
 



Regionalt cancercentrum sydösts redovisning av arbetet 

med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen 

Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022 

Inledning 

Detta är en sammanfattning från Regionalt cancercentrum (RCC) Sydöst. Bilagt finns även 

redovisningarna för respektive regioner som ingår i sydöstra sjukvårdsregionen, Region Jönköpings 

län (RJL), Region Kalmar län (RKL) och Region Östergötland (RÖ).  

Redovisningarna ska vara Socialstyrelsen till handa senast den 30 september 2022.  

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 (70 %) under första halvåret 2022 är en förutsättning för att få del av den andra 

utbetalningen av medel enligt överenskommelsen.  

Uppfyllelsen av inklusionsmålet har beräknats av RCC i samverkan efter ett uttag ur den nationella 

väntetidsdatabasen. Uttaget innehåller data för januari–juni 2022...  Socialstyrelsen har fått tillgång till 

samma data.  
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Sammanfattning från Regionalt cancercentrum sydöst 

1. Organisation 

RCC Sydöst har fortsatt arbetet med processamordnare tillika SVF-samordnare i respektive region. 

Dessa har en nära samverkan och möts varannan vecka.  

I Region Jönköpings län liksom i Region Kalmar län kvarstår organisationsstrukturer likt tidigare. 

Region Östergötland har under 2022, i den mån det gått under pågående pandemi, påbörjat arbetet 

med att formera en organisationsstruktur för samordning av SVF. Arbetet fortsätter och tar in det 

påbörjade arbetet med ackreditering till CCC.  

RCC sydöst tar fram resultatrapporter två gånger per år per process. Resultaten i dessa kommenteras 

av processledare. Under året 2022 har rapporterna kompletterats med resultat för de nationella SVF-

målen:  inklusionsmål och ledtidsmål. Tidigare innehöll dessa enbart data från kvalitetsregistren.  

Samtliga tre regioner har nätverk och kontaktpersoner för primärvården för att skapa stödstrukturer 

vid remittering till specialiserad vård.  

Inom sydöstra sjukvårdsregionen används e-remiss vid överflytt mellan de tre olika huvudmännen. 

Detta är ett moment som verksamheterna uppskattar mycket och som upplevs underlätta 

administrativa flöden och posthantering. För denna hantering finns en gemensam rutin framtagen, 

denna utgår från nationellt underlag för rapportering av så kallade koder.  

2. Inklusionen i SVF  

Samtliga tre regioner når för första halvåret 2022 Inklusionsmålet om att 70 procent av nya 

cancerfall inom aktuella diagnoser ska utredas via ett standardiserat vårdförlopp (inklusionsmålet). 

Det finns en variation mellan regionerna och SVF:erna, se redovisning för respektive region som 

biläggs denna sammanfattning.   

3. Ledtiderna i SVF  

Målet om att 80 procent av de patienter som startat behandling inom ett SVF ska gå igenom 

respektive vårdförlopp inom de ledtider som anges i de nationella SVF-beskrivningarna utmanar 

regionerna i sydöstra sjukvårdsområdet fortsatt.  

Det är angeläget att arbeta med förbättrade resultat. Ett förslag för att stimulera förbättringsarbeten 

från nationellt håll skulle kunna vara är att minska spridning inom respektive vårdförlopp, det vill 

säga fler rör sig mot stipulerade ledtider per förlopp. Det hjälper regionerna mycket att ha konkreta 

målsättningar, och erfarenheten från överenskommelsen för 2022 är att kravställan om 70 % i 

inklusionsmålet har haft effekt.  

Kan ett krav på minskad spridning i ledtider från välgrundad misstanke till behandlingsstart minska 

väntetid för de som väntat länge? Kan det ge spin-off-effekt att arbeta med att minska spridning i 

ledtider så att fler då når stipulerade ledtider?  

RCCs sydösts erfarenhet är att de tydliga kraven från överenskommelsen för 2022 om att nå 

inklusionsmålet (70 %) har varit ett stöd för regionerna i arbetet. Regionerna får ett viktigt stöd med 

tydliga och konkreta målsättningar utifrån nationella krav. Prestationskrav bör beaktas inför 

nästkommande överenskommelse även för ledtider. I kvartalsrapporter för ledtider som tas fram av 



RCC i samverkan finns ledtider fördelat mellan olika intervall, t.ex. hur många har väntat mellan 1-7 

dagar längre än angiven tid liksom hur många patienter har väntat länge inom respektive förlopp. 

Detta, att beskriva i olika grupperingar hur länge patienter har väntat längre än angiven ledtid, är ett 

mått som RCC sydöst tror kan motivera till förbättringsarbete. Förslagsvis skulle tydliga 

målsättningar under 2022 kunna vara att minska gruppen som väntat längre än 7 dagar över 

stipulerad ledtid. På så sätt kan det vara möjligt att minska spridning och få en mer jämlik väntan för 

invånare. RCC sydöst reflekterar även över skälen till de som väntat länge. För att fånga detta finns 

koder som är frivilliga att använda vilket leder till att används ibland, ibland inte. Möjligen skulle 

systemen i regionerna lära något utifrån att även koda orsak till lång väntan, för att det ska bli möjligt 

krävs att frågan ställs från nationellt håll och att denna kodning blir obligatorisk.   

4. Kvalitetssäkring av SVF-data under 2022 

RCCs processamordnare genomför tillsammans med processledare så kallade registreringsmöten. 

Dessa utgår från befintlig SVF-data som tas fram via väntetidsdatabasen för Signe. Respektive 

region har i uppgift att kommentera sina resultat och beskriva registreringsprocessen på hemmaplan. 

Dessa möten medför ett lärande mellan regionerna där de får inblick i att data finns och hur den 

skapas samt används i olika sammanhang.  

Vid variation identifieras olikheter och respektive region sätter in åtgärder för justering.  

5. Handlingsplan för införande av standardiserat vårdförlopp för MPN 

SVF-samordnarna i respektive region har från det att det standardiserade vårdförloppet för 

myeloproliferativ neoplasi, MPN, fastställdes den 11 januari 2022 arbetat med ett så kallat ordnat 

införande i respektive region. Det hela har utgått från en gemensam tidplan med gemensamma 

möten om anpassningar i strukturstöd i respektive region. Från och med 3 oktober är det möjligt att 

remittera patienter för SVF MPN i respektive region. Från årsskiftet 2022/2023 kan data exporteras 

till nationella väntetidsdatabasen samt till PREM-enkäten.  

6. PREM-enkäter 

Regionerna i sydöstra sjukvårdsregionen har under 2022 skickat ut PREM-enkäten för samtliga SVF. 

RCC sydöst tar fram PREM-resultat och redogör för RCC processledare Resultaten kommer även 

presenteras i de resultatrapporter som RCC sydöst tar fram. Vid flera av de regionala 

diagnosspecifika processmötena som hålls av RCCs processledare presenteras PREM-data. 

7. Särskilda insatser för urologin 

Under 2022 har RCC Sydöst fört en dialog med sjukvårdsregionala processledare för urologi samt 

verksamhetschefer för urologklinikerna (urologisektion/kirurgkliniken Region Kalmar Län). Under 

hösten 2022 påbörjas arbetet med att formera en nätverksstruktur för ett antal av de urologiska 

processerna, först ut är prostatacancer.   

Inom respektive region har ett antal förbättringsarbeten genomförts, se redovisning för respektive 

region som biläggs denna sammanfattning.   

8. Användning av SVF-medel under 2022 

Beskrivs i redovisning för respektive region som biläggs denna sammanfattning.   



9. Fortsatt nationellt arbete med SVF 

Huvudmännen för respektive region önskar få återkoppling på redovisning och förslag som samlas 

från respektive region. Detta i syfte att spegla vilka förslag som regionerna ger som leder till 

nationella satsningar? 

Att stimulera till förenklad administration genom t.ex. att samtliga regioner kan arbeta med e-remiss 

för överlämning mellan regioner upplevs ha underlättat mycket i sydöstra sjukvårdsregionen, 

framför allt kortat ledtid för informationsöverföring.  

Tidigare har sydöstra sjukvårdsregionen aviserat önskemål om nationella dialoger om SVF. Ett antal 

sådana har genomförts med regionernas ledningsstrukturer vilket varit uppskattat. Regionerna i 

sydöst lyfter att de önskar stöd via RCC i samverkan för gemensam tolkning av de koder som ska 

användas. Processledare och processamordnare vid RCC sydöst har genomfört så kallade 

sjukvårdsregionala registreringsmöten, där vårdadministratörer, läkare, sjuksköterskor med flera har 

deltagit. Respektive region har redogjort för sina SVF-resultat och registreringsrutiner som givit 

resultaten. Detta har lett till berikande samtal och ökad samsyn. Den nära dialogen har också varit 

ett steg i kvalitetssäkringsarbetet och medfört ökad förståelse och tillit till de resultat som 

presenteras, resultat och kan accepteras av alla i gruppen. Vid så kallade sjukvårdsregionala 

registreringsmöten för respektive SVF har det framkommit, vid ett flertal tillfällen, hur svårt det är 

med gemensam tolkning och tillämpning av koder trots bra kodningsvägledningar.  

För att komma nära varandra i tolkning behövs dessa mötesplatser för gemensam dialog, förslagsvis 

kan RCC i samverkan stimulera processledare för respektive SVF att sammankalla till gemensamma 

möten mellan processledare för samma SVF från respektive RCC. Denna typ av möte har 

processledare för hudmelanom vid RCC Sydöst kallat samman till (processledare hudmelanom, från 

samtliga RCC). Detta har varit mycket uppskattat bland deltagarna som skapat nya bekantskaper och 

enklare kontaktvägar. Här kan RCC i samverkan stimulera till att processledare för andra diagnoser 

också samlas och diskuterar t.ex. SVF och frågor om processutveckling i syfte att lära av varandra 

runt tolkning, registrering och goda arbetssätt.  

Diagnostiken är fortsatt ett områdes om utmanar på många sätt. RCC Sydöst önskar ett nationellt 

direktiv för redovisning av ledtider från beslut om t.ex. röntgenundersökning till svar i retur och 

tillgängligt för fortsatt utredning, patologisvar från provtagning vävnadsprov till svar tillgängligt för 

fortsatt utredning. Det är stora utmaningar att få fram likvärdig statistik för respektive region. Det 

skulle underlätta mycket i obligatoriska och tydligt definierade mätpunkter för att bättre kunna 

analysera processen med ingående delledtider t.ex. obligatorisk kodning av beslut om behandling till 

behandlingsstart. 

Uppdaterat kommunikationsmaterial som underlättar att nå ännu fler, beskrivningar av nyttan med 

SVF för vården, för invånare men också för organisationen.  
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Srinivas Uppugunduri  

Verksamhetschef  

Regionalt cancercentrum Sydöst 

 



Redovisningar som biläggs  

• Region Jönköpings läns redovisning av arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt 

överenskommelsen Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022 

• Region Kalmar läns redovisning av arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt 

överenskommelsen Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022 

• Region Östergötlands redovisning av arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt 

överenskommelsen Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022. 

• Sammanställning av målen för standardiserade vårdförlopp i Sydöstra sjukvårdsregionen  
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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.  

  



1. Organisation 

• Hur har SVF-organisationen fortsatt att fungera under 2022?  
 

• Region Jönköpings län (RJL) använder liknande organisationsmodell sedan 2019. 
Programområdesgruppen för cancersjukdomar, som funnits sedan införandeprojektet 
övergick i förvaltning, utvecklas vidare i det samordningsuppdrag som RJL har för 
standardiserade vårdförlopp. Nya mötesfora skapas och ett så kallat cancerråd bildas. 
Cancerrådet består av utsedda verksamhetschefer med mandat att fatta strategiska beslut. 
Cancerrådet kompletteras med ett Cancerforum. Cancerforum består av samtliga 
verksamhetschefer som har i sin verksamhet uppdrag som påverkar eller påverkas av 
området cancersjukdomar. Cancerforum blir en kanal för samverkan och 
informationsspridning. Cancerrådet träffas 2-3 gånger per termin medan Cancerforum 
hålls 2 gånger per termin.   

 

• Den administrativa modellen för registrering i det gemensamma IT-stödet för 
journalföring och datafångst ägs av sektionen e-hälsa på avdelningen Folkhälsa och 
sjukvård vid regionledningskontoret. Vid behov av justering eller anpassning av modellen 
initieras detta av processamordnare i programområdesgruppen för cancersjukdomar. 
Uppdatering sker i samråd med verksamhetsrepresentanter och stödresurser med ansvar 
för till exempel IT-stöd, data och analys samt det regionala kunskapsstödet Fakta1.  

•  
Respektive verksamhet har funktionsansvariga för SVF samt utsedda personer som 
arbetar med registrering och utdata. Resultaten redovisas per SVF i en dataöversikt, så 
kallad dashboard. Den är tillgänglig för alla som har tillgång till uppföljnings- och 
analysprogrammet Diver för intern data. Det finns även rapporter med mer detaljerat 
innehåll per patient och vårdförlopp. Dessa är tillgängliga för särskilt utsedda personer 
per verksamhet vilket möjliggör kvalitetssäkring av registreringsprocessen. Uppföljning av 
SVF görs återkommande via RJLs ledningssystem.  

 
Hur fungerar samarbetet mellan primärvård och specialiserad vård?  
 

• Respektive SVF har ett så kallat Faktadokument. Fakta är Region Jönköpings läns kliniska 
kunskapsstöd. Detta är framtaget av respektive Faktagrupp som består av 
samverkanspartner från primärvård och specialistvård och beskriver ansvarsfördelning 
per vårdgivare och vårdnivå. Arbetssättet med Fakta är väl förankrat sedan långt före SVF 
och fungerar väl. Region Jönköpings län fångar i interna data att cirka 70 % av startade 
SVF-utredningar initieras via SVF-remiss.  

Kommentar: Remitterande enheter som använder SVF-remiss fördelas mellan primärvård ~55 % och 
specialistvård ~15 %, resterande andel identifieras antingen via annan så kallad vårdbegäran eller 
klassificeras om under utredning eller behandling för andra åkommor.  
 
Hur fungerar samarbetet med andra regioner? 
Har rutinerna för registrering och remissrutiner för SVF-patienter som skickas till andra 
regioner förändrats under 2022?  
 

• Nej, rutinen är samma som tidigare och följer nationellt rutin. Regionöverskridande 
avstämningsmöten genomförs inom sydöstra sjukvårdsregionen men även med aktörer 
från andra regioner.  

 
1 Fakta = regionalt kliniskt kunskapsstöd för remittenter  



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

 

• Nej, rutinen samma som tidigare och utgår från nationellt framtagen sådan.  
 

Finns förslag på åtgärder som skulle förbättra handläggning eller registrering av patienter som 
remitteras över regiongränserna? 
 

• Införandet av e-remiss har underlättat kommunikationen mellan regioner inom sydöstra 
sjukvårdsregionen. Dock registreras remisserna fortsatt i olika journalsystem. Ett 
gemensamt journalsystem eller IT-stöd, som kan möjliggöra direktkommunikation som 
interageras i journalsystemet, skulle underlätta hantering och kvalitetssäkring av 
registreringsprocessen.  
Det system för e-remiss som används i sydöstra sjukvårdsregionen saknar möjlighet att 
skapa anpassade obligatoriska fält som kan stödja SVF-hantering. Ett gemensamt IT-stöd 
för e-remiss med mallar, som kan anpassas efter och hantera obligatoriska 
informationsmängder som stödjer SVF-hantering, skulle underlätta administration och 
kvalitativ registrering avsevärt samt sannolikt också påverka ledtider som uppstår vid till 
exempel traditionell postgång.  

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). 

 

• Resultat för Region Jönköpings län: 105 %.  
 
Kommentar: Modellen som tillämpas inom RJL bygger på att särskild SVF-remiss skapats i journalsystemet. 
Strukturen i denna utgår från nationella SVF-beskrivningar innehållande kriterium för standardiserad 
utredning. I RJL finns sedan tiden innan SVF kliniska kunskapsstöd ”Fakta”, i och med införandet av 
SVF har Faktadokument skapats utifrån så kallade alarmsymtomen, dessa synkroniserade med nämnda 
remissmallar blir ett gott stöd för remittenter.   
Det finns vissa SVF som ses ha så kallade ”vida trattar” för inklusion vilket medför att de invånare som har 
angivna symtom (ibland vaga) bör utredas enligt nationell standard (SVF) i enlighet med de nationella 
beskrivningarna i syfte att tidigt identifiera allvarlig sjukdom. Ovannämnda modell som används i RJL har 
som syfte att stödja invånare och kliniker att utifrån vissa symtom tillsammans med läkarbedömning vägleda 
till en standardiserad utredning. En andel av de som utreds går till vad som inom SVF benämns 
behandlingsstart innan diagnos har verifierats. Vilket kan leda till att fler kodas som behandlingsstart än vad 
som faktiskt diagnostiseras med cancer efter till exempel PAD-svar från kirurgiskt ingrepp (behandlingsstart). 
Formeln som tillämpas vid beräkning av inklusionsmålet är: Antal som utreds fram till 
behandlingsstart/antal faktiska invånare som canceranmälts till nationella cancerregistret. Detta kan ge falskt 
hög inklusion, vilket kan vara ett skäl till att RJL har en hög inklusion. 
  
Vilka diagnoser ligger under inklusionsmålet?  
Hur arbetar ni för att förbättra inklusionen i dessa diagnoser?  
 

• Fem SVF i RJL når ej inklusionsmålet första halvåret 2022, se tabell nedan.   



 
- Akut leukemi – 10 %. Verksamhetschefer för aktuella tre medicinkliniker 

menar i samtal att registreringsrutinerna är bristfälliga. Verksamhetscheferna tar 
ansvar för att arbeta vidare med frågan inom respektive verksamhet.   

- Hjärntumörer – 64 %. En liten diagnosgrupp vilket gör att normalvariation, 
små förändringar i ental, kan ge effekten att 70 % målet inte nås. Ytterligare en 
patient hade lett till att målnivån nåtts.   

- Livmoderhalscancer – 55 %. En liten diagnosgrupp vilket gör att 
normalvariation, små förändringar i ental, kan ge effekten att 70 % målet inte 
nås. Ytterligare två patienter hade lett till att målnivån nåtts.   

- Skelett- och mjukdelssarkom – 0 %. Interna data i RJL visar att fyra patienter 
remitterats till under första halvåret 2022. Sakomcenter i region Östergötland 
undersöker processen för SVF-registrering för denna diagnosgrupp särskilt 
registrering Mottagen från annan region.  

- Sköldkörtelcancer – 50 % - En liten diagnosgrupp vilket gör att 
normalvariation, små förändringar i ental, kan ge effekten att 70 % målet inte 
nås. Detta tillsammans med att sköldkörtelcancer kan vara så kallade fynd ”en 
passant” vid utredning på annan misstanke gör att dessa ej SVF-registreras. 
Ytterligare två patienter hade lett till att målnivån nåtts.   

 

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

• I syfte att öka kunskap och förståelse för SVF genomförs gemensamma 
registreringsmöten med nyckelfunktioner i respektive region (vårdadministratörer, 
processledare, läkare eller motsvarande). Under dessa möten redogör respektive region 
för rådande arbetssätt och rutiner. Utbyte mellan regioner uppstår, styrkor och 
utmaningar identifieras varpå åtgärder initieras.  
 

• Regionernas SVF-samordnare genomför gemensamma valideringsmöten för varpå 
brister uppmärksammas och åtgärdas.  

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? 

 

• Under pandemin har vård som kunnat anstå fått stå tillbaka för den prioriterade 
cancervården. Detta gäller även sommartid. Dock har sjukdom och resursbrist lett till att 
RJL behövt prioritera mellan olika cancerdiagnoser utifrån medicinska indikationer vilket 
ytterligare påverkat möjlighet att uppnå ledtidsmålet. Detta ökade tryck på vården har 
även medfört att det varit utmanande att genomföra förbättringsarbeten.  
 

• I samtal med patologins verksamhetschef framkommer att den diagnostiska processen 
fortsatt är en trång sektor i RJL. Stora svårigheter i att rekrytera färdiga patologer gör att 
egen utbildning via ST i dagsläget är den enda vägen till att öka antalet patologer. 
Patologer har sedan januari 2022 arbetat extra övertid för att minska på köer, oavsett 
SVF eller annan prioritering. Detta har medfört att ett antal ledtider kunna kortas även 
om stipulerade tider inte nås fullt ut. Ett arbete med att öka transparens gällande ledtider 



pågår, och ett antal riktade kundmöten mellan patologavdelning och patientnära 
verksamheten har hållits.  
 
Patologen har inlett förbättringsarbete om så kallade garantitider tillsammans med 
urologkliniken för diagnostik för patientnära verksamhet ska kunna lämna Tid i handen 
till patient och närstående. Med garantitid avses i detta fall förväntad ”leveranstid” från 
provtagningsdatum till PAD-svar signerat av patolog och tillgängligt för patientens 
fortsatta vård. 
 
Det är värt att uppmärksamma, och ett observandum för framtiden, att det under det 
senaste året varit svårt att rekrytera kompetens även för de laborativa delarna inom 
patologin, framför allt biomedicinska analytiker.   

 

• Det finns ett ökat behov av skopiverksamhet. De tre sjukhuset i RJL har sedan en tid 
tillbaka en gemensam bevakningslista för skopi. Den största utmaningen handlar om 
lokaler. Flera verksamheter delar på samma undersökningsrum. Det pågår ett arbete för 
att lösa ut denna fråga.  
 

• Det finns även utmaningar med ledtiderna för de diagnosgrupper som flyttas till annan 
region. Exempelvis kan nämnas att mottagande region saknar vårdplatser och 
sjuksköterskor vilket medför att, även om utredning är klar i RJL, får patient vänta på 
behandlingsstart.  
 

Beskriv övrigt förbättringsarbete i syfte att korta ledtiderna.  

 

• SVF är prioriterad vård. RJL arbetar sedan en tid tillbaka med att införa kapacitets- och 
produktionsstyrning (KPS). Fokus i detta arbete är elektiva vårdflöden (vård som kan 
anstå) vilket SVF alltid går före. På sikt är ambitionen att arbetet med KPS gör att 
systemet och processerna påverkas i takt och tempo så att elektiv vård inte riskerar att 
trängas undan.   
 

• Inom sydöstra sjukvårdsregionen pågår ett samarbete runt kirurgi inom 
kvinnosjukvården. Region Jönköpings län utför operationer åt Region Östergötland, där 
väntetiderna är längre. Det frigör utrymme i Region Östergötland som kan användas till 
SVF. Samarbetet med Region Östergötland har fungerat väl - ett arbetssätt att fortsätta 
med och vid behov utöka. 
 

• För att kunna diskutera ledtid gemensamt behöver data vara transparent och tillgänglig så 
att bilder kunna delas, bilder som baseras på fakta. En viktig delprocess som påverkar 
beslut inom cancersjukdomar är diagnostiken. Här har RJL utmaningar i att med enkelhet 
kunna nå och använda data. Utmaningen för jämförelse av data delas med övriga regioner 
i sydöstra sjukvårdsregionen. Därför har RCC Sydöst initierat ett arbete med att kartlägga 
vari svårigheterna består. Detta är redovisat för kunskapsrådet fdör kirurgi och cancer i 
sydöstra sjukvårdsområdet vilket lett till att hälso- och sjukvårdsdirektörerna nu är 
initieradei  frågan vilket är nödvändigt för att kunna ta nästa steg.  
 

• Hudmelanomprocessen har börjat arbeta aktivt med att identifiera brister och avvikelser 
vilka diskuteras kontinuerligt i processgrupp. I processgruppen ingår primärvård, 
hudklinik, kirurgklinik, öron-näsa-halsklinik. Detta har lett till ett flertal små 
förbättringsarbeten inom processen, bland ses en positiv utveckling sedan 2020 inom 



ÖNH-kliniken som når inklusionsmålet och har ledtidsresultat på strax över 60 % både 
2021 liksom första halvåret, 2022. 
 

• Sedan slutet av januari 2022 har behandlingsdelen av lungcancer har överförts från 
medicinklinik till onkologkliniken. Det ses en försämring i ledtider för SVF lungcancer i 
Region Jönköpings län liksom nationellt. Förväntan är att ledtider förbättras i och med 
den strukturella förändringen. Dock har organisationsförändringen medfört förändrade 
arbetssätt med nya rutiner vid start av behandling vilket kräver en ”inkörningsperiod”.  
Samarbetet runt organisationsförändringen har fungerat bra och att de möjliga problem 
med ledtider som eventuellt skulle kunna kopplas till överföring av patient mellan två 
kliniker kan förhoppningsvis överbryggas i och med denna förändring. 
 

• RJL har kunnat öka antal tider för CT-undersökning vilket uttrycks som positivt särskilt 
inom SVF-lungcancer samt för hemaotologiska SVF som får ett gott stöd för CT-ledda 
punktioner.  
 

• Hematologen arbetar för att skapa så skallat early-warning-system och i överenskommelse 
med patologen finns ambitionen att hematolog läggs till som svarsmottagare i PAD-svaret 
vid lymfkörtelextirpationer, i de fall detta inte går (t.ex. initial misstanke om lymfom saknas) 
flaggar patologkliniken nyupptäckta lymfom fall till hematologen.  
 

4. Kvalitetssäkring av SVF-data under 2022 

Vilket kvalitetssäkringsarbete av SVF-data pågår eller är planerat i regionen? 
 
Gemensamma registreringsmöten sker mellan nyckelfunktioner i respektive region 
(vårdadministratörer, processledare, läkare motsvarande). Respektive region redogör för 
rådande arbetssätt och rutiner. Styrkor och utmaningar identifieras varpå åtgärder initieras.  
SVF-samordnare från respektive region genomför gemensamma valideringsmöten varpå 
brister uppmärksammas och åtgärdas.  
 
Vilket stöd önskar regionen från RCC i kvalitetssäkringsarbetet? 
 

• Material som möjliggör kommunikation för ökad förståelse:  
- om att data används, därvid vikten av korrekt registrering för valida data i pålitlig 

registreringsprocess 
- för att möjliggöra ökad acceptans för SVF som företeelse  

 
Exempel: det finns en längre tradition i vården att använda kvalitetsregisterdata än SVF-data. SVF mäter 
alla patienters utredning (inte bara de som får cancerdiagnos), andra variabler än kvalitetsregistret, detta leder 
till att det är svårt för vårdpersonal att förstå, känna igen och känna tillit till redovisad SVF-data. SVF-
data mäter en del av patientens vårdförlopp, från välgrundad misstanke till avslut på standardiserad utredning 
då patient får besked om resultat (avslutas innan behandlingsstart) eller går till behandlingsstart. Patientens 
vårdförlopp fortsätter längre än så varför en del ser det svårt att finna värde i att fånga enbart delmängd av 
vårdförloppet medan andra vill ha fler delledtider.   
 

• Det som mäts obligatoriskt i SVF är två mätpunkter (VGM – avslut/behandlingsstart). För 
att förstå vårdförloppet och identifiera flaskhalsar krävs ett antal delledtider som är svåra 
att fånga när rapportering av dessa inte sker obligatoriskt och likvärdigt i landet. Det är 



önskvärt att även definiera ett antal delledtider och att dessa kan redovisas transparent och 
tillgängligt.   

 

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? 

   

• Från oktober 2022, gemensam tidplan inom sydöstra sjukvårdsregionen.  
 

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

under 2022?  

• Ja.  
 

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

att lösa dessa?  

 

• Medicinskt ledningsansvarig flaggar för att det i och med införandet av MPN finns en risk 
för undanträngningseffekt av andra, kanske mer akuta, hematologiska SVF med särskild 
koppling till hård belastning inom patologin. Dialog förs med RJLs patologavdelning.   

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, samtliga regioner i sydöstra sjukvårdsregionen skickare PREM för samtliga förlopp.  
 

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

 

• RCC sydöst tar fram PREM-resultat och redogör för RCCs processledare vid 
processledarmöten samt under så kallade stödteamsmöten som hålls med bland annat 
processamordnare, statistiker och verksamhetsutvecklare vid RCCs kansli. Resultaten 
kommer även att presenteras i de resultatrapporter som RCC sydöst tar fram vilka även 
kommenteras av RCCs processledare.  
På flertalet av de sjukvårdsregionala diagnosprocessmöten som hålls av de regionala 
processledarna presenteras PREM-data.  
Tidigare har RJLs SVF-samordnare redogjort för data vid uppföljningsmöten per SVF 
tillsammans med SVF-ansvariga. Under senaste perioden har det tyvärr varit svårt att 
genomföra dessa möten på grund av pandemin.   



7. Särskilda insatser för urologin 

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

inom urologin?  

I samtal med verksamhetschef vid urologkliniken fångas att: Urologiprocesserna i RJL är 

länsgemensamma och genomarbetade. Det finns en känslighet i systemet som gör att det vid 

resursbrist i något steg får konsekvenser för vårdförloppen. 

Kontinuerliga förbättringsarbeten genomförs.  

• Dialoger om kunskapsstöd Fakta inklusive standardiserad remiss från primärvård till 
radiologen och urologklinik 

• Urologkliniken har en koordinator som samordnar att patienten snabbt genomför röntgen 
och cystoskopi. 

• Operationskoordinator som håller operationstider varje vecka för snabbt 
omhändertagande. 

• E-remiss för regional multidisciplinär konferens (MDK).  

• För att snabba upp flödet arbetar man med att kunna skicka digitala glas till patologen i 
Linköping inför MDK. 

• God kommunikation och aktiva överlämningar vid övertag i samband med cystektomi via 
kontaktsköterskor. Ett samarbete runt nationell och digital Min vårdplan har förfinat den 
aktiva överlämningen mellan regionerna inom SÖSR.  

• Vårdadministration kvalitetssäkrar korrekt dokumentation och registrering i 
journalsystemet genom rapporter tillgängliga i realtid. Dokumentation blir till data i realtid. 

• Särskilt har SVF peniscancer diskuterats. Denna är nivåstrukturerad och ställer andra 
kontaktvägar för optimal koordinering vid MDK och överflytt mellan regioner. Foton som 
komplement till remiss skickas nu digitalt till nationella peniscancer MDK. 

• Sedan en tid tillbaka strävar urologkliniken att arbeta enligt konceptet Tid i handen mellan 
varje steg. Initialt är detta ett samarbete med patolog om garantitid för PAD-svar vilket ger 
en stabilitet i planeringsarbetet för varje patient. Konceptet Tid i handen har varit den 
senaste framgångsfaktorn men förutsätter att alla steg klarar sina uppdrag i tid.  

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. 

 

RJL använder medlen huvudsakligen till: 

• övergripande samordning och projektledning, till exempel resurser och aktiviteter för SVF-
samordning. 

• cancerrehabilitering och till övergripande programområdesgrupp för området 
cancersjukdomar. 

• för utveckling av processorienterat arbetssätt inom området cancersjukdomar.  

• projektsjuksköterska prostatacancer vid regionens centrum för diagnostisk av 
prostatacancer.  

• ökade kostnader för diagnostik, främst radiologi och patologi. 

9. Fortsatt nationellt arbete med SVF 

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



Det finns ett värde i att få en återkoppling på tidigare inlämnade rapport både för respektive 

region och en sammanställning av samtliga inlämnade förbättringsförslag och vilka åtgärder 

som är vidtagna utifrån dessa, har några varit värdefulla för det nationella arbetet, vad och hur 

i så fall?  

Stimulera lärande och gemensamma dialoger/samtal – mellan samtliga regioner i Sverige.  

Översyn, uppdatering av SVF-beskrivningar och kodningsvägledningar 

• Fortsätt med översyn och utvärdering av kriterium för framtagna SVF. Hela tiden föds ny  

• kunskap. 

• Går det att öka tydligheten i kodningsvägledningar och komplettera med definitioner för 
att minska variation i tolkning och tillämpning? Till exempel för lungcancer finns en 
variation i hur koder tillämpas inom sydöstra sjukvårdsregionen. Processgrupp i sydöstra 
sjukvårdsregionen efterlyser möjlighet att avsluta lungcancer med kod för exspektans i det 
fall förnyad röntgenundersökning behövs om till exempel tre månader. I nuläget finns tre 
olika tillämpningar och vilken är rätt? Generella kodningsvägledningar tenderar till olika 
tolkning utifrån förförståelse och situation hos den som fattar beslut och sedan den som 
registrerar. Nationella forum för gemensam utvärdering av kodningsvägledningar och 
dialog kan förbättra stöddokumenten – dessa dokument har varit en bra start, är det dags 
för 2.0?  

Data/visualisering 

• Skapa möjlighet att fånga och dela data utöver Inklusionsmål och Ledtidsmål, ökad 
transparens mellan regioner för att kunna hjälpas åt med till exempel Diagnostik.  

• Standardiserade mallar för svar på patologi och röntgen – verksamheterna upplever att 
det kan vara svårt att tolka vissa svar.  

Kompetens 

• I RJL signalerar patologin behov av att nationellt tillgodose behovet av patologer för 
diagnostik. Det finns även signaler om att biomedicinska analytiker börjar bli en bristvara.  
Stimulera till ökad samverkan med till exempel gemensam rekrytering och 
kompetensutveckling för att minska konkurrenssituation mellan regioner.  

• Fortsatt arbeta för nationell samordning av dyr diagnostik, till exempel NGS, så att den 
blir tillgänglig för alla regioner på ett kostnadseffektivt sätt.  

• Det är fortsatt viktigt att arbeta med att tillgodose kompetens och resurser inom samtliga  
områden samt olika professioner. T.ex. nämns lungläkare, kompetens som genomföra 
skopier av olika slag vilket påverkar olika SVF:er. I RJL nämns detta särskilt inom 
områden för lungcancer och tjock- och ändtarmscancer.     

 

Kommunikativa utmaningar kring SVF 

• Uppdaterat nationellt kommunikationsmaterial för att öka förståelse för SVF som 
fenomen, viktigt att arbeta med acceptans för SVF jämfört kvalitetsregister.  

• Fortsätt kommunicera om nyttan med SVF, dess mål och syfte för att nå ökad följsamhet 
till SVF-beskrivningar för att stärka intresset för resultat bland professionerna och 
verksamheter.  

• Synliggöra koppling mellan SVF och PSVF så det inte blir parallella spår och upplevs 
spretigt i regionerna, för medarbetarna. Det finns synergieffekter mellan dessa båda 
fenomen, vad kan göras lika – belys det! 

• Fortsätt synliggöra behov och värde av tidig rehabilitering utifrån patientens egen 
behovsskattning. 



• Fortsätt sätta ljust på behovet av aktiva överlämningar som bidrar till bättre 
informationsutbyte- Detta möjliggör bättre stöd till patient och vårdpersonal oavsett 
region eller IT-stöd.  

 
Strukturellt stöd 

• Nationellt stöd för gemensam IT-stöd för e-remiss. Detta skulle underlätta 
administrationen avsevärt när patienter flyttas över mellan regioner. 

• Översikter i matriser över samtliga SVF, publicerade och tillgängliga via webb. 

• Nationell satsning för sammanställning och transparent och tillgängliga rapporter av olika 
ledtider för röntgen liksom patologi per SVF. Styrkan med en gemensam matris/källa är 
att den kan uppdateras centralt och kommuniceras till samtliga regioner vilket ger 
tidsvinst när regioner ska skapa interna rapporter för utvärdering och uppföljning. Här 
krävs noggrannhet för validitet, risk för felkällor när flera regioner gör egna 
sammanställningar. Summa summarum underlättar sådana översikter skapandet av 
regionspecifika rapporter, ger en ökad jämförbarhet genom hela vårdförloppet.  

• Finns det ett värde av att för vissa diagnosgrupper att även inkludera mätpunkt från 
misstanke till välgrundad misstanke – det vill säga patienternas väntan från att utredning 
påbörjas? 
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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.  

  



1. Organisation 

• Hur har SVF-organisationen fortsatt att fungera under 2022?  

Den SVF-organisation som Region Kalmar län upprättade 2019 fungerar som tidigare. 

Grupperingarna SVF-samverkan och SVF-stödteam utgör grunden för SVF-arbetet. SVF-

samverkan har sin organisatoriska tillhörighet hos Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, med 

samverkan och deltagande över förvaltningsgränserna, mot IT-utdata, IT-vårdsystem, 

primärvårdsförvaltningen och kommunikation. 

SVF-stödteam har fortsatt sitt arbete med justeringar i remissmallar, canceröversikt samt 

validering av data. Stödteamet finns också som stöd för verksamheterna vid uppföljning och 

granskning av registreringar och utdata. 

Respektive verksamhet har SVF-ansvariga utsedda per vårdförlopp. Dessa personer har ansvar 

för registrering och validering av utdata.  

Arbetet leds och samordnas av en cancersamordnare, med delat uppdrag i in RCC sydöst, där 

som processamordnare. 

 

• Hur fungerar samarbetet mellan primärvård och specialiserad vård?  

Det finns ett välfungerande samarbete med primärvård och specialiserad vård. Primärvården 

är delaktig i arbete med SVF i och med sin representation i grupperingen SVF-samverkan, där 

det ständigt pågår dialogutbyte. Primärvården har tagit fram flödesscheman som beskriver 

ingången i respektive vårdförlopp, dessa revideras fortlöpande efter behov, och i alla 

uppföljningsmöten med respektive vårdförlopp finns primärvården representerade som en del 

i att förbättra arbetet med SVF cancer. 

 

• Hur fungerar samarbetet med andra regioner? 
Det finns ett välfungerande samarbete inom sydöstra sjukvårdsregionen med SVF-samordnare 
som regelbundet analyserar, validerar och utbildar verksamheterna i SVF-arbetet 
- Har rutinerna för registrering och remissrutiner för SVF-patienter som skickas till 

andra regioner förändrats under 2022?  
Nej, rutinen är densamma som tidigare och utgår från nationellt framtagen sådan.  
En standardiserad remissmall är gemensamt framtagen i sydöstra sjukvårdsregionen. 
Remissmallen innehåller obligatoriska fält med uppgifter enligt nationell rutin för överflytt 
till annan region.  
Inom SÖSR har e-remiss breddinförts. Även denna innehåller obligatoriska uppgifter 
enligt ovan nämnda remissmall. E-remiss kan endast användas mellan regioner i 
sydöstra sjukvårdsregionen.  
Kod 90 registreras i journal i samband med att patienten överflyttas. Region Kalmar 
län registrerar informationen med fasta val vid dokumentation i canceröversikten. I 
stort sett alla överflyttningar, men några undantag, görs till Region Östergötland. 
 

- Har registrering och remissrutiner för SVF-patienter som tas emot från andra 
regioner förändrats under 2022?  
Nej, rutinen är densamma som tidigare och utgår från nationellt framtagen sådan. 
 

- Finns förslag på åtgärder som skulle förbättra handläggning eller registrering av 
patienter som remitteras över regiongränserna? 



Införandet av e-remiss har underlättat kommunikationen mellan regioner inom sydöstra 
sjukvårdsregionen dock registreras remissen i olika journalsystem. Ett gemensamt 
journalsystem eller journalsystem som kan kommunicera/interagera med varandra skulle 
underlätta hantering och kvalitetssäkra registreringsprocessen.  

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). 
Inklusionen som helhet för Region Kalmar län jan-juni 22 ligger på 83 % 
 

• Vilka diagnoser ligger under inklusionsmålet? 
 

SVF som ligger under 
inklusionsmålet 

Förväntat antal 
patienter (6 
månader) utifrån 
nationellt 
beräkningsunderlag 

Antal 
inrapporterade 
i SIGNE jan-
juni 22 
 

Andel i 
procent 

Sköldkörtelcancer 4 0 0 

Testikelcancer 5 0 0 

Vulvacancer 2 0 0 

Akut leukemi 7 2 29 

Lymfom och KLL 38 12 32 

Buksarkom 6 3 50 

Myelom 12 6 50 

Peniscancer 2 1 50 

Tjock- och ändtarmscancer 100 66 66 

Huvud- och halscancer 24 16 67 

Cancer i urinblåsa och urinvägar 62 43 69 

    

    

 

• Hur arbetar ni för att förbättra inklusionen i dessa diagnoser? 
Sköldkörtelcancer, testikelcancer, vulvacancer, och peniscancer är små diagnosgrupp med lågt 
förväntat antal, där små förändringar i antal ger stor effekt på andel i inklusion. Registrerings- 
och valideringsmöte sker regelbundet mellan läkare, sjuksköterskor och vårdadministratörer på 
respektive klinik. 
För tjock- och ändtarmscancer, huvud-halscancer och cancer i urinblåsa och urinvägar är det 
fåtal patienter som saknas för att inklusionsmålet ska nås.  
Inom de hematologiska förloppen bedöms det vara brister i registreringsrutiner som orsak till 
den låga inklusionen. Länsgemensamma registreringsmöten har skett för att tydliggöra 
registreringsrutiner, lathundar och arbetsrutiner har tagits fram för att säkerställa processen. 
Fortsatt arbete pågår.  
 
Arbetar ni med ytterligare åtgärder för att förbättra inklusionen i regionen som helhet 
– hur?  
I syfte att öka kunskap och förståelse för SVF genomförs gemensamma registreringsmöten 
med nyckelfunktioner i respektive region (vårdadministratörer, processledare, läkare 



motsvarande). Under dessa möten redogör respektive region för rådande arbetssätt och 
rutiner. Utbyte mellan regioner uppstår, styrkor och utmaningar identifieras varpå åtgärder 
initieras.  
SVF-samordnare från respektive region genomför regionspecifika och gemensamma 
valideringsmöten varpå brister uppmärksammas och åtgärdas.  
  
 

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? 

 

Patologin involveras i samtliga SVF och för de analyser som görs inom den egna regionen 
identifieras inte generellt patologin som någon flaskhals. Dock blir ofta patologin en flaskhals i 
de vårdförlopp där preparaten analyseras i andra regioner. RCC sydöst har gett uppdrag till en 
gemensam arbetsgrupp att kartlägga nuläge och sammanställa ledtidsdata för gemensam analys 
av patologi i hela sydöstra regionen. Kartläggningen visar att det är en utmaning att få fram 
ledtidsdata på ett systematiskt och jämförbart sätt. Intentionen är att göra liknande 
kartläggning och sammanställning för ledtiderna inom radiologi. 
 
I Region Kalmar län är radiologin en stor utmaning då det ökade behovet av radiologiska 
undersökningar med avancerad teknik, t.ex. PET-CT och MR, medför att fler resurser behövs 
för att kunna möta det ökade behovet. Det gäller både utrustning och personal. Gällande 
PET-CT görs detta enbart i Linköping. En långsiktig plan för införandet av PET-CT i Region 
Kalmar län har tagits fram. Målet är en PET-CT verksamhet inom regionen till 2026. Arbete 
för fortsatt utbyggnad av MR-kapaciteten i länet pågår också. 
 
Multidisciplinära konferenser (MDK) är en resurstung och viktig del som påverkar 
patientens behandling men också ledtid. Det är flera utredningar ska vara klara 
för att kvalitativ bedömning ska kunna ske och det krävs ofta en komplex samordning 
vilket kan medföra begränsning i antal patienter som kan diskuteras och MDK riskerar 
därmed att bli en flaskhals.  

 

 
 

 

Urologin är ett område i Region Kalmar län med stora utmaningar. Främst på grund av stora 

volymer och brist på resurser. Under 2022 har de urologiska klinikerna i Region Kalmar län 

påbörjat samverkan över klinikgränser med veckoavstämningar runt väntelistor och 

prioritering av patienter mellan klinikerna i syfte att öka tillgängligheten och minska antalet 

dagar till behandlingsstart. Urologin har också inlett ett förbättringsarbete gällande att lämna 

tid i handen till patienten för PAD-svar redan vid provtagningstillfället. Detta görs i samarbete 

med patologen som ger en garantitid, d.v.s. förväntad leveranstid från provtagningsdatum till 

PAD-svar.  



Flödet för prostatacancerprocessen har förbättrats då patienter som remitteras till urologen 

enligt SVF numera direkt remitteras till radiologiska kliniken för undersökning med 

magnetkamera av prostata. 

Det finns särskilda organisatoriska utmaningar i samband med överflyttning mellan 

kliniker/regioner som behöver överbryggas. Patientens process har inte samma logik som 

verksamheternas gränser vilket medför krav på ständig samverkan och kommunikation. 

Särskilt viktigt för processer med nivåstrukturerad behandlingsstart, behov av nationella 

kommunikationsvägar. I övergångarna mellan kliniker och regioner ser vi fördröjningar – 

processerna behöver kunna koordineras tightare genom hela vårdförloppet.  

RCCs regionala processledare uppmuntras till att bygga lokala processgrupper som spänner 
över de olika faserna av patientens vårdförlopp. Detta för att underlätta arbetet med att 
förbättra och utöka samarbetet. RCC sydöst anordnar processledarmöten fyra gånger per år 
där processkunskap och processutveckling är en stående punkt. Det innefattar bl.a. 
processförståelse, mål och mätetal samt ledarskapsutbildning 
 

Sjuksköterskebristen är ett generellt problem som påverkar alla verksamheter men gör främst 

avtryck inom anestesi och operation  

 
 

• Beskriv övrigt förbättringsarbete i syfte att korta ledtiderna.  
 

I Region Kalmar län pågår ett länsgemensamt arbete i förvaltning inom tillgänglighetsarbetet 

med en gemensam horisontell fördelning av operationsutrymme med syfte att prioritera rätt 

patient. I arbetet ingår att hitta former för samordnad operationsplanering, säkerställa effektiva 

processer, förbättra tillgänglighet, minska ledtiderna och effektivisera resursutnyttjandet på 

sjukhusens operationsavdelningar. I arbetet med gemensam operationsplanering överlägger 

verksamheterna inom gynekologi, kirurgi, ortopedi och urologi hur man kan ta emot patienter 

från varandra och utnyttja möjligt operationsutrymme på Oskarshamns sjukhus. 

För att ta reda på vilka arbetssätt som kan utvecklas och samordnas vid länets 

operationscentraler har arbetsgruppen låtit all personal som är med vid operationer svara på 

en enkät. Svaren har lett fram till flera goda förslag på åtgärder som nu ligger till grund för 

fortsatt arbete.  

De gynekologiska vårdförloppen har tydliggjort koordinatorsrollen inom SVF i syfte att 

uppmärksamma och styra patientens flöde med mål om kortare ledtider. Detta är särskilt 

viktigt när patienterna rör sig över regiongränserna. 

Lungmottagningarna har utökat sina SVF-tider för att skynda på första besök till specialist. 

4. Kvalitetssäkring av SVF-data under 2022 

Vilket kvalitetssäkringsarbete av SVF-data pågår eller är planerat i regionen? 
 
Gemensamma registreringsmöten sker mellan nyckelfunktioner i respektive region samt 
personer (vårdadministratörer, processledare, läkare motsvarande). Respektive region redogör 
för rådande arbetssätt och rutiner. Styrkor och utmaningar identifieras varpå åtgärder initieras.  
SVF-samordnare från respektive region genomför gemensamma valideringsmöten varpå 
brister uppmärksammas och åtgärdas.  



 
Vilket stöd önskar regionen från RCC i kvalitetssäkringsarbetet? 
 
Material som möjliggör kommunikation för ökad förståelse och acceptans av SVF som 
företeelse.  
Exempelvis så finns en längre tradition att använda kvalitetsregisterdata än SVF-data. SVF 
mäter på andra variabler vilket leder till att det är svårt för vårdpersonal att förstå och känna 
igen, känna tillit till redovisad data. SVF-data mäter en del av patientens process, från VGM till 
avslut. Denna innehåller ett antal delledtider som är svåra att fånga när rapportering av dessa 
inte sker obligatoriskt och likvärdigt i landet. Det är önskvärt att även delledtider ska redovisas 
transparent.  

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? 
Från oktober 2022, gemensam tidplan inom sydöstra sjukvårdsregionen.  
 

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

• Ser regionen några utmaningar med införandet av det nya vårdförloppet och hur 
avser man i så fall att lösa dessa?  
Införandet av SVF MPN välkomnas av professionen då det bidrar till att utredningsprocessen 
förtydligas.  

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, samtliga regioner i sydöstra sjukvårdsregionen skickare PREM för samtliga förlopp.  
 

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

RCC sydöst tar fram PREM-resultat och redogör för RCC processledare vid 

processledarmöten samt vid stödteamsmöten som hålls med bland annat processamordnare, 

statistiker och verksamhetsutvecklare vid RCCs kansli. Resultaten kommer även att 

presenteras i de resultatrapporter som RCC sydöst tar fram vilka även kommenteras av 

RCCs processledare. På flertalet av de regionala diagnosprocessgruppsmöten som hålls av de 

regionala processledarna presenteras PREM-data. 

I region Kalmar län redovisas PREM-resultat regelbundet för respektive diagnosgrupp vilket 

leder till dialog och möjlighet till förbättringar. 

 



7. Särskilda insatser för urologin 

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

patienter inom urologin?  

RCC sydöst har erbjudit stöd och kommunicerat med klinikerna i respektive region (RAG urologi). 

Detta har bland annat resulterat i att urologin förstärker samverkan och nätverkande mellan 

regionerna med målsättning att förbättra tillgänglighet och kvalitet.  

Ett samarbete mellan de urologiska klinikerna i Region Kalmar län har påbörjats under året, genom 

regelbundna avstämningar kring väntelistor och prioriteringar av patienter mellan klinikerna i syfte 

att öka tillgängligheten och minska antalet dagar till behandlingsstart. Urologklinikerna har också 

påbörjat ökad samverkan med primärvården för omställningen mot Nära vård i syfte att frigör 

utrymme och resurser inom specialistvården, för mer info se punkt 3. 

 

 

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. 
Medel har främst använts till: 
 

• övergripande samordning och förvaltning genom SVF-organisationen med SVF-
samordnare, IT-stöd och kommunikation.  

• SVF-koordinatorer på respektive klinik 

• Kontaktsjuksköterskor inom respektive vårdförlopp 

• Projekt och samverkan inom cancerrehabiliteringen 
 

9. Fortsatt nationellt arbete med SVF 

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

samverkan framöver.  

För processer med nivåstrukturerad behandlingsstart finns behov av nationella 

kommunikationsvägar. 

Det finns ett värde i att få en återkoppling på tidigare inlämnade rapport både för respektive 

region och en sammanställning av samtliga inlämnade förbättringsförslag och vilka åtgärder 

som är vidtagna utifrån dessa, har några varit värdefulla för det nationella arbetet, vad och hur 

i så fall?  

Stimulera lärande och gemensamma dialoger/samtal – mellan samtliga regioner i Sverige.  

Översyn, uppdatering av SVF-beskrivningar och kodningsvägledningar 

• Förtydliga kodningsvägledningar och komplettera med definitioner för att minska variation i 
tolkning och tillämpning? Generella kodningsvägledningar tenderar till olika tolkning utifrån 
förförståelse och situation hos den som fattar beslut och sedan den som registrerar. 
Nationella forum för gemensam utvärdering av kodningsvägledningar och dialog kan 
förbättra stöddokumenten  



 

Data/visualisering 

• Skapa möjlighet att fånga och dela data utöver Inklusionsmål och Ledtidsmål, ökad 
transparens mellan regioner för att kunna hjälpas åt med till exempel Diagnostik. 

• Standardiserade mallar för svar på patologi och röntgen – verksamheterna upplever att det 
kan vara svårt att tolka vissa svar.  

 

Kompetens 

• Stimulera till ökad samverkan med till exempel gemensam rekrytering och 
kompetensutveckling för att minska konkurrenssituation mellan regioner.  

• Fortsatt arbeta för nationell samordning av dyr diagnostik, till exempel NGS, så att den blir 
tillgänglig för alla regioner på ett kostnadseffektivt sätt.  
 
  

Kommunikativa utmaningar kring SVF 

• Uppdaterat nationellt kommunikationsmaterial för att öka förståelse för SVF som 
fenomen, viktigt att arbeta med acceptans för SVF jämfört kvalitetsregister.  

• Fortsätt kommunicera om nyttan med SVF, dess mål och syfte för att nå ökad följsamhet 
till SVF-beskrivningar för att stärka intresset för resultat bland professionerna och 
verksamheter. Ser framemot kommunikationsmaterial att använda i det fortsatta arbetet  

• Synliggöra koppling mellan SVF och PSVF så det inte blir parallella spår och upplevs 
spretigt i regionerna, för medarbetarna. Det finns synergieffekter mellan dessa båda 
fenomen, vad kan göras lika – belys det! 

• Fortsätt synliggöra behov och värde av tidig rehabilitering utifrån patientens egen 
behovsskattning? 

• Fortsätt sätta ljust på behovet av aktiva överlämningar som bidrar till bättre 
informationsutbyte och möjliggör bättre stöd till patient och vård oavsett region eller IT-
stöd. Vårdförlopp som sträcker sig över flera regioner utmanar ofta samspelet vid 
överlämning som behöver optimalt informationsutbyte för bra omhändertagande av 
patienter och närstående. 

 

Strukturellt stöd 

• Nationellt stöd för gemensamt IT-stöd för e-remiss. Detta skulle underlätta 
administrationen avsevärt när patienter flyttas över mellan regioner 

• Översikter i matriser över samtliga SVF, publicerade och tillgängliga via webb. 

• Nationell satsning för sammanställning och transparent och tillgängliga rapporter av olika 
ledtider för röntgen liksom patologi per SVF. Styrkan med en gemensam matris/källa är 
att den kan uppdateras centralt och kommuniceras till samtliga regioner och ge tidsvinst 
vid utvärdering och möjlighet till att skapa rapporter. Sådana översikter underlättar 
skapandet av regionspecifika rapporter, vilket ger en ökad jämförbarhet genom hela 
vårdförloppet.  

• Finns det ett värde av att för vissa diagnosgrupper att även inkludera mätpunkt från 
misstanke till välgrundad misstanke – det vill säga patienternas väntan från att utredning 
påbörjas? 
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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.  

  



1. Organisation – Region Östergötland 

• Hur har SVF-organisationen fortsatt att fungera under 2022?  
Organisationen har fortsatt som tidigare år, förutom att arbetet med att genomföra 
registreringsmöten tillsammans med kollegor från Region Kalmar län och Region Jönköpings 
län i syfte att nå samsyn och öka andelen registreringar har intensifierats. 
 
Medicinska direktören i Östergötland har under året bjudit in verksamhetschefer för kliniker 
som utreder och behandlar cancerpatienter och påtalat vikten av att vidta åtgärder för att 
förbättra Region Östergötlands resultat inom cancervården och de standardiserade 
vårdförloppen. Han har givit dem ett uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att förbättra 
Region Östergötlands resultat. Universitetssjukhuset i Linköping har accepterats som medlem 
i OECI för att ansöka om ackreditering som Comprehensive Cancer Center. I det arbetet 
förväntas arbetet med SVF förbättras.  
 
 

• Hur fungerar samarbetet mellan primärvård och specialiserad vård?  
Den samlade bedömningen är att samarbetet mellan primärvård och specialiserad vård 
fungerar väl. Vid införandet av SVF introducerades remissmallar för flertalet vårdförlopp 
vilket underlättat för primärvården. Även Enheten för Samordnad Cancerutredning (ESCU) 
som etablerades underlättar primärvårdens handläggning av SVF. Under senare tid har 
önskemål kommit från några kliniker som själva vill utreda sina SVF utan hjälp av ESCU. Som 
exempel kan nämnas de SVF flöden som finns inom urologin så har kliniken tagit ett mer 
samlat ansvar för hela vårdförloppet sedan två år tillbaka.  
 

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

regioner förändrats under 2022?  
Nej, rutinen är densamma som tidigare och utgår från nationellt framtagen sådan.  
 
 

- Har registrering och remissrutiner för SVF-patienter som tas emot från andra regioner 
förändrats under 2022?  
Införandet av e-remiss har underlättat kommunikationen mellan regioner inom sydöstra 
sjukvårdsregionen, dock registreras remissen i olika journalsystem. Ett gemensamt 
journalsystem eller journalsystem som kan kommunicera/interagera med varandra skulle 
underlätta hantering och kvalitetssäkra registreringsprocessen.  
Flera av RCC:s processledare har under året genomfört kvalitetsgranskning av data för 
överflyttade/mottagna patienter vilket lett till förtydligande av registreringsrutiner inom 
flera vårdförlopp. Berörd personal från hela sydöstra regionen har deltagit i av RCC 
sydöst anordnade registreringsmöten för att befrämja samsyn och se över registreringen 
av överflyttade patienter. 

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 Östergötland nådde mycket glädjande upp till 70 % i inklusion. Ett stort arbete har 
lagts ner för att nå upp till gränsen. 



Fem förlopp har en positiv utveckling och har ökat sin inklusion, av dem når två ännu inte 
upp till 70 %. Två förlopp når sedan tidigare 100 % och kan inte förbättra mer, lungcancer 
ligger oförändrat med möjlighet till förbättring. De stora förbättringarna ser vi inom urologin 
– prostatacancer, stort antal patienter, och gynekologisk cancersjukdom – vulvacancer som 
dock är ett litet förlopp. Inom urologin har vi under året sett en stor förbättring av antalet 
inkluderade patienter i även SVF njurcancer och cancer i urinblåsa och urinvägar. 
 

• Vilka diagnoser ligger under inklusionsmålet? 

SVF 

Förväntat 
antal 
patienter 
per 6 
månader 

Antal 
inrapporterade 
i SIGNE  

Inklusion 
jan-juni 
2022 
slutgiltig 

Akut leukemi 10 0 0% 

Analcancer 4 0 0% 

Hjärntumörer 14 0 0% 

Peniscancer 4 0 0% 

Matstrups- och 
magsäckscancer 28 2 7% 

Sköldkörtelcancer 14 1 7% 

Lymfom och KLL 64 11 17% 

Testikelcancer 9 2 22% 

Myelom 18 5 28% 

Buksarkom 10 3 30% 

Skelett- och mjukdelssarkom 6 2 33% 

Neuroendokrina buktumörer 14 5 38% 

Huvud- och halscancer 42 21 50% 

Livmoderhalscancer 13 7 54% 

Tjock- och ändtarmscancer 156 91 58% 

Lungcancer 106 65 61% 

Cancer i urinblåsa och 
urinvägar 81 53 65% 

Hudmelanom 148 101 68% 

 
I förlopp där förväntat antal patienter är lågt, <10 patienter, slår procentsatsen högt per patient och 
där kan man förvänta sig variation. För hudmelanom och cancer i urinblåsa och urinvägar saknas 
endast 3 patienter för att nå 70 %. 

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

Verksamheterna arbetar med sina registreringsrutiner för att förbättra dem, för dessa     

diagnoser och övriga.  

Kvinnokliniken har SVF som återkommande ämne på sina APT, lathundar har tagits fram för 
att underlätta för läkare.  
Tjocktarmscancerprocessen har förbättrat samarbetet mellan kontaktsjuksköterskorna och 
vårdadministratörerna med regelbundna avstämningar avseende inkluderade patienter så att 
avslutningskod registreras korrekt. 
De urologiska diagnoserna har tidigare haft en låg inklusion men har arbetat med förbättringar 
på flera om råden och når nu över 70 % för prostata och är väldigt nära för cancer i urinblåsa 



och urinvägar. Testikel och penis är små diagnosgrupper där ett halvår är en kort tidsperiod 
för att dra några slutsatser. 
För de hematologiska diagnoserna saknas regionala processledare och RCC sydöst har tagit 
förnyad kontakt med verksamheten för att starta upp ett arbete med SVF för de diagnoserna. 
Vår uppfattning är att patienterna utreds snabbt och standardiserat men att registreringen inte 
har prioriterats. 
 
 

• Arbetar ni med ytterligare åtgärder för att förbättra inklusionen i regionen som helhet – hur?  
Den huvudsakliga orsaken har varit att registreringen av koder inte varit säkerställd inom alla 
vårdförlopp. Många av de mindre omfattande vårdförloppen har sviktande rutiner och när 
uppföljning inte genomförts systematiskt så har rutinerna inte satt sig. 
Tillsammans med Region Kalmar län och Region Jönköpings län genomförs gemensamma 
registreringsmöten mellan nyckelfunktioner (vårdadministratörer, läkare motsvarande), 
processledare och processamordnare. Respektive region redogör för rådande arbetssätt och 
rutiner. Styrkor och utmaningar identifieras varpå åtgärder initieras. För processledarna är 
arbetet med inklusionsmålet fortsatt prioriterat.  
Tyvärr har alla SVF-förlopp inte någon regional processledare från RCC och Region 
Östergötland har inte utsett en ansvarig person för varje vårdförlopp. Det innebär att i de 
vårdförloppen tar ingen ansvaret för hela vårdförloppet som ofta går över klinikgränser, ibland 
även regiongränserna. 
SVF-samordnare från respektive region genomför därutöver gemensamma valideringsmöten 
varpå brister uppmärksammas och åtgärdas.  
 

3. Ledtiderna i SVF  

Målet är att 80 procent av de patienter som startat behandling inom ett SVF ska gå igenom 

respektive vårdförlopp inom de ledtider som anges i dokumenten.   

• Inom vilket område(n) finns de största hindren för att uppnå ledtidsmålen? T.ex. diagnostisk 
process, specialitet, organisatorisk enhet, annat. Vilka insatser har regionen gjort för att 
förbättra ledtiderna på dessa områden? 

Regionen har sedan lång tid tillbaka haft svårt att förbättra sitt sammantagna resultat avseende 

ledtiderna. Inget förlopp i Region Östergötland når upp till 80 %-målet och totalt har regionen 

gått från 37 % till 33 % inom ledtidsmålet.  

Några förlopp visar glädjande en positiv trend och det är Bukspottkörtel- och gallvägscancer, 

Cancer i urinblåsa och urinvägar, Livmoderhalscancer, Lymfom och KLL, Neuroendokrina 

buktumörer och Äggstockscancer. Även allvarliga ospecifika symtom har en större andel 

patienter som når ledtidsmålet, om än svagt.  

För fyra av de ”stora” vårdförloppen, bröstcancer, prostatacancer, lungcancer och tjock-och 
ändtarmscancer ligger resultaten fortsatt långt ifrån satta ledtidsmål. Samtliga områden anger 
att den diagnostiska processen tar för lång tid snarare än väntan på start av behandling. 
Inom vårdförloppen för bröstcancer och prostata framhålls patologin som den främsta 
flaskhalsen medan det för SVF lungcancer bl. a handlar om behovet av avancerad radiologi, 
PET-CT och för tjock-och ändtarmscancer är det främst tillgängligheten till CT-kolon och 
endoskopi. För flera av de mindre omfattande vårdförloppen får ledtiden för enstaka 
patienter stort genomslag och därmed är inklusionen av stor betydelse för att uppnå stabila 
och tillförlitliga ledtidsmått.  



Multidisciplinära konferenser (MDK) är en viktig aktivitet inför patientens beslut om 

behandling. Det krävs ofta en komplex samordning vilket kan medföra begränsning i antal som 

diskuteras och riskerar därmed att bli en flaskhals. I de fall där ett maximerat antal fall får 

anmälas och diskuteras per konferens fördröjs ledtiden med upp till en vecka för de patienter 

som ”inte får plats”. 

Bristen på sjuksköterskor inom Anestesi och Operation gör att ledtiden mellan beslut och 

operation ökat för fler vårdförlopp. För få vårdplatser till följd av sjuksköterskebrist bidrar 

också till att behandlingar fördröjs. 

 

Det finns organisatoriska hinder i samband med överflyttning mellan 

enheter/kliniker/regioner som behöver överbryggas. Patientens process har inte samma logik 

som verksamheternas gränser vilket medför krav på ständig samverkan och 

kommunikation. Särskilt viktigt för processer med nivåstrukturerad behandlingsstart, behov 

av nationella kommunikationsvägar. I övergångarna mellan enheter/kliniker och regioner 

ser vi fördröjningar – processerna behöver kunna koordineras tightare genom hela 

vårdförloppet.  

RCC sydöst har gett ett uppdrag till en gemensam arbetsgrupp som nu påbörjat arbetet med 
kartläggning av nuläget och sammanställning av ledtidsdata för gemensam analys av patologi i 
hela sydöstra regionen. Intentionen är att även undersöka ledtiderna för radiologi. 
RCCs regionala processledare uppmuntras till att bygga lokala processgrupper som spänner 
över de olika faserna av patientens vårdförlopp. Detta för att underlätta arbetet med att 
förbättra och utöka samarbetet. 
RCC sydöst anordnar fyra gånger per år processledarmöten. På dessa möten är 
processkunskap stående punkt. Det innefattar bl.a. processförståelse, mål och mätetal samt 
ledarskapsutbildning. 

 

 

• Beskriv övrigt förbättringsarbete i syfte att korta ledtiderna.  
o För tjocktarmscancer har två projekt startats för att se över och förbättra 

utredningsrutinerna då det skiljer sig beroende på i vilken del av Östergötland 
patienterna bor. Regionen har ett fortsatt bekymmer kring tillgängligheten på snabba 
koloskopier vilket ger förlängda ledtider. 

o Region Östergötland har infört en gemensam horisontell fördelning av 
operationsutrymme med syfte att prioritera rätt patient.  

o Ett arbete för att initiera motsvarande inom radiologi har tagits upp till dialog. 
o Förbättringsarbeten har påbörjats för att förbättra genomförandet att multidisciplinära 

konferenser. Två vårdförlopp där enkäter skickats ut, workshops genomförts och 
förbättringar initierats och delvis redan genomförts är övre gastrointestinal cancer och 
bröstcancer. 

4. Kvalitetssäkring av SVF-data under 2022 

Vilket kvalitetssäkringsarbete av SVF-data pågår eller är planerat i regionen? 
Processamordnare från RCC sydöst utbildar och stödjer de verksamheter som önskar detta i 
SVF-arbetet med bl.a. förklaring av registrering, uttag av data. 
Gemensamma registreringsmöten i hela sydöstra sjukvårdsregionen sker mellan 
nyckelfunktioner i respektive region (vårdadministratörer, processledare, läkare motsvarande). 



Respektive region redogör för rådande arbetssätt och rutiner. Styrkor och utmaningar 
identifieras varpå åtgärder initieras.  
SVF-samordnare från respektive region genomför gemensamma valideringsmöten varpå 
brister uppmärksammas och åtgärdas.  
 

• Vilket stöd önskar regionen från RCC i kvalitetssäkringsarbetet? 
Material som möjliggör kommunikation för ökad förståelse och acceptans av SVF som 
företeelse.  
Till exempel finns en längre tradition att använda kvalitetsregisterdata än SVF-data. SVF mäter 
på andra variabler vilket leder till att det är svårt för vårdpersonal att förstå och känna igen, 
känna tillit till redovisade data. SVF-data mäter en del av patientens process - från VGM till 
avslut. Denna innehåller ett antal delledtider som är svåra att fånga när rapportering av dessa 
inte sker obligatoriskt och likvärdigt i landet. Det är önskvärt att även delledtider ska redovisas 
transparent.  
 

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? 
Från oktober 2022, gemensam tidplan inom sydöstra sjukvårdsregionen.  
 

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

• Ser regionen några utmaningar med införandet av det nya vårdförloppet och hur avser man i 
så fall att lösa dessa?  
Det finns en rädsla att patienter som inte uppfyller alla kriterier kommer att remitteras, då det 
är en mängd laboratorievärden som ska vägas mot varandra. I remissmallen för primärvården 
har vi försökt att förtydliga vad som ska var uppfyllt. Svarstiden för genetiska analyser från 
svenska laboratorier är lång jämfört med laboratorier utanför rikets gräns. Det innebär en 
svårighet att kunna nå ledtiden. 

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, regionen skickar PREM för samtliga förlopp.  

• Hur planerar regionen att använda resultaten av PREM-enkäten i uppföljningen av 
vårdförloppen? 
RCC sydöst tar fram PREM-resultat och redogör för RCC processledare Resultaten kommer 
även att presenteras i de resultatrapporter som RCC sydöst tar fram. På flertalet av de 
regionala diagnosprocessmöten som hålls av de regionala processledarna presenteras PREM-
data 



 

7. Särskilda insatser för urologin 

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

inom urologin?  

Inom alla urologiska cancerdiagnoser har förbättringsarbeten utförts som syftat till förkortade 

ledtider och bättre kvalitet. Produktionsplanering, rätt använd kompetens (RAK) omställning till 

öppenvård/dagkirurgi och utökad mottagningsverksamhet samt förändrad information till 

primärvården är exempel på utförda förbättringar. Planerade framåt är bl.a. samarbete med 

patologkliniken, översyn av rutiner för MDK, utökad produktionsplanering 

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. 
 

De medel som har tillförts regionen har främst använts till: 

o läkare och koordinatorer på Enheten för Samordnad Cancerutredning där många SVF-
utredningar sker 

o ökade kostnader för diagnostik, främst radiologi och patologi 
o cancerrehabilitering 
o införande av tarmcancerscreening 

9. Fortsatt nationellt arbete med SVF 

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



Det finns ett värde i att få en återkoppling på tidigare inlämnade rapport både för respektive 

region och en sammanställning av samtliga inlämnade förbättringsförslag och vilka åtgärder 

som är vidtagna utifrån dessa, har några varit värdefulla för det nationella arbetet, vad och hur 

i så fall?  

Stimulera lärande och gemensamma dialoger/samtal – mellan samtliga regioner i Sverige.  

Översyn, uppdatering av SVF-beskrivningar och kodningsvägledningar 

• Fortsätt med översyn och utvärdering av kriterium för framtagna SVF. Hela tiden föds ny 
kunskap. 

• Går det att öka tydligheten i kodningsvägledningar och komplettera med definitioner för 
att minska variation i tolkning och tillämpning? Till exempel för lungcancer finns en 
variation i hur koder tillämpas inom sydöstra sjukvårdsregionen. Processgrupp i sydöstra 
sjukvårdsregionen efterlyser möjlighet att avsluta lungcancer med kod för exspektans i det 
fall förnyad röntgenundersökning behövs om till exempel tre månader. I nuläget finns tre 
olika tillämpningar och vilken är rätt? Generella kodningsvägledningar tenderar till olika 
tolkning utifrån förförståelse och situation hos den som fattar beslut och sedan den som 
registrerar. Nationella forum för gemensam utvärdering av kodningsvägledningar och 
dialog kan förbättra stöddokumenten – dessa dokument har varit en bra start, är det dags 
för 2.0?  

Data/visualisering 

• Skapa möjlighet att fånga och dela data utöver Inklusionsmål och Ledtidsmål, ökad 
transparens mellan regioner för att kunna hjälpas åt med till exempel Diagnostik.  

• Standardiserade mallar för svar på patologi och röntgen – verksamheterna upplever att 
det kan vara svårt att tolka vissa svar.  

Kompetens 

• I RJL signalerar patologin behov av att nationellt tillgodose behovet av patologer för 
diagnostik. Det finns även signaler om att biomedicinska analytiker börjar bli en bristvara.  
Stimulera till ökad samverkan med till exempel gemensam rekrytering och 
kompetensutveckling för att minska konkurrenssituation mellan regioner.  

• Fortsatt arbeta för nationell samordning av dyr diagnostik, till exempel NGS, så att den 
blir tillgänglig för alla regioner på ett kostnadseffektivt sätt.  

 

Kommunikativa utmaningar kring SVF 

• Uppdaterat nationellt kommunikationsmaterial för att öka förståelse för SVF som 
fenomen, viktigt att arbeta med acceptans för SVF jämfört kvalitetsregister.  

• Fortsätt kommunicera om nyttan med SVF, dess mål och syfte för att nå ökad följsamhet 
till SVF-beskrivningar för att stärka intresset för resultat bland professionerna och 
verksamheter.  

• Synliggöra koppling mellan SVF och PSVF så det inte blir parallella spår och upplevs 
spretigt i regionerna, för medarbetarna. Det finns synergieffekter mellan dessa båda 
fenomen, vad kan göras lika – belys det! 

• Fortsätt synliggöra behov och värde av tidig rehabilitering utifrån patientens egen 
behovsskattning. 

• Fortsätt sätta ljus på behovet av aktiva överlämningar som bidrar till bättre 
informationsutbyte. Detta möjliggör bättre stöd till patient och vårdpersonal oavsett 
region eller IT-stöd.  

 



Strukturellt stöd 

• Nationellt stöd för gemensam IT-stöd för e-remiss. Detta skulle underlätta 
administrationen avsevärt när patienter flyttas över mellan regioner. 

• Översikter i matriser över samtliga SVF, publicerade och tillgängliga via webb. 

• Nationell satsning för sammanställning och transparent och tillgängliga rapporter av olika 
ledtider för röntgen liksom patologi per SVF. Styrkan med en gemensam matris/källa är 
att den kan uppdateras centralt och kommuniceras till samtliga regioner vilket ger 
tidsvinst när regioner ska skapa interna rapporter för utvärdering och uppföljning. Här 
krävs noggrannhet för validitet, risk för felkällor när flera regioner gör egna 
sammanställningar. Summa summarum underlättar sådana översikter skapandet av 
regionspecifika rapporter, ger en ökad jämförbarhet genom hela vårdförloppet.  

• Finns det ett värde av att för vissa diagnosgrupper att även inkludera mätpunkt från 
misstanke till välgrundad misstanke – det vill säga patienternas väntan från att utredning 
påbörjas? 
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Ur nationell sammanställning resultat för SVF målen, RCC 

Sydöst 

• Data är hämtade ur den nationella väntetidsdatabasen SIGNE. Datauttag är gjort 2022-08-25. 
Det uppskattade antalet cancerpatienter för 2021 och första halvåret 2022 är hämtade ur de 
beräkningsunderlag som tagits fram för respektive år. 

• SVF-målen 

– Det första SVF-målet är inklusionsmålet som innebär att minst 70% av alla 
cancerpatienter ska utredas enligt ett standardiserat vårdförlopp (SVF). 

– Det andra SVF-målet är ledtidsmålet som innebär att minst 80% av de personer som fått 
en cancerdiagnos, utretts enligt ett SVF och startat en behandling ska ha påbörjat 
behandling inom angivna ledtider. Ledtiderna varierar beroende på cancerdiagnos och 
typ av behandling. 

• Inklusionsmålet 

– Nämnaren 
Nämnaren är det förväntade antalet cancerpatienter per år som redovisas i 
beräkningsunderlagen. Där hänvisas alla patienter till den region där de är folkbokförda, 
oavsett var patienten har fått diagnos eller behandling. För Allvarliga ospecifika symptom 
och CUP går det inte att definiera en nämnare så de ingår inte i mätningen av 
inklusionsmålet. Eftersom antalet patienter i nämnaren för inklusionsmålet är ett skattat 
antal, och inte det faktiska antalet för sammanställningsperioden, kan det ibland inträffa 
att antalet patienter i täljaren är större än i nämnaren. I dessa fall anges måluppfyllnaden 
till 100% men inte över. 

– Täljaren 
Täljaren är de patienter som enligt SIGNE har startat sitt SVF i regionen. För patienter 
som påbörjat ett SVF i en region och sedan blivit skickad till annan region för 
behandling används i första hand koden “Mottagen från” för att avgöra var SVF 
startade. Om inget finns angivet för denna kod blir region för start av SVF densamma 
som patientens folkbokföringsadress. Om inte heller den finns angiven blir region för 
start av SVF densamma som för start av behandling. 

• Ledtidsmålet 

– Patienter med negativa ledtider och ledtider över 365 dagar ingår inte i mätningarna av 
ledtidsmålet. 

– Nämnaren 
Nämnaren är de patienter som enligt SIGNE har startat sitt SVF i regionen följt av 
behandlingsstart. Notera att inte alla patienter med giltiga behandlingskoder ingår här. 
Det beror på att en del behandlingskoder saknar angiven ledtid för vissa diagnoser. Det 
gäller framför allt palliativ vård. En del patienter som ingår i beräkning av 
inklusionsmålet exkluderas således vid beräkning av ledtidsmåletmålet. Notera också att 
diagnoserna Allvarliga och ospecifika symptom och CUP ingår i mätningarna av 
ledtidsmålet. 

– Täljaren 
Täljaren är de patienter i nämnaren som har startat behandling inom angiven ledtid. 



Sydöstra sjukvårdsregionen, inklusionsmål 

 

Måluppfyllelse av inklusionsmålet per diagnos i Sydöstra sjukvårdsregionen 

  



Jönköping, inklusionsmål 

 

Måluppfyllelse av inklusionsmålet per diagnos i Jönköping 

  



Kalmar, inklusionsmål 

 

Måluppfyllelse av inklusionsmålet per diagnos i Kalmar 

  



Östergötland, inklusionsmål 

 

Måluppfyllelse av inklusionsmålet per diagnos i Östergötland 

  



Sydöstra sjukvårdsregionen, ledtidsmål 

 

Måluppfyllelse av ledtidsmålet per diagnos i Sydöstra sjukvårdsregionen 

Om en diagnos har färre än fem patienter som ingår i mätning av ledtidsmålet redovisas 

inget resultat. Dessa patienter ingår dock i totalerna. 

  



 

Antal patienter och måluppfyllelse per år och månad för ledtidsmålet 

  



Jönköping, ledtidsmål 

 

Måluppfyllelse av ledtidsmålet per diagnos i Jönköping 

Om en diagnos har färre än fem patienter som ingår i mätning av ledtidsmålet redovisas 

inget resultat. Dessa patienter ingår dock i totalerna. 

  



 

Antal patienter och måluppfyllelse per år och månad för ledtidsmålet 

  



Kalmar, ledtidsmål 

 

Måluppfyllelse av ledtidsmålet per diagnos i Kalmar 

Om en diagnos har färre än fem patienter som ingår i mätning av ledtidsmålet redovisas 

inget resultat. Dessa patienter ingår dock i totalerna. 

  



 

Antal patienter och måluppfyllelse per år och månad för ledtidsmålet 

  



Östergötland, ledtidsmål 

 

Måluppfyllelse av ledtidsmålet per diagnos i Östergötland 

Om en diagnos har färre än fem patienter som ingår i mätning av ledtidsmålet redovisas 

inget resultat. Dessa patienter ingår dock i totalerna. 

  



 

Antal patienter och måluppfyllelse per år och månad för ledtidsmålet 

 


