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Region Hallands arbete 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?  

• 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? 

 

I Region Halland har cancervården fortsatt varit prioriterad och SVF arbetet har varit i fokus 

under året men pandemin har påverkat arbetet bl.a. då personal som arbetar inom öppenvården 

behövts i slutenvården under våren 2022. 

Det pågår en ständig dialog mellan primärvård och specialistvård. Processledarna för olika 

förlopp har träffat representanter från primärvården för att öka kunskapen kring välgrundad 

misstanke.  

Processledarna för cancerprocesserna deltar i RCC syd och RCC väst processmöten för att byta 

erfarenheter och ta del av olika utvecklingsarbeten. Region Halland bedömer att det finns ett 

gott samarbete mellan regionerna inom de olika SVF förloppen. 

Region Halland har uppdaterat sina registreringsanvisningar och remissrutiner enligt 

kodningsanvisningar från nationell nivå gällande hur SVF-patienter som tas emot från andra 

regioner och hur SVF-patienter som tas emot från andra regioner ska kodas. 

 

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  

• 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?  
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Måluppfyllelse av inklusionsmålet per diagnos i Halland 

 

 

 

 

Under 2021 inkluderades 71 procent av cancerpatienter i ett SVF i Region Halland och för 

första halvåret 2022 är siffran 73 procent jämfört med riket 76 procent 2021 och för 2022 80 

procent. Region Halland uppfyller det nationella inklusionsmålet som är 70 procent och det ses 

en ökning i antal cancerpatienter som inkluderas i SVF jämfört med 2021. Pandemin har 

fortfarande påverkat SVF arbetet vilket återspeglas i 70 procentsmålet. Nedan beskrivs även 

andra faktorer som har påverkat inklusionen i SVF. 

SVF Prostatacancer  

SVF cancer i urinblåsa och urinvägar  
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SVF Lungcancer  

SVF Sköldkörtelcancer 

SVF Bukspottkörtelcancer 

SVF Huvud- och halscancer 

SVF Myelom 

SVF Matstrups- och magsäckscancer 

 

Det pågår en ständig dialog mellan primärvård och specialistvård för att förbättra kodningen så 

att patienter som har en välgrundad misstanke om cancer kommer in i ett SVF- förlopp. Under 

2022 har fokus legat på att remisser från primärvården ska vara korrekt märkta vid misstanke 

om välgrundad cancer så att fler patienter kommer in i förloppen. Varje vårdcentral har fått 

statistik på sina remissmärkningar och har i uppdrag att gå igenom sina rutiner för märkning av 

SVF remisser. Uppföljning kommer att ske vid den årliga kvalitetsrevisionen av Vårdval Halland 

närsjukvård.  

Hallands sjukhus högsta ledning följer upp SVF processer strukturerat två gånger per år på 

sjukhusövergripande nivå och däremellan sker kontinuerlig uppföljning och åtgärder inom 

ramen för processledaransvar och verksamhetscheflinjeansvar. 

Efter uppföljningen i november 2021 gjordes en intern revision av SVF-koordinatorernas 

uppdrag, arbetssätt och kompetens i syfte att ta reda på hur registrering/kodning kunde 

förbättras. Resultatet visade att det fanns behov av utbildning, nätverksforum och stöd vid 

registrering och för att analysera utfall. Ett utvecklingsarbete initierades där målet är att senast 

1/1–23 kunna erbjuda en specialutformad utbildning för att reducera de kompetensgap som har 

identifierats, att koordinatorsnätverk har utvecklats och att förbättrat stöd till koordinatorer och 

chefer har etablerats  

Processuppföljning i april fokuserade på både inklusionsmål och ledtidsmål. Sammanfattning 

efter processuppföljning: 

• Aktivt pågående processarbete. 

• Tydligt att samtliga SVF processer tagit till sig och arbetar med frågan kring 

inklusionsmålet på 70%. 

• Behov av att samla ihop flaskhalsarna inom SVF processerna för att kunna beskriva 

vidare – primärt i första hand till systerförvaltning Medicinsk diagnostik som har ansvar 

för radiologi, patologi/cytologi.  

 

Därutöver har ett regionalt övergripande arbete påbörjat för att visualisera rapporter, utdata på 

ett bättre sätt för att enklare och snabbare kunna identifiera vilka delar av organisationen som 

ger upphov till flaskhalsar i ett eller flera (oftast är det flera) SVF förlopp. 

Region Halland rapporterar hela arbetet med inklusions- och ledtidsmål under kapitel 3. 

Ledtiderna i SVF för att ge en samlad bild av arbetet i specifika SVF förlopp. 
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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? 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. 

 

Måluppfyllelse av ledtidsmålet per diagnos i Halland 
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Under 2021 genomgick 56 procent av patienterna i Region Halland SVF inom ledtiden och 

under första halvåret 2022 har den siffran minskat till 48 procent jämfört med riket 47 procent 

2021 och 42 procent 2022. Region Halland uppfyller inte det nationella ledtidsmålet på 80 

procent. 

Region Hallands sammanfattande arbete gällande inklusions- och ledtidsmål 

SVF Prostatacancer  

För att förbättra inklusions och ledtidsmålet har verksamheten etablerat regelbundna möten 

med SVF koordinatorer för genomgång av inklusionskodning samt ledtidskodning. För att 

ytterligare förbättra ledtiderna har schemalagda mottagningar för prostatacancer gett effekt i 

form av kortare del-ledtider för prostatacancer. Pandemivågor under 2021 och Q1 2022 

(omikron) påverkade menligt ledtiderna eftersom öppenvårdspersonal (kontaktsjuksköterskor) 

behövdes inom slutenvården.  

Region Halland har god tillgång till MR-prostata med korta väntetider. Däremot har regionen 

tappat kompetens samt resurs i prostatacancerteam med två specialister, rekrytering har skett av 

överläkare i urologi. Under våren 2022 har det varit en hög produktion på urologimottagning, 

tillsammans med minskad operationskapacitet och minskad läkarbemanning har det föranlett 

förlängd operationsväntelista och reducerad tillgänglighet. Det planeras vara åtgärdat genom att 

minst 20 patienter (i behov av prostatacanceroperationer) kommer omhändertas via upphandlad 

privat vårdgivare samt omprioritering av urologisk operationskapacitet till fördel för 

prostatacancerfall.  

Hallands sjukhus är på gång att införa nytt (transperinalt) sätt att biopsera patienter i syfte att 

minska antalet infektioner (och akuta inläggningar) samt minska antibiotikaanvändandet.  

Införandet av digital ”Min Vårdplan prostatacancer” är påbörjat.  

Sammanfattning SVF prostatacancer:  

För att förbättra inklusionen har regelbundna möten med SVF-koordinatorer för genomgång av 

kodning har etablerats. Flaskhalsar är identifierade och en orsak till ej uppnådd ledtid beror på 

resursbrist av specialist, rekrytering av specialist har genomförts. Följande åtgärder har initierats: 

• Rekrytering 

• Användning av privat vårdgivare 

• Införande av ”min vårdplan cancer” 

 

 

SVF cancer i urinblåsa och urinvägar  

Det nya vårdprogrammet är på väg implementeras inklusive utredning PET/CT- vilket 

förväntas leda till något förändrade ledtider. Planering inom verksamheten med förbättrad 

struktur för första operativa åtgärd TUR-B där ingrepp kommer koncentreras till färre kirurger 

samt införande av dedikerade operationsdagar för ökad kvalitet. Detta har hittills inte varit 

möjligt bl.a. på grund av kapacitetsbrist i slutenvården. Vid djupare efterforskning av 
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grundgenes till de uttalat låga inklusionssifforna (<10%) hittades felregistrering för ”avslut” vid 

TUR-B och åtgärder har vidtagits för rätt registrering. En ytterligare åtgärd har varit särskilda 

satsningar för att säkerställa att kodnings och journaldokumentationsarbete kommer i fas efter 

pandemin och liknande satsningar planeras även framgent om/när behov uppstår.  

Sammanfattning SVF urinvägs-urinblåsecancer 

Inklusionsmål nås inte bland annat p.g.a. felregistrering vilket identifierades i samband med 

stickprov av kodningsrutin. Särskilda satsningar kommer att göras för att säkerställa kodning 

och journaldokumentation. 

SVF Tjock och ändtarmscancer  

Måluppfyllelse för ledtiderna i februari 2022 var blott 51%. Långa ledtider härrör bl.a. på grund 

av underkapacitet då det gäller koloskopiverksamheten till följd av otillräcklig lokaltillgång. 

Samarbete mellan olika utbudsorter inom regionen har intensifierats för att nyttja den 

koloskopikapacitet som finns optimalt. Därutöver har det gjorts ett vårdvolymsavtal för en stor 

koloskopivolym för externa aktörer att kunna nyttja i väntan på att ytterligare en koloskopilokal 

finns tillgänglig inom Hallands sjukhus.  

Förbättringsområde som identifierats för att uppnå bättre följsamhet till inklusionsmål bedöms 

vara att patienter som inkommer via akutmottagning kan missas att inkluderas och kodas ”SVF-

start”. Förbättringsarbete pågår exempelvis med att se över jämlikt arbetssätt mellan orterna för 

att bättre identifiera patienter som ska inkluderas i SVF. Våren 2022 förstärktes även dialog och 

arbete tillsammans med primärvården för att säkra att remisser till specialistmottagning märks 

med SVF. Information ges till läkare och andra yrkesgrupper som kodar SVF förloppen. 

SVF Lungcancer  

Sammanfattning 

I nuläget utreds 42% av patienterna inom ledtiden (målvärde 80%). Tre flaskhalsar är 

identifierade inom regionen: PET undersökning (väntetid 1–3 v), Transthorakal punktion 

(väntetid 1–3 v) samt Cytologi (väntetid 2–3 v). En manuell genomgång och kontroll i 

lungregistret visar att nästan samtliga patienter har startats inom SVF. Detta avviker emellertid 

från de siffror som presenterats nationellt vilket vi arbetar med för att förstå skäl till.  

Följande åtgärder har vidtagits för att förbättra ledtiderna: 

• PET undersökningar och transthorakala punktioner styrs mer agilt till det 

universitetscentra med kortast kö (endera Skånes universitetssjukhus i Lund eller 

Sahlgrenska universitetssjukhus).   

• Enheten har förvärvat egen kompetens att kunna utföra kryobiopsier på plats. 

• Genetiska analyser beställs redan i anslutning till cancerdiagnostillfället för att spara tid. 

 

4. Kvalitetssäkring av SVF-data under 2022 

• Vilket kvalitetssäkringsarbete av SVF-data pågår eller är planerat i regionen? 
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• Vilket stöd önskar regionen från RCC i kvalitetssäkringsarbetet?  

 

I nuläget pågår inget kvalitetssäkringsarbete inom Region Halland och önskar inte stöd 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? 

Hallands Sjukhus specialistsjukvård/hematologi har startat implementeringsarbetet med mål att 

börja kunna inkludera/registerna enligt SVF MPN senast 1 jan 2023.  

Regionkontoret ansvarar för att informera om handläggning av SVF MPN genom olika 

kommunikationskanaler till primärvården och privata aktörer. Riktlinjer för kodning och 

handläggning kommer även att publiceras på Region Hallands vårdgivarwebb. 

 

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

vårdförloppet redan under 2022? 

När SVF MPN startar kommer Region Halland att skicka ut PREM enkäter till personer som 

utretts i SVF MPN. 

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

man i så fall att lösa dessa?  

Det finns alltid utmaningar vid förändrade arbetssätt men då det finns en hög SVF-erfarenhet 

inom de berörda förvaltningarna har Region Halland beredskap för eventuella utmaningar som 

uppkommer längs vägen. Utmaning kan vara att sprida kunskapen kring när SVF ska startas 

inom primärvården om/när det uppstår misstanke om MPN såsom polycytemia vera, essentiell 

trombocytemi eller myelofibros / MPN UNS.  

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?  

Region Halland har skickat ut PREM-enkäten för SVF under 2022. Förvaltningarna har tillgång 

till sina PREM-enkät resultat och använder dem i sitt kvalitetsarbete.  
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7. Särskilda insatser för urologin 

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

patienter inom urologin? 

 

Urologikliniken har påvisat bristande kapacitet för mottagningsverksamhet och planerar (och 

har redan delvis) ökat den totala urologkapaciteten med ca två läkartjänster samt utökat 

kapacitet med två underskötersketjänster tjänster för att kunna öka mottagningskapaciteten.  

Insatser för att registrera rätt av SVF koordinator har skett i år. Se även under redovisning för 

SVF prostatacancer (kap 3) för ytterligare åtgärder. 

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. 

Region Halland har använt medel för processutveckling och för att utveckla visualiseringen av 

uppföljningen vilket skapar förutsättningar för en bättre måluppfyllelse inom olika områden i 

cancervården. 

9. Fortsatt nationellt arbete med SVF 

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

framöver.  

På nationell nivå behöver det ske en revidering av välgrundad misstanke i flera av SVF 

förloppen. Idag upplevs det som att ingången är väldigt bred och fler och fler inkluderas i SVF 

utan att fler patienter med cancer upptäcks. 

Det behöver ske en översyn hur SVF lungcancer överförs till väntetidsdatabasen då Region 

Halland upplever att inte alla SVF överförs trots rätt registrering och kodning på regional nivå.  


