Datum och kod för VGM. Nu mer finns även möjlighet att följa 
kodade fall som överflyttats och på så sätt eftergranska om koden följt med till 
mottagande landsting. 
 

- Har registrering och remissrutiner för SVF-patienter som tas emot från andra 
regioner förändrats under 2022?  
 
Ej aktuellt för region Norrbotten, ytterst få eller inga remitteras enligt SVF från annat 
landsting.  
 

- Finns förslag på åtgärder som skulle förbättra handläggning eller registrering av 
patienter som remitteras över regiongränserna? 

 
Vid efterregistreringar kan man få ut data på patienter som är kodade med överflytt. 
På detta sätt kan man kontrollera att mottagande landsting fått uppgifterna de 
behöver för att starta och avsluta utomlänspatienter. Bättre rutiner och eventuellt 
checklistor där det är möjligt.  

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). 
 
58% 
 

• Vilka diagnoser ligger under inklusionsmålet? 



2022-09-28 

3(5) 

 

Regionalt cancercentrum i samverkan    

Sveriges Kommuner och Regioner | 118 82 Stockholm    
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00  
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se 

Akut leukemi, buksarkom, urinblåsa/urinvägar, hjärna, hudmelanom, huvud-hals, 
livmoderhals, livmoderkropp, lunga, lymfom och KLL, matstrupe/magsäck, penis, 
prostata, sköldkörtel, testikel, tjock- och ändtarm, vulva, äggstock. 
 

• Hur arbetar ni för att förbättra inklusionen i dessa diagnoser? 
 
Skapa medvetenhet, rutiner och utbildning inom SVF-kodningen. Förloppen följs enligt 
respektive vårdprogram.  
 

• Arbetar ni med ytterligare åtgärder för att förbättra inklusionen i regionen som helhet – 
hur?  
 
Efterregistreringar pågår och har pågått under längre tid, att korrigera där det fattas kod 
för start eller avslut. Beslut kommer fattas till hösten om mer personal behövs för att få 
en tillfredsställande kodning samt hur upplägget med hela SVF-registreringen ska se ut. 

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. Vilka insatser har regionen 
gjort för att förbättra ledtiderna på dessa områden? 
 
På grund av personalbrist har även canceroperationer fått flyttas fram och patienter har 
skickats till andra landsting då det inte funnits vårdplatser eller personal.  
Långa väntetider för DT och MR (Norrbotten), PET-DT och patologsvar från Umeå och 
Sunderbyn i vissa fall. 
Satsningar har gjorts med kolo-/gastroskopier. Avtal med privat vårdgivare finns nu mer 
samt pågående utbildningar av fler endoskoperande sjuksköterskor. Kortad väntetid för 
skopier som resultat. Man har även hyrt in externa MR-bussar med personal för att 
komma ikapp vårdköerna.  
 

• Beskriv övrigt förbättringsarbete i syfte att korta ledtiderna. 

4. Kvalitetssäkring av SVF-data under 2022 

• Vilket kvalitetssäkringsarbete av SVF-data pågår eller är planerat i regionen? 
 
Se svar på punkt 2.  
 

• Vilket stöd önskar regionen från RCC i kvalitetssäkringsarbetet? 

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. 
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• När planerar regionen att börja inkludera och registrera patienter i vårdförloppet? 
 
Regionen har infört förloppet, dock har ingen med MPN sökt vård i dagsläget.  
 

• Planerar regionen att skicka PREM-enkäter till personer som inkluderats i vårdförloppet 
redan under 2022? 
 
Nej. 
 

• Ser regionen några utmaningar med införandet av det nya vårdförloppet och hur avser 
man i så fall att lösa dessa? 
 
Nej. 

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?  
 
Ja. 
 

• Hur planerar regionen att använda resultaten av PREM-enkäten i uppföljningen av 
vårdförloppen? 
 
Svar på data skickas till processledare samt verksamhetscheferna inom respektive 
förlopp och klinik. 

7. Särskilda insatser för urologin 

Vilka insatser planeras eller har genomförts i regionen för att förbättra tillgängligheten för 

patienter inom urologin? 

Införa OPT i regionen. Detta var tänkt att starta upp i september med pilot i slutet av 

2022/början av 2023. På grund av långtidssjukskrivning av en nyckelroll för att få projektet på 

fötter har detta skjutits upp. 

Man har även anställt en till kontaktsjuksköterska för prostatacancer.  

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. 
 
Fortsatt utbildning av fler skopister. SVF-registreringen ska stöttas upp med kompetens 
och eventuellt mer personal. En del av pengarna planeras att finansiera en del av inhyrd 
MR-trailer med personal.   
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9. Fortsatt nationellt arbete med SVF 

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

framöver. 


