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1.Organisation 

Hur har SVF-organisationen fortsatt att fungera under 2022?  
Organisationen fungerar och har sedan flera år tillbaka gått över till förvaltning. 

Verksamheten har avsatt fasta tider för mottagningsbesök, för utredning (bild och 

funktionsdiagnostik) och för behandling. Vi har framtagna SVF remisser på samtliga 

diagnoser för interna och externa mottagare.  

 

1–2 ggr per år skickas SVF-rapporter till Hälsosjukvårdens ledningsgrupp genom att en 

handlingsplan/aktivitetsplan uppdateras. Vi skriver även en sammanfattning av den rapport 

som skickas till RCC och SKR. Sammanfattningen används som underlag till ett 

informations- och diskussionsärende i Hälso-sjukvårdsledningen, i syfte att förankra 

processen. Sammanfattningen kan användas för information och protokollföring i Hälso- och 

sjukvårdsnämnden. 

 

Ordföranden och Cancersamordnaren i LPO Cancer har nära samarbete med ledning och 

patientnära verksamheter. En arbetsgrupp, AU-Cancer finns i områdesledning slutenvård där 

cancer finns som stående punkt. Regelbundna träffar finns med patientföreningar.  

Cancersamordnare deltar på processmöten, skapar forum och ger stöd till verksamheterna 

med SVF hantering och har en utbildande roll för nya SVF 

koordinatorer/Kontaktsjuksköterskor. Regelbundet förses verksamheterna med statistik och 

uppmärksammas på processer där utvecklingsarbete behöver startas. 

Rapporter och uppföljningar skrivs utifrån vad verksamheterna har återkopplat där våra korta 

kontaktvägar och snabba återkopplingar ger en bra förutsättning för att organisationen bakom 

SVF ska upplevas som stöttande. 

 

 

Då all nationell information kring vårdplaner och vårdförlopp nu kan läsas på Nationellt 

kliniskt kunskapsstöd (NKK), har Region Värmland lagt länkar i egna dokument som 

hänvisar till de nationellt skrivna förloppen. Nästa steg är att, inom ett år, ta bort alla 

dokument som inte skiljer oss från den nationella handläggningen. Vi minskar därmed risken 

att missa uppdateringar och kvalitetssäkrar följsamheten till förloppen. Verksamheterna får 

information när vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer uppdateras. 

 

Uppföljande statistik finns framtagen i regionens lokala databas, för att stödja verksamheterna 

i deras SVF arbete. De senast framtagna rapporterna visar var SVF har startat, från vilken 

vårdcentral/mottagning och hur många av patienterna i SVF som fick en cancerdiagnos. Det 

finns nu även en rapport som beskriver vilka patienter som har överflyttats till annan region.  

Vid förändringar av själva regelverket kring SVF lyfts ärende till IT och uppföljningsenheten 

för att vi gemensamt kan se över vad förändringen innebär och om det påverkar vårt regelverk 

bakom SVF hanteringen. 
 

 

Hur fungerar samarbetet mellan primärvård och specialiserad vård?  

 

Den specialiserade vården har ett nära samarbete med primärvården, dels genom att 

representant finns med i vårt AU Cancer; dels genom att cancersamordnare ofta har 

utvecklings och utbildningsuppdrag tillsammans med primärvården. Primärvårdsläkare och 
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läkare inom vårdvalet samlas 1ggr/termin för utbildning och diskussion om hantering av nya 

SVF.   

Det finns en god kunskap om SVF hos sjuksköterskor som arbetar på 1177 och nyanställda på 

vårdcentralerna får introduktion kring de standardiserade vårdförloppen. Regionen ser 

fortfarande en ökning av antalet startade vårdförlopp från primärvården enligt våra framtagna 

rapporter.  

 
Hur fungerar samarbetet med andra regioner? 

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

Nej vi har under flera år haft specifika SVF-remisser för SVF-patienter som skickas externt. 

Cancersamordnare tar kontakt med mottagare av remisser vid felhantering för en dialog. Vi 

anpassar ständigt vårt regelverk då nya externa mottagare av SVF-remisser tillkommer.  Vi 

ser inte att det är ett problem. 

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

Vi tar enbart emot SVF bukspottkörtelcancer och här har vi inget att tillägga. För patienter 

som flyttar till Värmland fungerar registrering bra. 
 
Finns förslag på åtgärder som skulle förbättra handläggning eller registrering av patienter som 
remitteras över regiongränserna? 
 

Inom sjukvårdsregionen Mellansverige har vi ett välfungerande och kontinuerligt samarbete i 

den regionala arbetsgruppen (RAG) för SVF. Där sker förbättrings- och 

kvalitetssäkringsarbete för SVF-patienter som skickas mellan regioner samt även generellt 

inom SVF arbetet. 

Arbetet med rutiner för registrering och remisser för SVF-patienter som skickas till, och tas 

emot från, andra regioner har fortskridit under 2022. Ett gemensamt arbete inom RAG har 

inneburit att respektive SVF ska ta fram strukturerade remisser för att 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. 

 

Vid våra regelbundna möten i RAG arbetar vi mycket med att säkerställa överrapportering 

och rutiner kring detta. SVF-systemet är komplext och behöver utvecklas för att man ska 

kunna följa respektive patient inom berört SVF. Då det idag saknas identifiering av patienten 

vid överflyttning försvåras arbetet 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 innan 2021. 
  
Ange regionens inklusion som helhet (ur RCC:s rapport, uttag 16 augusti). 

Inklusion 87%. Vi når målnivå,  men det finns mer att önska för vissa diagnoser. 

En ständig utbildning och dialog sker med processansvariga och resultat diskuteras både i 

vårdprocessgrupper och i verksamhetsledning. 
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Flera av de diagnoser som under 2021 inte klarade inklusionsmålet har genom utbildning och 

förbättringsarbeten under 2022 visat högre inklusion. Det gäller diagnoserna prostata-, 

sköldkörtel- och levercancer. 

Prostataprocessen fungerar idag väldigt bra då vi nu minskar antalet prostatacancer år från år. 

Regionen har haft organiserad prostatacancertestning (OPT med PSA) i gång sedan 2015 och 

därför är beräkningsunderlaget missvisande.  

Vi har förändrat i processen, genom att se över den administrativa handläggningen för 

patienter som via OPT och ett förhöjt PSA, hamnat i ett SVF sedan friats men ändå haft 

fortsatt uppföljning på grund av sitt förhöjda PSA. Om tumör upptäcks vid uppföljning 

(uppföljningsbiopsier) har vi börjat starta ett nytt SVF. 

 

När patienter utreds för SVF cancer i urinblåsa har urologin haft som rutin att även 

kontrollera PSA. Om PSA har varit förhöjt har vi inte kunnat starta även ett SVF prostata. Vi 

har nu löst detta problem rent tekniskt och arbetssättet med registrering fungerar. 

 

För Sköldkörtel- och levercancer registrerar nu mottagande region våra remisser som SVF-

remisser. Hanteringen har blivit bättre och statistiken är numera mer rättvisande. 

 
 
Vilka diagnoser ligger under inklusionsmålet? 

Övergripande: Detta är diagnoser med ett fåtal patienter (<10) där avvikelse med enstaka 

patient ger stor påverkan rent statistiskt.  

Det är därför omöjligt att dra slutsatser om det handlar om underregistrering eller om 

patienterna varit färre denna period. 

Inklusion under 70%: Livmoderhalscancer, akut leukemi, buksarkom, hjärntumörer, 

neuroendokrina buktumörer, skelett- och mjukdelssarkom samt vulvacancer. 
 

 
Hur arbetar ni för att förbättra inklusionen i dessa diagnoser? 
 

Livmoderhalscancer 14%: Orsak: Endast 8 patienter beräknat. Kan bero på 

registreringsmissar då vi vet att vi har många nya medarbetare men vi vet att flera inte är 

registrerade som mottagna i annan region. 

Åtgärd: Ny utbildningsinsats för läkargruppen och kontakt med mottagande region.  

 

Akut leukemi 33% : Orsak: Enbart ett administrativt problem och få patienter. 

Processansvarig ser en tydlig minskning av antalet cancerfall våren 2022 och tror att ökningen 

vi hade slutet av 2021 är en bidragande orsak då vi nådde målet med god marginal. Alltså 

sannolikt har en del patienter debuterat i sjukdomen i slutet av 2021 och färre i början av 

2022. Regionen har under 2022 pga. personalbrist skickat patientgruppen till Örebro och 

Uppsala och här har rutiner med att administrativt starta SVF fallerat.  

Åtgärd: Patienthanteringen är snabb i detta förlopp och enda sättet att lösa remisshantering för 

att starta förloppet är att patienten har med sig remiss i handen då remissen inte hinner fram 

via post och vi inte får faxa.  

 

Buksarkom 0%:  Orsak: Svårt att dra någon slutsats. Allt för få patienter som dessutom varit 

utspridda på våra tre sjukhus. 

Åtgärd: Tidigare har utredning legat inom Region Värmlands Diagnostiska centra. Sedan juni 

2022 har utredningen flyttat till Kirurgkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad och vi hoppas 
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att registreringen kommer att fungera bättre då Kirurgkliniken sedan tidigare har flera 

välfungerade vårdförlopp.   

Möte med ansvarig verksamhet samt information till övriga sjukhus planeras hösten 2022. 

Uppföljning med hjälp av Cancersamordnare och SVF-koordinatorer kommer att ske 

kontinuerligt en tid framöver. 

 
 

Hjärntumörer 62%: Orsak: Svårt att dra någon slutsats. Allt för få patienter. 2021 helår gav 

86% i inklusion. 

 
Neuroendokrina buktumörer 0%: Orsak: Registreringsproblem precis som tidigare år. 

Region Värmland har svårt att bygga ett hållbart och rätt regelverk för datafångst för NET.  

Vid journalgranskning ser vi att de patienter som har behov av en snabb start av behandling 

får det inom utsatt ledtid. Övriga patienter, där kirurgen bedömer att operation inte är 

trängande, har en kort utredning men en varierande förskjuten behandlingsstart beroende på 

fortsatt undanträngningseffekt på operation.   

Åtgärd: Ny kontakt med verksamheterna kommer tas och uppföljningsenheten, IT-

handläggare tillsammans med SVF samordnare/Cancersamordnare kommer återigen att se på 

möjliga lösningar i regelverket för datafångst. 

 
Skelett- och mjukdelssarkom 25%: Orsak: Felregistrering av annan region. Endast 4 

patienter. Vi skickar våra patienter till annan region (Uppsala respektive Västra Götaland). 

Oklarheter finns hos mottagande regioner att de ska registrera palliativ behandling när 

patienten återflyttas.  

Två remisser ar skickade till Västra Götaland men inte mottagna som SVF remisser, trots att 

remissen är tydlig märkt som SVF med datum för välgrundad misstanke etcetera. Om 

mottagande region registrerat våra tre SVF-patienter rätt, hade det gett oss ett resultat inom 

inklusionsmålet.  

Åtgärd: journalgranskning fortsätter och vid felaktigheter kontaktas mottagande region för rätt 

registrering.  

 
Vulvacancer 50% 

Förväntat antal två och alltså för lågt för att dra slutsatser. Vi idag har fångat en patient i 

registreringen. 

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

Förändring där det felar, är oftast inte svårt att hantera. Region Värmland kommer att fortsätta 

med vårdprocessmöten, där god dialog och öppenhet för de svårigheter som vi står inför är 

nyckeln till framgång. Ledningsgrupper är väl förtrogna med resultat och 

uppföljningsrapporter. Det finns ett engagemang att arbeta vidare med möjliga 

förbättringsområden och vårdprocessgruppen löser problem tillsammans och allas unika 

kunskaper tas till vara.  

 
3. Ledtiderna i SVF 

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? 
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Region Värmland ser att ett av de största hindren finns där vi är beroende av andra 

sjukvårdsregioner och dessa hindren upplevs svåra att påverka. Idéer för förändringar 

uppmuntras och återkopplas direkt till sjukvårdsregionala processmöten där man får diskutera 

möjliga lösningar som är bäst för hela sjukvårdsregionen. Regionen uppmuntrar medarbetarna 

att svara på remissomgångar kring förändrade vårdförlopp och vårdprogram. Det vi kan 

påverka lokalt löser vi genom processmöten där vi vänder och vrider på de möjligheter som 

finns för förändring. Regionens andra stora problem är kompetens- och personalbrist där 

flaskhalsar ses bland annat inom radiologin, patologin och inom strålbehandlingen. Just nu 

saknas även personal inom hematologi.  
 

Ledtiden förlängs: 

- när det är få dagar till nästa MDK och allt inte hinner bli klart 

- när annan region byter dag för MDK. Inarbetade rutiner bryts och ger stora förändringar 

för hel organisation inom annan region. Detta skedde till exempel för Huvud-halscancer 

under 2021. 

Region Värmland gjorde 2020 och 2021 förbättringsarbeten för att minska ledtid till 

strålbehandling för huvud-hals patienterna.  Processmöten resulterade till exempel i att tid 

för administrativ handläggning av remiss minskades och remisser skickades direkt till 

strålbehandlingen från Örebro och inte via Öron-näs och halssjukvården när utredning hos 

tandvården var klar. Värmland hade vid det tillfället många patienter som missade 

ledtidsmålet för start av strålbehandling med enstaka dagar. I dag ser vi att det är fler dagar 

som skulle behöva kapas för att nå samma resultat. Vårdprocesgruppen ska ses återigen till 

hösten 2022. 

- när våra patienter inte kommer med på nästkommande MDK. Region Värmlands 

patienter är anmälda i tid men på grund av att det totala antalet anmälda patienter från 

sjukvårdsregionen är för många får vi vänta till nästkommande vecka. Sker ofta för 

vårdförloppet pankreas- och levercancer (MDK Uppsala). Innebär stor effekt på det totala 

ledtidsmålet då vi har få patienter i diagnosgruppen 

- när ansvarig region begär kompletterande utredning så att patienten behöver tas upp på 

ytterligare en MDK veckan därpå. Ofta händer detta vid Lever- och Analcancer 

- när vi inväntar radiologiska undersökningar utförda i annan region innan vi kan gå vidare 

i processen 

- när vissa ledtider i SVF inte är anpassade till nu gällande utredningstid – till exempel har 

införandet av NGS i lungcancerutredningen omöjliggjort ledtider för patologins förlopp 

- när det finns bristspecialiteter, till exempel inom patologi, radiologi, mottagnings- och 

operationssjuksköterskor  

- när patienter ökar i antal på grund av förändrade behandlingsstrategier. Till exempel 

inom strålbehandling där patientunderlaget har ökat och för radiologin där tidigare 

planering kring ”fasta” MR-tider på röntgen på Centralsjukhuset Karlstad, inte längre 

räcker till. Konkurrensen om MR-tider ger undanträngningseffekter.  
 

Beskriv övrigt förbättringsarbete i syfte att korta ledtiderna 

 

Från våren 2021 har regionen SVF-koordinatorer inom Bild- och funktionsdiagnostik som 

handhar alla SVF-remisser och prioriterar utifrån ledtid. Koordinatorn ringer upp och ger 

patienten en tid för undersökning. Undersökningarna fördelas också mellan regionens tre 

sjukhus. Detta har medfört att färre tider avbokas och patienten får snabbare utredning oavsett 

sjukhus. Dessa SVF-koordinatorer är också kontakten mot andra regioner för radiologiska 

remisser och svar. Till Universitetssjukhuset i Örebro, som är vår största samarbetspartner, 
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kan Bild- och funktionsdiagnostik nu skicka remisser elektroniskt. Det är ett fint inarbetat 

samarbete mellan koordinatorerna och våra Kontaktsjuksköterskor. 

Väntetiden till radiologi har minskats, där medelväntetider (från det att SVF remiss anlänt till 

svar på radiologisk undersökning) idag är 7,1 dygn. Detta går då att jämföra med 2021 års 

siffror som var 10,2 dagar (2020:12,9 dagar). 

För närvarande har Region Värmland ont om tider till röntgen på grund av personalbrist, 

framför allt på våra två mindre sjukhus. Flaskhalsen är antalet tillgängliga tider och det 

arbetar vi kontinuerligt vidare med. Men tack vare koordinatorerna så är siffran ändå under 

kontroll.  

 

Vi ser att ett fortsatt aktivt arbete tillsammans med verksamhetschefer och medarbetare på 

Bild och funktionsdiagnostik samt inom Klinisk patologi är viktig för alla diagnoser. 

Representanter från dessa specialiteter deltar i alla vårdprocessgrupper. 

 

Strålbehandlingen har en aktiv och deltagande roll i våra processer. De är väl insatta i våra 

ledtidsmål och driver utvecklingsarbete inom de diagnoser där de ser långa ledtider.  

Som exempel kan nämnas; 

1. Förändringsarbetet för SVF-huvud halscancer, där ny remisshandläggning från Örebro 

resulterade i snabbare handläggningstid inför patientens besök. Svar från 

specialisttandvården i Örebro skickas numera både till Öron-näs och halsmottagningen 

och till strålenheten. Därmed kunde strålplanering starta tidigare och ledtid kortas. 

Ledtiden har dock ånyo påverkats i och med att MDK har flyttats och trycket på 

strålbehandlingsenheten ökat från andra diagnoser. 

 

2. För samma förlopp såg processgruppen att en förändring i mottagande regions rutiner för 

anmälningstopp inför MDK innebar att patienterna skulle få vänta ytterligare en vecka 

innan de togs emot för utredning.  Ett förändringsarbete ledde till byte av 

mottagningsdagar för SVF-patienterna i Region Värmland och nu ges patienterna samma 

snabba omhändertagande som tidigare och det har faktiskt även inneburit att ledtiderna för 

SVF Huvud-halscancer har förbättrats. 

 

3. Ett processarbete för SVF lungcancer har genomförts och minskat ledtiden. Vi har idag 

40% inom ledtid, motsvarande siffra för 2021 var 28%.  

Åtgärder som genomförts är: 

✓ Första besöket inom Onkologkliniken erbjuds direkt hos strålenheten för 

de patienter som enbart ska få strålbehandling 

✓ Svar från provtagningsresultat från Örebro, skickas numera både till 

verksamhet Lungmedicin och till Onkologen 

✓ Översyn av nybesöken (vilken dag leder till kortast ledtid genom att få 

med patient på närmsta MDK) 

✓ Patienten planeras in till MDK 14 dagar efter nybesöket på 

lungmottagningen 

✓ Onkologen ”öronmärker” några tider per vecka till akuta lungpatienter.  

✓ Återbesök för behandlingsbeslut ska bokas via telefon 

✓ Punktionstider är flyttade till måndag och tisdagar för att få svar på 

cytologi i tid till MDK 
 
4. Kvalitetssäkring av SVF-data under 2021 
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Vilket kvalitetssäkringsarbete av SVF-data pågår eller är planerat i regionen? 

 

Kvalitetssäkring av data sker kontinuerligt med hjälp av uppföljningsrapporter och duktiga 

SVF-koordinatorer. Här upptäcks det när något förändras och blir fel i rapporterna. 

 

Region Värmland har idag gjort uppdraget som SVF koordinator till en attraktiv arbetsuppgift 

vilket har medfört att det är lätt att rekrytera koordinatorer. Koordinatorerna känns numera 

självklara i processteamet då de ser flaskhalsar/övergångar som inte fungerar. De har också 

stor vilja att vara med och påverka och säkerställa att vi levererar rätt data. 
 
2017 - 2019 anordnades nätverksträffar för SVF-koordinatorer. Detta startar vi upp igen nu i 

höst. Vi kommer att uppmärksamma vad som fortfarande upplevs som krångligt i våra 

regelverk, visa vilka SVF som är uppdaterade och visa nyheter som till exempel, att 

inrapportering till databasen SIGNE framöver endast kan göras 3 månader bakåt i tiden.  

För första gången har närmaste chefer till gruppen inbjudits och återkoppling har visat att 

detta är mycket uppskattat. Samarbetet med koordinatorernas chefer är av stor betydelse och 

vi har idag en god dialog.  Cheferna är de som kan få SVF-koordinatorn att växa ytterligare.  

 

En punkt till mötet med SVF-koordinatorer och deras chefer är huruvida tiden som är avsatt 

för att kvalitetssäkra data räcker till eller ej. Det är svårt för flera koordinatorer att få 

möjlighet att kvalitetssäkra sin data under sommaren, då ersättare för uppdraget inte alltid 

finns.  

Vi är mycket oroliga över att beslutet om att inrapportering till databasen SIGNE enbart kan 

göras 3 månader bakåt från oktober månad 2022 kommer att medföra en försämring av 

ledtiderna enbart p.g.a. inrapportering försvåras. Framför allt under semesterperiod. Det 

kommer heller inte att finnas tid till att kvalitetssäkra de uppgifter som är inskickade och vi 

kommer se resultat som inte alltid ger verkligheten rättvisa.   

 

Koordinatorsgruppen kommer på nätverksträffen att få diskutera möjligheten att förändra 

arbetssätt till kommande års semesterperiod utifrån ovanstående förutsättningar.    

 
Vilket stöd önskar regionen från RCC i kvalitetssäkringsarbetet? 

Stimulera SVF koordinatorerna att samlas sjukvårdsregionalt. Stötta dem och bilda nätverk 

över regiongränserna. Det underlättar när man känner varandra när något behöver diskuteras 

över regiongränserna.  

 

RCC Mellansverige skickar kontinuerligt månadsrapporter med statistik för inklusion i SVF. 

Detta är uppskattat och triggar till att se över siffrorna ytterligare. 
 

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? 

Förloppet är startat och vi skickade data redan i augusti till nationella databasen.   
 
Planerar regionen att skicka PREM-enkäter till personer som inkluderats i vårdförloppet redan 
under 2022? 
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Ja, beställning är gjord. Vi väntar nu enbart på att den nationella databasen kan registrera 

patienterna. 

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

I detta förlopp uppger verksamheten att de innan införandet av vårdförloppet hade en 

fungerande och snabb handläggning för patienterna.  

Huruvida ledtiderna är inom målgräns finns det just nu inte tillräckligt med data för att få 

någon uppfattning om. Kontakt med verksamheten sker kontinuerligt och utbildning är 

genomförd tillsammans med SVF-koordinatorerna och processansvarig. Ett vårdprocessmöte 

gällande inklusion och ledtid ska bokas efter årsskiftet 2022–2023. 
 

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 Värmland har skickat PREM-enkäter varje år sedan start av SVF inom samtliga 

förlopp. 

 
Hur planerar regionen att använda resultaten av PREM-enkäten i uppföljningen av 
vårdförloppen? 

Precis som tidigare år uppmanas Kontaktsjuksköterskor att arbeta med resultatet av PREM. 

Alla Kontaktsjuksköterskor har inloggningsmöjligheter för sina processer och i vårdprocess- 

och ledningsgruppsmöten visas utfallet och diskussion förs hur man kan få bättre resultat. 

Kvinnosjukvården har startat ett förbättringsarbete där målet är att få fler nöjda patienter och 

öka antalet som svarar på enkäten utifrån resultatet av PREM. Möten är inplanerade under 

september 2022.  

 

I huvudsak har vi fina siffror för Region Värmland men som så många andra regioner har vi 

lägre resultat i perspektivet emotionellt stöd och delaktighet, framför allt i den grupp av SVF- 

patienter som inte fick en cancerdiagnos. Vi har kontaktat annan region med bättre siffror än 

oss för att finna möjliga förbättringsmöjligheter. 

Som exempel kan nämnas att Kvinnosjukvården har ett pågående förbättringsarbete där 

uppdraget handlar om att förbättra patientens upplevelse av sin standardiserade utredning. 

Processgruppen utgår från resultatet i PREM, och genom att ta del av de öppnasvaren i 

enkäten ser man vad processen behöver förbättra. Regionen jämför sig med andra resultat och 

tar del av andras goda exempel. En åtgärd som diskuteras är att ha en SVF-sjuksköterska på 

gynekologisk mottagning som tillsammans med undersökande läkare, ger patienterna 

information om att patienten ingår i ett standardiserat vårdförlopp, vad det innebär och vad 

nästa steg i patientens utredning innebär. Resultatet förväntas både ge påverkan kring 

inkluderade patienter och ledtid. Arbetssättet är ännu inte fastställt. 
 

7. Särskilda insatser för urologin 

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

Region Värmland har tidigare utfört många fler biopsier och framför allt prostatektomier än 

jämförbara regioner i och med att en variant av OPT – organiserad prostatacancertestning har 

funnits i regionen sedan 2015.  Förbättringsarbete har lett fram till en ökad tillgänglighet till 
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operation både för prostata och njurcancerpatienterna under 2021 - 2022. Möjlighet har 

funnits att operera 2 - 3 fler urologiska patienter per vecka i jämförelse med 2018. Tyvärr har 

stor personalomsättning och sjukfrånvaro på operationsavdelningen, inte gett oss full ut den 

tillgänglighet som vi planerat för. Vi ser ändå att genomförd förändring kommer gynna 

Region Värmlands urologiska patienter framöver och personal ska nu finnas på plats även på 

operationsavdelningen. Utöver utökad tillgänglighet för de urologiska cancerdiagnoserna så 

har fler operationstider möjliggjorts för alla våra cancerpatienter genom att köpa tjänster för 

andra operationer i Norge.  

 

Urologiskmottagning har byggt ett cystoskopirum för att öka tillgängligheten för 

cystoskopier. Nu finns tre rum tillgängliga.  

 

På MDK identifieras nu i högre grad patienter som kan behandlas med strålbehandling i 

stället för kirurgi, vi ser därför att andelen patienter som får strålbehandling i stället för 

prostatektomi har ökat vid prostatacancer. Det har i sin tur gett en möjlighet att korta tid till 

operation för andra typer av cancer. 

 

Strålenheten förbereder och försöker planera för det nya vårdprogrammet för prostata, där 

tillgängligheten måste ses över. Patienterna kommer att behöva starta sin strålbehandling 

tidigare i jämfört med idag. Logistiken med inläggning av guldkorn och tillgång till tid för 

MR kommer att bli utmanande (nämns även under rubriken ”Ledtider SVF”). 

 

Region Värmland är väl med i utvecklingen gällande OPT. Region Värmland har skapat ett 

datasystem för OPT, där män automatiskt får utskick om information kring PSA i OPT. 

Dataprogrammet är färdigställt och implementerat. 
Kallelsesystemet via e-brev är i gång.  Männen kan efter att de läst informationen själva boka 

tid för PSA-provtagning på sitt vårdcentralslaboratorium och ett automatiskt svar går till 

mannen om provet är normalt. Om provet avviker går provsvaret till en speciell mottagning 

på urologmottagningen som hanterar vidare utredning. Även nästa steg i processen kommer 

inom snar framtid att inkluderas. 

 

Ledtider för SVF cancer i urinblåsa, gällande patienter som inte får en cancerdiagnos, har 

förkortats genom en administrativ åtgärd.  

 
 

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 Värmland har skapat ett datasystem för OPT, där män automatiskt får utskick 

om information kring PSA i OPT. Dataprogrammet är färdigställt och är i gång 

• Fler operationstider har möjliggjorts för våra cancerpatienter genom att köpa tjänster 

för andra operationer i Norge 

• Klinisk patologi och klinisk mikrobiologi har validerat självprovtagning av HPV för 

”långtidsuteblivare”. Inväntar startsignal från Kvinnokliniken 

• Beslut finns taget för ”follow up” vaccinering av kvinnor.  Utbildning har genomförts 

av barnmorskor i vaccinationsteknik 

• Snart start av screening för Mikroinstabilitet för patienter med coloncancer (står i 

vårdprogram) 
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• Urologen har köpt fusionsapparat för prostatabiopsier. 

• Ett cystoskopirum har byggts på urologimott för att öka tillgängligheten för 

cystoskopier. Nu finns tre rum 
 

 
9. Fortsatt nationellt arbete med SVF 

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

• För att bedriva jämlik vård behövs kompetens i hela landet. Ytterligare centralisering av 

behandlingar som till exempel inom kirurgin, skulle innebära kompetensflykt och även 

försvåra utbildning av nya specialister  

• Region Värmland ser att patienter inom vissa diagnoser avbokar/ombokar sina tider ofta, 

ibland vid flera tillfällen och med bokning av tider långt fram. Detta leder till långa ledtider, 

patienter som ingår i gruppen patientvald väntan skulle behöva synliggöras i den totala 

ledtidsmätningen. Region Värmland rapporterar patientvald väntan, men rapporten används 

inte idag 

• Administrationen kring SVF är stor och tar mycket tid i anspråk och behöver förenklas. I dag 

då vi har stor brist inom många vårdyrken så finns risk att granskning och kvalitetssäkring av 

data inte kommer att prioriteras  

• Även kvalitetsregistrens inmatningsdata behöver förenklas. Gör inmatning mindre 

tidskrävande och standardisera de olika kvalitetsregistren emellan och se till att datauttag kan 

hämtas ut med automatik ur journalen  

• Det är viktigt att även få med omvårdnadsperspektiv och patientupplevelse i kvalitetsregistren  

• Närstående och anhörigas delaktighet i vården får inte förringas. De behöver kunna vara 

delaktiga även om patienter får vård i annan sjukvårdsregion. Sjukvårdskostnader, 

transportkostnader, boende etcetera ska vara desamma, oavsett vilken sjukvårdsregion 

patienten kommer ifrån och anhöriga/närstående ska kunna vara delaktiga. 

• Nationella processgrupper bör överväga om fåtalsdiagnoserna ska ingå i mätning/uppföljning 

av inklusionsmål och ledtidsmål då enstaka patient får väldigt stor påverkan rent statistiskt. 

Ett exempel är vulvacancer, beräknat antal i regionen är två SVF-patienter, men, endast en 

patient är inkluderad vilket innebär 50% inklusionsbortfall, ett bortfall som är enbart 

statistiskt. Patientgrupper kan uppfatta att vården inte är jämlik fast detta endast är en 

statistisk avvikelse och inte ett uttryck för sämre vård.  

 

 

 

 

 


