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Inledning  

Nationella mål 

Sedan tidigare finns målet att 70 procent av nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska utredas 

via ett standardiserat vårdförlopp (inklusionsmålet) samt att 80 procent av dessa patienter ska gå 

igenom respektive vårdförlopp inom de ledtider som anges i dokumenten (ledtidsmålet). Att nå 

inklusionsmålet under första halvåret 2022 är en förutsättning för att få del av den andra 

utbetalningen av medel enligt överenskommelsen.  

Uppfyllelsen av inklusionsmålet är beräknat av RCC efter ett uttag ur den nationella 

väntetidsdatabasen. Uttaget skedde den 16 augusti och innehåller data för januari–juni 2022. 

Socialstyrelsen kommer att få tillgång till samma data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Denna redovisning är framtagen på uppdrag av Region Stockholm under ledning av Lena 
Sharp, chef, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland (RCC SG).  
 
 
 
 
 
  
Stockholm   28/9    2022 
Lena Sharp, Chef  
Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland  

  
  

Redovisningen är skriven och sammanställd av regional samordnare för SVF, Lisa Jelf Eneqvist. 
Underlag till redovisningen har tagits fram av den regionala kvalitetssäkerhetsgruppen för SVF, 
regionala processledare samt andra för arbetet viktiga nyckelpersoner.  
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1. Organisation 

Hur har SVF-organisationen fortsatt att fungera under 2022? 

Liksom tidigare har RCC uppdrag att vara en sammanhållande kraft för SVF-arbetet i regionen. 

Den, sedan tidigare etablerade, regionala kvalitetssäkringsgruppen har fortsatt arbeta och möten 

har genomförts cirka var tredje vecka. Gruppen förser sjukvårdens aktörer med statistik och 

underlag för uppföljning. Gruppen håller också ihop ett nätverk med 

inrapportörer/koordinatorer. Träffar har genomförts där fokus varit på erfarenhetsutbyte och 

samstämmighet gällande registrering. Utifrån önskemål från vårdgivare har kvalitetsgruppen 

genomfört utbildningar enskilt samt i grupp för att säkerställa enhetlig och kvalitetssäkrad 

inrapportering. Processledarna inom respektive diagnos har fortsatt ansvar för att driva SVF-

arbetet framåt för att erbjuda bättre vårdförlopp för patienterna i regionen. För övergripande 

strategiska beslut inom cancervården finns även gruppen ”Samordningsgrupp cancer” där 

företrädare från vårdgivarna, beställarorganisationen, regionledningen och RCC finns 

representerade och där samverkan och samordning är högsta prioritet inklusive SVF-arbetet. 

Hur fungerar samarbetet mellan primärvård och specialiserad vård? 

I regionen finns ca 240 vårdcentraler där mer än hälften drivs i privat regi och har avtal inom 

Vårdval primärvård. Inom ramen för SVF-arbetet skapades för ett antal år sedan ett 

kunskapsnätverk inom primärvård i syfte att stödja samverkan mellan primär och sekundärvård 

med fokus på cancer. Nätverket kallas Cancer i primärvård, CaPrim. CaPrim fortsätter att arbeta 

för att skapa samverkan mellan primär och specialiserad vård och SVF är en av de stora 

arbetsuppgifterna. Genom nätverket CaPrim skapas kopplingar mellan primärvård och 

processledare inom organspecialiteter. Som exempel kan nämnas uppdaterade texter i 

beslutsunderlaget Viss.nu och DT-remiss blåsa. CaPrim har också varit en av 

framgångsfaktorerna i arbetet med att införa det nya sättet att bedöma hudförändringar; 

teledermatoskopi. 

 

Hur fungerar samarbetet med andra regioner? 

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

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

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

Samverkan mellan regioner fungerar ofta väl men bristerna i rapportering gällande SVF har och 

är något svåra att säkerställa. Regionen tar emot fler patienter än vad som remitteras härifrån 

och en stor mottagare är Karolinska universitetssjukhuset. Vi har arbetat aktivt för att säkra 

rapportering av såväl mottagande kod inom SVF som avslutskod och förbättringar har skett. 

Ett område som har varit svårt är SVF för sarkom. Arbetet har pågått med att föra över 

information om SVF direkt från en strukturerad journal till regionens rapporteringssystem SVF 
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INCA. Överföringen är nu på plats och därmed underlättas en korrekt registrering av patienter 

nom denna diagnosgrupp. Det råder fortfarande vissa oklarheter från andra regioner kring vem 

som ansvarar för SVF-rapporteringen, när patienter remitteras för en bedömning på konferens 

och sedan fortsätter eller avslutar sitt SVF i hemregionen. 

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). 

77% 

Vilka diagnoser ligger under inklusionsmålet? 

Förlopp Andel jan- 

juni 2022 

Antal jan-

juni 2022 

Andel 2021 

Buksarkom 36% 18/50 65% 

Neuroendokrina 

buktumörer 

42% 21/50 64% 

Sköldkörtelcancer 56% 40/72 83% 

Analcancer 61% 17/28 93% 

Skelett- och 

mjukdelssarkom 

59% 17/29 43% 

Bukspottkörtel- och 

gallvägscancer 

69% 175/254 53% 

Cancer i urinblåsa och 

urinvägar 

61% 207/340 73% 

Hudmelanom 58% 223/387 42% 

Lungcancer 68% 298/436 68% 

Njurcancer 66% 92/139 92% 

 

Hur arbetar ni för att förbättra inklusionen i dessa diagnoser? 

Inom de första fyra diagnosgrupperna i tabellen ovan är förväntat patientunderlag litet, vilket 

kan påverka incidensen då vi nu räknar på sex månader. Rapporteringen för sköldkörtelcancer 

och analcancer var god 2021 och inga större förändringar är gjorda under 2022, varför 

prognosen är att dessa förlopp kommer nå målnivån. För förloppen inom neuroendokrina 

buktumörer och sarkom (såväl buksarkom som skelett- och mjukdelssarkom) har processen 

för inrapportering förbättrats och data förs nu över med automatik från strukturerade 
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journaldata till SVF INCA. Systemet testades första gången under augusti och visar sig 

fungera, så inklusionen förväntas även här nå målnivån. Det finns dock viss eftersläpning och 

svårighet med inrapportering när vi byter arbetssätt för inrapportering. För de förlopp som 

inkluderat 66 – 69% beräknas målnivån nås på helåret. Att målnivån inte uppnås nu förklaras 

bland annat med viss eftersläpning av data under tuffa sommarmånader i vården. Förloppet 

för hudmelanom har varit svårt att få inrapporterat i regionen sedan lång tid. Vårdutbudet är 

stort med många aktörer inom såväl primärvård, Vårdval hud och sjukhus. Arbete har dock 

pågått med exempelvis teledermatoskopi som även möjliggör en tydligare inrapportering, 

samarbete med utbildning och insatser gällande SVF INCA samt inrapportering till 

kvalitetsregister. Effekterna är tydliga med 58% för första halvåret jämfört med endast 42% 

under 2021 så även här prognostiserar vi att nå målet på 70% på helåret.  

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

hur? 

Den främsta insatsen är arbete med att, genom strukturerade journaldata, automatiskt föra över 

SVF-information till regionens rapporteringssystem SVF INCA. Just nu sker detta för 8 förlopp 

vid Karolinska Universitetssjukhuset. Ett arbetsmaterial är under framtagande för att underlätta 

för fler vårdgivare att göra samma sak. Resurser planeras för att kunna skapa detta för alla 

vårdförlopp. 

Vid Danderyds sjukhus pågår arbete med att ta fram regelbundna rapporter kring såväl 

kvalitetsdata som SVF data för att använda som underlag för arbete med ständiga förbättringar. 

Återkoppling av data förutsätts också leda till ökad följsamhet till inrapportering. 

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? 

Endast inom fyra förlopp når regionen ledtiderna där 80% fick vård enligt de nationella 

målnivåerna. Snittet för regionen låg på 53% vilket är lågt men ändå en bra bit över rikssnittet. 

Sett till de förlopp som har lägst måluppfyllelse ser fördelningen ut som nedan. Det är dessa 

förlopp som ligger under regionens snitt.  

Förlopp Andel i tid 

jan- juni 

2022 

Antal jan-

juni 2022 

Andel i tid 

2021 

Bröstcancer 44% 384/879 56% 

Cancer i urinblåsa och 

urinvägar 

40% 83/206 30% 

Livmoderhalscancer 36% 26/72 47% 
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Livmoderkroppscancer 49% 62/127 46% 

Lungcancer 33% 97/298 26% 

Njurcancer 39% 36/92 45% 

Peniscancer 30% 3/10 43% 

Prostatacancer 26% 186/702 43% 

Vulvacancer 44% 8/18 46% 

 

Beskriv övrigt förbättringsarbete i syfte att korta ledtiderna. 

Inom flera förlopp, bland annat de inom gynekologisk cancer, har de patologiska analyserna 

medfört förseningar. Även diagnostik inom radiologi dras med kapacitetsproblem i regionen. 

Till viss del förklaras detta av den uppskjutna vården efter pandemin som nu ska tas ikapp 

men också behovet av fler och fler avancerade analyser och undersökningar. 

Inom lungcancer pågår projekt vid Karolinska universitetssjukhuset för att skapa ytterligare 

stringens i SVF-flödet med tydliga utredningsprocesser. Inom urologisk cancer träffas 

regionens processledare för att se över flöden och ringa in förbättringsområden. Arbete sker i 

nära samarbete med avtalsstyrning och vårdgivare inom ramen för satsning på urologisk 

cancer. Utredning kring kapacitet och kompetensförsörjning av PET CT är också exempel på 

pågående arbete. 

Kapacitet inom strålbehandling är ytterligare ett problem och där finns ett antal pågående 

initiativ kring uppgiftsväxling och kompetensförsörjning. Regionen arbetar också med att 

utreda framtida ökat behov av acceleratorer. 

4. Kvalitetssäkring av SVF-data under 2022 

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

Registrering sker via SVF INCA där det finns spärrar och regler för hur förloppen registreras 

och därför utförs automatisk överföring till Signe. Eftersom SVF INCA utvecklas inom RCC 

finns en framtagen process för hur utvecklingsönskemål hanteras och därmed kan ändringar 

snabbt utföras vid behov, till exempel vid förändring av ingångskriterier för ett vårdförlopp.  

Idag sker merparten av registreringen manuellt via SVF INCA, vilket medför merarbete på 

klinikerna. För att undvika detta har vi inlett ett arbete med automatisk överföring av data från 

journalsystemen till SVF INCA. Syftet med automatisk överföring är både att undvika 

dubbelregistrering och genom att använda journalens källdata minimera risk för felaktig 

inrapportering. 

Den regionala kvalitetssäkringsgruppen följer regelbundet upp olika områden inom SVF. 

Gruppen utbildar även och för en dialog med regionens vårdenheter angående registrering i 

SVF INCA samt har en direkt koppling till den nationella kvalitetssäkringsgruppen och 

nationella samordningsgruppen för SVF. 
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I regionen finns en nätverksgrupp för koordinatorer och inrapportörer i SVF INCA och som, 

tillsammans med medlem från den regionala kvalitetssäkringsgruppen, regelbundet samlas för 

att diskutera aktuella förlopp (till exempel arbetssätt, samarbete, registreringsfrågor).  

Återkoppling på inrapporterade data har vårdgivarna möjlighet att själva följa via SVF INCA. 

Varje månad delger också SVF-samordnaren sjukhusen ett utdrag från inrapportering i Signe.  

Ett arbete har genomförts inom bland annat hudmelanom. Initialt noterades att 

rapporteringen av förloppet för hudmelanom inte fungerade fullt ut i regionen och ett projekt 

startade tillsammans med kvalitetsregistret för hudmelanom. En kartläggning över vilka som 

rapporterar och inte genomfördes. Utifrån kartläggningen har besök genomförts hos enheter 

för att informera och utbilda. Projektet pågår fortfarande, men vi kan redan nu se att det har 

lett till att flera enheter anslutit sig till både kvalitetsregistret och SVF INCA. Ett liknande 

projekt startar även för förloppet urinblåsecancer. 

Vi påbörjar även tillsammans med processledare för prostatacancer flera besök på regionens 

sjukhus för att fokusera på registrering och tolkning av förloppet.  

Vilket stöd önskar regionen från RCC i kvalitetssäkringsarbetet? 

Regionen önskar följande stöd: 

• arbete med implementering av direktöverföring av journaldata till SVF INCA 
ska fortsätta.  

• fortsatt stöd och utbildning i SVF INCA. Det kan ske både digitalt och på plats 
på enheterna.  

• fortsatt återkoppling till enheterna av RCC:s kvalitetssäkringsarbete och nyheter.  

• fortsatt utskick av månadsrapporterna från Signe.  

• fortsatta nationella analyser av inrapporterade data specifikt för olika 
vårdförlopp 

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? 

Registrering ska påbörjas i regionen hösten 2022, 1/12, men vissa enheter i regionen har redan 

börjat registrera förloppet.  

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

redan under 2022? 

Nej, PREM-enkäter för detta förlopp skickas ut först 2023. 

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

man i så fall att lösa dessa? 

Handlingsplanen är framtagen gemensamt av representanter från flera av regionens sjukhus, 

Karolinska (Anna Ravn Landtblom), Södersjukhuset (Paula Qviberg), S:t Göran (Daren 
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Buhrkuhl). Processledare Per Ljungman har också deltagit i framtagandet av handlingsplanen. 

Andra enheter kan bli aktuella för medverkan senare.  

Beräknat patientflöde: I cancerregistret rapporterades i region Stockholm 2016-2021 699 nya 

MPN-patienter, medeltal 116 per år. I VAL-databasen finns under samma period 2198 nya 

unika MPN-patienter, medeltal 366 per år. En del kommer inte att utredas enligt SVF, då SVF 

enbart omfattar polycytemi och trombocytos, splenomegali ingår i annat SVF (lymfom), dock 

utgör polycytemi och trombocytos den absoluta merparten av remisserna som leder till en 

MPN-diagnos. Det finns sannolikt en viss underregistrering och eftersläpning i Cancerregistret. 

Antalet remisser med dessa frågeställningar är högre, där patienter utreds avseende MPN med 

negativa fynd, oklart dock om dessa uppfyller kraven på välgrundad misstanke enligt SVF.  

Som beskrivet ovan är beräkningar svåra att göra för detta förlopp gällande antalet som 

förväntas genomgå utredning men vi uppskattar antalet till 230 patienter per år i huvudsak 

fördelade mellan Södersjukhuset, S:t Görans sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset. 

Eftersom beräkningarna har stor osäkerhetsfaktor kommer remissgenomgångar att göras för att 

bättre kunna uppskatta volymen. 

Regionen ser flera utmaningar vad gäller att hålla ledtiderna för detta förlopp, bland annat att 

hitta och skapa tider för nybesök, tider för benmärgsprovtagning, tid till patientbesök för 

patologisvar, tid för patientbesök för svar på så kallade JAK2-analys och tid för återbesök. Om 

antalet patienter som skall utredas enligt SVF blir motsvarande det uppskattade antalet 

föreligger stor risk för undanträngningseffekter gällande andra patienter med hematologisk 

malignitet. 

För att lyckas, planeras följande åtgärder:: 

• Alla sjukhus utser en SVF-koordinator 

• Remisser ska bedömas enligt SVF-kriterier 

• Benmärgstider reserveras för SVF-patienter 

• Kontakt tas med berörda enheter, dvs patologen och kemlab för information om 
SVF:ets införande, och de ledtider som gäller.  

• En utbildningsinsats riktas mot primärvård, samt mot enheter där det är stor 
sannolikhet att hitta MPN-patienter, tex hjärt- och strokesjukvård. Syftet är att optimera 
remissinflödet så att patienter med en välgrundad misstanke direkt remitteras till 
hematologin för utredning. 

• Text i primärvårdens beslutsstöd Viss.nu kompletteras med information om SVF MPN. 

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? 
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Under 2022 har en rapport slutförts i syfte att vara en återkoppling till styrande politiker, 

patienter, närstående och allmänhet. Sammanställningen inbegriper redovisning av patienters 

upplevelser från SVF, jämförelser mellan grupper och om det skiljer sig innan och under Covid-

19-pandemin. Resultatet kan användas som underlag för att utveckla och förbättra vården 

utifrån ett patientperspektiv, skapa underlag för jämförelser mellan vårdenheter samt etablera 

ett redskap för beslutsfattare i styrning och ledning. Författarna till rapporten deltar även vid det 

årliga mötet för de nordiska länderna, ”The Nordic collaboration on cancer patient pathways” i 

syfte att sprida kunskap om resultaten utifrån PREM-enkäterna. Arbetet har presenterats som 

en poster under den europeiska cancerkonferensen “European Society of Medical 

Oncology/European Oncology Nursing Society” i Paris under september 2022. 

7. Särskilda insatser för urologin 

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

för patienter inom urologin? 

Under våren 2022 startade projekt för organiserad prostatacancertestning i Region Stockholm. 

Projektet sätter fokus på tidig upptäckt och organiserad utredning. Eftersom arbetet endast varit 

möjligt genom nära samarbete med alla inblandade aktörer (primärvård, urologi, radiologi, 

patologi, labb, etc) har bättre möjligheter till samverkan skapats i syfte att förbättra den 

urologiska vården. 

Regionen har följt det nationella arbetet med kartläggning av urologin och kommer ta till sig 

utredningens resultat i en regional kontext. Ett första möte genomfördes i början av september i 

syftet att skapa samsyn kring vilka insatser som bör göras och att sedan skapa förutsättningar 

för förändring. Områden som identifierades i behov av utveckling är bland annat, digitaliserings 

möjligheter för att hantera återbesök och årskontroller för att frigöra tid för nya patienter, 

kapacitet inom nuklearmedicin för scintigrafi, kapacitet och säkra flöden för radiologi (såväl CT 

som MR). 

Flödet gällande urinblåsecancer har länge diskuterats i regionen och det har varit utmanande att 

finna konsensus gällande vårdnivåer och ansvar i de olika utredningsstegen. Under våren 2022 

har ett gemensamt beslut tagits som ger förutsättningar för en bättre och mer patientsäker 

handläggning. Vi har påbörjat ett liknande projekt som för hudmelanom (se 4. Kvalitetssäkring 

av SVF-data under 2022) även för urinblåsecancer.  

Regionen har vidare genomfört vissa justeringar inom de vårdval som finns gällande urologi i 

öppenvård. Syftet med justeringarna har bland annat varit att påskynda användandet av 

mjukvaruassisterad fusionsbiopsi samt att vårdgivarna i större utsträckning kan erbjuda 

transperineal biopsi. 

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. 

Ett flertalsedan tidigare pågående, projekt har fått fortsatt stöd. Bland dessa kan nämnas arbetet 

med implementeringen av teledermatoskopi där drygt två tredjedelar av vårdcentralerna i 
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regionen är aktiva och där resten beräknas komma med under året (totalt ca 240 vårdcentraler).  

Projektet har också utvidgats till att stöd getts till Karolinska sjukhusets utvecklingsarbete med 

att studera den potentiella rollen för AI som ett hjälpmedel för mänskliga granskare vid 

melanomdiagnostisk med teledermatoskopi. Förutom själva diagnostiseringsflödet pågår också 

arbete med att säkra ett automatiserat flöde för SVF-registrering i projektet. Även utvecklingen 

av en falldatabas för Diagnostiskt centrum (DC) fortgår. Falldatabasen är ett IT-stöd för att DC 

i högre grad och på ett strukturerat sätt ska kunna dela kunskap om patientfall, samarbeta under 

utredningsfasen och möjliggöra för kompetensutveckling.  

Inom flödena för gynekologisk cancer och bröstcancer pågår två projekt som ska pröva nya 

arbetssätt för smidigare, patientsäkert omhändertagande vid operation. Inom gynekologisk 

cancer har medel gått till att pröva en process som innebär att opererade kvinnor kan gå hem 

samma dag som operation. Inom bröstflödet arbetar ett sjukhus med ett nytt arbetssätt med 

polikliniska operationer med snabbt återbesök till kontaktsjuksköterska. 

Inom regionen har ett kompetenscentrum för ärftlig cancer fortsatt utvecklats och genom 

satsningen har ett större helhetsgrepp kunnat tas i detta viktiga arbete med tidig upptäckt och 

gott omhändertagande. 

9. Fortsatt nationellt arbete med SVF 

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

framöver. 

Diagnostiken har varit en utmaning sedan starten av SVF och är det fortfarande. De etablerade 

uppföljningsstöden som finns i Signe för både radiologi och patologi används tyvärr inte av alla 

regioner då det inte är ett krav att vara ansluten.  

Publika ledtider skulle förhoppningsvis bidra till ett kontinuerligt fokus även på ledtider i 

diagnostik. Det möjliggör även för diagnosspecifika processledare, som arbetar med ledtider 

och att kvalitetssäkra data, att ha ett lättillgängligt, överskådligt och aktuellt underlag i dialogen 

med diagnostiska verksamheter. 

Att kunna hantera personnummer i den nationella databasen skulle innebära helt andra 

möjligheter till att kvalitetssäkra inrapporterade data. 

Ett gemensamt säkert system för inrapportering av avvikelser behöver etableras för att så 

småningom kunna sätta skarpa mål kring ledtiderna på samma sätt som för inklusionsmålet. 

Fortsatt mycket svårt och mycket tidskrävande att samla in data gällande delledtider. 

Fokus bör i större utsträckning läggas på analys av ingångskriteriernas påverkan på resursbehov. 

Om SVF verkligen ska bidra till tidig upptäckt behöver bättre beslutsstöd för primärvården 

skapas, beslutsstöd byggt på symtombild utifrån senaste forskningen på patienter i primärvård.. 


