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1. Organisation 

• Hur har SVF-organisationen fortsatt att fungera under 2022?  
 
SVF organisationen har fortsatt fungera enligt framtagen riktlinje som finns i Region 
Västmanlands kvalitetsledningssystem. Varje SVF i Region Västmanland har en 
processägare/processansvarig med tillhörande processteam. Varje processteam inom 
respektive SVF driver utvecklingen för aktuellt SVF och återrapporterar till ansvarig 
verksamhetschef. 
 

• Hur fungerar samarbetet mellan primärvård och specialiserad vård?  
 
Samarbetet mellan primärvård och slutenvård fungerar väl. Arbetet som drivs idag har 
övergått till verksamhetsorganisation med processteam. I processteamet ingår 
processägare, oftast en organspecialist, allmänläkarkonsult från primärvården samt 
processledare från respektive involverad verksamhet/profession. För att underlätta 
registreringen av SVF-KVÅ-koder, Start välgrundad misstanke alternativt Start av misstanke, 
har remiss till specialistvård anpassats för remittenten. Remittenten behöver endast 
markera att patienten ska ingå i ett SVF. Utifrån markerat SVF registreras aktuell kod och 
datum per automatik i patientadministrativt systemet och inga extra åtgärder krävs. 
Instruktioner och checklistor finns för kodning och remissvägar Det finns även utdata-
rapporter där primärvården har möjlighet att följa sitt utfall av respektive SVF och 
vårdcentral samt vad SVF-utredningen resulterade i på en övergripande nivå.  
 

• Hur fungerar samarbetet med andra regioner? 
- Har rutinerna för registrering och remissrutiner för SVF-patienter som 

skickas till andra regioner förändrats under 2022?  
 

Arbetet med rutinerna för registrering och remissrutiner för SVF-patienter som skickas 
till alternativt tas emot från andra regioner har fortskridit under 2022 där gemensamt 
arbete inom den sjukvårdsregionala samordningsgruppen för SVF med att inom 
respektive SVF 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. 
Grunden för registrering och remissrutinerna har inte förändrats sedan starten av SVF i 
Region Västmanland men för ett par SVF har vissa korrigeringar behövt göras för att 
passa mottagande region bättre samt att säkra att kodningen för att inkludering i SVF 
sker. Orsaken till att dessa korrigeringar behövdes uppdagades då det ”saknades” 
behandlingskoder från mottagande region i SIGNE-databasen jämfört med regionens 
utdatasystem, DUVA för vilka som var överflyttade till annan region. Dessa mindre 
korrigeringar har lett till att ett högre antal SVF har inkluderats med folkbokföring 
Västmanland och därmed större möjligheter att nå inklusionsmålet.  
 
Det samarbete som påbörjades under 2021 tillsammans med Uppsala Akademiska 
sjukhus har fortsatt. Det gäller förbättringsområden inom främst SVF Lungcancer, SVF 
Bukspottskörtel-, Gall-, Lever- samt Matstrupe-och magsäckscancer. Kartläggning inom 
respektive område har gjorts för att identifiera de brister som finns i samband med 
överföring av SVF-KVÅ-koder samt orsaken till att dessa brister finns i samband 
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kodregistrering. De svagheter som identifierades har kunnat lösas med enkla åtgärder, 
såsom att remissen ska stämplas med ”SVF Koordinator”, och andra brister har krävt 
förändrat arbetssätt och där utvärdering och förbättringsarbeten pågår kontinuerligt.  
Det kvalitetssäkringsarbetet som krävs för att identifiera brister med kodning i samband 
med överflyttning och mottagande av patienter mellan regioner, både inom egen 
sjukvårdsregion och utanför vår sjukvårdsregion är tidkrävande. Det är svårt som 
överflyttande region att bevaka flödet i den mottagande regionen vilket innebär att 
kvalitetsarbetet gällande kodning sker retroaktivt för att identifiera flödet mellan 
regionerna samt att korrekt kodsättningen sker. Bevakning av flödet sker genom 
journalgranskning eller genom dialog med aktuell koordinator i regionen som behandlar. 
Detta är en anledning till att inklusionen inte alltid stämmer initialt utan behöver 
kompletteras retroaktiv. Under punkt 2 följer några exempel där retroaktiv kodning i 
samband med överföring mellan regionerna har betydelse för inklusionsmålet. 

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

andra regioner förändrats under 2022?  
 

Nej. 
 
-  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 sjukvårdsregionala samordningsgruppen för SVF där förbättrings- och 
kvalitetssäkringsarbete sker gällande SVF-förlopp som hanteras över regiongränserna men 
även generellt inom SVF arbetet. 
Vid våra regelbundna sjukvårdsregionala SV- möten arbetar vi mycket med att säkerställa 
överrapportering och rutiner kring detta och fortlöpande diskussioner sker. Avsaknad av 
identifiering av patienten försvårar betydligt. Förslag på förbättring är digitalisering av 
informationsöverföring för att säkerställa att rätt information kommer till rätt instans vid 
rätt tillfälle. Systemet, Qlickview är komplext och tidskrävande, systemet behöver utvecklas 
för att kunna följa respektive patient inom berört SVF mer effektivt. 

 

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 Västmanlands inklusion för januari-juni 2022 är 89% (jämfört med samma period 2021 
som var 74%). Drygt 150 fler patienter har inkluderats i SVF och som har lett till start första 
behandling under perioden januari-juni 2022 jämfört med samma period under 2021. 
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• Vilka diagnoser ligger under inklusionsmålet? 
 

 
 

• Hur arbetar ni för att förbättra inklusionen i dessa diagnoser? 
 

SVF Akut Leukemi (17%); Detta SVF har uppnått inklusionsmålet tidigare år men under 
första halvåret i år har antalet diagnostiserade Akuta leukemier inte varit fler. Åtta patienter har 
utretts för akut leukemi varav en patient fått start första behandling. SVF Akut Leukemi har ett bra, 
snabbt och säkert flöde. 
 
SVF Buksarkom och SVF Neuroendokrina tumörer (50% respektive 17%); Dessa är små 
diagnoser i Region Västmanland vilket innebär att ett fåtal missade registrering av start- och 
stoppkoder får stor betydelse för utfallet i inklusionskriteriet. Buksarkom har inklusion på 50% 
och Neuroendokrina tumörer finns 1 rapporterad. Den sistnämnda diagnosen är en utmaning 
att koda rätt initialt utan får inte sällan registrering utifrån ett annat SVF och utreds men i 
samband med operation och PAD-svar upptäcks det att det var en neuroendokrin tumör och 
förloppet kodas inte om. Detta innebär att utredning och behandling sker men inte inom SVF 
Neuroendokrina tumörer 
 
SVF Cancer i urinblåsa och urinvägar (50%); Det finns ett identifierat problemområde med 
kodning och det ett arbete pågår sedan en tid tillbaka för att nå högre inklusion förutom de 
särskilda insatserna för urologin (punkt 7). SVF Urinblåsecancer utreds på urologkliniken men även 
hos en privat vårdgivare och kodningen sker på respektive enhet. Att kodningen sker på två 
enheter försvårar kvalitetssäkringen av att kodregistreringen inte sker i önskad omfattning 
utifrån inklusionsmålet.  Det förbättringsarbete som gjorts har lett till att ömsesidig kontakt 
etablerats för att rätt kodning utförs men för att omfattningen av kodningen ska förbättras 
kommer ytterligare insatser att göras. Arbetsgruppen för de urologiska förloppen har 
inplanerade möten för förbättringsarbete. Det finns även en kodningsproblematik för de 
förlopp som överförs och mottas av annan region och även här förs diskussioner. 
 

29%

67%

60%

60%

50%

17%

56%

40%

60%

50%

64%

50%

17%

Äggstockscancer

Vulvacancer

Testikelcancer

Sköldkörtelcancer

Peniscancer

Neuroendokrina tumörer

Matstrupe och magsäckscancer

Livmoderhalscancer

Levercancer

Cancer i urinblåsa och urinvägar

Bukspottkörtelcancer och Gallblåsecancer

Buksarkom

Akut Leukemi

Inkluderad  andel SVF (%) Målvärde 70% 



2022-09-28 

5(11) 

 

 

SVF Bukspottkörtelcancer och Gallblåsecancer (64%); I dessa förlopp finns en 
kodningsproblematik för de förlopp som överförs och mottas av annan region. Tre förlopp har 
överflyttats till annan region för behandling men har inte kodats av mottagande region. Om 
dessa tre hade inkluderats hade detta förlopp klarat inklusionsmålet. Detta kodningsproblem har 
funnit sedan tidigare. Problematiken har minskat men kräver manuell bevakning och justering 
av SVF-KVÅ-koder. 
 
SVF Matstrupe och magsäckscancer (56%); Även detta förlopp finns en 
kodningsproblematik för de förlopp som överförs och mottas av annan region. Två patienter 
har överflyttats till annan region för behandling men har inte kodats av mottagande region. Om 
dessa två hade inkluderats hade detta förlopp klarat 69%. Detta kodningsproblem har funnit 
sedan tidigare. Problematiken har minskat men kräver manuell bevakning och justering av SVK-
KVÅ-koder. 
 
SVF Levercancer (60%); Samma problem gällande kodning som ovan finns för detta förlopp. 
Fyra patienter har överflyttats till annan region för behandling men alla fyra har inte kodats av 
mottagande region. Om dessa fyra hade inkluderats hade även detta förlopp klarat 
inklusionsmålet (=80%). Detta kodningsproblem har funnit sedan tidigare men problematiken 
har minskat men kräver manuell bevakning och justering. 
 
SVF Sköldkörtelcancer (60%); Detta förlopp har inte under de tidigare åren varit ett problem 
att nå inklusionen. Anledningen till första halvårets 60% är en överflyttad patient till annan 
region där registrering av kodning missats samt en patient har registrering av dubbla stopp-
koder skett vilket innebär att förloppet inte inkluderas. Båda dessa förlopp har fått behandling 
under första halvåret av 2022 och korrigering av koder har gjorts. Detta innebär att inklusionen 
är 80% i stället. 
 
SVF Testikelcancer (60%); Är en diagnos i Region Västmanland med få antal drabbade, tre av 
fem förväntade fall har identifierats. Förlopp nummer fyra utreddes under juni månad och fick 
behandling i början av juli.  
 
SVF Peniscancer (50%); Detta är ett förlopp som är en liten diagnos i region Västmanlanden 
av två förväntade fall har ett identifierats =50%. SVF Testikelcancer och SVF Peniscancer har 
ett bra och säkert flöde. 
SVF Äggstockscancer och SVF Livmoderhalscancer (29% respektive 40%); Det finns ett 
identifierat problemområde gällande kodningen. Patienter i detta förlopp identifieras och utreds 
även av en privatvårdgivare och en underregistrering av SVF-KVÅ-koder sker, dvs patienter 
utreds, får diagnos och startar behandling men registreras inte med någon SVF-KVÅ-kod. 
Åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med detta identifierade problem samt 
utbildningsinsatser är planerade 
 
SVF Vulvacancer (67%); Detta är också ett förlopp som är en liten diagnos i Region 
Västmanland av tre förväntade fall har två identifierats. 

 

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

Genom att motivera och poängtera vikten av att koda utifrån SVF. Utredningar görs enligt SVF 
men missas att kodas. I ett flertal förlopp utreds och upptäcks cancer snabbt vilket leder till att 
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kodningen gällande SVF faller bort. Patienterna omhändertas och utreds även utan kodsättning. 
Region Västmanland, koordinatorer och kvalitetssäkrare av data har blivit mer aktiva med att ta 
kontakt på tidigt stadium när det föreligger differenser i datan. Region Västmanland har även 
förstärkt med kontaktsjuksköterska på kirurgisk akutvårdsavdelning sedan Q4 2021 för att 
identifiera de patienter som kommer via akuten och behöver omhändertas samt utredas med 
välgrundad misstanke cancer. Syftet var att förbättra flödet gällande främst SVF 
Bukspottkörtelcancer och SVF Gallblåsecancer men även övriga diagnoser tillhörande ÖGI 
(övre gastrointerstinala) diagnoserna. Redan under första halvåret skedde en uppgång gällande 
inklusionen i dessa SVF samt att dessa patienter även fick tillgång till en kontaktsjuksköterska 
snabbare samt den patientinformation som finns att tillgå utifrån Min Vårdplan. 

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? 
 
Den diagnostiska processen, utredningsfasen och främst inom patologin upplever snäva 
ledtider inom vissa SVF. Utmaningen att uppnå ledtidsmålet blir speciellt kännbart då 
kompletterande utredning och diagnostik behövs göras utanför egna regionen vilket 
förlänger ledtiden för diagnostik och på sått även den totala ledtiden. Den uppskattade 
beräknade ledtiden för patologisk diagnostik upplevs inte vara beräknad utifrån att 
behöva skicka prover utanför egen region. Då svaren ligger till grund för 
behandlingsregimer innebär det en riskfaktor för sen behandlingsstart Tidig start av 
behandling är i vissa fall avgörande för prognosen. Detta gäller speciellt för Lymfom och 
Lungcancer. Denna problematik uppmanas att lyftas till vårdprocessgrupperna men även 
till vårdprogramgrupperna. 
I nuläget är det även en resursbrist på patologer, biomedicinska analytiker samt radiologer 
inom mammografin.  
När utredning och/eller behandling sker utanför vår egen region är det svårt att kunna 
påverka de uppkomna ledtiderna. Detta gäller främst de kirurgiska vårdförloppen och 
SVF Hjärntumör. Om väntetiden till operation i Uppsala är lång kan svaret på utförda 
utredningar bli inaktuellt och patienten behöver göra om någon preoperativ undersökning 
och följden blir längre väntetid till start av behandling. Berörda verksamheter för dialoger 
med behandlande enheter. 
 
Andelsmässigt har Region Västmanland backat något gällande ledtidsmålet. Jämförelsevis 
har regionen klarat nära nog samma antal patienter som gjordes 2021 inom utsatta 
ledtider men ett högre antal, 144 patienter har inkluderats i SVF och har en angiven ledtid 
under perioden januari-juni 2022 jämfört med samma period under 2021.  

 

• Beskriv övrigt förbättringsarbete i syfte att korta ledtiderna. 
 
Årliga dialogmöten mellan de diagnosspecifika processledarna och regionens 
vårdprocessgrupper är värdefulla då SVF och dess mål ingår som del i mötet. 
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I operationplaneringssystemet, ORBIT har möjligheten för att markera om det är ett 
SVF med start första behandling, kirurgi skapats inklusive den ledtid som är planerad 
från behandlingsbeslut till kirurgi Denna markering kan underlätta vid 
operationsplaneringen för aktuell operation.  

 

4. Kvalitetssäkring av SVF-data under 2022 

• Vilket kvalitetssäkringsarbete av SVF-data pågår eller är planerat i regionen? 
 
Överrensstämmelsen i Region Västmanlands utdatasystem, Duva och den nationella 
databasen Signe, är god när start och stoppkod finns i vår egen region. Utmaningen blir 
kvalitetssäkringen när stoppkoder ska registreras av annan region som behandlar 
patienten. När patienter behandlas utanför egen region är regionen beroende en 
ömsesidig kommunikationen som är tydlig och att kodsättningen sker korrekt. Det pågår 
en dialog för att säkra upp registrering av koder mellan berörda verksamheter inom 
respektive region, främst Region Uppsala, Region Stockholm samt Region Östergötland 
dit Region Västmanland överför patienter för behandling.  Bortfallet av 
överflyttningskod/mottagningskod och länskoder är en stor bidragande del till att 
inklusionsmålet inte blir uppfyllt i aktuella SVF. Det finns en medvetenhet att 
underregistrering av SVF-KVÅ-koder sker, dvs patienter utreds, får diagnos och startar 
behandling men registreras inte med någon SVF KVÅ kod. För att klara följsamheten till 
SVF registreringen och kvalitetssäkringen finns det utsedda personer i verksamheterna.  
Vanligast är att dessa utsedda personer är till professionen medicinsk sekreterare inom 
respektive verksamhet. Introduktion av nya kodningsansvariga medicinska sekreterare 
sker vid behov och regelbundna nätverksträffar hålls varje termin kring kodning och 
uppföljning.  
 
De SVF-koordinatorer som ansvarar för SVF i Region Västmanland har till sin uppgift att 
kvalitetssäkra koder för de aktuella förloppen kontinuerligt och säkra korrekta ledtider 
samt uppföljning enligt framtagen riktlinje som finns i Region Västmanlands 
kvalitetsledningssystem. De SVF som är mindre till diagnosantal blir det hanterbart att 
kvalitetssäkra när utdata inte stämmer med SIGNE-databasen. I de SVF med större 
volymer, fler antal överflyttningar eller privata vårdgivare krävs ett mer omfattande arbete 
med att jämföra och kvalitetssäkra de rapporterade SVF-koder. Utmaningen är att kunna 
följa de olika SVF´erna eftersom det identifikation i förloppen är bristfällig. 
Jämförelse av befintliga data, som finns i regionens utdata och den nationella databasen 
Signe, sker en gång per månad av utsedd person att kvalitetssäkra datan. När data inte 
stämmer tas kontakt med SVF koordinator för aktuellt förlopp för att eventuellt korrigera 
egna utdata och därefter tas kontakt med mottagande region för att komplettera eller 
korrigera koder. Detta arbete är tidskrävande och ibland svårnavigerat då tolkningarna av 
SVF-reglementet går isär mellan regionerna. 
Kvalitetssäkringen av SVF-koder är enklare att utföra i egen sjukvårdsregion, där 
samarbetet är närmare. Det arbete som påbörjats med Uppsala Akademiska sjukhus som 
beskriv utförligare under punkt 1 kommer att fortsätta. Detta arbete har lett fram till 
kortare och enklare vägar gällande korrigering och komplettering av koder. 
När det gäller koder utanför egen sjukvårdsregion är det en större utmaning. Region 
Västmanland har sökt kontakt med kontakt med de mottagande regioner utanför 
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sjukvårdsregion för att rätta till de problem som upptäckts med mer eller mindre 
framgång. 
 

• Vilket stöd önskar regionen från RCC i kvalitetssäkringsarbetet? 
 
En stor vinst gällande tid och resurser skulle vara att kunna identifiera förloppen enklare i 
den nationella databasen. Idag är möjligheten att identifiera SVF utifrån kön och 
åldersintervall samt de datum som överensstämmer. Utmaningen blir då mottagande 
region inte rapporterar de datum som avsändande region angett vid överflytt. Att leta 
samt jämföra data i de olika rapportsystemen tar mycket tid speciellt då data inte stämmer 
överens. Qlickview är inte användarvänligt. Systemet kräver många inställningar och 
stänger ner snabbt. Ett mer användarvänligt system skulle underlätta kontroll av data.  

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? 
 
Region Västmanland har sedan 2: a maj 2022 möjlighet att inkludera och registrera enligt 
SVF Myeloproliferativ neoplasi (MPN) samt är remissmall skapad. I nuläget har sju 
patienter utretts enligt förloppet varav en registrerats med start första behandling, 
annan. Även överföring till den nationella databasen fungerar. 

 

• Planerar regionen att skicka PREM-enkäter till personer som inkluderats i 
vårdförloppet redan under 2022? 
 
Region Västmanland planerar att skicka PREM-enkäter även till de personer som 
inkluderats SVF Myeloproliferativ neoplasi. 

 

• Ser regionen några utmaningar med införandet av det nya vårdförloppet och hur 
avser man i så fall att lösa dessa? 
 
De utmaningar och synpunkter som framkommit är att MPN är en diagnos med få antal 
patienter i Region Västmanland och därmed utmaning att dessa inkluderas och kodas 
utifrån vårdförloppet. Upplevelsen är att det finns ett snabbt omhändertagande från 
remittent till behandlare för denna patientgrupp.  
Gällande PREM-enkäterna kommer denna diagnosgrupp att vara för liten för att kunna 
följa på diagnosnivå utan får i stället följas gruppnivå för ett visst antal diagnoser. 
 

6. PREM-enkäter 

Ett villkor för medelstilldelning 2022 är att regionerna skickar ut och använder PREM-enkäten i 

sin uppföljning av de standardiserade vårdförloppen. 
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• Har regionen börjat skicka ut PREM-enkäter för SVF 2022?  
 
Region Västmanland har skickat ut PREM-enkäter för SVF 2022. Inget uppehåll har 
gjorts gällande utskick av PREM-enkäter förutom en kort period i början av pandemin 
2020. 

• Hur planerar regionen att använda resultaten av PREM-enkäten i uppföljningen 
av vårdförloppen? 
 
Region Västmanland planerar att fortsätta att analysera PREM enkäten på övergripande 
sjukvårdsnivå. Respektive verksamhetsområde analyserar sin del. LPO-cancersjukdomar 
i Västmanland studerar och bearbetar resultaten. Patient-och anhörigrådet har tagit del 
av enkätresultatet och gemensamma diskussionen förs. De resultat som indikerar 
svaghet identifieras och uppdraget att analysera och vidta åtgärder ges till 
verksamheterna samt kontaktsjuksköterskorna.  Vid kontaktsjuksköterskemötena som 
sker 2–3 /termin är SVF och PREM-enkätens resultat ett stående diskussionsunderlag.  
I nuläget har Region Västmanland har i stort sett likartade resultat som riket, strax över. 
 

7. Särskilda insatser för urologin 

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

för patienter inom urologin? 

Vid föregående redovisning av arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överens-
kommelsen Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2021 kunde behovet 
att förbättra tillgängligheten för främst de urologiska förloppen identifieras. Sedan dess 
har följande förbättringar gjorts; 

✓ En gemensam urologisk - onkologisk mottagning, 1gång/vecka, för 
prostatacancerpatienterna har startats. Denna mottagning innebär att patienten får träffa 
både urologläkare och onkologläkare på ett och samma mottagningsbesök för att 
diskutera sina aktuella behandlingsalternativ. Därefter har patienten möjlighet att välja 
huruvida han vill ha urologisk dvs kirurgisk behandling (RALP) eller onkologisk 
behandling (strålning eller cytostatika). Detta har varit väldigt uppskattat av både patient 
och personal. 

 

✓ Möjligheten till fusionsbiopsier har utökats på urologmottagningen, från 1 dag/vecka till 
2–3 dagar/vecka. 

 

✓ Vid de situationer det är ett ökat inflöde av prostatacancerpatienter som ska genomgå 
RALP finns möjlighet till utökade operationsresurser med robotassisterad kirurgi utifrån 
den medicinska prioriteringen. Samarbetet mellan verksamheterna (kirurgi-, kvinno- och 
urologkliniken) som har behov av robotassisterad kirurgi har intensifierats det senaste 
året.  
 

✓ Som ett led att öka tillgängligheten för även de patienter som drabbats av SVF 
Urinblåsecancer, har antalet SVF-tider på urologmottagningen utökats samt att 
operationsresurserna gällande TUR-B (TransUretral Resektion-Blåsa) också har utökats. 
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✓ Det finns även en planerad ”SVF-pratmottagning” för de patienter som ska få sitt PAD-
besked. Tid är avsatt för kontaktsjuksköterska och urologläkare tillsammans att det är 
PAD-besked som är inplanerat och bokat.  

 

✓ Gällande SVF Urinblåsecancer har operationsresurserna utökats. 
 

✓ Kontinuerliga mötena med urolog, kontaktsjuksköterskor samt kodningsansvarig och 
SVF-samordnare för genomgång av statistiken gällande de olika SVF-förloppen som 
möjliggör att vi hela tiden ”skruvar på” vår schemaplanering och utveckling av 
verksamheten för att förbättra omhändertagandet för dessa patienter. Detta sker 
kontinuerligt. 

 

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. 
 

Satsningen har i huvudsakligen riktats som finansiellt stöd till anställning av 

kontaktsjuksköterskor samt utbildning för kontaktsjuksköterskor. En extra satsning har 

gjorts gällande kontaktsjuksköterskor som omhändertar patienter som drabbats av 

Bukspottkörtelcancer, Gallblåsecancer samt Levercancer och vårdas på vårdavdelning. 

Satsningen på Diagnostiskt centrum har fortsatt. 

 

9. Fortsatt nationellt arbete med SVF 

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

framöver. 

Hur kan gemensamma resurser bild och funktion samt patologi användas? 
 
Nationella utdata bör förbättras och tydliggöras.  
Regionen Västmanland har sedan tidigare år uppmärksammat att många SVF förlopp 
som startar behandling i annan region inte slutrapporteras. Vid jämförelse med 
regionens eget system för utdata, DUVA och statistik i Qlickview ses skillnaden i 
antal men då det inte finns möjlighet att se personnummer i Qlickview är det 
omöjligt att detektera vilka SVF som inte registreras. Vårdförloppet kan således inte 
följas hela vägen. 

 
En bättre samverkan behövs för att säkerställa ömsesidigheten vid överrapportering 
mellan regiongränserna. Som det är uppbyggt idag finns allt intresse hos den 
skickande regionen att säkerställa att förloppet kodas korrekt hos den mottagande 
regionen. Om registrering av koder missas hos mottagande region påverkar det bara 
inklusionen hos regionen där patienten är folkbokförd. 
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