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Sammanställning av regionernas redovisning av arbetet 

med standardiserade vårdförlopp enligt överens-

kommelsen Jämlik och effektiv cancervård med kortare 

väntetider 2022, RCC Mellansverige 

 

 

1. Organisation 

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

- I Sjukvårdsregion Mellansverige vi har en sjukvårdsregional SVF-samordnare som 
bland annat leder sjukvårdsregionala möten och fungerar som sjukvårdsregionens 
representant i den nationella gruppen. SVF-samordnaren fungerar även som 
mottagare av frågor gällande SVF från sjukvårdsregionen samt övrigt stöd till 
regionernas SVF-samordnare i SVF-arbetet. Stöd ges också till de sjukvårdsregionala 
vårdprocessgrupperna (VPG) gällande SVF-frågor.  

- Samtliga regioner har fortsatt SVF-organisationen enligt förvaltningsplanen. 
- Flera regioner har utarbetade styrgrupper eller arbetsgrupper för SVF-arbetet. 
- RCC Mellansverige har ökat aktiviteten gällande  SVF-frågor i de diagnosspecifika  

VPG samt på diagnosspecifika dialogmöten med regionerna.  
- Verksamhetschef samt enhetschef från RCC har haft dialogmöten med regionernas 

cancerråd/LPO cancer, där lyftes även SVF-arbetet. 
 

• Hur fungerar samarbetet mellan primärvård och specialiserad vård?  
- Alla regioner har ett etablerat samarbete mellan primärvård och specialistvård 

avseende SVF.  
- Flera regioner har återkommande utbildning och information kring SVF riktat till 

primärvården.   
- En del regioner kan via utdatarapporter följa hur vårdcentralerna använder sig av 

SVF (vilka vårdcentraler som remitterar och inom vilka förlopp) som ger ett bra 
underlag för dialog och gemensamt utvecklingsarbete – 

- En del regioner har tagit fram standardiserade remisser för att säkerställa att 
kriterierna för SVF är uppfyllda vid remittering från primärvård till specialiserad vård 

- Vissa regioner har identifierat behov av riktad information gällande rutiner för SVF 
till hyrläkare inom primärvård. I vissa fall har det där brustit i rutinerna, vilket kan ge 
fördröjning för patienterna att komma till specialistvården.  

- Vissa regioner har representanter från primärvården med i styrgruppen eller 
arbetsgrupp för SVF (där det finns en sådan).   
 

• Hur fungerar samarbetet med andra regioner? 
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- Har rutinerna för registrering och remissrutiner för SVF-patienter som skickas 
till andra regioner förändrats under 2022?  

- I sjukvårdsregionen finns en välfungerande regional arbetsgrupp (RAG) för SVF. 
Gruppen ses kontinuerligt och arbetar med förbättrings- och kvalitetssäkringsarbete 
gällande SVF-patienter som skickas mellan regioner samt generellt inom SVF arbetet.  

- Arbetet med överföring av SVF mellan regionerna fortgår. Extra utmanande är det 
när det gäller SVF som skickas till regioner utanför vår sjukvårdsregion.  

- För fler förlopp, där det finns en sjukvårdsregional MDK, håller mottagande region 
på att ta fram ytterligare standardremisser för MDK där startdatum för SVF är 
tvingande. 

 

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

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

- Direktdialog mellan regionerna har fortskridit både gällande avsaknad av avslut hos 
mottagande region som vid avsaknad av start för SVF från skickande region 

- Flera regioner som skickar patienter till annan region upplever att det fortfarande 
finns problem gällande kodningen av patienter från mottagande region såväl inom 
som utanför sjukvårdsregionen. Fortsatta dialog om detta sker fortlöpande mellan 
regionerna i vår sjukvårdsregion. Regionerna upplever större utmaning att få tag i rätt 
person då det är mottagande regioner utanför vår sjukvårdsregion.  

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

- Förslag på förbättring är digitalisering av informationsöverföring för att säkerställa att 
rätt information kommer till rätt instans vid rätt tillfälle. 

- Samtliga regioner lyfter problemet med avsaknad av personnummer i Signe. Om 
detta infördes skulle det säkra dataöverföring samt bespara mycket administrativ tid 
för klinikerna.  

 

2. Inklusionen i SVF  

• Ange regionens inklusion som helhet (ur RCC:s rapport, uttag 16 augusti). 
- Alla regioner i Mellansverige nådde upp till inklusionsmålet 2021 samt för första 

halvåret 2022. 

• Vilka diagnoser ligger under inklusionsmålet? 
- Under 2022 är det elva diagnoser som inte nådde upp till inklusionsmålet men två av 

dem, testikel och matstrupe-mage, ligger strax under 70 % med 69% vardera.  
- Övriga nio diagnoser som inte nådde upp var Akut leukemi, Buksarkom, Bukspott 

och galla, Lever, Livmoderhals, Neuroendokrina buktumörer, Sarkom skelett, Vulva.  
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- De flesta av dessa är diagnoser med låg volym. Antalet enligt beräkningsunderlaget 
kan variera stort mellan åren.   

 

Tabell över andel patienter med cancer som utreds inom SVF - per diagnos. 

 

 

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

Akut leukemi 51%: Flera regioner har välfungerande flöden för dessa SVF, där kan låg 

inklusion förklaras av skiftningar i antalet insjuknande/år. Vissa regioner saknar avslut av SVF 

när de överflyttats till annan region.  

Buksarkom 12%: Svårt att dra slutsats då det är få patienter/region. Förbättringsarbete sker 

genom att lokala rutiner följs upp och förbättras. Fortsatt kontakt med mottagande region, dvs 

Sarkomcentrum i Stockholm,  i de fall där kodningen inte fungerat. Flera regioner hittat rutiner 

för att förbättra detta. Se även Sarkom skelett.  

Bukspott och galla 63%: Flera regioner uppger att många patienter kommer via 

akutmottagningen och missas då att starta SVF. En regions förbättringsarbete har varit att 

anställa kontaktsjuksköterskor på akutavdelning. Bristande kodning förekommer. Dialog mellan 

regionerna sker löpande.  
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Lever 60%: Flera regioner uppger att mottagande region inte kodar men att en förbättring skett 

under 2022, inklusionen under 2021 var 36%. Mottagande region har påbörjat en genomlysning 

av arbetssätt inom verksamhetsområde kirurgi.  

Livmoderhals 46%: Lågt antal totalt. Svårt att utröna om det beror på kodningsfel eller 

slumpen. I vissa regioner omtag med utbildning av ny personal på området samt utreda orsaker 

till minskad inklusion.  

Neuroendokrina buktumörer 29%: I många fall upptäcks diagnosen via ett annat SVF. Då 

finns redan diagnos och i vissa fall redan start behandling (kirurgi). Det är då inte 

värdeskapande för patienten att starta SVF neuroendokrina buktumörer. Annan genomlysning 

visar att de med behov av snabb behandling prioriteras. De med mindre trängande behov får 

snabb utredning men får vänta på start behandling. Förbättringsåtgärder för att öka inklusionen 

handlar därutöver främst att förbättra registreringsproblem.  

Sarkom Skelett 62%:  Journalgranskningar och kontakt med mottagande region för att 

upptäcka kodningsfel. Vid vissa fall, när en region skickat till en region utanför 

sjukvårdsregionen (Stockholm), har det ändå slutat i att start behandling sker i hemregionen, dvs 

mottagande region har fungerat som konsult. Detta har diskuterats med mottagande regioner 

och i RAG. Alla regioner behöver, och de flesta har, upprätta system för säkra hanteringen.  

Vulva 57%: Sällandiagnos med få fall/region. Vissa problem med kodning i mottagande region, 

utanför sjukvårdsregionen, har identifierats av vissa regioner. Där har direktkontakt mellan 

skickande och mottagande region skett.  

• Arbetar ni med ytterligare åtgärder för att förbättra inklusionen i regionen som 
helhet – hur?  
- Under 2022 skickar SVF-samordnare på RCC Mellansverige månadsvis ut data till 

regionerna hur de ligger till i inklusion på totalen, för vissa regioner även stöttat med 
excel-tabeller hur de kan följa inklusionen per SVF.  

- Rekrytering av vakanta SVF-samordnare i vissa regioner har/är på väg att tillsättas.  
- Uppdatering av föråldrade lokala system för SVF i några regioner. 

 

3. Ledtiderna i SVF  

• Inom vilket område(n) finns de största hindren för att uppnå ledtidsmålen? T.ex. 
diagnostisk process, specialitet, organisatorisk enhet, annat. Vilka insatser har 
regionen gjort för att förbättra ledtiderna på dessa områden? 
- Regionerna beskriver i flera fall att ledtiderna är snäva. Särskilt för de förloppen där 

ökande undersökningar ingår i utredningen. Om prover eller patienten behöver 
skickas till annan region för provanalys/undersökning är det en orsak till ökad ledtid. 

- Regionerna uppmuntras att skicka remissvar när SVF och vårdprogram är ute på 
remiss för att kunna lyfta ledtidernas längd. Remissrundor lyfts också i 
sjukvårdsregionala vårdprocessgrupper.   

- Resursbrist nämns av samtliga där brist främst på sjuksköterskor, specialistläkare 
urologi samt onkologi. Även personal inom patologin samt radiologin är de som 
nämns mest. 
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- I flera regioner pågår löpande uppföljning av ledtiderna och förbättringsåtgärder  
genomförs där det går. Exempelvis remissrutiner, införande av kontaktsjuksköterskor 
på akutavdelning, införa SVF-koordinatorer på bild och funktion samt röntgentider 
märkta för SVF-patienter.  

 
 

• Beskriv övrigt förbättringsarbete i syfte att korta ledtiderna. 

- En region har infört markering i operationsprogram att det är en SVF-patient.  

- Flera regioner har gjort insatser inom urologin för att korta ledtider. Det är främst    

ledtiden från remiss till behandlingsbeslut som kunnat påverkas. Se punkt 7. 

- Screening för tjock och ändtarm har startat i samtliga regioner under 2021–2022 
 

4. Kvalitetssäkring av SVF-data under 2022 

• Vilket kvalitetssäkringsarbete av SVF-data pågår eller är planerat i regionen? 
- Det finns upparbetade system i alla regioner för kodning och kvalitetssäkring.  
- Flera regioner har en utsedd person som arbetar med kvalitetssäkring av SVF-data. 

De följer, ofta månadsvis, upp SVF-data och påtalar till SVF-koordinator när det inte 
stämmer. SVF-koordinatorerna lyfts som en viktig spelare i flödet.  

- Regionerna tar kontakt med varandra då det saknas kodning och försöker anpassa 
flödet och rutiner för att det ska passa både mottagande och skickande region.   

• Vilket stöd önskar regionen från RCC i kvalitetssäkringsarbetet? 
- Två region önskar att det fanns en nationell utbildning för SVF-koordinatorer från 

RCC att erbjuda sina medarbetare. Med tonvikt på och i syfte att säkerställa rätt 
kodning.  

- Personnummer i den nationella databasen. Avsaknad av identifiering av patient som 
skickas eller tas emot till annan region, försvårar kvalitetssäkringen och är 
tidskrävande.  

- Oro över beslutet att efterregistrering i Signe-databasen kortas från 6 till 3 månader. 
Många menar att det är vid kvalitetssäkringsarbete som fel upptäcks och kommer då 
inte hinna korrigeras i tid. Detta kan komma att påverka såväl inklusion som 
ledtidsmått menar de.  
 

5. Handlingsplan för införande av standardiserat vårdförlopp för MPN 

• När planerar regionen att börja inkludera och registrera patienter i vårdförloppet? 
- Alla regioner har en handlingsplan för MPN. De flesta har planerad start under 

hösten 2022.  Två regioner har redan börjat inkludera och koda in SVF i Signe.  
- Implementeringen sker i redan befintliga processer där även andra 

blodcancerdiagnoser ingår.  
 

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

- Tre regioner kommer skicka ut så snart de inkluderar patienter. Övriga regioner 
planerar skicka ut fr o m 1/1 2023. 
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• Ser regionerna några utmaningar med införandet av det nya vårdförloppet och 
hur avser man i så fall att lösa dessa? 

- Då SVF MPN är en sällandiagnos befaras att inklusionen kan skifta mycket från år 
till år. Det kan därför vara svårt för mindre regioner att hålla inklusionsmålet för 
dessa.  

- För vissa regioner är förväntat antal under 5 patienter/år. De kommer därför inte 
kunna följa dessa patienter i nationella ledtidsdata, där det krävs minst 5 fall för att 
data ska visas.  

- Gällande PREM-svar för MPN kommer svaren bli lågt/region och data kommer att 
därför analyseras sammanslaget för flera blodcancerdiagnoser.  

- Vissa regioner upplever ingen särskild utmaning att införa förloppet. 
 

6. PREM-enkäter 

• Har regionerna börjat skicka ut PREM-enkäter för SVF 2022? 
- Ja, samtliga regioner gör det.  

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

- Regioner har ett upparbetat arbetssätt för att sprida svaren till verksamheterna i 
förbättringsarbete. Detta sker genom spridning till cancerråd/LPO cancer samt till 
verksamhetschef och processledare. Dessa tar det vidare till sin organisation/klinik. 

- En region uppger att spridning av svar till Patient- och närståenderåd sker för 
diskussion och reflektion  

- Flera regioner har nätverksträffar med kontaksjuksköterskor där SVF och PREM är 
en stående punkt.  

- En region genomför ett förbättringsarbete inom kvinnosjukvården och använder där 
PREM som grund.  
 

7. Särskilda insatser för urologin 

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

för patienter inom urologin? 

- Flera regioner har granskat SVF-förloppen och sökt förbättringsområden.   
- Störst satsning på prostatacancerförloppen med utökade mottagningar och utredning 

med biopsi. Med utökade resurser för de utredning har man i vissa regioner försökt 
korta ledtiden från remiss till behandlingsbeslut.   

- Tid till kirurgi och operationstillgång har i vissa regioner kunna prioriterats. I andra 
regioner har ledtiden från behandlingsbeslut till start behandling inte förbättrats då 
brist på operationsresurser funnits.  

- Flera regioner satsar på att starta OPT under 2023, arbetet för detta är påbörjat.   
- En region har haft en variant av OPT sedan 2015 och förbättringsarbete har lett fram 

till en ökad tillgänglighet till operation både för prostata och njurcancerpatienterna 
under 2021 - 2022.  

- Ta in hyrläkare där brist på urologer finns. 
- Några regioner har satsat på att utbilda fler ST-läkare inom urologin.  
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- Flera regioner inväntar resultat av den nationella utredningen inom urologi för att 
komma vidare i arbetet.  

 

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. 
- Utrustning för att kunna utöka urologimottagningar (cystoskopi) 
- Nyanställning av kontaktsjuksköterskor och SVF-koordinatorer 
- Kostnad för regional SVF-samordnare  
- Kostnad för PREM-utskick 

 

9. Fortsatt nationellt arbete med SVF 

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

framöver. 

- Alla regioner önskar personnummer i den nationella databasen för SVF-registrering 
(nuvarande Signe). Detta för att på ett mer säkert och effektivt sätt kunna 
kvalitetssäkra SVF-arbetet framför allt i de fall patienten skickas mellan regioner.  

- De flesta regioner har önskat att nationella utdata bör förbättras men inte på vilket 
sätt.   

- Analys hur vi nationellt använder gemensamma resurser för bild- och funktion samt 
patologi 

- Flera regioner önskar ökad satsning riktad till primärvården för ökad förståelse och 
kunskap inom  SVF. Kortversionen för primärvården är baserad på enskilda symtom 
och det saknas kombinationen av symtom som kan öka risken för cancer. Flera 
ingångskriterier till SVF-förloppen är snarlika, ibland är det tvetydigt vilket SVF-
förlopp som är mest relevant. Primärvården upplever att SVF främst är utformat 
utifrån ett specialistvårdsperspektiv och att primärvården har svårt att möta upp  

- En region lyfter att patienter inom vissa diagnoser avbokar/ombokar sina tider ofta, 
ibland vid flera tillfällen och med bokning av tider långt fram. Detta leder till långa 
ledtider, patienter som ingår i gruppen patientvald väntan (PvV) skulle behöva 
synliggöras i den totala ledtidsmätningen. 

 

 


