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Inledning 

Inlämning av redovisning 

Detta är en mall för regionernas redovisning av arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) 2022. 

Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan har tagit fram mallen i enlighet med överenskommelsen mellan 

regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Redovisningarna är en förutsättning för att ta del av den andra utbetalningen av medel. Respektive region 

skickar sina redovisningar till RCC som ansvarar för sjukvårdsregionala sammanställningar och inlämning till 

Socialstyrelsen. Redovisningarna ska vara Socialstyrelsen till handa senast den 30 september 2022.  

Håll redovisningen kortfattad, riktmärke 6–10 sidor. 

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 kommer att beräknas av RCC efter ett uttag ur den nationella 

väntetidsdatabasen. Uttaget kommer att ske den 16 augusti och innehålla data för januari–juni 2022. 

Dataunderlaget skickas ut till regionerna i slutet av augusti. Socialstyrelsen kommer att få tillgång till samma 

data.  
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1. Organisation 

Hur har SVF-organisationen fortsatt att fungera under 2022?  
Det är viktigt att Region Blekinges ledning fortsätter att efterfråga och skapa 
förutsättningar för god kvalitet i cancervården. Region Blekinge inför just nu ett 
regionövergripande arbete med att implementera ett processorienterat arbetssätt i alla 
förvaltningar. Med ändamålsenliga, effektiva och flexibla processer kan Region 
Blekinge bättre tillgodose invånarnas behov, samtidigt som kostnaderna kan sänkas. 
Cancerrådet har fortsatt en strategisk funktion där utveckling av regionens SVF-
arbete är en viktig del. Två patientrepresentanter är medlemmar i cancerrådet för att 
bidra med sin kompetens och sina erfarenheter.  

 
De lokala processledarna behöver fortsatt stöd och kompetensutveckling i 
processledning, monitorering av variationer i processer och ständigt 
förbättringsarbete. De lokala processledarna, kontaktsjuksköterskorna, SVF-
koordinatorerna och kodningssekreterare arbetar tillsammans för att korta ledtider 
och göra förbättringar som höjer kvaliteten på cancervården i regionen. LPPL ska 
enligt uppdrag ha regelbundna process-möten för att följa upp och förbättra. 
Cancersamordnaren finns som behjälplig i förbättrings- och utvecklingsarbeten.  
Vi borde också jobba tydligare med mål och uppföljning, med tydliga applikationer 
där vi redovisar resultat fortlöpande för ledning och medarbetare. Där pågår just nu 
ett förbättringsarbete med Qlikview-applikationen för att kunna identifiera 
”flaskhalsar” inom processerna. 
 
Hur fungerar samarbetet mellan primärvård och specialiserad vård?  
Region Blekinge arbetar aktivt med omställningen till Nära vård där samarbetet 
mellan primärvård och specialiserad vård är en viktig faktor.  
Samarbetet fungerar oftast bra men en brist är att primärvården i Blekinge består av 
många hyrläkare vilket kan påverka kontinuiteten, tillgänglighet och kännedom om 
rutiner och organisation.  

 
Hur fungerar samarbetet med andra regioner?  

Samarbetet med andra regioner beskrivs av de flesta SVF-förlopp som mycket bra 

men några framhåller bister i informationsöverföring mellan regionerna som 

bristfällig. Processteamen behöver arbeta med att förbättra aktiva överlämningar i 

hela patientens vårdprocess. 

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

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

andra regioner förändrats under 2022? 
 Vi tar inte emot SVF-patienter från andra regioner. 

 
- Finns förslag på åtgärder som skulle förbättra handläggning eller 

registrering av patienter som remitteras över regiongränserna? 
Förbättringsarbete gällande remisser för övre GI till SUS har påbörjats. 
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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). 
Blekinges inklusion är 83 %. 

 
Vilka diagnoser ligger under inklusionsmålet? 
Akut leukemi, buksarkom, bukspott- och gallvägscancer, huvud- och halscancer, 
livmoderhalscancer, lungcancer, neuroendokrina buktumörer, peniscancer, 
prostatacancer, skelett och mjukdelssarkom, sköldkörtelcancer ligger under 
inklusionsmålet. 
 
Hur arbetar ni för att förbättra inklusionen i dessa diagnoser? 
Information till och dialog med berörda verksamheter. 



 
 

 

 

 Sida 5 
 

 
Arbetar ni med ytterligare åtgärder för att förbättra inklusionen i regionen 
som helhet – hur? Inom kort kommer ett journalgranskningsprojekt att starta där 
man specifikt kommer att granska inklusionen inom prostatacancer-processen. 
 

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. 

Resultat för Blekinge 2022 jan-juni är 33%.
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Inom vilket område(n) finns de största hindren för att uppnå ledtidsmålen? 
Tex. diagnostisk process, specialitet, organisatorisk enhet, annat. 
Tillgänglighet till operation är största hindret, rekrytering av operationspersonal och 
att effektivisera utnyttjandet av salar är förbättringsarbete som pågår. 
Andra områden som utgör hinder för att uppnå ledtidsmålen är långa svarstider från 
patologen, lång diagnostisk process pga kompetensbrist/resursbrist hos läkarna, brist 
på ssk, resursbrist på de onkologiska behandlingsenheterna och långa väntetider till 
operation i Lund. 
 

Vilka insatser har regionen gjort för att förbättra ledtiderna inom dessa 

områden.  

- Brist på patologer orsakar långa svarstider. 

Handlingsplan med både kortsiktiga och långsiktiga interventioner finns 

för att åtgärda problemen. 

 

- Svårigheter med bemanning och kompetensförsörjning påverkar arbetet med SVF. 

Denna problematik gör sig påmind på de flesta kliniker inom 

specialistvården och även inom primärvården. Vi fortsätter fortlöpande att 

arbeta med rekryterings- och kompetensförsörjningsfrågorna. 

 

- Mottagningstider; specialistkompetens.  

 

- Tillgänglighet till operationstider; 

Blekingesjukhusets ledning är medveten om utmaningarna och 

operationsstyrelsen, den strategiska tillgänglighetsgruppen har fortsatt att 

bearbeta utmaningen under året. Opererande kliniker samverkar för 

optimal användning av operationssalarna. Det pågår ständigt ett arbete på 

operationsavdelningen för att optimera processerna så att ställtiderna 

mellan operationen blir så korta som möjligt. Samarbete sker även i Södra 

Sjukvårdsregionen för att hjälpas åt med operationer över länsgränserna. 

 

- Tillgänglighet till endoskopier och cystoskopier.  

Under 2022 ligger körerna till endoskopier och cystoskopier ungefär på 

samma nivå som 2021. Orsaken till köerna är delvis pandemieffekt då 

flertalet endoskopier blev framskjutna. Vi har även bristfälliga lokaler och 

resursbrist på assistenter. Frågan har blivit än mer aktualiserad i samband 

med start av tarmcancerscreening. I regionen pågår ett arbetet för att skapa 

en endoskopimottagning samt att förbättra samarbetet mellan 

medicinkliniken och kirurgkliniken gällande skopi-verksamheten. 
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- Regional nivåstrukturering;  

Regional nivåstrukturering har orsakat långa ledtider inom vissa förlopp. Vi 

äger inte processen och har svårt att påverka. (operationstider, 

strålningstider, EBUS, PET-CT etc.). 

- Finns även strukturella och organisatoriska problem i vissa förlopp. 

- Orealistiska ledtider är enligt professionen också en anledning. 
 

Beskriv övrigt förbättringsarbete i syfte att korta ledtiderna. 
Arbete påbörjat för att primärvården ska skriva remiss till MR-prostata, varpå 
mottagnings-besök på specialistmottagning undviks. 

 

4. Kvalitetssäkring av SVF-data under 2022 

Vilket kvalitetssäkringsarbete av SVF-data pågår eller är planerat i regionen? 
Region Blekinge har haft svårigheter att få fram utdata i de olika delmomenten inom 
SVF-förloppen. Under 2022 görs en utveckling av Qlikview för att kunna identifiera 
”flaskhalsar” och förbättringsområden inom de olika SVF-förloppen. Senhösten 
2024 införs ett nytt informationssystem som skapar möjligheter till automatisk 
överföring av data från journal till register. Under 2022 har RCC utfört SVF-
validering där journal och kodning granskats inom bröstcancer och prostatacancer. 
Resultatet visade på god kvalitet och samstämmighet mellan journal och kodning. 
 
Vilket stöd önskar regionen från RCC i kvalitetssäkringsarbetet? 
Det behövs tydligare riktlinjer för kodning och registerdata. Det krävs fortfarande 
arbete lokalt, regionalt och nationellt för att KVÅ-koderna ska användas på ett 
samstämmigt sätt och för att ta fram enhetliga och tydliga kodningsinstruktioner. 
Fortsatt stöd i arbetet med validering av kodning i jämförelse med journal. Fortsatta 
dialogmöten med verksamheterna gällande utdata från kvalitetsregister.  

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? Under 2022. 
 
Planerar regionen att skicka PREM-enkäter till personer som inkluderats i 
vårdförloppet redan under 2022? Ja, det planeras. 
 
Ser regionen några utmaningar med införandet av det nya vårdförloppet och 
hur avser man i så fall att lösa dessa? En utmaning att uppnå ledtiden då prov för 



 
 

 

 

 Sida 8 
 

genetisk analys som skickas till Lund tar ca 30 dgr för provsvar. Diskussion med 
primärvården om att ta prov planeras.  

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? 
Verksamhetschef har gett uppdrag till LPPL och KSSK att ta fram en plan för hur 
PREM-enkäten ska användas för förbättringsarbete. Resultaten av PREM-enkäten 
kommer att vara ett ämne för diskussion och identifiering av förbättringsområden 
under de dialogmöten mellan SVF-teamen, områdeschef och som planeras under 
hösten. Planer finns att resultat från PREM-enkäten ska vara en stående punkt på de 
lokala processmötena. I arbetet med att förbättra och utveckla cancerrehabiliterings 
processen planeras att använda vissa indikatorer i PREM-enkäten för uppföljning. 
Huvud- och halscancer har initierat ett arbete för att bättre upptäcka oro och ångest bland 

patienter, samt hur de kan stötta deras anhöriga bättre.  

 

7. Särskilda insatser för urologin 

Vilka insatser planeras eller har genomförts i regionen för att förbättra 
tillgängligheten för patienter inom urologin? 

Arbetet med rekrytering av urologer och operations-personal pågår. Arbete pågår 
även med att få en bredare operativ kompetens bland urologerna. Plan finns för att 
utföra uretäro-skopi i Karlshamn och att flytta vasektomier till mottagningen. Plan 
finns även för fler operationstider för TUR-B, samt att omfördela vårdplatser mellan 
verksamheter för att höja tillgängligheten för de urologiska patienterna. Urologen 
planerar även att tillsätta 2 ST-block. 

 

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.  
Medlen används huvudsakligen till tjänster för kontaktsjuksköterskor, läkare, SVF-
rapportörer och koordinatorer. Medicinkliniken anställer i år en SVF-koordinator.  
Medel har även använts till uppstart av tarmcancerscreening. Min Vårdplan cancer 
via 1177 och utvecklingsarbetet inom cancerrehabilitering samt utbildningsinsatser 
för olika professioner.  
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9. Fortsatt nationellt arbete med SVF 

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

samverkan framöver. 

• Frågan om hur man ska hantera patientgrupper som traditionellt tillhört 

kirurgkliniker, men där kirurgin nu är centraliserad och den lokala 

kompetensen kring diagnostik och handläggning utarmas. Inte 

kostnadseffektivt att utbilda opererande kirurger för att handlägga dessa 

resurskrävande patienter i framtiden, det blir för många kirurger på för få 

operationer främst utanför regionklinikerna då. Utan återkommande träning 

inte tillräcklig färdighet. Vem ska handlägga dessa patienter innan och efter 

de skickas för kirurgi. Onkologer? Gastroenterologer? Framtida strategi bör 

drivas nationellt.  

• Nationell samordning av screening och kallelsesystem. 

• Kunskapsstyrning 

• Kompetensförsörjning 

• Utveckling och helhetssynen på cancervården  

• Ökat stöd till små regioner med mindre resurser  

• Informationssatsningar till allmänheten i det preventiva folkhälsoarbetet. 


