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1. Organisation 

• Hur har SVF-organisationen fortsatt att fungera under 2022?  
- Under 2022 har SVF-organisationen fungerat utifrån etablerade roller och funktioner 

inom kunskapsstyrningens förvaltning inom lokalt programområde (LPO) 
Cancersjukdomar med processägare, processledare, processteam och processtöd. 

- Processteamen har haft regelbundna möten. Lokal cancersamordnare och 
programområdesansvarig har engagerat möten samt fungerat som processtöd utifrån 
frågeställning och behov inom respektive SVF.   

- Processägare och processledare för respektive SVF har tillsammans med respektive 
processteam kontinuerligt följt resultaten, och beroende på utfall tagit fram 
förbättrings- och utvecklingsåtgärder.   

- LPO Cancersjukdomars styrgrupp följer upp vårdförloppen två gånger per år och 
även här beroende på utfall tagit fram förbättrings- och utvecklingsåtgärder. 
Processägare tar löpande under året upp eventuella behov av förbättrings- och 
utvecklingsåtgärder i styrgruppen. 
 

• Hur fungerar samarbetet mellan primärvård och specialiserad vård?  
- Primärvårdsrepresentant ingår i styrgruppen för LPO Cancersjukdomar, vilket 

gynnar samarbetet.  
- Inom ett antal SVF sker flera samarbetsprojekt kring övergången mellan primärvård 

och slutenvård. 
- Utbildningsinsatser om SVF riktat mot primärvården samt riktade kunskapsinsatser 

inom specifika SVF sker från slutvårdenssida tex SVF okänd primärtumör. 
Insatserna syftar till att främja samarbetet mellan primärvård och slutenvården.  
 

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

- Arbetet med rutinerna för registrering och remissrutiner för SVF-patienter som 
skickas till och tas emot från andra regioner har fortskridit under 2022. Det har 
pågått ett gemensamt arbete inom RAG för att ta fram strukturerade remisser för 
respektive SVF, med bla information som datum för Start SVF Välgrundad 
misstanke.  Detta förmedlas till rätt instans samt att denna information kommer med 
vid anmälan till sjukvårdsregionala MDK:er. 
 
Finns förslag på åtgärder som skulle förbättra handläggning eller registrering av 
patienter som remitteras över regiongränserna? 

- Förslag på förbättring är digitalisering av informationsöverföring för att säkerställa att 
rätt information kommer till rätt instans vid rätt tillfälle. Vid våra regelbundna möten 
RAG arbetar vi mycket med att säkerställa överrapportering och rutiner kring detta. 
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Fortlöpande diskussioner. Systemet är komplext och behöver utvecklas för att kunna 
följa respektive patient inom berört SVF. Avsaknad av identifiering av patienten 
försvårar betydligt. 

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. 
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• Vilka diagnoser ligger under inklusionsmålet? 
- Analcancer 
- Buksarkom 
- Cancer i urinblåsa och urinvägar 
- Bukspottkörtel- och gallvägscancer 
- Levercancer 
- Livmoderhals 
- Neuroendokrina buktumörer 
- Skelett- och mjukdelssarkom 
- Vulvacancer 

• Hur arbetar ni för att förbättra inklusionen i dessa diagnoser? 
- Analcancer: fortsatt ha kontakt med remissmottagare och säkra 

informationsöverföring till andra regioner eftersom denna diagnos ej behandlas i 
egen regi. I detta även vara i kontakt med lokal cancersamordnare för 
remissmottagande region. I dialog komma fram till möjligheter till förbättring i 
registrering, samt förmedla lokalt registrerade patienter för annan region. 

- Vulvacancer: fortsatt ha kontakt med remissmottagare och säkra 
informationsöverföring till andra regioner eftersom denna diagnos ej behandlas i 
egen regi. I detta även vara i kontakt med lokal cancersamordnare för 
remissmottagande region. I dialog komma fram till möjligheter till förbättring i 
registrering, samt förmedla lokalt registrerade patienter för annan region. 

- Skelett- och mjukdelssarkom: fortsatt ha kontakt med remissmottagare och säkra 
informationsöverföring till andra regioner eftersom denna diagnos ej behandlas i 
egen regi. I detta även vara i kontakt med lokal cancersamordnare för 
remissmottagande region. I dialog komma fram till möjligheter till förbättring i 
registrering, samt förmedla lokalt registrerade patienter för annan region. 

- Livmoderhalscancer: fortsatt ha kontakt med remissmottagare och säkra 
informationsöverföring till andra regioner eftersom denna diagnos ej behandlas i 
egen regi. I detta även vara i kontakt med lokal cancersamordnare för 
remissmottagande region. I dialog komma fram till möjligheter till förbättring i 
registrering, samt förmedla lokalt registrerade patienter för annan region. 

- Buksarkom: är en sällsynt diagnos som handläggs således sällan, de som blir aktuella 
för behandling sköts av onkologen och/eller blir remitterade till Karolinska. Utifrån 
få fall med flera års mellanrum har vi startat upp ett förbättringsarbete med berörda 
medicinska sekreterare för att förbättra inrapporteringen av denna cancer. 

- Bukspottkörtel- och gallvägscancer: Fortsatt kontakt för att säkra 
informationsöverföring till andra regioner eftersom denna diagnos inte helt 
behandlas i egen regi, ca 1/3 startar sin behandling i annan region. Även vara i 
kontakt med lokal cancersamordnare för remissmottagande region. I dialog komma 
fram till möjligheter till förbättring i registrering, samt förmedla lokalt registrerade 
patienter för annan region. 

- Neuroendokrina: Utifrån få fall med flera års mellanrum har vi startat upp ett 
förbättringsarbete med berörda medicinska sekreterare för att förbättra 
inrapporteringen av denna cancer. 

- Levercancer: Ett antal fall av levercancer får sin behandling i annan region även här 
fortsätta att kontakta och säkra informationsöverföring till andra regioner. Inom 
region Gävleborg rapporteras inte alla fall inom medicinkliniken och här har det 
startats upp ett förbättringsarbete. 
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- Cancer i urinblåsa och urinvägar: I kvalitetssäkringsarbetet gällande antal patienter 
som rapporteras in i Signe har vi upptäckt att majoriteten med Start av behandling: 
”Ingen ytterligare åtgärd”, kod 73, inte rapporterats in. Detta är nu åtgärdat under 
hösten 2022. För första halvåret 2022 berör detta 50 patienter som inte är med i 
underlaget.  

• Arbetar ni med ytterligare åtgärder för att förbättra inklusionen i regionen som helhet – 
hur?  
- Utökat koordinatorfunktionen till flera diagnoser, enheter och sjukhus i regionen. 
- Förändrat visualiseringen så att respektive enhet kan följa aktuell inklusion 

kumulativt.   
- Tjock- och ändtarmscancer screeningen har startat och ger en snabbare inkludering i 

detta vårdförlopp. 

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? 
- Att få sitt första besök i tid beror bla på läkartillgång i förhållande till satta ledtider 

inom de flesta SVF (utom Lymfom, Analcancer och Buksarkom) samt att patient ej 
kan komma på erbjuden tid förlänger ledtiderna. Inom varje SVF sker det vid något 
tillfälle där patient tackar nej till erbjuden tid. Vid en genomgång överskrider detta 
20% av fallen. Processägarna arbetar kontinuerligt med kompetensförsörjning samt 
gör riktade insatser för att korta köer. Personal som ansvarar för bokning försöker 
motivera patienterna att komma på erbjuden tid.  

- I samtliga SVF överskrids diagnostiska processen inom patologi, dvs inget SVF 
uppnår ledtidsmål över 80%. Projekt har påbörjats för att säkerställa att beställande 
verksamheter får svar i rätt tid så patienter och anhöriga får den vård som de har 
behov av. Rekryteringen av patologer har senaste året varit lyckad och taskshifting 
från BMA till undersköterska/obduktionstekniker när det gäller rutiner för 
glassortering och bäddning. Detta gör att man på ett helt annat sätt kan börja arbeta 
med att förbättra ledtiderna i vårdförloppen. 

• Beskriv övrigt förbättringsarbete i syfte att korta ledtiderna. 
- Infört koordinatorer i SVF Lungcancer, SVF Gyn, SVF Urologi, SVF Blodcancer 

samt inom SVF Tjock och ändtarmscancer.  
- Utöka kontaktsjuksköterskefunktionen till att även omfatta Onkologklinikens 

vårdförlopp. 

4. Kvalitetssäkring av SVF-data under 2022 

• Vilket kvalitetssäkringsarbete av SVF-data pågår eller är planerat i regionen? 
- Kvalitetssäkringsarbete av SVF-data sker kontinuerligt av medicinska sekreterare och 

cancersamordnare. Medicinska sekreterare får utbildning samt följer pågående 
patienter inom SVF via ett visualiseringsverktyg och kvalitetssäkrar kodningen för 
respektive patient. Cancersamordnare mailar ut månaduppföljningar.    

• Vilket stöd önskar regionen från RCC i kvalitetssäkringsarbetet? 
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- Så länge det inte finns ett nationellt gemensamt IT-system och i region Gävleborg 
har förlegat journal och patientregistrering som bygger på manuellhantering så finns 
det i dagsläget små möjligheter för stöd i kvalitetssäkring från RCC. 

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? 

− Har införts innan sommaren 2022, men har inte rapporterats in i Signe. 

• 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? 

− Litet SVF som ökar den administrativa bördan för verksamheterna. 
Vårdförloppet har inkluderats med övriga Blodcancer SVF. 

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? 

− Genomgång och uppföljning med respektive SVF processägare och 
processledare. 

7. Särskilda insatser för urologin 

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

patienter inom urologin? 

− SVF koordinator inom urologi införs i höst inom urologisektionen på 
Hudiksvallssjukhus, det kommer att avlasta sjuksköterskor och läkare. 
Medicinska sekreterare tar över tidsbokningen av urologipatienter från 
sjuksköterskor nu i höst på urologisektionen på Gävle sjukhus. Inom VO 
Kirurgi fortsätter de att boka konsultläkare för att fylla på läkartider på urologi-
mottagningen, samt har nu tre ST-läkare inom urologin och en nytillsatt ST-
studierektor på sektionen. 

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. 
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- Medlen har i huvudsak gått till projekten som nämnts ovan inom 
verksamhetsområdena Kirurgi, Onkologi, Patologi, Kvinnosjukvården och 
Internmedicin. Medel har även fördelats generellt för förbättrings- och 
utvecklingsarbeten inom respektive SVF. 

9. Fortsatt nationellt arbete med SVF 

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

framöver. 

- Hur kan vi använda gemensamma resurser så som bild och funktion samt patologi i 
sjukvårdsregionen Mellansverige för att minska kostnader samt korta ledtider.  

- Nationella utdata bör förbättras och tydliggöras, bla för att öka spårbarhet för 
inrapporterad data och på så sätt öka möjligheten att kvalitetssäkra och följa upp 
lokal registrerad data och inrapporterad data.  

 

 


