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1. Organisation  
 

Hur har SVF-organisationen fortsatt att fungera under 2022?  

 

Inom Region Örebro län (Regionen) finns en styrgrupp för standardiserade 

vårdförlopp (SVF), vilken har en bred representation inom Regionen. I styrgruppen 

ingår chefläkare och representant från primärvården, verksamhetschef röntgen, 

verksamhetschef patolog, kommunikationsstrateg, controller, samordnare för SVF 

samt även verksamhetschefer som representerar de stora SVF-förloppen. Under våren 

2021 infördes ett årshjul för att tillskapa en struktur för arbetet under året på en 

övergripande nivå. Årshjulet innehåller genomgång av statliga överenskommelser, 

uppföljning av utdata av samtliga SVF:er mot de nationella målen samt uppföljning 

av SVF-processer med aktuella processledare. Den innehåller även uppföljning av 

röntgens och patologens ledtider. Därutöver framgår ansökan om tilldelade nationella 

medel, samt en utvärdering av effekten på tilldelade medel. 

 

Under kategorin ”Uppföljning av SVF med processledare” i årshjulet ges SVF-

processledaren möjlighet att presentera sitt SVF-förlopp. Vid tillfället framförs 

statistik utifrån inklusions- och ledtidsmål, redovisning av flaskhalsar samt förslag till 

förbättringsåtgärder. Om det finns någon eller några delar i arbetet där processledaren 

behöver vägledning från styrgruppen diskuteras även det. Hittills har halva gruppen 

av SVF-processerna bearbetats.  

 

Syftet med denna uppföljning av SVF-förloppen är att skapa underlag till förbättring 

av SVF-förloppen, samt att ge processledaren möjlighet att uttrycka eventuella 

synpunkter kring ledtider etc. Det är även av värde att ge verksamheten möjlighet till 

ett informationsflöde till den centrala ledningen inom Regionen, samt att kunna 

förmedla samlad information till RCC i de situationer det anses nödvändigt.  

Den organisatoriska strukturen för SVF-förloppen inom Regionen är i övrigt 

oförändrat jämfört med året innan.  

 

Hur fungerar samarbetet mellan primärvård och specialiserad vård? 

 

I och med att primärvården ingår som en part i styrgruppen för SVF finns det en 

välfungerande länk mellan primärvården och den specialiserade vården. Styrgruppen 

diskuterar regelbundet hur vi inom Regionen kan optimera primärvårdens relation till 

SVF-förloppen och in-remittering till specialistvården. Vid flödesförändringar 

dokumenteras dessa av medicinskt ledningsansvarig inom primärvården.  
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Det förekommer att patienter remitteras till flera SVF-förlopp samtidigt. Flera 

ingångskriterier till SVF-förloppen är snarlika, exempelvis för Colorektalcancer – 

Ovarialcancer, varför det finns en förståelse för primärvårdens hantering. Regionen 

arbetar dock aktivt för att tydliggöra remitteringen till respektive SVF-förlopp vilket 

bör underlätta vid bedömning inom primärvården.  

 

Det finns enskilda patienter, färre än tidigare, som inte har blivit korrekt informerade 

om vad SVF-förlopp innebär. Detta kan medföra problem när patienten tar sig till 

sjukhusen och personalen börjar ta anamnes utifrån ett cancerperspektiv. Regionen 

arbetar dock för att öka kommunikationen i de olika leden med primärvården i syfte 

att åtgärda problemet. 

 

Regionen ser även ett behov av att kommunicera rutinerna som gäller för SVF-

förlopp till hyrläkare på ett mer enhetligt och tydligt sätt. Det finns fall där rutinerna 

inte efterföljs av hyrläkare varför det blir en fördröjning för patienten att komma till 

specialistenheten. 

 

Hur fungerar samarbetet med andra regioner? 

 

Inom sjukvårdsregion Mellansverige finns ett välfungerande och kontinuerligt 

samarbete i regionalarbetsgruppen (RAG) för SVF. För SVF-patienter som skickas 

mellan regioner, samt generellt inom SVF-arbetet, sker ett förbättrings- och 

kvalitetssäkringsarbete löpande där information om rutiner går ut löpande till 

klinikerna. 

 

Regionen sammanställer även månadsvis en fellista för de registreringar som är 

felaktiga. Denna går ut till berörda verksamheter för validering. Regionen samverkar 

även med andra regioner när felregistreringar uppdagas, där ansvarig klinik kontaktas 

för att justera registreringen.  

 

Har rutinerna för registrering och remissrutiner för SVF-patienter som skickas 

till andra regioner förändrats under 2022? 

 

Varje enskilt SVF-förlopp hanterar den administrativa delen inom förloppet på ett sätt 

som är praktisk för respektive förlopp. Regionen har tydliga rekommendationer för 

registrering av dessa patienter, där Regionen rekommenderar standardiserade remisser 

för patienter som remitteras till oss. RCC-processgruppen har gjort ett arbete för att 

tydliggöra dessa rutiner, vilka Regionen förhåller sig till.   

 

Inom processgruppen har de tydliggjort hur regionerna ska registrera vid flytt av 

patienter från en enhet till en annan inom regionen.  
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Arbetet med rutinerna för registrering och remissrutiner för SVF-patienter som 

skickas till och tas emot från andra regioner har fortskridit under 2022. Det pågår ett 

gemensamt arbete inom RAG där man inom respektive SVF ska ta fram strukturerade 

remisser och säkerställa att information, exempelvis datum för Start SVF Välgrundad 

misstanke, förmedlas till rätt instans. Informationen ska även inkluderas vid anmälan 

till sjukvårdsregionala MDK. 

 

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

regioner förändrats under 2022? 

 

Varje enskilt SVF-förlopp hanterar den administrativa delen inom förloppet på ett sätt 

som är praktisk för respektive förlopp. Regionen har tydliga rekommendationer för 

registrering av dessa patienter, där Regionen rekommenderar standardiserade remisser 

för patienter som remitteras till oss. RCC-processgruppen har gjort ett arbete för att 

tydliggöra dessa rutiner, vilka Regionen förhåller sig till. Inom processgruppen har de 

även tydliggjort hur regionerna ska registrera vid flytt av patienter från en enhet till en 

annan inom regionen.  

 

Arbetet med rutinerna för registrering och remissrutiner för SVF-patienter som 

skickas till och tas emot från andra regioner har fortskridit under 2022. Det pågår ett 

gemensamt arbete inom RAG där man inom respektive SVF ska ta fram strukturerade 

remisser och säkerställa att information, exempelvis datum för Start SVF Välgrundad 

misstanke, förmedlas till rätt instans. Informationen ska även inkluderas vid anmälan 

till sjukvårdsregionala MDK. 

 

Finns förslag på åtgärder som skulle förbättra handläggning eller registrering 

av patienter som remitteras över regiongränserna? 

 

Förslag på förbättringsåtgärder är digitalisering av informationsöverföring. Genom 

denna hantering säkerställs det att rätt information kommer till rätt instans vid rätt  

tillfälle.  

 

Vid de regelbundna RAG-mötena arbetas det aktivt med att säkerställa 

överrapportering och rutiner kring detta där diskussioner sker löpande. Den stora 

utmaningen är att hantera det komplexa systemet, vilket behöver utvecklas för att 

regionerna ska kunna följa respektive patient inom berört SVF mer överskådligt och 

lättillgängligt. Att patienten är avidentifierad försvårar även arbetet betydligt. 
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2. Inklusion 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) 

 

Det sammanlagda inklusionsmålet för Region Örebro län är 98%.  

 

Vilka diagnoser ligger under inklusionsmålet? 

 

Några av diagnoserna med låg, eller mycket låg, inklusion är sällandiagnoser vilket 

bidrar till att någon enstaka patient gör stor skillnad för måluppfyllelsen i helhet. 

 

Diagnoser som inte uppfyller målet för inklusion är följande: 

 Akut leukemi 25%. 2 inkluderade av 8 förväntade. 

 Analcancer 33% . 1 inkluderade  av 3 förväntade.  

 Matstrups- och magsäckscancer 61% . 11 inkluderade av 18 förväntade. 

 Skelett- och mjukdelssarkom 25%. 1 inkluderad av 3 förväntade 

 Livmoderhalscancer 67% .4 inkluderade av 6 förväntade. 

 Sköldkörtelcancer 62%. 5 inkluderade av 8 förväntade. 

 

Hur arbetar ni för att förbättra inklusionen i dessa diagnoser? 

Regionen för en dialog med processledarna om vikten av rätt registreringar. I regel rör 

det sig om ett fåtal varför det är möjligt att gå igenom och justera årets antal manuellt. 

Uteblivna registreringar blir markanta när det rör sig om små grupper.  

 

 Akut leukemi – dialog med processledaren 

 Analcancer – dialog med processledaren  

 Matstrups- och magsäckscancer-dialog med processledaren 

 Skelett- och mjukdelssarkom –dialog med processledaren 

 Livmoderhalscancer dialog med processledaren 

 Sköldkörtelcancer –dialog med processledaren 

 

Regionen har för vissa SVF:er en inklusion som antingen är mer eller mindre än 

100%. För dessa planerar Regionen ett fortsatt arbete för att identifiera 

bakomliggande orsaker.  

 

Som ovan har beskrivits går styrgruppen igenom SVF-förloppen kontinuerligt. Vid 

mötet redovisas inklusionsmål och ledtider, och diskussion sker kring bakomliggande 

orsaker. Flaskhalsar identifieras, processledaren för berört SVF-förlopp kommer med 
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förbättringsförslag och styrgruppen blir involverade i arbetet för att gemensamt 

tillskapa bättre förutsättningar för att regionen ska kunna uppnå inklusionsmålen. 

 

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

helhet – hur?  
 

Inom Regionen pågår ett fortlöpande kvalitetssäkringsarbete. Exempelvis granskas 

fellistor för att översändas till berörda verksamheter för åtgärder. Regionen planerar 

även ett fortsatt arbete för att identifiera bakomliggande orsaker för de SVF:er som 

antingen har mer eller mindre än 100% inklusion. 

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?  
 

Regionen framhåller att de största hindren för att uppnå ledtidsmålen är 

personalomsättning, sjukdom hos personal, tillgång till operationsresurser, tillgång till 

rätt operatör och en generell brist på sjuksköterske-/kompetens inom området. Brist 

på personal innebär färre vårdplatser och färre möjligheter för 

mottagningsverksamhet och operation. Regionen arbetar hårt för att öka och förbättra 

rekrytering samt bibehålla existerande personal, även för att kunna upprätthålla den 

kompetens som är nödvändig för att bedriva verksamheten.  

 

I vissa fall är utredningsförloppet på patienter från annan region fördröjt, vilket 

resulterar i att Regionen saknar möjlighet att uppfylla ledtidsmålet. En del patienter 

möter inte upp på angiven tid, eller tackar nej till erbjuden tid, där effekten för 

Regionen blir att de inte inkluderas i det ordinarie SVF-förloppet. varför det är viktigt 

att arbeta med registreringen patientvald väntan, (PVV). Det finns även fall där 

enstaka patienter inte har genomgått förväntade utredningar inom primärvården. 

Antalet patienter har dock minskat, utifrån ett förbättrat samarbete med primärvården. 

Vid vissa särskilda diagnoser, exempelvis vid prostatacancer, finns ett flertal 

behandlingsmodaliteter som på olika sätt påverkar patientens livskvalitet. Det medför 

att det kan vara svårt att ge patienten betänketid, samtal med anhöriga och samtidig 

upprätthålla ledtider. Kanske man ska ompröva ledtiden. 

 

Båda röntgenkliniken och patologen har förbättrat sina ledtider. Regionen arbetar 

ständigt för att hålla ledtiderna. Det är av högsta prioritet att patienten genomgår sin 

utredning så snabbt som möjligt och kommer fram till rätt primärbehandling med en 
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bibehållen livskvalitet. För Regionen är det avgörande att patienten känner sig väl 

omhändertagen, att nästa besökstid är inbokat, att kontaktsjuksköterskefunktionen är 

välfungerande samt att anhöriga är involverade i utrednings- och 

behandlingsförloppet. 

 

Fördröjningen kan vara allt ifrån några dagar upp till enstaka veckor. För vissa SVF- 

förlopp, särskilt för de stora förloppen, vilka har en bred tratt (breda 

inklusionskriterier) är förseningarna i regel längre. 

 

Regionen vill särskilt betona att patientens livskvalitet och påverkan på överlevnad 

inte bör ställas mot en ledtid, SVF 2.0.  

 

Beskriv övrigt förbättringsarbete i syfte att korta ledtiderna. 

 

Regionen hänvisar till skrivning under punkt 1. Att det finns en etablerad nära kontakt 

med processledare inom de olika SVF-processerna, vilket genererar i en ökad 

samverkan mellan sjukhusledning och processer. Arbetssättet gör det även mer 

lättöverskådligt att identifiera var flaskhalsarna i de olika SVF-förloppen finns.  

4. Kvalitetssäkring av SVF-data under 2022 
 

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

 

SVF-styrgruppen har till sitt förfogande en controller som tar fram och redovisar data. 

Datan utgör därefter en grund för diskussion inom styrgruppen, huruvida den 

framtagna datan är rimlig ur en större SVF-kontext. Ansvariga processledare 

redovisar även aktuell data, utifrån respektive SVF, där de mindre SVF-förloppen i 

regel parallellt finns registrerade med data som går att jämföra med regionens och 

statens uttag. Som tidigare nämnt planerar även Regionen för ett fortsatt 

kvalitetsarbete vad gäller inklusionmål, specifikt för de SVF-förlopp som inte når 

inklusionsmål, respektive för de SVF-förlopp som ligger över 100%. 

 

Sammanfattningsvis framför Regionen att registreringen av SVF-data fungerar bra 

och att det finns ett kontinuerligt kvalitetssäkringsarbete av framtagen data. 

Rapportering sker till databasen SIGNE där löpande kontroller genomförs av 

inrapporterade ledtider. Det genomförs även regelbundna uttag för korrektion av 

felaktigt angivna värden.  

 

Vilket stöd önskar regionen från RCC i kvalitetssäkringsarbetet? 
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Regionen önskar fortsatt en god och regelbunden kontakt såväl regionalt som 

nationellt för att diskutera olika upplägg som kan medföra att kvalitetssäkringsarbetet 

säkras på samtliga nivåer. 

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 för att färdigställa SVF för myeloproliferativ neoplasi under 

oktober- november månad 2022. Därefter kommer rapportering att ske från och med 

den 1 januari 2023. 

 

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

vårdförloppet redan under 2022? 

 

Regionen planerar inte för att skicka ut PREM-enkäten under 2022 vad gäller MPN, 

men från den 1 januari 2023 kommer den att skickas. 

 

Ser regionen några utmaningar med införandet av det nya vårdförloppet och 

hur avser man i så fall att lösa dessa? 

 

Regionen har sedan början av SVF- förloppen byggt upp en systematik av införande 

av SVF- förlopp. Utöver processgruppen ingår SVF-controller, primärvård, röntgen, 

patolog och representanter från styrgruppen i arbetet. 

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? 

 

Regionen har skickat PREM-enkäten till patienter som har en utretts inom ett SVF- 

förlopp under 2022, där den senaste redovisningen av resultat inkom under maj 

månad.  
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Hur planerar regionen att använda resultaten av PREM-enkäten i uppföljningen 

av vårdförloppen? 

 

Resultaten från den sammanställda enkäten går ut som information till 

verksamhetschefer. Processledarna ska även gå in i respektive SVF för att analysera 

aktuell data och utifrån förslag fortsätta arbetet med att förbättra respektive SVF. Det 

redovisas därefter i samband med genomgång av processen tillsammans med 

styrgruppen. 

7. Särskilda insatser för urologin 
 

Vilka insatser planeras eller har genomförts i regionen för att förbättra 

tillgängligheten för patienter inom urologin? 

 

Urologin har inför styrgruppsmöten bearbetat och gått igenom befintliga processer, se 

svar ovan under punkt 1. 

  

Urologisk cancer står för en stor del av cancerdiagnostik och behandling i Sverige. 

Ökad diagnostik med exempelvis PSA-provtagning och fler äldre i befolkningen gör 

att antalet patienter snabbt ökar. Urologin har generellt haft dåliga siffror vad gäller 

tillgänglighet, och pandemin har visat att färre personer fick en cancerdiagnos. 

 

På nationell nivå har en genomlysning av urologin som helhet initierats. På regional 

nivå ska organiserad prostatacancertestning (OPT) startas, vilken ännu inte kommit 

igång. På lokal nivå har cancervården prioriterats, främst på bekostnad av benign 

urologisk vård. Dessvärre finns brist på specialister och sjuksköterskor vilket medfört 

att extrasatsningar har varit svåra att genomföra. Emellertid har extrasatsning inom 

urologin lokalt inriktats mot den planerade starten av OPT. Regionen har modern och 

uppdaterad utrustning för prostatcancerdiagnostik, men ser ett behov av att utveckla 

tekniken för överföring av data till OPT-kansliet. Regionen ska även anställa 

kontaktsjuksköterskor, bland annat för att bättre kunna möta den förväntade ökade 

mängd patienter inom OPT. En extrasatsning har genomförts inom Regionen med att 

starta upp individuell patientöversikt, (IPÖ). Detta för att underlätta för patienter och 

vårdgivare vid de långa sjukdomsförlopp som är tydligt vid prostatacancer. Vid 

muskelinvasiv urinblåsecancer har en stor förändring genomförts genom 

minimalinvasiv robotassisterad kirurgi. 

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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Under 2022 har medel använts till en samordnartjänst på 100%, 

kontaktsjuksköterskor samt koordinatorer ute i verksamheten. Medel har även 

används för manuella uttag av patientunderlag och kostnader för enkäten vad gäller 

PREM-enkäten. Regionen planerar även att använda medel till införandet av OPT.  

9. Fortsatt nationellt arbete med SVF 

 

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

samverkan framöver. 

 

Regionen önskar en samverkan på flera nivåer för att hantera det förväntade tappet av 

kompetens och resurser som troligen kommer påverka flera områden, däribland 

patologi och röntgen. Regionen önskar avslutningsvis även lyfta fram att arbetet med 

kvalitetsuppföljning skulle underlätta om SIGNE-databasen hade stöd för att hantera 

persondata.   

 

Vad gäller ledtider önskar Regionen särskilt betona att patientens livskvalitet och 

påverkan på överlevnad inte bör ställas mot en ledtid, SVF 2.0 

 

 


