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Region Dalarnas redovisning av arbetet med 

standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen 

Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 

2022 

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?  

Under 2022 har det inte skett någon avgörande förändring i SVF-organisationen och antalet 
inkluderade SVF utredningar håller sig inom normalvariationen. 

 

Hur fungerar samarbetet mellan primärvård och specialiserad vård?  

Samarbetet mellan primärvården och specialiserad vård fungerar bra. År 2019 gjordes en 

utbildningsinsats riktad till primärvården inkluderat de privata vårdcentralerna. Målet var att öka 

inkludering av SVF samt kunskap om cancerrehabilitering och aktiva överlämningar.  

Deltagandet var obligatoriskt och riktat till all vårdpersonal som kommer i kontakt med SVF 

samt de medicinska sekreterarna. Utbildningsdagarna följdes upp med workshops där team från 

varje enskild vårdcentral skapade handlingsplaner att arbeta utifrån. Efter satsningen ökade antal 

SVF-starter i primärvården. Det skapades även goda kontaktvägar som främjat samverkan 

mellan specialistvården och primärvården. Uppföljningar av handlingsplanerna har genomförts 

där varje vårdcentral redovisat hur arbetet med SVF fortsatt.  

 

Hur fungerar samarbetet med andra regioner? 

Har rutinerna för registrering och remissrutiner för SVF-patienter som skickas till andra regioner 
förändrats under 2022 
 
Inom sjukvårdsregionen Mellansverige har vi ett välfungerande och kontinuerligt 
samarbete i regionalarbetsgruppen (RAG) för SVF där förbättrings- och 
kvalitetssäkringsarbete sker gällande SVF-patienter som skickas mellan regioner samt 
generellt inom SVF arbetet. 
 
Arbetet med rutinerna för registrering och remissrutiner för SVF-patienter som 
skickas till och tas emot från andra regioner har fortskridit under 2022 där 
gemensamt arbete inom RAG med att inom respektive SVF ta fram strukturerade 
remisser och säkerställa att information som tex datum för Start SVF Välgrundad 
misstanke förmedlas till rätt instans samt att denna information kommer med vid 
anmälan till sjukvårdsregionala MDK:er. 
 
Många av Region Dalarnas SVF vårdförlopp avslutas med behandling i andra 
regioner. Delar av utredningar och Multidisciplinära konferenser sker även i andra 
regioner varför det i dessa vårdförlopp involverar många vårdgivare och stor 
administration. Regionen har upprepat sett problem i form av avsaknad 
slutregistrering av de SVF som flyttas över till annan region. Bland annat noterades 
detta problem vid SVF hjärntumörer. Under 2022 genomfördes därför ett 
gemensamt arbete med Region Uppsala i syfte att skapa en kvalitetssäker 
överrapportering samt registrering. Genom gemensamma möten mellan vårdgivare 
samt medicinska sekreterare från bägge regioner kunde vårdprocessen kartläggas och 
problemet detekteras. Utifrån den samlade bilden skapades gemensamma rutiner för 
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att säkerställa slutrapportering till Signedatabasen. I samband med träffarna skapades 
även tydliga kontaktvägar till respektive vårdpersonal. 
 
 

Har registrering och remissrutiner för SVF-patienter som tas emot från andra regioner förändrats under 
2022?  
 
Region Dalarna tar rutinmässigt inte emot SVF-patienter från andra regioner då regionen inte 
har några specifika cancerbehandlingar eller utredningar.  

 
Finns förslag på åtgärder som skulle förbättra handläggning eller registrering av patienter som remitteras över 
regiongränserna? 
 
Systemet är komplext och behöver utvecklas för att kunna följa respektive patient genom hela 
vårdprocessen inom berört SVF. Avsaknad av identifiering av patienten då denne passerar 
regiongräns innebär att det inte går att följa ledtiden längre än till datum då patienten 
överrapporteras. Det tar mycket tid i anspråk att felsöka både inklusion och ledtider då egna 
data inte överensstämmer med data i SKR´s databas. Felaktig registrering blir extra kännbart i 
de SVF med få patienter där utebliven rapportering ger stora konsekvenser i statistiken för 
inklusion. Förslag på förbättring är digitalisering av informationsöverföring för att säkerställa att 
rätt information kommer till rätt instans vid rätt tillfälle samt möjlig identifiering av patienter 
som passerat regiongräns. 

 
Vid våra regelbundna möten RAG arbetar vi mycket med att säkerställa överrapportering och 
rutiner kring detta. Fortlöpande diskussioner kring förbättringar pågår.  

 

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). 

 

Region Dalarna har som helhet en inklusion på 86% 

 

Vilka diagnoser ligger under inklusionsmålet? 

 

Analcancer, buksarkom, levercancer, livmoderhalscancer, livmoderkroppscancer, matstrupe- 

och magsäckscancer, neuroendokrina buktumörer, peniscancer, sköldkörtelcancer, 

testikelcancer, vulvacancer, äggstockscancer. 

 

Hur arbetar ni för att förbättra inklusionen i dessa diagnoser? 
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Arbetar ni med ytterligare åtgärder för att förbättra inklusionen i regionen som helhet – hur?  

 

Regionen har sedan många år tillbaka inskrivet i Avtal Hälsoval  att 60 % av alla SVF ska startas 

av primärvården. Avtalet följs årligen upp av Vårdval vilket varit framgångsrikt och idag startar 

primärvården 60% av alla SVF.  

 

Primärvården har även visat ytterligare intresse av att skapa tydligare lokala riktlinjer i syfte att i 

ett tidigt skede upptäcka cancer samt inkludera i SVF. 

 

SVF-samordnaren har en stående tid vid introduktionsveckan för AT läkare. Information ges 

gällande lokala SVF rutiner samt generell information om SVF, exempelvis varför det är av vikt 

att starta SVF även för patienter som utreds inneliggande i slutenvården. Eventuella svårigheter 

och möjliga förbättringsåtgärder diskuteras vid träffarna. 

 

Under 2022  har Hudkliniken breddinfört Teledermatoskopi i regionen. Samtliga vårdcentraler i 

regionen har infört rutinen. Möjligheten att konsultera hudläkare via en specifik remiss ger 

förhoppning om tidigare inkludering och diagnos samt ge ökad kunskap hos allmänläkarna.  

Regionen har även infört screening för tarmcancer. Under 2021 erbjöds alla personer som 

samma år fyllt 60 år en screening. Under 2022 erbjuds alla som fyller 60, 62 samt 64 år 

provtagning. När programmet är fullt uppbyggt kommer personer i åldrarna 60–74 år erbjudas 

provtagning vartannat år.  
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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? 
 
Region Dalarna har från start av SVF valt att KVÅ-koda i stort sett alla delledtider i syfte 
att få en överskådlig bild av vårdprocesserna. I de SVF med färre patienter har regionen 
generellt bra ledtider. I de SVF med stora patientvolymer är det svårare att hålla ledtiderna 
främst på grund av egna resursbrister. Vårdförlopp som involverar undersökningar och 
start av behandling i annan region riskerar också längre väntetider då fler vårdgivare är 
involverade. Detta kan regionen inte påverka med mer än att ha goda kontakter med 
mottagande region och underlätta handläggningen genom goda överlämningar och 
fullständiga remisser. Vid exempelvis SVF matstrupe- magsäckscancer ska samtliga 
patienter preoperativt genomgå ett arbets-EKG på den egna hjärtmottagningen för att 
sedan opereras i Uppsala. Om väntetiden till operation i Uppsala är lång kan svaret bli 
inaktuellt och patienten behöver göra ytterligare ett arbets-EKG där följden blir en längre 
väntetid till start av behandling. Det är två av varandra oberoende vårdgivare som 
prioriterar tid för undersökning och behandling utifrån behov och egna resurser.  
 
Regionen har inte en egen onkologklinik och är därför beroende av onkologkonsulter på 
onkologmottagningarna. Det innebär bland annat att många av regionens patienter tas 
upp på MDK i annan region. Konferensen sker ofta bara en gång i veckan. I de fall 
slutresultat på undersökningar inkommer sent i förhållande till konferensen dröjer det 
ytterligare sju dagar innan patientfallet kan tas upp.   
 
I många SVF förlopp ingår MR som en del av utredningen. Region Dalarna har haft 
svårigheter med att tillgodose behoven av MR undersökningar vilket lett till längre 
ledtider. Bild- och funktionsmedicin har nu öppnat upp kväll- och helgtider för att bättre 
tillgodose behoven. I november kommer ytterligare en MR apparat att tas i bruk. 
 
Regionens Patologiavdelning levererar generellt svar inom de stipulerade ledtiderna men 
ser nu ett växande problem med fördröjningar orsakade av det ökade antalet molekylära 
analyser som skickas till Uppsala för analys vilket leder till längre svarstider. Då svaren 
ligger till grund för behandlingsregimer innebär det en riskfaktor för sen behandlingsstart 
eller i värsta fall felbehandling om denna startas innan analyssvar anlänt. Tidig start av 
behandling är i vissa fall avgörande för prognosen. I samband med att mer avancerade 
behandlingar ges krävs utökade analyser vilket kräver ökade resurser vid 
patologavdelningen. Detta är också en riskfaktor för senare leverans av provsvar och 
ytterligare fördröjda behandlingsstarter.  
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 Beskriv övrigt förbättringsarbete i syfte att korta ledtiderna. 
 

Urologkliniken arbetar kontinuerligt för ökad tillgång till operation. Genomgång av 

tilldelning till operationssal med operationsrobot har givit ökad operationstid men 

behovet är dock fortsatt större än tillgängligheten. För att bemöta de långa ledtiderna till 

operation har andra opererande kliniker, exempelvis kvinnokliniken, lämnat över 

operationstider tider till förmån för prostatacanceroperationerna. Kliniken planerar även 

för ökad urologbemanning med hjälp av stafettläkare.  

 

Årliga dialogmöten mellan de diagnosspecifika processledarna och regionens 

diagnosspecifika vårdteam är värdefulla då SVF och dess mål ingår som del i mötet.  

 
 

4. Kvalitetssäkring av SVF-data under 2022 

 Vilket kvalitetssäkringsarbete av SVF-data pågår eller är planerat i regionen? 
 
Regionen har från start av SVF tillsatt diagnosspecifika kvalitetssäkrare. Inför varje 
månatlig rapportering till Signe finns interna rapporter som validerar koderna och kan 
korrigeras av kvalitetssäkrare innan rapportering. De medicinska sekreterarna som sköter 
KVÅ-kodning är periodvis hårt ansträngda och behöver prioritera sitt arbete vilket leder 
till försenad KVÅ-kodning. Detta blir extra tydligt under semestertider. Regionen har 
därför som rutin att vid varje inskick till Signe-databasen även rapportera data från sex 
månader tillbaka. Då ändring nu kommer att ske med möjlighet att bara kunna skicka tre 
månader tillbaka, riskerar regionen att tappa registreringar till Signe. Om inskickad data 
inte går fram till Signe-databasen får vår väntetidssamordnare ett mail och det görs ett 
omskick.  
 
Regionen har historiskt uppmärksammat att många SVF förlopp som startar behandling i 
annan region inte slutrapporteras. Vid jämförelse med regionens egna rapportsystem och 
statistik i Qlickview ses skillnaden i antal men då det inte finns möjlighet att se 
personnummer i Qlickview är det omöjligt att detektera vilka SVF som inte registreras. 
Regionen kan med lätthet följa SVF förloppet så länge det pågår i den egna regionen. Det 
tar orimligt mycket tid i anspråk att detektera SVF som inte slutregistrerats av mottagande 
region. Då personnummer inte kan ses i Clickview försvårar det ytterligare möjlighet att 
följa ett enskilt vårdförlopp. Bevisbördan ligger idag hos den region som överrapporterar 
SVF. Det motsatta förhållandet vore mer rimligt, att den som slutrapporterar är ansvarig 
för att säkra kvaliteten. Region Dalarna har vid efterforskning noterat att SVF patienter 
kan remitteras till en region som i sin tur remitterar patienten vidare till annan region. Att 
söka dessa SVF fordrar mycket resurser och tid. Mottagande region har också periodvis 
svårt att hinna med registrering då prioritering av tid är nödvändig vilket leder till SVF 
som ej slutrapporteras.   
 

 Vilket stöd önskar regionen från RCC i kvalitetssäkringsarbetet? 
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Att leta samt jämföra data i de olika rapportsystemen tar orimligt mycket tid då dessa inte 
stämmer överens. Qlickview är inte användarvänligt då det kräver många klick och 
systemet stänger ner orimligt snabbt om inte aktivitet skett vilket innebär många 
inloggningar vid en och samma kontroll. Ett mer användarvänligt system skulle underlätta 
kontroll av data.  
 
Genom att tillse tydlighet i tolkning av SVF förloppen då dessa i vissa fall lämnar 
utrymme för olika tolkningar bidrar till ökad kvalitetssäkring. Att regionerna startar och 
avslutar SVF på rätt indikationer är avgörande för jämförelse av data.  
 
 
 

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? 
 
Regionen planerar att starta inkludering i vårdförloppet och registrera patienter under  
2022.  
 

 Planerar regionen att skicka PREM-enkäter till personer som inkluderats i vårdförloppet redan under 
2022? 
 
Regionen planerar att från start skicka PREM-enkäter till de personer som inkluderats.  
 

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

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 Dalarna har kontinuerligt skickat ut PREM-enkäter även under pandemin och 
ämnar fortsätta skicka PREM-enkäter.  

 

 Hur planerar regionen att använda resultaten av PREM-enkäten i uppföljningen av vårdförloppen? 
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LAG kontaktsjuksköterskor har inplanerat olika teman för året där ett av temana är 
resultat från PREM-enkät med förbättringsarbeten utifrån resultaten och de öppna 
svaren. Information om PREM ges även vid AT-läkarintroduktionen. Regionen har för 
avsikt att kontakta högskolan Dalarna i syfte att informera om PREM-enkäten och 
möjligheten för deras studenter att använda resultaten i olika arbeten. Beslut har tagits i 
LPO cancer att utvecklingsledarna på klinikerna ska få tillgång till de öppna svaren i 
enkäten i syfte att följa upp och arbeta kring förbättringsarbeten på klinikerna utifrån 
svaren.  
 
 

7. Särskilda insatser för urologin 

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

urologin? 

 
Region Dalarna har tre urologmottagningar på tre orter. Historiskt har urologin i 
Dalarna haft problem med resurser och tydliga strukturer. Urologkliniken har under de 
senaste åren arbetat aktivt för att skapa en tydlighet med effektivare flöden och 
minskade ledtider. Kliniken har skapat en ny remisshantering med styrning av patienter 
till rätt mottagning och rätt vårdnivå. De har även upprättat ett samverkansavtal med 
Primärvården i syfte att undvika onödiga remisser till urologmottagningarna. En 
formalisering av SVF har gett en bättre och tydligare struktur. De medicinska 
sekreterarna är i högre utsträckning behjälpliga i arbetet med SVF. I arbetet med att 
utveckla Dalaurologin har även en förbättrad kontakt och dialog tagits med 
patientföreningen för prostatacancer i syfte att ta tillvara och hörsamma patienter och 
anhörigas erfarenheter.  
 
Övriga insatser för att förbättra tillgängligheten för patienterna sker genom en ny 
upphandling av öppenvårdsurologi för att täcka behovet av besök. Regionen har sedan 
5 år tillbaka avtal med privat aktör. Förbättrad tillgänglighet till MRT prostata genom 
ökat antal MR maskiner under 2023-2025. Införande av OPT planeras i samverkan med 
RCC Mellansverige. 
 
Urologkliniken har som mål att varje patient ska erbjudas kontakt med en 
kontaktsjuksköterska. För att tillgodose behovet pågår rekrytering av ytterligare 
kontaktsjuksköterska. 

 

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. 
 

SVF-medlen har finansierat tillsättning av kontaktsjukskötersketjänst inom urolog-teamet. 

Medlen finansierar även implementeringen av OPT samt kostnaden för PREM-enkäterna 

samt patientarvoden och reseersättning. SVF-medel finansierar även ett studiebesök till 

Östersunds palliativa klinik. Syftet är att ta del av hur ett specialiserat palliativt konsultarbete 
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kan utvecklas i enlighet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp i palliativ vård 

samt det reviderade nationella vårdprogrammet. Deltagare i studieresan är läkare och 

sjuksköterskor från den specialiserade palliativa vården. Östersunds palliativa klinik har ett 

välfungerande konsultativt arbete mot både kommun, primärvård samt slutenvården. SVF-

medel har budgeterats för en utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor samt studieresa 

gällande cancerrehabilitering under 2022. Dessa aktiviteter har dock inte genomförts på grund 

av pandemirestriktioner under första halvåret.  

9. Fortsatt nationellt arbete med SVF 

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

Allmänläkare i primärvården har idag en stor utmaning i att remittera rätt patienter till SVF. 

Deras patienter har ofta en komplex symtombild där det kan vara svårt att urskilja separata 

symtom för de olika SVF förloppen. Särskilt för de SVF med få cancerincidenser. 

Kortversionen för primärvården är baserad på enskilda symtom och det saknas kombinationen 

av symtom som kan öka risken för cancer. De vanligt förekommande symtomen hos patienter 

som söker till primärvården har många olika differentialdiagnoser. Dessa finns med som 

singelsymtom i flera SVF varför det blir viktigt att förtydliga att SVF inte är en manual eller 

regelbok för hur man utreder vanligt förkommande symtom i primärvården. SVF skall användas 

när det föreligger särskilt viktiga tecken eller när man i utredning kan väcka misstanke om 

cancer. En ökad satsning riktad till primärvårdens specifika utmaningar vore därför önskvärd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


