
2022-01-27 

 1(11) 

 

Regionalt cancercentrum i samverkan    

Sveriges Kommuner och Regioner | 118 82 Stockholm    
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00  
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se 

Sammanställning av regionernas redovisning av arbetet 

med standardiserade vårdförlopp enligt överens-

kommelsen Jämlik och effektiv cancervård med kortare 

väntetider 2022 för Södra sjukvårdsregionen 

1. Organisation 

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

• Blekinge:  
- Implementera ett processorienterat arbetssätt 
- Cancerrådet har fortsatt en strategisk funktion 
- De lokala processledarna, kontaktsjuksköterskorna, SVF-koordinatorerna 

och kodningssekreterare arbetar tillsammans för att korta ledtider 
- Cancersamordnaren finns som behjälplig i förbättrings- och 

utvecklingsarbeten. 

• Kronoberg: 
- Som tidigare 

• Halland: 
- SVF arbetet har varit i fokus. 

• Skåne:  
- Kontinuerlig dialog med verksamheterna, processteamen, regionalt 

cancerråd/lokala cancerråd och förvaltningsledningen 
- Lokala patientprocessledare har erbjudits utbildning i QlikView-

applikationen med syfte att stimulera till ökat användande av SVF 
statistik. 

- Nätverk för patientprocessledare med syfte att stimulera och stödja 
kontinuerligt och systematiskt processarbete för att korta ledtider är 
under uppbyggnad. 

- Fysiskt möte för alla SVF koordinatorer i Region Skåne med fokus på 
uttag av SVF statistik, kodvägledning, kvalitetssäkring och 
överlämningar mellan sjukhusen hölls under våren. 

- Inom SDV (Skånes digitala vårdsystem) projektet pågår ett arbete med 
att designa beslutsstödsfunktion för de standardiserade vårdförloppen. 
 

• Hur fungerar samarbetet mellan primärvård och specialiserad vård?  

• Blekinge: 
- Arbetar aktivt med omställningen till Nära vård 
- Samarbetet fungerar oftast bra, men många hyrläkare vilket kan påverka 

kontinuiteten, tillgänglighet och kännedom om rutiner och organisation. 

• Kronoberg: 
- Fungerar bra med samverkan i olika forum, t ex Medicinska kommitténs 

Medicinska grupp cancer. 
- Primärvården kan komma i direkt kontakt med SVF koordinatorerna för 

konsultation och vägledning via telefon eller via meddelandefunktionen i 
journalsystemet   
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- SVF AOS utvecklats för bättre samverkan och planering kring utredningen 
- Analys av SVF relaterade avvikelser kopplade till primärvården görs i 

samverkan 

• Halland: 
- Det pågår en ständig dialog mellan primärvård och specialistvård 

• Skåne:  
- Välfungerande samarbetet med befintlig AKO (Allmänläkarkonsult 

Skåne) organisation och det finns representation från primärvården i 
regionalt och lokala cancerråd. 

- AKO och cancersamordnare för kontinuerlig dialog kring rutiner och 
aktuella uppdateringar. 

- Generella förbättringsområden och nyheter återkopplas till 
verksamhetschef på respektive vårdcentral via cancersamordnare. 

 

• Hur fungerar samarbetet med andra regioner? 

• Blekinge: 
- Mycket bra men några framhåller bister i informationsöverföring mellan 

regionerna som bristfällig 

• Kronoberg: 
- Det finns bra rutiner för SVF överlämningar till annan region 
- En brist att Signe inte innehåller personnummer, man kan inte följa upp 

och kontrollera om mottagande region registrerat korrekt. 
- I lungcancerförloppet har det varit svårigheter att får PAD svar från annan 

region 

• Halland: 
- Processledarna för cancerprocesserna deltar i RCC syd och RCC väst 

processmöten för att byta erfarenheter och ta del av olika 
utvecklingsarbeten 

• Skåne:  
-  
-  
Har rutinerna för registrering och remissrutiner för SVF-patienter som skickas till 

andra regioner förändrats under 2022?  

• Blekinge: 
- Rutinerna förbättras fortlöpande 

• Kronoberg: 
- Nej 

• Halland: 

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

• Blekinge: 
- Blekinge tar inte emot SVF-patienter från andra regioner 

• Kronoberg: 
- Nej 

• Halland: 
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- Region Halland har uppdaterat sina registreringsanvisningar och 
remissrutiner enligt kodningsanvisningar från nationell nivå gällande hur 
SVF-patienter som tas emot från andra regioner 

• Skåne:  
- Nej 

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

• Blekinge: 
- Förbättringsarbete gällande remisser för övre GI till SUS har påbörjats 

• Kronoberg: 
- Nej, eftersom det inte går att följa upp om registreringen görs korrekt i 

mottagande region. 

• Halland: 

• Skåne:  
- Förbättringsområden har tagits upp på gemensamma möten tillsammans 

med RCC syd. 
 

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). 

• Blekinge: 
- Blekinges inklusion är 83 %. 

• Kronoberg: 
- Inklusionen i Kronoberg ligger under första halvåret 2022 på 92 %. 

• Halland: 
- 73 procent 

• Skåne:  
- 77 % 

 

• Vilka diagnoser ligger under inklusionsmålet? 

• Blekinge: 
- Akut leukemi, buksarkom, bukspott- och gallvägscancer, huvud- och 

halscancer, livmoderhalscancer, lungcancer, neuroendokrina buktumörer, 
peniscancer, prostatacancer, skelett och mjukdelssarkom, sköldkörtelcancer 

• Kronoberg: 
- Diagnoser med få patienter.  
- Huvud- och halscancer förloppet har under året haft ovanligt få fall men 

fler än som anges i tabellen. Det pågår en utredning på ÖNH kliniken i 
samverkan med annan region då antalet inrapporterade patienter inte 
stämmer med verkligheten. I det förloppet skickas de flesta patienter till 
annan region för start av behandling. 

• Halland: 
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- SVF Prostatacancer, SVF Lungcancer, SVF cancer i urinblåsa och 
urinvägar, SVF Sköldkörtelcancer, SVF Bukspottkörtelcancer, SVF 
Huvud- och halscancer, SVF Myelom, SVF Matstrups- och 
magsäckscancer 

• Skåne:  
- Akut leukemi 57%, Buksarkom 34%, Lungcancer 63%, Lymfom/KLL 

62%, Myelom 66%, Neuroendokrina tumörer 10%, Prostatacancer 41% 
och testikelcancer 54% 

 

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

• Blekinge: 
- Information till och dialog med berörda verksamheter. 

• Kronoberg: 
- För de små diagnoserna finns inga förbättringsåtgärder eftersom antalet fall 

slumpmässigt varierar från år till år och därför inte går att påverka. 

• Halland: 
- Det pågår en ständig dialog mellan primärvård och specialistvård för att 

förbättra kodningen så att patienter som har en välgrundad misstanke om 
cancer kommer in i ett SVF- förlopp. 

- Varje vårdcentral har fått statistik på sina remissmärkningar och har i 
uppdrag att gå igenom sina rutiner för märkning av SVF remisser. 

• Skåne:  
- Under hösten initieras ett valideringsprojekt under ledning av RCC syd med 

syfte att identifiera bakomliggande orsaker till den låga inklusionsgraden 
- Utbildning pågår för att öka registreringsföljsamheten hos privata aktörer. 
- Informationsmöten har hållits för personal på akutmottagningarna om SVF 

rutiner har tagits fram (gäller ff a lungcancer). 
 

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

• Blekinge: 
- Journalgranskningsprojekt kommer att starta där man specifikt kommer att 

granska inklusionen inom prostatacancer-processen. 

• Kronoberg: 
- Under hösten 2022 med hjälp av Rcc Syd kommer det att göras en 

validering av prostataförloppet då inklusionsmålet inte nåddes 2021 

• Halland: 
- Intern revision av SVF-koordinatorernas uppdrag, arbetssätt och 

kompetens. Utifrån denna intieras olika aktiviteter som utbildning och 
koordinatorsnätverk. 

- Processuppföljning 
- Regionalt övergripande arbete påbörjat för att visualisera rapporter, utdata 

på ett bättre sätt 
- Särskilda satsningar kommer att göras för att säkerställa kodning och 

journaldokumentation. 

• Skåne:  
- Nya rutiner för de patienter som behandlas på onkologen på Sus har tagits 

fram 
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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.  

• Blekinge: 
- Operation, patologi, onkologi och operation i Lund 

• Kronoberg: 
- Bilddiagnostik, kirurgi, diagnostik som kräver olika undersökningar t ex 

EBUS för lungcancer, molekylärdiagnostik, väntan till regional MDK och 
patienter som opereras i annan region. 

• Halland: 
- Koloskopi, operationskapacitet, brist på urologer, PET, transthorakal 

punktion, cytologi 

• Skåne:  
- CT-ledda punktioner, MR, koloskopi, operation, strålbehandling, MDK, 

oklar ansvarsfördelning mellan sjukhusen i nivåstrukturerade förlopp, 
saknas verktyg för att driva ett strukturerat kontinuerligt processarbete. 

 

• Vilka insatser har regionen gjort för att förbättra ledtiderna på dessa områden? 
Beskriv övrigt förbättringsarbete i syfte att korta ledtiderna. 

• Blekinge: 
- Handlingsplan för att förkorta ledtiderna inom patologi 
- Fortlöpande arbete med rekryterings- och kompetensförsörjningsfrågorna. 
- Arbete på operationsavdelningen för att optimera processerna så att 

förkorta ställtiderna mellan operationerna. 
- Samarbete sker även i Södra Sjukvårdsregionen för att hjälpas åt med 

operationer över länsgränserna 
- Arbetet för att skapa en endoskopimottagning samt att förbättra samarbetet 

mellan medicinkliniken och kirurgkliniken gällande skopi-verksamheten. 
- Arbete påbörjat för att primärvården ska skriva remiss till MR-prostata 

• Kronoberg: 
- MR kapaciteten ses över 
- Under våren 2022 påbörjades en stor kartläggning av alla SVF processer för 

att identifiera flaskhalsar, titta på flöden och vilka delar som kan förbättras. 

• Halland: 
- Schemalagda mottagningar för prostatacancer 
- Upphandlad privat vårdgivare samt omprioritering av urologisk 

operationskapacitet 
- Införande av ”min vårdplan cancer”  
- Upphandling av koloskopi av extern aktör 

• Skåne:  
- Regional samverkan kring fördelning av undersökningar inom BoF. 
- Regional samverkan inom koloskopi 
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- Regional samverkan inom operation och upphandling av privata aktörer bla 
inom urologin. 

- Insatser inom HR gällande bland annat arbetsmiljö, ersättningsnivåer vid 
kösatsningar och bemanningspersonal. 

- Projektgrupp tillsatt rörande utformning av MDK, vilka patienter ska 
avhandlas på vilken typ av MDK samt hur ska samverkan kring regionala 
MDK se ut framöver. 

- Projekt kring samverkan och möjligheter att förbättra flödena inom 
processerna  inom urologisk kirurgi, bröstcancer och MRT och DT – 
resurser 

- Inom ramen för Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre 
(SUHCCC) pågår flera förbättringsarbeten inom cancerprocesserna som 
bedöms kunna korta ledtiderna 

 

4. Kvalitetssäkring av SVF-data under 2022 

• Vilket kvalitetssäkringsarbete av SVF-data pågår eller är planerat i regionen? 

• Blekinge: 
- Under 2022 görs en utveckling av Qlikview för att kunna identifiera 

”flaskhalsar” och förbättringsområden inom de olika SVF-förloppen. 
- Validering av SVF-data genom journalgranskningsprojekt för SVF bröst- 

och prostatacancer med stöd av RCC Syd. 

• Kronoberg: 
- Arbete pågår med att få till automatisk överföring av SVF data till Signe 

inkluderat att kvalitetssäkra SVF-data innan överföring. 
- Validering av prostataförloppet med journalgranskning 
-  

• Halland: 
- Inget 

• Skåne:  
- Kvalitetssäkring sker kontinuerligt och enligt väl inarbetad rutin 
- Det görs rutinmässiga kontroller i de aktuella IT systemen 
- SVF regional förvaltningsgrupp utvecklar efter behov 

registreringsapplikationen QlikView 
- Under våren hölls ett fysiskt möte för alla SVF koordinatorer i Region 

Skåne med fokus på uttag av SVF statistik, kodvägledning, kvalitetssäkring 
- RCC Syds valideringsprojekt har genomförts inom utvalda cancerdiagnoser 

genom åren. Prostatacancer genomlystes under hösten och rapporterades 
under våren 2022 
 

 

• Vilket stöd önskar regionen från RCC i kvalitetssäkringsarbetet? 

• Blekinge: 
- Tydligare riktlinjer för kodning och registerdata 
- Fortsatt stöd i arbetet med validering av kodning i jämförelse med 

journal 
- Fortsatta dialogmöten med verksamheterna gällande utdata från 

kvalitetsregister. 
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• Kronoberg: 
- Hjälp med validering av förlopp vid behov. 

• Halland: 
- I nuläget pågår inget kvalitetssäkringsarbete inom Region Halland och 

önskar inte stöd från RCC. 

• Skåne:  
- RCC syd kommer att fortsätta med valideringsprojekt. Vårdförlopp med 

lägst inklusionsgrad planeras genomlysas med start under hösten 2022. 
- Instruktionsfilm för kodning med anpassning till respektive IT-system för 

att underlätta för nya koordinatorer 
 

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? 
o Blekinge: 

▪ Under 2022. 
o Kronoberg: 

▪ Inklusion och registrering kommer att starta 1 oktober 2022. 
o Halland: 

▪ Halland har startat implementeringsarbetet med mål att börja kunna 
inkludera/registerna enligt SVF MPN senast 1 jan 2023. 

o Skåne:  

▪ Region Skåne inkluderar och registrerar patienter från och med den 1:a 

september 2022. 
 

 

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

o Blekinge: 

▪ Ja, det planeras. 
o Kronoberg: 

▪ Ja 
o Halland: 

▪ När SVF MPN startar kommer Region Halland att skicka ut PREM enkäter till 
personer som utretts i SVF MPN. 

o Skåne:  

▪ Regionala utskick sker månadsvis och detta SVF kommer att inkluderas. 
 

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

o Blekinge: 

▪ En utmaning att uppnå ledtiden då prov för genetisk analys som skickas till 
Lund tar ca 30 dgr för provsvar. 
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o Kronoberg: 

▪ Region Kronoberg har redan idag bra flöden för dessa patienter. Om 
primärvården missar att starta SVF och skickar en vanlig remiss kommer 
patienterna att fångas vid remissbedömningen på Hematologen och då startas 
SVF:et där. 

o Halland: 

▪ Sprida kunskapen kring när SVF ska startas. 
o Skåne:  

▪ Inga egentliga utmaningar. 
 

 

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?  
o Blekinge: 

▪ Ja 
o Kronoberg: 

▪ Ja. Under perioden januari till juli 2022 har Kronoberg rapporterat 1398 
personer till SKR för utskick av PREM enkäter. 

o Halland: 

▪ Ja 
o Skåne:  

▪ Region Skåne har kontinuerligt skickat ut PREM-enkäter och har aldrig 
haft något uppehåll. 
 

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

o Blekinge: 

▪ Plan för hur PREM-enkäten ska användas för förbättringsarbete är under 
framtagande 

▪ Resultat av PREM-enkäten utgör under lag för dialogmöten med SVF-
teamen och områdeschef 

o Kronoberg: 

▪ PREM resultaten kommer att redovisas till styrgrupp cancer, lokala 
patientprocessledare, kontaktsjuksköterskor, berörda verksamhetschefer 
samt till Region Kronobergs patient och närståenderåd. 

o Halland: 

▪ Förvaltningarna har tillgång till sina PREM-enkät resultat och använder 
dem i sitt kvalitetsarbete. 

o Skåne:  
▪ Resultaten presenteras i olika forum som i regionalt och lokala cancerråd 

och i kontaktsjuksköterskenätverket samt för SVF koordinatorer. Fritexten i 
enkätsvaren skickas numera ut till samtliga cancersamordnare. Planen är att 
sammanställa fritextsvaren för utskick till lokala patientprocessledare 
(LPPL) på respektive sjukhus i förvaltningen. 
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7. Särskilda insatser för urologin 

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

patienter inom urologin? 

• Blekinge: 
o Rekrytering av urologer och operations-personal pågår 
o Projekt för kompetensutveckling bland urologerna 
o Omfördelning av operationer och vårdplatser mellan regionens båda enheter för att öka 

tillgängligheten. 

• Kronoberg: 
o Insatser för att öka tillgängligheten till MR prostata och DT urografi har vidtagits. 
o Ev. anlita externa utförare för t ex operationer 

• Halland: 
o Ökat den totala urologkapaciteten med ca två läkartjänster och två 

underskötersketjänster. 
o Schemalagda mottagningar för prostatacancer 
o Upphandlad privat vårdgivare samt omprioritering av urologisk operationskapacitet 

• Skåne:  
o Anställa en sekreterare på 60 procent för att stärka och effektivisera de urologiska 

administrativa arbetsuppgifterna kopplat till SVF arbetet.  
o One-step-clinic för cancer i urinvägarna infördes på Lasarettet i Ystad 2020. 
o Projekt gällande primärdiagnostik av urotelialcancer för kvinnor via cystoskoperande 

sjuksköterskor 
o Operationsrobot införskaffats till Kristianstad vilket förväntas ge en högre tillgänglighet 

och kortare ledtider för patienterna. 
o Direktupphandling av privata aktörer inom urologin genomförs under 2022 för att 

korta köerna inom bland annat radikala prostatektomier. 
o Inom Södra sjukvårdsregionen pågår projektet ”Urologisk kirurgi” som syftar till ökad 

samverkan och möjligheter att förbättra flödena inom processerna. 

 

 

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. 

• Blekinge: 
- Tjänster för kontaktsjuksköterskor, läkare, SVF-rapportörer och 

koordinatorer. 
- Uppstart av tarmcancerscreening 
- Min Vårdplan cancer via 1177 
- Utvecklingsarbetet inom cancerrehabilitering 
- Utbildningsinsatser 

• Kronoberg: 
- SVF – koordinatorerna 
- Insatser för att korta köerna till DT och MR 
- Korta väntetiderna till mammografiscreening. 

• Halland: 
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- Processutveckling och för att utveckla visualiseringen av uppföljningen 

• Skåne:  
- Finansiering av koordinatorer och kontaktsjuksköterskor samt övriga 

insatser inom cancerprocesserna 
- Utbildning, kompetensutveckling och nätverksträffar 
- Utvecklingen av basonkologi i nära vård 
- En gemensam struktur för omhändertagande av patienter med ökad risk för 

cancer 
- Införandet av teledermatoskopi 

9. Fortsatt nationellt arbete med SVF 

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

framöver. 

• Blekinge: 
o Hur hantera patienter som traditionellt tillhört kirurgkliniker, men där kirurgin nu är 

centraliserad och den lokala kompetensen kring diagnostik och handläggning utarmas?  
o Nationell samordning av screening och kallelsesystem.  

o Kunskapsstyrning  

o Kompetensförsörjning  

o Utveckling och helhetssynen på cancervården  

o Ökat stöd till små regioner med mindre resurser  

o Informationssatsningar till allmänheten i det preventiva folkhälsoarbetet.  

 

• Kronoberg: 
o Fortsatt stöd från Rcc i samverkan och Rcc syd  
o Varje region bör rapportera sina patienter till Signe 
o Inklusionsmålen borde baseras på verkligheten kopplat till antal faktiska fall i 

cancerregistret.  
o Kodverken borde ses över och förenklas.  

o Dubbelregistrering till Signe och kvalitetsregister borde undvikas. 
o Ledtiderna för patologi bör ses över då det i några förlopp är i praktiken omöjligt att 

leva upp till angivna ledtider  
o I matstrupe- magsäcksförloppet bör tiden från behandlingsbeslut till start av behandling 

läkemedel ses över  
o Väntetider i realtid bör redovisas för SVF.  
o Istället för kortvariga stimulansmedel bör man satsa på långsiktig resursförstärkning till 

områden där man identifierat brister. 
o Tydligare nationell styrning  
o Ökad samverkan över regiongränser 

• Halland: 
o Revidering av välgrundad misstanke i flera av SVF förloppen. Idag upplevs det som att 

ingången är väldigt bred och fler och fler inkluderas i SVF utan att fler patienter med 
cancer upptäcks. 

o Översyn hur SVF lungcancer överförs till väntetidsdatabasen då Region Halland 
upplever att inte alla SVF överförs trots rätt registrering och kodning på regional nivå 



2022-09-28 

11(11) 

 

Regionalt cancercentrum i samverkan    

Sveriges Kommuner och Regioner | 118 82 Stockholm    
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00  
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se 

• Skåne:  
o Förbättrings- och utvecklingsarbete som bedrivs inom CCC, EU-projekt och/eller 

enligt europeiska cancerplanen bör samordnas för att säkerställa en nationell jämlik 
vård.  

o Fortsatt arbete med aktiva överlämningar mellan regioner, förvaltningar, sjukhus och 
verksamhetsområden.  

o Förbättringsarbetet inom Min vårdplan via 1177.se bör samordnas nationellt. Bland 
annat behöver en översyn göras inom diagnoserna gällande bland annat varaktigheten 
som kan vara mer än två år.  

o NVP och kvalitetsregister bör se över kriterierna för vilka patienter som behöver tas 
upp på en fullständig multidiciplinär konferens (MDK) för att anpassa nytta till 
kapacitet. 

o Inflödet av SVF remisser ökar i framförallt de stora vårdförloppen men antalet startade 
behandlingar ökar inte. En översyn av kriterierna för välgrundad misstanke bör göras 
för att säkerställa att ”tratten in” inte har blivit för stor. 

o Kvalitetssäkring av registreringar som möjliggör nationella jämförelser.  
o Den regionala handlingsplanen och de prioriterade områdena bör utgöra underlag till 

vilka nationella satsningar som kan vara aktuella. 

 

 


