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 Mall regionernas redovisning av arbetet med 
standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen 
Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 
2022 

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?  
SVF organisationen har fortsatt fungera som tidigare. 

• Hur fungerar samarbetet mellan primärvård och specialiserad vård?  
Samarbetet med primärvården fungerar bra med samverkan i olika forum. Primärvården är 
bland annat representerade i Medicinska kommitténs Medicinska grupp cancer. Primärvården 
kan via telefon eller via meddelandefunktionen i journalsystemet (som är samma i hela 
Region Kronoberg) komma i direkt kontakt med SVF koordinatorerna för konsultation och 
vägledning. Under året har handläggningen av patienter som utreds inom SVF AOS 
utvecklats för bättre samverkan och planering kring utredningen.  
Analys av SVF relaterade avvikelser kopplade till primärvården görs i samverkan. Ett arbete 
är påbörjat för att förbättra avvikelseuppföljningen ytterligare.  

• Hur fungerar samarbetet med andra regioner? 
Det finns bra rutiner för SVF överlämningar till annan region. Eftersom Signe inte innehåller 
personnummer går det inte att följa upp och kontrollera om mottagande region registrerat 
korrekt. Överlag fungerar överlämningarna sannolikt tämligen väl. 
Region Kronoberg har en överenskommelse med en närliggande region att ta emot patienter 

som behöver strålbehandling, främst prostatacancerpatienter. Det samarbetet haltar då den 

regionen trots långa väntetider inte skickar patienter till Kronoberg som har avsevärt kortare 

ledtider.   

I lungcancerförloppet har det varit svårigheter att får PAD svar från annan region, det tar 
lång tid och trots dialog och flera påpekanden har det inte blivit bättre.   

- Har rutinerna för registrering och remissrutiner för SVF-patienter som 
skickas till andra regioner förändrats under 2022?  

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

regioner förändrats under 2022?  
Nej. 
- Finns förslag på åtgärder som skulle förbättra handläggning eller registrering 

av patienter som remitteras över regiongränserna? 
Nej, eftersom det inte går att följa upp om registreringen görs korrekt i mottagande 
region.  

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Måluppfyllelse av inklusionsmålet per diagnos i Kronoberg 

 
• Ange regionens inklusion som helhet (ur RCC:s rapport, uttag 16 augusti). 
Inklusionen i Kronoberg ligger under första halvåret 2022 på 92 %.  

• Vilka diagnoser ligger under inklusionsmålet? 
I tabellen ovan ses vilka diagnoser som inte uppnår inklusionsmålet. Det är framförallt 
diagnoser med få patienter där inklusionsmålet inte nås. För de diagnoserna påverkas 
resultatet i hög grad av små variationer och kort mätperiod. För diagnoserna 
livmoderkroppscancer och njurcancer nås inte målen men kommer sannolikt att rätta till sig 
på helårsbasis.  
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. 

 

• Hur arbetar ni för att förbättra inklusionen i dessa diagnoser? 
För de små diagnoserna finns inga förbättringsåtgärder eftersom antalet fall slumpmässigt 
varierar från år till år och därför inte går att påverka. Vår uppfattning är att den verkliga 
inklusionen är relativt hög.  

 



 

 

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

Under hösten 2022 med hjälp av Rcc Syd kommer det att göras en validering av prostata 
förloppet då inklusionsmålet inte nåddes 2021. Hittills i år nås målet men valideringen kommer 
ändå genomföras för att säkerställa att SVF rapporteringen avspeglar verkligheten.  
På de enheter som hanterar SVF kommer kontaktpersoner (medicinska sekreterare) att utses 
och bilda ett nätverk som leds av de centrala SVF koordinatorerna. Målet är att nätverket ska 
vara ett forum för information, utbildning, erfarenhetsutbyte, ökad förståelse för SVF, bättre 
återkoppling av resultat och förbättringsarbete bland annat kopplat till inklusionen.       

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.   

Måluppfyllelse av ledtidsmålet per diagnos i Kronoberg 

 



 

 

Om en diagnos har färre än fem patienter som ingår i mätning av ledtidsmålet redovisas inget 
resultat. Dessa patienter ingår dock i totalerna. 

• 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? 

De största hindren för att uppnå ledtidsmålen finns inom bilddiagnostik, kirurgi, diagnostik 
som kräver olika undersökningar t ex EBUS för lungcancer, molekylärdiagnostik, väntan till 
regional MDK och patienter som opereras i annan region. Det är resurser inom flera områden 
som inte räcker till.  
I prostata processen har MR innan biopsi införts i enlighet med det nationella vårdprogrammet 
vilket lett till att ledtiderna blivit längre då det genererar fler MR undersökningar än tidigare. 
MR kapaciteten ses nu över i Region Kronoberg. I SVF prostata har en del patienter att välja 
mellan olika behandlingsmetoder och då ges patienterna den betänketid de behöver vilket 
också kan dra ut på ledtiden. 
Under våren 2022 påbörjades en stor kartläggning av alla SVF processer så som det gjordes när 
SVF infördes. Nu fortsätter arbetet för att analysera och utvärdera resultatet, identifiera 
flaskhalsar, titta på flöden och vilka delar som kan förbättras. Ökad samverkan mellan alla 
aktörer som är involverade i förloppen, insatser och beslut.  
Till att börja med är fokus på de urologiska förloppen samt även SVF bröstcancer. Efterhand 
kommer resultatet av kartläggningen för samtliga SVF att gås igenom.  
Ledtiderna för patologen är i vissa förlopp svåra att nå på grund av att ledtiderna är snävt 
tilltagna i vissa SVF.  
 

• Beskriv övrigt förbättringsarbete i syfte att korta ledtiderna. 
Se ovan.  

4. Kvalitetssäkring av SVF-data under 2022 

• Vilket kvalitetssäkringsarbete av SVF-data pågår eller är planerat i regionen? 
Arbete pågår med att få till automatisk överföring av SVF data till Signe inkluderat att 
kvalitetssäkra SVF-data innan överföring.  
Se under punkt 2 validering av inklusion prostatacancer. 

 

• Vilket stöd önskar regionen från RCC i kvalitetssäkringsarbetet? 
Att vid behov få hjälp med validering av förlopp.  
Att SVF-data och vikten av korrekt registrering tas upp och diskuteras på regionala 
processmöten. 

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? 
Inklusion och registrering kommer att starta 1 oktober 2022. 

• 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?  

Region Kronoberg arbetar med grundbudskapet till primärvården ”om du tänker cancer, tänk 
SVF”. De tillstånd som ingår i MPN associeras inte direkt med cancer och därmed kanske man 
inte tänker SVF i primärvården. 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. 

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

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

PREM resultaten kommer att redovisas till styrgrupp cancer, lokala patientprocessledare, 
kontaktsjuksköterskor, berörda verksamhetschefer samt till Region Kronobergs patient och 
närståenderåd. Respektive process får analysera sina resultat för att identifiera glädjeämnen och 
förbättringsområden. Resultaten har sedan starten varit relativt goda och oförändrade eller 
inom några områden förbättrats. I flera förlopp går det inte att få fram resultat på processnivå 
på grund av för få patienter. 

7. Särskilda insatser för urologin 
Vilka insatser planeras eller har genomförts i regionen för att förbättra tillgängligheten 

för patienter inom urologin? 

Se under punkt 3 om SVF kartläggningen. Inom de urologiska förloppen är fokus för ökad 

tillgänglighet framförallt på prostatacancer och cancer i urinblåsa och urinvägar där vi ligger 

sämst till. Arbetet är påbörjat och kommer fortsätta under hösten. Insatser för att öka 

tillgängligheten till MR prostata och DT urografi har vidtagits. Berörda aktörer inom förloppen 

kommer tillsammans arbeta med hur tillgängligheten ytterligare kan förbättras inom förloppens 

olika delar. Om det krävs kan det bli aktuellt att anlita externa utförare för t ex operationer. 

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. 

SVF medlen har använts till SVF – koordinatorerna och till insatser för att korta köerna till DT 
och MR som har stor påverkan på ledtiderna i flera SVF. På grund av avbrott i 
bröstcancerscreeningen under pandemin ligger idag intervallet på 33 månader mot normalt 20 - 
24. Under resten av året kommer därför medel även att användas för att korta 
screeningintervallet på mammografin som påverkar tidig upptäckt och start av SVF 
bröstcancer. 
 
 



 

 

9. Fortsatt nationellt arbete med SVF 
Delge oss gärna synpunkter på områden som är särskilt viktiga för nationell samverkan 

framöver. 

- Fortsatt stöd från Rcc i samverkan, Rcc syd och de regioner som ingår där är viktigt för 

kunskapsstyrningen och utvecklingen inom cancerområdet. 

- Region Kronoberg önskar att varje region rapporterar sina egna patienter till Signe. 

Statistiken skulle bli mer tillförlitlig eftersom det idag inte går att kontrollera hur 

mottagande region registrerar. 

- Inklusionsmålen borde baseras på verkligheten kopplat till antal faktiska fall i 
cancerregistret. Det skulle ge en mer rättvisande bild i kombination med ett 
konfidensintervall. Idag är inklusionsmålet ett antaget, skattat medelvärde.  

- Kodverken borde ses över och förenklas. Olika ”riktlinjer ” för olika SVF gör det 

komplicerat och ökar risken för felaktigheter och att kodverken tolkas olika.  

- De data som både rapporteras till Signe och till kvalitetsregistret genererar en viss onödig 

dubbelregistrering som på något sätt borde kunna undvikas.  

- Ledtiderna för patologi bör ses över då det i några förlopp är i praktiken omöjligt att leva 

upp till angivna ledtider. Preparat behöver ett antal arbetsdagar på lab innan PAD kan 

svaras ut. Större preparat tar längre tid.  

- I matstrupe- magsäcksförloppet bör tiden från behandlingsbeslut till start av behandling 

läkemedel ses över så det blir mer realistiskt med hänsyn till de åtgärder som måste vidtas 

innan behandling kan startas.  

- Det finns inga väntetider i realtid redovisade för SVF. I den ”vanliga” nationella 

väntetidsredovisningen följs hur många som väntar på första besök till specialist eller 

behandling. Det går idag inte att särskilja vilka av de väntande som är SVF. Eftersom SVF 

har kortare ledtidsmål än vårdgarantin vore det önskvärt att det kunde särskiljas.  

- Väntetiderna har inte kortats i den utsträckning som intentionen med SVF var. Att 

kortsiktigt satsa pengar har inte någon långsiktig och hållbar effekt. Istället borde man satsa 

på långsiktig resursförstärkning inom de områden man identifierat att det brister. Kanske 

även en tydligare nationell styrning kopplat till dimensioneringen av resurser inom 

cancerområdet.  

- En ökad samverkan över regiongränser behövs som inte begränsas av kostnader, logistik, 

informationsöverföring, resor, boende och andra faktorer.  

 

 

 


