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1. Organisation 
 Hur har SVF-organisationen fortsatt att fungera under 2022?  
 Hur fungerar samarbetet mellan primärvård och specialiserad vård?  
 Hur fungerar samarbetet med andra regioner? 

- Har rutinerna för registrering och remissrutiner för SVF-patienter som skickas 
till andra regioner förändrats under 2022?  

- Har registrering och remissrutiner för SVF-patienter som tas emot från andra 
regioner förändrats under 2022?  

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

Regionens lokala programområde Cancer (LPO-Cancer) har börjat hitta sina former. Kallade till 
mötena är en av hälso- och sjukvårdsledningens områdeschefer, verksamhetschefer vid 
berörda basenheter inklusive verksamhetschefer vid Bild- och funktionsmedicin och 
Laboratoriemedicin (patologin). Under 2022 har den av regionens områdeschefer med ansvar 
för Umeå-regionens primärvård börjat delta för att bättre kunna knyta SVF-arbete ut mot 
primärvården. Gruppen kan vid behov även bjuda in andra befattningshavare som till exempel 
kontaktsjuksköterskor/SVF-koordinatorer eller lokala processledare. Ordförande är 
verksamhetschefen vid Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus (Nus) med 
administrativt stöd av regionens cancersamordnare. Gruppen möts cirka en gång i månaden. 
Utfall av SVF-arbetet finns alltid på agendan och gruppen kan besluta om aktiviteter utifrån 
information som där delges. Övriga fasta punkter är information till och från övergripande 
sjukvårdsregionala funktioner, till exempel Norra sjukvårdsregionförbundet, RCC och andra. 
 
Fortfarande finns det problem med omärkta remisser vid SVF-remittering, både från 
regionens primärvård och från andra regioner. Även att det saknas datum för välgrundad 
misstanke i hemregionen vilket medför att SVF inte rapporteras in till nationella 
väntetidsdatabasen. Cirka 8–10 procent av patienter behandlade i Västerbotten kommer från 
annan region, företrädesvis norra sjukvårdsregionen samt även enstaka patienter från andra 
regioner i Sverige. Bäst fungerar överföringen av administrativa uppgifter när ansvaret att 
kontrollera att samtliga uppgifter finns med när en SVF-koordinator eller kontaktsjuksköterska 
är med på den sjukvårdregionala MDK. I övrigt sätts koderna av medicinska sekreterare efter 
diktat eller från remiss. Det sjukvårdsregionala samarbetet upplevs ändå som förbättrat när 
rutiner tydliggörs vid sjukvårdsregionala workshops (se mer under 4. Kvalitetssäkring). 
Sedan starten av SVF-kodning 2015 har regionens datalager matchat patientens 
folkbokföringslän och det har presenterats i den så kallade Koordinatoröversikten (se mer 
under 4. Kvalitetssäkring) och har därmed gett en kontroll att rätta koder har satts men en 
förutsättning är att datum för välgrundad misstanke finns noterad. 
 
En mindre andel patienter remitteras från Västerbotten till andra regioner för utredning 
och/eller behandling, detta gäller framför allt nationellt centraliserade SVF som till exempel 
vulva- och peniscancer. Beslut om överföring tas vid nationella MDK och remiss skickas till 
mottagande region. Regionen har tyvärr upplevt att en del av dessa överförda patienter inte 
rapporteras in till nationella väntetidsdatabasen och aktiviteter pågår för att förbättra 
rutinerna att alltid delge mottagande region datum för välgrundad misstanke så att 
mottagande region kan rapportera in förloppet som en västerbottning. 
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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). 
 Vilka diagnoser ligger under inklusionsmålet? 
 Hur arbetar ni för att förbättra inklusionen i dessa diagnoser? 
 Arbetar ni med ytterligare åtgärder för att förbättra inklusionen i regionen som 

helhet – hur?  
 

Inklusionen av SVF under första halvåret 2022 hamnade på 76 procent, en 
procentenhet lägre än helåret 2021. Flertalet SVF med lägre inklusion än 70 procent 
är mindre förlopp med färre än åtta förväntat antal insjuknande patienter där orsaken 
till den lägre inklusionen kan vara en tidsmässig variation där insjuknade patienter kan 
komma under nästa halvår. Exempel på några sådan förlopp är (förväntat antal inom 
parentes): analcancer (2), testikelcancer (5) och buksarkom (5) och akut leukemi (6).  
Ett känt problem till att SVF-kodning missas är patienter som inkommer akut, särskilt 
via akutmottagning och läggs in på vårdavdelning. Då följs inte gängse rutinerna och 
registrering av SVF-kod kan lätt missas. Frågan kommer att tas upp med berörda 
verksamhetschefer i regionens LPO-Cancer för bättre rutiner. Regionen vill påstå att 
alla patienter erhåller vård enligt ett standardiserat vårdförlopp även om 
registreringen inte alltid följer fastställda rutiner. 
 
Matstrups- och magsäckscancer, myelom, prostatacancer och sköldkörtelcancer är 
förlopp med lägre inklusion där analys och aktiviteter behöver genomföras för att 
höja inklusionen. Workshops med genomgång av kodning är inplanerat för urologiska 
SVF i november 2022. 
 
SVF med inklusion under 70 procent 
Akut leukemi (0 procent), myelom (36 procent) 
Både akuta leukemier och myelom är relativt små förlopp där variationen på ett 
halvår kan vara stora. Omhändertagandet av patienter vid akut leukemi är mycket 
brådskande vilket leder till en risk för att SVF rapportering initialt inte prioriteras. 
Patienterna rapporteras oftast i efterhand. För myelom är utmaningen att få remisser 
är SVF-märkta från primärvården och behöver således märkas eller märkas om i 
samband med remissbedömning på mottagande klinik, Cancercentrum Norrlands 
universitetssjukhus (Nus). Rutiner kommer att uppdateras och påminnelse om vikten 
av att registrera SVF-koder har kommunicerats inom Cancercentrum.   
 
Matstrups- och magsäckscancer (35 procent), sköldkörtelcancer (39 procent) 
Inom Kirurgcentrum Nus, där SVF-utredning av matstrups- och magsäckscancer och 
sköldkörtelcancer genomförs behöver en analys och genomgång av hur 
kodningsarbetet kan bli mer effektivt och göras säkert. Ett identifierat problem är att 
utrymmet för kodningsuppgifter som SVF-koordinatorn har kan vara för litet. 
 
Prostatacancer (64 procent) 
För prostatacancer har, de senaste åren, förbättringsarbete gjorts för att säkerställa 
kodning vid Nus och Skellefteå lasarett. Under 2022 har även sådant arbete påbörjats 
vid Lycksele lasarett.  
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En orsak till låg inklusion kan vara att några patientgrupper som fått diagnosen 
prostatacancer inte kodas enligt SVF. Gäller för bland annat de som genomgått 
cystektomi på grund av blåscancer, där PAD även visat prostatacancer och patienter 
som utreds på makroskopiska hematuri som får både diagnosen blåscancer och 
prostatacancer (påverkar nämnaren vid beräkningen av inklusion) samt även 
patienter som följts en längre tid på grund av förhöjt PSA-värde och vid en biopsi/ 
förnyad biopsi får diagnos prostatacancer (följer inte den normala processen). 
Utredning och behandling av blåscancer prioriteras tidsmässigt och i många fall kodas 
inte ytterligare ett SVF för prostatacancer. 
 
Buksarkom (0 procent) 
Workshops för att tydliggöra SVF-inklusionskriterier och säkerställa kodning och hölls 
under början av 2022. Patienterna tas upp på MDK och omhändertas i enlighet med 
SVF men de kodas inte i tillräcklig hög grad. Inklusionen för 2021 var också lågt, 36 
procent. Ett antal av patienterna får sin diagnos efter att de är opererade dvs att de 
redan startat sin behandling vid diagnos vilket medför att de inte kommer med i 
statistiken men detta gäller inte alla. Uppföljande workshops kommer att planeras in 
men även att i processgruppens arbete samt vid MDK tydliggöra behovet av att 
säkerställa kodning.  
 
Maligna hjärntumörer (36 procent) 
Ett antal patienter med misstänkt hjärntumör inkommer akut, antingen med 
akutremiss från primärvården eller via akutmottagning och då missas tyvärr att koda 
för SVF. Planerade åtgärder är att tydliggöra att remisser som saknar SVF-märkning 
kommer att SVF-kodas i samband med remiss-granskning/-fördelning.  
 

 

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? till 
exempel diagnostisk process, specialitet, organisatorisk enhet, annat. Vilka 
insatser har regionen gjort för att förbättra ledtiderna på dessa områden? 

 Beskriv övrigt förbättringsarbete i syfte att korta ledtiderna. 
 

Oavsett behandlingstyp är ledtiderna sju procentenheter lägre första halvåret 2022 
jämfört med samma period 2021. Det är framför allt inom kirurgisk behandling som 
ledtiderna inom SVF har försämrats. Under sagda period har ledtiderna för kirurgisk 
behandling inom ett SVF försämrats med 16 procentenheter. Måluppfyllelsen för  
läkemedels- och strålbehandling ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. 
 
Tillgängligheten till både första besök och åtgärder har försämrats generellt i region 
Västerbotten under 2022. Det finns ett flertal orsaker där vakanser och brist på 
personal är den viktigaste faktorn. På operationsavdelningen saknas nyckelpersonal i 
form av operationssköterskor vilket har lett till neddragning av den planerade kirurgin 
med minskad tillgänglighet och förlängda väntetider som följd och där även för 
tumörkirurgin har drabbats. Brist på omvårdnadspersonal har också medfört långa 
perioder med lägre antal tillgängliga vårdplatser än normalt vilket också lett till 
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minskad möjlighet att behandla patienter som kräver vård inneliggande. Detta har i 
princip uteslutet drabbat patienter som ska genomgå kirurgi. Det kärva läget har 
fortgått efter sommaren 2022 och in mot hösten och ser tyvärr inte ut att förbättras i 
närtid. Viss diagnostik, bland annat endoskopier, har också för långa väntetider för 
närvarande och där pågår en central utredning. Det finns även fördröjning av 
undersökningar inom BFM, även det beroende på kompetent personal, både kort- 
och långvarig brist. 
 
Allmänt gäller, för framför allt kirurgisk behandling inom SVF-arbetet, att oavsett 
specialitet och sjukhus, har bristen på personal vid operationsavdelningarna och 
vårdavdelningarna medfört längre väntetider även för tumörkirurgi.  
 
Allvarliga och ospecifika symtom (AOS), cancer utan känd primärtumör (CUP) 
Dessa två förlopp utreds sedan ett antal år vid Diagnostiskt centrum Lycksele lasarett 
och arbetet här har varit framgångsrikt. Ledtiderna under 2020 och 2021 var för AOS 
cirka 90 procent inom angiven ledtid och för CUP cirka 70 procent. Enskilda fall under 
första halvåret 2022 har tagit mycket lång tid och/eller inte avslutats trots att en 
annan utredning utanför SVF har påbörjats. På årsbasis så bör resultatet bli bättre. 
 
Bröstcancer, bukspottkörtel- och gallvägscancer, matstrups- och magsäckscancer, 
sköldkörtelcancer, tjock- och ändtarmscancer.  
Analys har visat att de förlopp som kräver utökad utredning inte alltid rätt kodas rätt. 
Till exempel kirurgisk behandling för bukspottkörtelcancer ger kodning med utökad 
utredningstid med sju dagar.   
 
Prostata- och urinblåsecancer 
Processen för inremittering från primärvården av misstänkt blåscancer är inte 
optimal. Ansvariga för blåscancer inom urologsektionen Nus arbetar med att under 
hösten 2022 snabba upp hanteringen av remisser till CT-urografi, återetablera en 
koordinatorfunktion på urologiska mottagningen, Nus. Vid de urologiska 
mottagningarna finns brist av resurser för bästa möjliga process för cystoskopi.  
Under hösten 2022 finns planerade möten i Norra sjukvårdsregionen om 
prostatacancer och blåscancer och i februari 2023 ett Regionmöte i urologi där 
frågorna om inklusion och ledtider i alla SVF kommer att granskas. 
 
Huvud- halscancer,  
Förloppen fördröjs ibland då väntetiderna till MR inte väntetiderna tendera att bli för 
långa. Arbete för att säkerställa att tider inom BFM finns tillgängliga för SVF-patienter 
kommer att göras under hösten 2022. Även samordning med till exempel 
plastikkirurgi kan förlänga ledtiderna.  Regionerna i norra sjukvårdsregionen har 
regionmöten två ggr per år där SVF-statistik tas upp för diskussion och förslag till 
förbättringar tas fram. I höst kommer även processgruppen för huvud- halscancer 
delta i distriktsläkarnas fortbildning för att gå igenom SVF-flödets rutiner för att 
undvika fördröjning i vårdprocessen. 
 
Maligna hjärntumörer  
Då hanteringen av den diagnostiska kirurgiska åtgärden inte har varit optimal (har 
samsats med elektiva operationer) har åtgärder vidtagits för att prioritera dessa 
patienter adekvat inom nuvarande system.  Även remisshanteringen inom 
Neurocentrum behöver ses över. 
 
Livmoderhals- och livmoderkroppscancer, äggstockscancer 
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Även inom de gynekologiska förloppen ses en försämring av ledtiderna, särskilt för 
kirurgisk behandling. Centrum för gynekologi och obstetrik (CFOG) har från och med 
hösten 2022 en nytillsatt SVF-koordinator vilket medför att samordningen inom 
regionen och med andra regioner kan förbättras och med det även undvika onödig 
väntan. 
 
Hudmelanom  
En ny processmodell kommer att testas under hösten 2022 med förhoppning om att 
ledtiderna kan förkortas. En sjukvårdsregional workshop genomfördes våren 2021 och 
en uppföljande workshop planeras. 
 
Lungcancer 
Processgruppen för lungcancer arbetar kontinuerligt med att förbättra ledtiderna vad 
gäller lungcancer och har gjort en intern genomlysning för att identifiera vilka delar i 
processen som kan påverka ledtiden. Regionen ha brist på lungspecialistläkare vilket 
medför att tiden för remissbedömning, läkarbesök eller utredande bronkoskopi ta 
någon/några dagar längre vilket påverkar total ledtid. Under hösten 2022 kommer en 
form av SVF-koordinator att starta vid Medicinscentrum Nus lungsektion i syfte att 
minimera onödiga väntetider.  
 
Lymfom/KLL 
Analys av processen visar att lymfom/KLL-patienter kommer in i ett SVF för sent. 
Remisser från primärvården är inte tydligt märkta med SVF-misstanke (välgrundad 
misstanke) vilket medför att patienten inte hanteras inom de tider SVF har fastställt. 
Arbete har påbörjats för att tidigare upptäcka misstanke samt även kommunikation 
mot primärvården.  
 

- 

4. Kvalitetssäkring av SVF-data 2022 
 Vilket kvalitetssäkringsarbete av SVF-data pågår eller är planerat i regionen? 
 Vilket stöd önskar regionen från RCC i kvalitetssäkringsarbetet? 

 
Registrering av SVF-koder fungerar bra i de flesta förloppen. Problem finns att initialt 
koda in SVF, se även punkt 2.  
 
Regionen deltar i de av RCC-Norr anordnade workshops där de fyra norrländska 
regionerna samlas kring ett eller flera SVF och jämför och diskuterar process och 
kodning. Workshopen leds av den regionala processledaren för aktuellt SVF som 
presenterar sjukdomen och tänkt förlopp. Jämförande statistik från Qlickview 
granskas och deltagarna kan se hur SVF-koder används i regionerna och i jämförelse 
med riket i övrigt. Vid mötena tas även rutinerna för överföring mellan regionerna 
upp för att hitta bästa möjliga process. Inbjudna är lokala processledare, SVF-
koordinatorer, medicinska sekreterare som kodar, kontaktsjuksköterskor samt andra 
berörda i de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen. Mötena är uppskattade och 
genererar mycket diskussioner och förbättringsförslag både inom regionerna och 
mellan regionerna.  
 
Under senaste åren har särskilda insatser om kodning av SVF skett där kvaliteten var 
mindre bra. Det finns en funktion som stödjer koordinatorer och medicinska 
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sekreterare som dokumenterar koder. Stödet består bland annat av hjälp med att 
tolka kodningsvägledningar men även till exempel vidarebefordran av information om 
ändringar av koder från RCC samt utbildning i verktyget Koordinatoröversikten. 
 
Regionen har tagit fram ett särskilt kvalitetssäkringsverktyg i Diver för kvalitetssäkring, 
Koordinatoröversikten. I den finns alla förlopp samlade och presenterade. Modellen 
är behörighetsstyrd och med rätt behörighet ser man sina aktuella förlopp och vilka 
koder som finns satta, vilka förlopp som inte är avslutade eller om det saknas koder. 
Det går även att ta fram personnummer vilket möjliggör kontroll i journalen. Man ser 
även om förloppen är skickade till nationella väntetidsdatabasen. Alla pågående SVF 
kan ses i Koordinatoröversikten, per förlopp, per utredande och behandlande enhet 
och per månad. 
 
Koordinatoröversikten är ett väl använt verktyg för verksamhetens kvalitetssäkring. 
Innan de elektroniska SVF-filerna skickas till nationella väntetidsdatabasen görs även 
en sista visuell kontroll av regionens väntetidssamordnare då avvikande förlopp, till 
exempel orimligt långa ledtider kan rättas till.  
 
Regionens cancersamordnare arbetar även på uppdrag av SKR med kvalitetssäkring av 
SVF-data på nationell nivå. Sedan några år tillbaka håller regionens cancersamordnare 
tillsammans med en distriktsläkare ett utbildningspass om SVF på AT-utbildning 
Primärvård för läkare. 
 
Regionen deltar i ett nätverk för cancersamordnare i norra sjukvårdsregionen som 
RCC Norr administrerar och samordnar. Här kan frågor om till exempel överföring av 
patienter mellan regioner tas upp och den sjukvårdsregionala samordnaren kan delge 
regionerna nationell information från RCC Samverkan. 
 

 

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? 

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

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

 
Cancercentrum Nus, har under hösten 2022 planerat SVF-processen för MPN och 
registrerade förlopp kommer att börja skickas i januari 2023.  Inga PREM-enkäter 
kommer att skickas förrän 2023. Under 2023 planeras översyn de redan befintliga 
flödena för de hematologiska diagnoserna inkluderande MPN. 
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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?  
 Hur planerar regionen att använda resultaten av PREM-enkäten i uppföljningen 

av vårdförloppen? 
 

I region Västerbotten gjordes endast ett uppehåll av utskick av PREM-enkäter under 
april-september 2020. Så här långt tas resultaten upp av enskilda 
kontaktsjuksköterskor samt när cancersamordnaren har workshop om kodning eller 
vid regionmöten då SVF-resultat visas. Resultaten har även visats vi LPO-
Cancermöten. 
 
Resultaten används ännu inte på ett tillräckligt systematiskt sätt. Aktivitet att 
formulera modell för verksamheten (kontaktsjuksköterskor och processledare) har 
satts upp i den regionala cancerplanen och ansvariga har utsett. Modell för 
systematisk uppföljning av SVF ska vara klar under 2022. 
 

 

7. Särskilda insatser för urologin 
 Vilka insatser planeras eller har genomförts i regionen för att förbättra 

tillgängligheten för patienter inom urologin? 
 

Organiserad prostatacancertestning (OPT) startar i norra sjukvårdsregionen under 
hösten 2022. Kansli finns etablerat i Skellefteå. Inbjudan till PSA-provtagning går ut 
per brev till män i norra regionen. Under hösten 2022 startar en pilotundersökning 
med män som är 50 år, därefter utvidgar man successivt till fler åldersgrupper. Flöde 
för granskning av PSA-svar, brevsvar till patienter och urval till fortsatt undersökning 
enligt SVF är etablerat.  
 
Det råder brist på urologspecialister i hela landet. Konsultfirman Lumell associates gör 
i samarbete med NPO-njurar och urinvägssjukdomar, Svensk Urologisk Förening, RCC i 
samverkan, patientföreträdare och yrkesföreningar en genomlysning av urologin i 
syfte att förbättra tillgänglighet. Representant för urologin i Västerbotten kommer att 
delta i workshop om detta i oktober.  
 
I Västerbotten gör begränsningarna i operationsresurser och att det är mycket svårt 
att rekrytera färdiga urologspecialister. Det är en viss tillströmning av ST-läkare och 
regionensatsar på att förstärka deras möjligheter till intern och extern utbildning, bra 
arbetsmiljö och förbättrat utbyte mellan sjukhusen i länet. Regionen tar även in stöd 
av seniora urologer från andra delar av landet till specifika handledaruppgifter och 
operationer. Tillgängligheten kommer därmed att förbättras på längre sikt.  
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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. 
 

För att ge verksamhetsledningar förutsättningar till långsiktig planering fördelas 
riktade statsbidrag oftast ut i basenhetens totala budgetram. Sedan 2015 har medlen 
följt samma inriktning bland annat genom att förstärka bemanningen med 
kontaktsjuksköterskor och SVF-koordinatorer samt andra aktiviteter som bedömts 
nödvändiga för SVF-arbetet.  Fördelningen av SVF-medlen för 2022 är densamma för 
åren 2020 och 2021. 
 
De riktade medlen från överenskommelsen Jämlik och effektiv cancervård 2022 
fördelades till Kirurgcentrum Västerbotten och Kirurgcentrum Södra Lappland, Neuro- 
huvud och halscentrum, Cancercentrum, samt Centrum för obstetrik och gynekologi 
Västerbotten och Medicincentrum, Umeå. Även basenheterna Laboratoriemedicin 
och Bild och funktionsmedicin omfattades av fördelningen. 
 

 

9. Fortsatt nationellt arbete med SVF 
Delge oss gärna synpunkter på områden som är särskilt viktiga för nationell samverkan 
framöver. 

Fortsatt samordning av workshops för kvalitetssäkring från RCC Norr men även 
fortsatt nationellt arbete med kvalitetssäkring av SVF-kodning är önskvärt.   
 
Ett förslag är att anordna ett nationellt möte där nationella kvalitetssäkringsgruppen 
får berätta om sitt arbete och bjuda in sjukvårdsregionala RCC och alla regioner för att 
berätta om sina olika arbeten för förbättring av kodning och processer. Allt för att 
sprida goda exempel. Målgrupp: lokala och sjukvårdsregionala processledare, SVF-
koordinatorer, kontaktsjuksköterskor, regionala cancersamordnare och andra berörda 
befattningshavare som arbetar med SVF. 
 
Fysiskt möte vore det bästa då ”mingel” ger upphov till informella kontakter och 
utbyte av idéer samtidigt som ett digitalt möte skulle få fler deltagare. 
 

 
 

 


