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Region Uppsalas redovisning av arbetet med 
standardiserade vårdförlopp enligt överens-
kommelsen 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? 

Inför året 2021 påbörjades ett arbete för att stärka det regionövergripande arbetet och 
organisationen för cancervården inklusive SVF-arbetet, vilket har fortsatt under 2022. 

Arbetet med att skapa en uppdaterad förvaltningsplan med ansvars- och rollfördelning har 
återigen aktualiserats. Brister i förvaltningen medför otydlighet kring uppdateringar, 
utbildningar, införande av nya förlopp mm. 

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping arbetar för att kvalitetssäkra cancervården 
genom ackreditering enligt OECI (Organisation European Cancer Institute). Uppföljning av 
cancerprocessernas resultat ingår som en viktig del. 

Rollen som klinisk processledare på Akademiska sjukhuset är identifierad som ytterst viktig för 
att hålla SVF-arbetet vid liv. Ett arbete pågår därför med att tydliggöra uppdrag och mandat, 
samt att så långt det är möjligt integrera rollen som klinisk processledare med RCCs 
processledaruppdrag. Det vore en stor fördel om den kliniska processledaren på Akademiska 
sjukhuset och processledaren på RCC var samma person alternativt att den kliniska 
processledaren på sjukhuset är medlem i RCCs vårdprocessgrupp i de fall processledaren 
kommer från annan region. 

Samarbetet med primärvården är under utveckling. Fokus är på tidiga alarmsymtom och SVF-
inklusion inom primärvården. Det finns ett stort utbildningsbehov och en omfattande 
utbildningsinsats är planerad till HT 2022 

Ett omfattande arbete med att harmonisera SVF-remisser har påbörjats. Olika remissrutiner gör 
att SVF-koordinatorerna har svårt att hitta sina patienter. Detta är tidsödande och ineffektivt. 

Under året har ett pilotprojekt för MDK levercancer genomförts på grund av identifierade 
brister och ineffektivitet. En del av problemen har kunnat lösas inom ramen för projektet vilket 
förbättrat arbetssätten medan andra problem kräver ett större regionalt och nationellt 
samarbete. Exempel på genomförda förbättringar är förändrad registrering i journalsystemets 
tidbok vilket har kvalitetssäkrat framtagandet av patientlistor till MDK. En ny standardiserad 
diktatmall för MDK har också tagits fram i pilotprojektet. De nya arbetssätten ska successivt 
implementeras för samtliga MDK:er inom cancervården. Det pågår även ett arbete med 
framtagande av en ny MDK-remiss för lever-, pankreas- och gallvägscancer samt 
pankreascystor där datum för Välgrundad misstanke ska vara tvingande. 

 

 

Hur fungerar samarbetet mellan primärvård och specialiserad vård? 

På samordnarnivå fungerar samarbetet mellan primärvård och specialistvård fortsatt väl. Det 
finns en samordnare för cancerfrågor  på regionövergripande nivå med speciellt ansvar för den 
samlade primärvården och rekrytering av en SVF-samordnare för primärvården pågår. Inom 
primärvården finns det fortfarande kunskapsluckor gällande SVF. 
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Ett förbättringsarbete har påbörjats om hur samarbetet kan stärkas genom att öka tillgänglighet 
mellan professioner i primärvård och slutenvård i de enskilda förloppen, samt gentemot bild- 
och funktionsmedicin som filterfunktion för primärvård. I utvecklingsarbetet i primärvården 
ingår också att se över hur SVF-remisserna kan förbättras. 

Gällande återkoppling till primärvård inom enskilda SVF-förlopp behöver arbetssättet 
utvecklas. Det gäller både uppföljning av inklusion och ledtider via ovanstående rapportsystem 
samt återkoppling gällande remisshantering, PREM mm. Uppföljning av patienter inom SVF 
som inte har cancer ingår i detta arbete. 

Hur fungerar samarbetet med andra regioner? 

Inom sjukvårdsregion Mellansverige finns ett välfungerande och kontinuerligt samarbete i en 
sjukvårdsregional grupp för SVF. Förbättrings- och kvalitetssäkringsarbete sker gällande SVF-
patienter som skickas mellan regioner samt generellt inom SVF-arbetet. 

Arbetet med rutinerna för registrering och remisser för SVF-patienter som skickas till och tas 
emot från andra regioner har fortskridit under 2022. Bland annat pågår gemensamt arbete inom 
gruppen med att, inom respektive SVF, ta fram strukturerade remisser och säkerställa att 
information som t ex datum för Start SVF Välgrundad misstanke förmedlas till rätt instans samt 
att denna information kommer med vid anmälan till sjukvårdsregionala MDK:er. 

Vid våra regelbundna sjukvårdsregionala SVF-möten arbetar vi särskilt med att säkerställa 
överrapportering och rutiner kring detta. Fortlöpande diskussioner sker även mellan mötena.  

 

Har rutinerna för registrering och remissrutiner för SVF-patienter som skickas till andra regioner förändrats 
under 2022?  

Nej, kodning och registrering genomförs som tidigare enligt instruktion från RCC. Region 
Uppsala remitterar relativt få patienter till andra regioner. 

 

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

Det samarbete som påbörjades under 2021 tillsammans med Region Västmanland har fortsatt. 
Det gäller förbättringsområden inom främst SVF lungcancer, levercancer, bukspottkörtel- och 
gallvägscancer samt matstrups- och magsäckscancer. Kartläggning inom respektive område har 
gjorts för att identifiera de brister som finns i samband med överföring av koder samt orsaken 
till att dessa brister finns vid kodregistrering. Vissa problem har kunnat lösas med enkla åtgärder 
medan andra har krävt ändrat arbetssätt, där förbättringsarbete och utvärdering pågår.  

 

 
Finns förslag på åtgärder som skulle förbättra handläggning eller registrering av patienter som remitteras över 
regiongränserna? 
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Det kvalitetssäkringsarbete som krävs för att identifiera brister i kodning i samband med 
överflyttning och mottagande av patienter mellan regioner är tidskrävande. Identifiering av 
patienter i Signe skulle underlätta 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 (ur RCC:s rapport, uttag 16 augusti). 

Region Uppsalas inklusion första halvåret 2022 var 79% (82% jan-jun vid efterkontroll i 
september. Differensen beror på efterregistreringar). 

 

Vilka diagnoser ligger under inklusionsmålet? 

Sammanlagt 11 vårdförlopp ligger under inklusionsmålet 70% vid tiden för datauttaget till 
denna rapport. Vid efterkontroll 2022-09-19 i Signe är aktuell inklusion (jan-jun) i flera av dessa 
förlopp något bättre på grund av efterregistrering. Problemet med efterregistreringar på 
Akademiska sjukhuset är tidigare påtalat frekvent för processledare och SVF-koordinatorer. Då 
detta inte har haft önskad effekt är frågan nu lyft till chefsnivå och sjukhusledning. 

 Neuroendokrina buktumörer, 0%. 
Nuläge: 33% inklusion vid efterkontroll. 
Åtgärd: Vi fortsätter följa och stödja detta förlopp. 
 

 Sköldkörtelcancer, 10%. 
Nuläge: 60% inklusion vid efterkontroll. 
Åtgärd: Ingår i en genomlysning av arbetssätt, initierad av chefsläkare och 
verksamhetschef, som verksamhetsområde kirurgi nyss har påbörjat (september -22). 
En arbetsgrupp bestående av SVF-samordnare och SVF-koordinatorer har bildats för 
att gå igenom nuvarande arbetssätt och hitta förbättringsåtgärder. Arbetet har hög 
prioritet på Akademiska sjukhuset. 
 

 Buksarkom, 12%. 
Nuläge: Den låga inklusionen kan till viss del vara slumpmässig normalvariation då det 
förväntade antalet patienter är lågt och minskning med en eller två patienter ger ett 
betydande genomslag i totalsiffrorna. 
Åtgärd: patientprocessledare behöver rekryteras. Ingår i den genomlysning av arbetssätt 
som beskrivs ovan (sköldkörtelcancer). 
 

 Testikelcancer 25%.  
Nuläge: Den låga inklusionen bedöms vara slumpmässig normalvariation då det 
förväntade antalet patienter är lågt och minskning med en eller två patienter ger ett 
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betydande genomslag i totalsiffrorna. Vid kontroller i interna system stämmer 
patientantalet. Har ett välfungerande processarbete. 
 

 Lymfom/KLL, 29% 
Nuläge: Minskning från 61% 2021. 
Åtgärd: Utredning av orsaker till minskad inklusion pågår, minskningen gäller troligen 
lymfompatienterna. 

 
 Bukspottkörtel- och gallvägscancer, 31% 

Nuläge: Fortsatt svårt att inkludera akutvårdspatienter vilket är en betydande andel av 
patientantalet. 
Åtgärd: Ingår i den genomlysning av arbetssätt som beskrivs ovan (sköldkörtelcancer). 
 

 Levercancer, 42% 
Nuläge: Förbättring från 4% 2021. 
Åtgärd: Ingår i den genomlysning av arbetssätt som beskrivs ovan (sköldkörtelcancer). 
 

 Tjock- och ändtarmscancer, 43% 
Nuläge: Minskning från 80% 2021. 
Åtgärd: Ingår i den genomlysning av arbetssätt som beskrivs ovan (sköldkörtelcancer). 
 

 Livmoderhalscancer, 50% 
Nuläge: Minskning från 100% 2021. 
Åtgärd: Verksamhetschefen har initierat en utredning av orsaker till minskad inklusion. 

 
 Hjärntumör, 57%  

Nuläge: Minskning från 70% 2021. 
Åtgärd: Verksamhetschefen har initierat en utredning av orsaker till minskad inklusion. 
Kvalitetssamordnare rekryterad till verksamhetsområdet september -22. 
 

 ALL, 62% 
Nuläge: en förbättring från 12% 2021 till 62% 2022. 
Åtgärd: Vi fortsätter följa och stödja detta förlopp. 

 
 

Hur arbetar ni för att förbättra inklusionen i dessa diagnoser?  

Se ovan. 

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

Ett omfattande arbete med att harmonisera SVF-remisser har påbörjats. Olika remissrutiner gör 
att SVF-koordinatorerna ofta får ”leta upp” sina patienter vilket är tidsödande och ineffektivt. 
En andel av remisserna saknar kompletta uppgifter för SVF. 

Arbete med att uppdatera SVF-rapporterna i vårt interna uppföljningssystem pågår. 
Rapporterna har funnits sedan 2016 och behöver uppdateras och revideras. 
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Under året har ett arbete påbörjats för att öka kvaliteten i SVF-arbetet inom regionens 
primärvård. Att utbilda om symtom, inklusion och administrativ hantering av SVF-förloppet 
både hos berörda läkare och verksamhetsansvariga är viktiga delar i detta arbete. 

En specifik SVF-samordnare för regionens primärvård tillsätts under hösten 2022 tillsammans 
med en intern koordinator för SVF-arbetet inom den offentliga primärvården Nära Vård och 
Hälsa. 

På Lasarettet i Enköping slutade SVF-samordnaren i slutet av 2021. Dennes ersättare är nu 
rekryterad och börjar i slutet av 2022. Trots att SVF-samordnare saknats under året tycker SVF-
koordinatorerna att arbetet fungerar bra och utdata styrker detta. 

 

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? 

De största hindren att uppnå fastställda ledtider är resursbrist. Man anger brist på bemannade 
vårdplatser, operationskapacitet, väntetider på patologi och röntgen.  

Inom flera förlopp, t ex bröstcancer och prostatacancer, gör man utvidgade utredningar för att 
få en riktad individuell behandling. En utvidgad diagnostik leder till en bättre kvalitet på 
behandlingen men förlänger ledtiderna.  

Som ett universitetssjukhus bedriver Akademiska sjukhuset många kliniska studier inom 
cancerområdet vilket innebär fler tidskrävande undersökningar, t.ex PET. Detta kan påverka 
ledtiderna för en studiepatient som ingår i ett SVF. 

 
Bröstcancer (30%) 
Idag är medianledtiden 34 dagar (mål 28 dagar). Akademiska sjukhuset är bäst i Sverige i tre 
kvalitetsparametrar; högst andel bröstbevarande kirurgi, lägst behov av reoperation p g a 
noggrann diagnostik samt direktrekonstruktion vid mastektomi. Ledtidsmålet bör diskuteras 
nationellt. 

 
Bukspottkörtel- och gallvägscancer (10%) 
Bristande operationsresurser sedan länge. 
 
Hjärntumör (43%) 
Verksamhetschefen har initierat en utredning av orsaker till långa ledtider, dock en förbättring 
sedan 2021 (32%). Kvalitetssamordnare rekryterad till verksamhetsområdet september -22. 

 
Lungcancer (52 %) 
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3-4 veckors väntetid på lungbiopsi och nästan lika lång väntan på patologiresultat. Lång väntan 
på strålbehandling. 

 
Huvud- och halscancer (38%) 
Koordinator ligger tre månader efter med SVF-registreringar p g a bemanningsproblem 

 
Livmoderhalscancer (43%)  
Bristande tillgång till robotkirurgi. Väntetid på cirka 10 dagar på DT thorax/buk. Ibland har 
rekommenderad ledtid redan passerats när remissen ankommit från annan sjukvårdsregion. 

 
Livmoderkroppscancer (29%) 
25% ökning av patienter på Akademiska sjukhuset. Ökningen beror på att dessa patienter enligt 
nya nationella riktlinjer om portvaktskörteldiagnostik ska opereras på ett universitetssjukhus. 
Bristande tillgång till robotkirurgi. Väntetid på cirka 10 dagar på DT thorax/buk. 

 
Matstrups- och magsäckscancer (7%) 
Lång väntetid till onkologisk behandling samt brist på operationsutrymme. 

 
Njurcancer (26%) 
Merparten av dessa patienter har små, långsamtväxande tumörer som behandlas med ablation. 
För dessa patienter är start av behandling inte tidskritisk vilket gör att ledtiden blir 
förhållandevis lång på grund av prioriteringar och väntetid för ablation. För patienter i behov av 
operation är ledtiden betydligt kortare. 
 
Tjock- och ändtarmscancer (30%) 
Vårdplatsbrist, sjuksköterskebrist, brist på operationsutrymme samt långa väntetider till 
onkologen. Införandet av tarmcancerscreening är påbörjat i september -22 och väntas ha positiv 
effekt på ledtiderna så småningom. 

 
Urinblåsecancer (33%) 
En svårighet med detta förlopp är det vida inklusionskriteriet hematuri som medför ett stort 
antal patienter. Utredningstiden enligt SVF uppfattas av utredande kliniker som för kort. 

 
Vulvacancer (17%) 
Väntetid på cirka 10 dagar på DT thorax/buk. 

 
Äggstockscancer (17%) 
Väntetid på cirka 10 dagar på DT thorax/buk. Ibland har rekommenderad ledtid redan 
passerats när remissen ankommit från annan sjukvårdsregion. 

 

Beskriv övrigt förbättringsarbete i syfte att korta ledtiderna. 

SVF-processernas resursbehov kommer att lyftas på Akademiska sjukhusets slutenvårds- och 
operationsråds möte i oktober. I dessa råd deltar biträdande sjukhusdirektör, chefsläkare, 
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berörda verksamhetschefer och produktionschef. Syftet är att skapa förutsättningar för att 
kunna styra och prioritera resurserna.  

I arbetet med att öka kvaliteten i SVF-arbetet inom primärvården ingår att säkerställa en korrekt 
remisshantering. En rapport har tagits fram för att följa detta. Den redovisar bland annat ledtid 
internt på vårdcentral samt ledtider mellan primärvård och remissmottagare inom slutenvård. 
En specifik SVF-samordnare för regionens primärvård rekryteras också under hösten 2022 för 
att arbeta med dessa frågor. 

 

4. Kvalitetssäkring av SVF-data under 2022 

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

Regionens resurser för att förvalta och utveckla rapportsystemen lokalt är inte tillräckliga. 
Cancerrådet i Region Uppsala har därför lyft behovet av förvaltning av data och behovet av att 
kvalitetssäkra rapportverktygen till Hälso- och sjukvårdsavdelningen på regionkontoret. Vi 
noterar också i den sjukvårdsregionala samverkan som finns att regionerna tolkar och tillämpar 
kriterier för t ex Välgrundad misstanke på olika sätt, vilket gör att frågan bör lyftas till den 
nationella nivån för att förbättra kvaliteten. 

I arbetet med att öka kvaliteten i SVF-arbetet inom primärvården pågår ett arbete med en lokal 
rapport för att kunna följa upp remissflöden, interna ledtider mm per vårdcentral och 
vårdförlopp. 

I samarbete med RCC pågår en kvalitetssäkring av SVF njurcancer för åren 2018-2020. Data 
från Region Uppsala som är rapporterad till Signe kommer att matchas mot patienter i 
cancerregistret. I de fall data inte överensstämmer kommer journalgranskning utföras. 

 

Vilket stöd önskar regionen från RCC i kvalitetssäkringsarbetet? 

En nationell webbaserad utbildning för SVF-koordinatorer i syfte att säkerställa korrekt 
kodning.  

 

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?  

1 januari 2023. 

Planerar regionen att skicka PREM-enkäter till personer som inkluderats i 
vårdförloppet redan under 2022? 

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

Nej. 

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? 

Region Uppsala har sedan januari 2022 återanslutit sig till den nationella PREM-enkäten. 
Ambitionen är att, förutom den interna återkopplingen till regionens cancerråd, återkoppla 
resultaten per verksamhet och vårdförlopp som en del i den kontinuerliga uppföljningen. Ur ett 
verksamhetsperspektiv kommer data att återkopplas via de forum där berörda verksamheter 
och professioner möts för verksamhetsuppföljning. 

  

7. Särskilda insatser för urologin 

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

SVF prostatacancer har bra ledtider samtidigt som inklusionen har ökat, från 53% 2021 till 95% första 
halvåret 2022.  

Åtgärder som har vidtagits för att uppnå detta är bl a: 

 antalet mottagningsbesök på urologen har utökats för patienter inom SVF 
 dubblerat antal riktade biopsitillfällen för att korta ledtider 
 minskad väntetid till den gemensamma uro-onkologiska mottagningen genom att i förväg gå 

igenom väntelistan så att bara färdigutredda patienter kallas 
Tyvärr är det fortsatt svårt med operationstider. 

 

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. 

Under året har SVF-samordnarfunktionerna och ansvaret förstärkts. Fokus har varit på att 
förstärka resurserna inom regionens primärvård. Se fråga 2 och 3. En mindre del har 
öronmärkts till politiskt prioriterade projekt gällande screening. 
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9. Fortsatt nationellt arbete med SVF 

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

 Mycket viktigt är att ledtidsmålen i flera vårdförlopp snabbare behöver anpassas till nya 
diagnostiska metoder och individuellt anpassad behandling som är till gagn för 
patienten.  

 Verka för en nationell E-remiss för att förenkla kodning och registrering för patienter 
som flyttas mellan regioner. Idag är det för mycket manuell hantering som dels är 
tidsödande, dels medför en risk att registreringen uteblir, blir försenad eller felaktig. 

 Enhetliga MDK-remisser/SVF-remisser mellan regioner med vissa ”tvingande” 
uppgifter.  

 Samordning och uppföljning av tolkning och användande av koder i SVF-processen i 
olika regioner. Det ska inte finnas utrymme för olika tolkningar om data ska kunna vara 
jämförbara mellan regioner. 

 Utarbeta en metod för uppföljning mellan regioner. 
 Rapportverktyget i Signe är svåranvänt, önskemål om förbättrad användarvänlighet. 
 Arbeta för en standard för vårdprocessledare som innefattar primärvården. 
 I dagsläget är förkortningen av tid för efterregistrering från 6 till 3 månader, direkt 

kontraproduktiv. Idag sker tyvärr omfattande efterregistreringar, särskilt efter 
sommaren. 

 

 

Kontaktuppgift 

Ove Andersson, Medicinsk Rådgivare, Hälso och Sjukvårdsavdelningen, Region Uppsala 

ove.andersson@regionuppsala.se,  

018-6173315 


