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Region Sörmlands 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?  

 
SVF organisationen har fortsatt enligt plan med två Cancersamordnare (50% vardera) 
som även är SVF samordnare vilket bidragit till att det återigen funnits en funktion för 
regionens medarbetare- SVF- ansvariga, SVF- koordinatorer, Verksamhetschefer m.fl. att 
vända sig till. Stukuren kring SVF-samordnarnas roll behöver dock byggas upp i Region 
Sörmland för att det skall kunna fungera optimalt.  
 

• Hur fungerar samarbetet mellan primärvård och specialiserad vård?  
 
Vissa Vårdcentraler i regionen har kommit långt i sitt SVF arbete medan många ligger lite 
efter i sin implementering av arbetssättet vilket försvårar samarbetet. Primärvården har 
uttryckt synpunkter gällande att man upplever SVF vara utformat utifrån ett 
Specialistvårdsperspektiv och att Primärvården har svårt att möta upp. Det är en 
utmaning att hitta forum för diskussion mellan primärvård och den specialiserade vården. 
Mindre dialogmöten planeras för att öka förståelsen för varandras arbetssätt, svårigheter 
och för att öppna upp för dialog hur man kan mötas i dessa frågor. I dialogen deltar 
representanter från primärvård och verksamhetschef från specialistvård som även är 
deltagare i LPO-cancer. Cancersamordnarna har fortsatta utbildningar för primärvård. 
 

 

• 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. 

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

regioner förändrats under 2022?   
- Region Sörmland tar sällan emot patienter från andra regioner men de rutiner som 

finns har inte förändrats bara förtydligats under SVF utbildningarna. 
 

- 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 



2022-09-28 

3(8) 

 

Regionalt cancercentrum i samverkan    

Sveriges Kommuner och Regioner | 118 82 Stockholm    
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00  
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se 

- Vid våra regelbundna möten RAG arbetar vi mycket med att säkerställa 
överrapportering och rutiner kring detta. Fortlöpande diskussioner. Systemet är 
komplext och behöver utvecklas för att kunna följa respektive patient inom berört 
SVF. Avsaknad av identifiering av patienten försvårar betydligt. 

- E-remiss som är standardiserad för SVF förloppen 

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 Sörmlands inklusion för första halvåret 2022 är 73%  
 

• Vilka diagnoser ligger under inklusionsmålet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förlopp Inklusion 

Levercancer 67% 

Matstrups- och 
magsäckscancer 

67% 

Lungcancer 64% 

Myelom  60% 

Livmoderhalscancer 60% 

Urinblåsa- och 
urinvägar 

50% 

Bukspottkörtel- och 
gallvägscancer 

50% 

Lymfom/KLL 35% 

NET 33% 

Vulvacancer 25% 

Analcancer  25% 

AML 11% 

Buksarkom 0% 

Hjärntumörer 0% 

Skelett- och 
mjukdelssarkom 

0% 

Testikelcancer 0% 

Peniscancer 0% 
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• Hur arbetar ni för att förbättra inklusionen i dessa diagnoser? 
Fortsatta utbildningar inom Primär/Specialistvård. Primärvård fokus på alarmsymtom för 
att öka inklusionen. Inrikta utbildningsinsatser mot akutmottagningarna där fortsatt ser 
bortfall av inklusion i SVF för de patienter som söker akut. 
 
- Hjärntumör 

I region Sörmland kommer vi styra om vår organisation kring detta förlopp för att 
fånga upp dessa patienter och således även koda för dem. En enhet kommer 
framöver ha helhetsansvar under utredning fram till behandlingsbeslut. 

- NET  
En diagnos med fåtal patienter där det ofta i efterhand framkommer att det var en 
NET- tumör. Arbetar framöver med att tydliggöra denna SVF som ofta är ett bifynd.  

- Penis   
Behandlas i annan Region där vi ser ett stort bortfall av ofullständiga förlopp. Försök 
har gjorts att samarbeta med andra Regioners SVF ansvariga men som sagt svårt att 
följa patienter utan gemensamt system med personnummer vilket gör arbetet svårt. 

- Skelett och mjukdelssarkom 
Behandlas i annan Region där vi ser ett stort bortfall av ofullständiga förlopp. Försök 
har gjorts att samarbeta med andra Regioners SVF ansvariga men som sagt svårt att 
följa patienter utan gemensamt system med personnummer vilket gör arbetet svårt. 
Gällande Sarkomcentrum KI har flertal försök gjorts av SVF- samordnare i 
Mellansverige för att förbättra kodningen ifrån dem utan förbättring.  

- Vulva  
Behandlas i annan Region där vi ser ett stort bortfall av ofullständiga förlopp. Försök 
har gjorts att samarbeta med andra Regioners SVF ansvariga men som sagt svårt att 
följa patienter utan gemensamt system med personnummer vilket gör arbetet svårt. 
Gällande Linköpings universitetssjukhus har flertal försök gjorts av SVF- samordnare 
i Mellansverige för att förbättra kodningen ifrån dem utan förbättring. 

- Testikel 
Behandlas i Region Uppsala där vi ser ett bortfall av ofullständiga förlopp. Vi har 
också identifierat att Region Sörmland brister i dokumentation av 90- kod. Fortsatt 
arbete pågår gällande detta med skickande klinik. Förloppet är litet och det kräver att 
enskild person reagerar när detta SVF- förlopp dyker upp.  

- ÖGI cancer Bukspottkörtel- och gallvägscancer, Matstrupe- och 
magsäckscancer  
Behandlas i annan Region där vi ser ett stort bortfall av ofullständiga förlopp. Försök 
har gjorts att samarbeta med andra Regioners SVF ansvariga men som sagt svårt att 
följa patienter utan gemensamt system med personnummer vilket gör arbetet svårt. 
Gemensamt arbete fortgår med SVF- samordnare på Uppsala Akademiska. 
Tydliggjort remisser från regionen där det framgår VGM mm. 

- AML 
Dessa patienter blir snabbt omhändertagna, inlagda på vårdavdelning, och får 
behandling dagen efter. Problematiken här ligger i att få det administrativa kodandet 
att fungera tillsammans med läkare som måste uppmärksamma sekreterare som 
skriver diktaten på inneliggande patienter att detta är ett SVF förlopp. 
Medicinkliniken har haft utmaningar med kontinuiteten i sin sekreterargrupp samt 
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har extremt mycket oskrivna diktat vilket leder till svårigheter att komma iordning 
med kodningen. Möten/utbildningar har hållits och kontakt med 
diagnosansvarigläkare har tagits för ytterligare åtgärder för att få detta förlopp kodat. 

- Analcancer 
Få antal patienter som ofta utreds först inom SVF- kolorektalcancer och vid PAD fås 
diagnos Analcancer som sedan behandlas i Uppsala.  

- Myelom  
Inklusionen har stigit sedan 2021 med 12% och klinikerna arbetar vidare med att 
inkludera dessa invånare i SVF. 

- Lymfom/ KLL 
Detta förlopp ser vi ett stort antal förlopp som är ofullständiga, detta håller på att 
granskas och återkopplas till de aktuella klinikerna. De lågmaligna Lymfomen som 
följs av Medicin som nämnts ovan gällande deras utmaningar att få ordning i de 
administrativa delarna. Men dessa utredningar är ofta komplicerade och vi ser att 
behandlande kliniks SVF ansvariga kan ha svårt att tolka behandlingsbesluten. Här 
sätts utbildningsinsatser in för aktuella personer gällande detta förlopp. 

- Prostatacancer  
Inklusionen har sjunkit för första halvåret för 2022 vi ser ett stort antal oavslutade 
förlopp i vårt lokala system som inte hunnit kodas inom tid. 

- Urinblåsecancer 
Regions Sörmland har arbetat för att inkludera fler patienter och har sedan 2021 
helår stigit från 34 % till första halvåret 2022 50% och detta arbeta kommer att 
fortsätta. 

- Livmoderhalscancer 
Vi har reviderat kriterierna för vilket patienter som skall bokas in på 
gynekologmottagningen för utredning angående misstänkt livmoderhalscancer för att 
kunna inkludera rätt patienter. 

 

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? 
 
Brist på Onkologläkare, Lungläkare, Radiologer och MR-tider. Rekrytering pågår på de 
aktuella klinikerna men även samarbeten med andra regioner för att patienter skall skickas 
utomläns för att hålla ledtiderna. MR maskiner har dubblerats i Region Sörmland under 
2022 men effekten kommer troligtvis ses under 2023 när dessa är i gång fullt ut. Men 
även här har externa konsulter kopplats in för att hjälpa med granskningen av bilderna 
som också varit en svårighet med tanke på bristen på Radiologer. 
 
Stor utmaning med privat aktör inom Patologin med långa svarstider. Flertal möten med 
Patologen och införande av SVF-ledtider i deras avtal som tidigare saknat detta. Även 
införande av tydligare SVF-märkning på alla cytologi och PAD prover som ingår i SVF 
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förlopp. Utökad provtagningsdag till hösten för att korta ner väntetiderna. Fortsatt arbete 
krävs då Unilabs organisation fortfarande inte fungerar tillfredställande. 
 

• Beskriv övrigt förbättringsarbete i syfte att korta ledtiderna. 
 
Förbättrat samarbete mellan klinikerna och mellan primärvården och specialistvården.  
 
Utveckling av Region Sörmlands lokala SVF system, nya filtreringsmöjligheter har 
tillkommit och nu arbetas det på att presentera data på ett mer visuellt sätt. Detta för att 
kunna se klinikens egna flaskhalsar för att kunna bedriva effektiva förbättringsarbeten i 
syfte att korta ner väntetiderna. Vi har nu skapat en ny presentation av det lokala SVF 
systemet som kommer att utvecklas vidare under HT-22 där konsult har finansierats med 
SVF medel för att kunna snabba på utvecklingen. 
 
Den lokala Cancerplanen/ handlingsplanen kommer för andra halvåret 2022 ligga som en 
av Hälso- och sjukvårdsledningens punkter för uppföljning i de olika divisionerna. 

4. Kvalitetssäkring av SVF-data under 2022 
• Vilket kvalitetssäkringsarbete av SVF-data pågår eller är planerat i regionen? 

 
Cancersamordnarna granskar det lokala systemet kontinuerligt och återkopplar till SVF 
ansvariga för aktuella förlopp gällande felkodningar. Cancersamordnarna har fortsatta 
digitala utbildningar för de SVF ansvariga på klinikerna. 
 

• Vilket stöd önskar regionen från RCC i kvalitetssäkringsarbetet? 
 
Tills Region Sörmland har sitt förbättrade system på plats är RCC:s statistik av stort värde 
för att skapa en överblick. Koordinator på RCC har stöttat Regions Sörmland i detta 
arbete med att skicka aktuella SVF-data samt delat Excelmallar för att underlätta arbetet.  
 
Regionen som nu håller i all utbildning skulle önska att det fanns en SVF-grundutbildning 
ifrån RCC att erbjuda medarbetare.  

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? 
 
Startmöte för införande planerat i september efter detta 1 oktober så skall patienter i 
denna diagnosgrupp inkluderas och registrera i vårdförloppet. 
 

• Planerar regionen att skicka PREM-enkäter till personer som inkluderats i 
vårdförloppet redan under 2022? 
 
Ja HT 2022 
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• Ser regionen några utmaningar med införandet av det nya vårdförloppet och hur 
avser man i så fall att lösa dessa? 
 
En väldigt liten diagnosgrupp, bortfall av en patient bidrar till stort utslag i statistiken. 
Region Sörmlands förväntade antal patienter som erhåller diagnos (3st/år) kommer 
aldrig kunna visas i ledtidstatistiken där det finns ett krav på minst 5st patienter. 
 
 

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 Region Sörmland har förutom ett kortare uppehåll under pandemin kontinuerligt 
skickat ut PREM-enkäter. 
 

• Hur planerar regionen att använda resultaten av PREM-enkäten i uppföljningen 
av vårdförloppen? 
 
Region Sörmland har valt att dubblera antalet utskick av PREM enkäterna till 2023 för 
att få ett större svarsunderlag så vi skulle kunna bygga upp organisationsträdet så att 
klinikerna kan filtrera på de olika sjukhusen för att öka intresset för att kunna se ”sina” 
invånare. 
Nu sker återkoppling på LPO Cancer mötena och diskussion har hafts gällande fler 
forum att presentera dessa data för bredare publik. ÖNH kliniken inom regionen är ett 
föredöme i att bedriva aktivt förbättringsarbete utifrån PREM resultaten där de valt ut 3 
frågor att arbeta med. De är dock länsklinik och kan således se sina patienter. 

7. Särskilda insatser för urologin 
• Vilka insatser planeras eller har genomförts i regionen för att förbättra 

tillgängligheten för patienter inom urologin? 
 
Nivåstrukturering har skett mellan de två urologklinikerna i Nyköping och Eskilstuna 
för att effektivisera förloppen. Båda klinikerna tar emot patienter inom SVF men man 
har valt att Mälarsjukhuset opererar prostatektomier och urologen Nyköping har 
uppdraget för nefrektomier. I Nyköping har man även fått möjlighet att ta in hyrläkare- 
urolog för att korta ner väntetiderna. Hyrläkarna har haft full mottagning och avlastat 
befintlig personal. En förbättring har skett i SVF-förloppet både gällande inklusionen 
ifrån 34% helår 2021 till 50% första halvåret 2022 samt att ledtiderna förbättrats för 
samma tidsintervaller ifrån 29% till 47%. 

 

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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Utveckling av det lokala SVF-systemet, KSSK, SVF ansvariga sekreterare, tilldelning till 
Bröstcentrum, Kirurgen, Lungkliniken, Onkologen, Hud och Medicin som förbättrat 
inklusion eller ledtider ifrån föregående år för SVF förloppet Hudcancer, Myelom, 
Urinblåsa, Myelom, Bröstcancer och Levercancer.  

9. Fortsatt nationellt arbete med SVF 
Delge oss gärna synpunkter på områden som är särskilt viktiga för nationell samverkan 

framöver. 

- Hur använder vi gemensamma resurser bild och funktion samt patologi. Vi önskar 
att det skulle finnas ett system där vårdgivare kan nå röntgenbilder, patologisvar för 
att inte skapa fördröjning av övergångar mellan regioner. 

- Nationella utdata bör förbättras och tydliggöras  
Ett gemensamt system med personnummer behövs. Det är icke värdeskapande tid 
för personalen att försöka följa patienterna för att se vart fel har skett och återkoppla 
detta till rätt instans. Bevisbördan ligger nu hos skickande enhet vilket även är den 
enhet som inte skulle erhålla SVF-medel om inte inklusionen dvs fullständiga förlopp 
uppnås. 

 


