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Sammanfattning SVF-rapport Norra sjukvårdsregionen 

Samtliga regioner har nu efter pandemin återupptagit arbetet med att förbättra SVF-

processerna. Respektive regions lokala programområde för cancersjukvård, LPO-cancer har 

också börjat hitta sina former. Sedan 2021 har samtliga sjukvårdsregioner också tillsatt 

cancersamordnare som underlättar samarbetet i SVF-frågor mellan regioner och med RCC-

Norr. I sjukvårdsregionen finns en arbetsgrupp av cancer- och väntetidssamordnare som träffas 

regelbundet. Där utbyter man erfarenheter och tar upp interna SVF-problem eller problem runt 

kodning när patienterna åker mellan regionerna. Flera av regionerna har lagt ner ett stort arbete 

med SVF-processerna för att nå inklusionsmålet på 70 procent, som också visar sig tydligt i 

regionernas siffror. Samarbetet kring SVF inom den specialiserade vården upplevs som god, 

men det finns ett behov av att förbättra samverkan med primärvården. Samtidigt är 

primärvården i Norra sjukvårdsregionen hårt pressad och i stora stycken underbemannad, vilket 

försvårar arbetet. 

 

Inklusionsmålet  

Alla regioner utom Norrbotten klarar idag inklusionsmålet på 70 procent med god marginal, 

vilket visar att det processarbete som man har lagt ner det senaste året har gett resultat. Region 

Norrbotten hade även tidigare en låg inklusion i SVF. I år har man på grund av stor turbulens 

inom ledningsorganisationen i regionen, och med flera vakanta chefsposter, inte klarat av att 

lyfta arbetet runt SVF. Det är främst de mindre SVF-flödena som har inklusionsproblem, men 

vilka flöden som har problem varierar mellan regionerna och har olika orsaker. Samtliga 

regioner arbetar hårt med att förbättra dessa flöden. 

 

Ledtiderna 

Ledtiderna inom SVF i Norra sjukvårdsregionen förbättrades under pandemin. Tyvärr har den 

trenden brutits mot snabbt försämrade ledtider. Den största orsaken till detta är personalbrist. 

Personalbristen varierar mellan regionerna men ett övergripande problem är sköterskebristen 

som leder till brist på vårdplatser, och därmed långa väntetider för kirurgiska ingrepp. Men det 

är även brist på specialistkompetenta sjuksköterskor inom till exempel narkos, operation och 

röntgen. Det finns också brist på läkare på flera håll. Andra trånga sektorer är skopister och 

resurser inom bild- och funktionsmedicin. Sammantaget ser alla de fyra norrlandsregionerna 

fortsatta tillgänglighetsproblem under de närmaste åren. Bristen på personal inom flera 

yrkesgrupper gör det också svårt med kompetensväxling och kompetensöverföring. 
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SVF-data 

RCC-Norr arrangerar sjukvårdsregionala diagnosspecifika workshops runt SVF, där man arbetar 

med att utveckla och jämka kodning för att förbättra kvaliteten på SVF-data. Ett sådant 

kvalitetsarbete pågår också inom gruppen av SVF-samordnare i sjukvårdsregionen. Samtliga 

regioner utom Västerbotten lyfter avsaknad av personnummer i SIGNE-databasen som ett 

problem. Samtliga regioner har infört eller kommer att införa SVF-MPN under 2022. 

 

PREM-enkäter 

Samtliga regioner har skickat ut PREM-enkäter under 2022. Resultaten från enkäten används 

som del i förbättringsarbetet i alla regioner men på lite olika sätt. Flera regioner lyfter ett behov 

av att fortsätta utveckla det arbetet. 

 

Urologin 

Urologin i Norra sjukvårdsregionen är underbemannad. I sjukvårdsregionen införs nu 

organiserad prostatacancertestning, OPT, vilket på sikt bör minska arbetsbördan för urologin. 

Det pågår också kompetensväxling av cystoskopi och ultraljudsundersökning av prostatan, 

TRUL, till sköterskor. 

 

Fördelning medlen 

De nationella SVF-medlen används olika i regionerna. Några fördelar medlen direkt till 

verksamheterna, som får bestämma hur de används bäst för att förbättra SVF-processen, 

medan andra använder medlen för riktade insatser för att försöka lösa problem i vårdkedjan. 

 

 

Ove Andrén,  

Sjukvårdsregional SVF-samordnare 

RCC Norr 


