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Återkoppling – registreringsträff Bröst förloppen maj-

19. 

Hur registreringen görs har en avgörande betydelse för kvalitén på indata och för uppföljningen 

av SVF på såväl regional som nationell nivå. Det är av stor vikt att i största möjliga utsträckning 

ha ett enhetligt sätt att registrera på så att data blir korrekt och jämförbart. Som ett led i detta 

arbete genomfördes en registreringsträff under våren 2019. 

  

Vid träffen lyftes områden som idag upplevs som otydliga vid registrering av patienter inom 

ramen för SVF inom förloppen i diagnosområde . Även några utestående frågor lyftes som 

deltagarna önskar få svar på. I några fall handlar det om att få ett förtydligande regionalt och 

ibland nationellt. Vissa frågor är kopplade till förvaltningarna och behöver drivas där. Nedan 

summeras de svar som är klara eller pågående. 

 

OBS! Representationen från de olika förvaltningarna var liten från övriga förvaltningar 

än SU varför svårt att få en uppfattning om utmaningar som finns i regionen totalt sett 

för förloppet. 

 

Start av SVF 

Fråga 1: Vilken kod ska man sätta vid start av SVF vid välgrundad misstanke om bröstcancer 

vid uppfyller kriteriet "återkallande för klinisk undersökning efter screening (som utfallit med 

kod 3, 4 eller 5).  

Svar nationella gruppen: ”återkallade för klinisk undersökning efter screening” har tagits bort 

från välgrundad misstanke och klassas nu som misstanke. Detta skulle kunna kodas VG905 

men den koden finns inte med för bröstförloppet. Koden VG910, VGM, ska sättas när 

patienten är på fysiskt besök för en klinisk undersökning och som då uppfyller kriterierna för 

VGM. 

Fråga 2. Stämmer fortsatt att SVF avslutas det datum då patienten får beskedet av 

primärvårdsläkaren (från frågor & svar).  

Svar nationella gruppen: Ja, eftersom alla behandlingsbeslut ska tas i samråd med patienten så 

måste det vara det datum som patienten meddelas om svar som gäller. 

Fråga 3. Recidiv. Vårdförloppsbeskrivningen bröstcancer är inkonsekvens vad gäller recidiv. 

Information som finns i beskrivning vårdförlopp om bröstcancer: ICD-koderna uppdaterade: 

Z85.3, C50.X, D05.X, D48.6 (tidigare: Z85.03, C50.9). Statistik uppdaterad med siffror för 

2015.  Kod Z85.3 recidiv ingår i SVF. 
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Samtidigt finns generisk text att recidiv inte ska ingå. Vårdförloppet behöver förtydligas 

kring recidiv? 

Svar nationella gruppen; Förslag som kommit på förtydligande i förloppet från Ulrika Roos är 

att skriva som i Huvud-hals och tjock-och ändtarmsförloppen. Se nedan.   

Hantering av återfall (recidiv) 

”Ett standardiserat vårdförlopp (SVF) ska omfatta de patienter som får den aktuella cancerdiagnosen för första 

gången och de som insjuknar igen efter ett avslutat uppföljnings- eller kontrollprogram. Patienter som får recidiv 

under pågående uppföljning ska inte inkluderas i SVF, däremot ska detta SVF omfatta nya primärtumörer” 

Ovan har godkänts av regionala processägare VGR. 

Förslaget är ute i VPG (vårdprocessgruppen) som behöver svara före 1 oktober, därefter beslut. Inga 

invändningar har kommit. 

Generell återkoppling av regional processägare när startdatum: 

1. Screeningselektion: startdatum = datum för mammografiutredning. 
2. SVF-märkt remiss från Vårdcentral: startdatum = remissdatum 
3. Ej SVF-märkt remiss: startdatum = datum då misstanke uppstår vilket kan vara vid 

mammografiundersökning, klinisk undersökning eller eventuellt vid prioritering av 
remiss. 

 

SVF-avslut 

Fråga; Om cancer avskrivs vilket datum? 

Svar; Nedan ges ett par exempel på när SVF avslutas. Gemensamt är att det är när patienten 

informeras om att SVF avslutas.  

SU; Vid första besök med patient muntligen alt får svar på cytologin (brev om ej vidare åtgärd)  

SKAS; Avslutsdatum när utredning avslutas - troligt att Unilabs registrerar det. Patienter som 

kommer upp på MDK - avslutsdatum när brevet skickas till patienten. 

Brist i remisskvalité - oftast avsaknad av uppmärkning SVF 

Förbättringar kring att märka upp remiss med SVF behövs. Ofullständiga remisser leder till att 

patienter omprioriteras vilket är illa.  

Kommentar från SU kring hantering av ofullständiga remisser; 

-  Brev skickas till remittent med information att remissen inte uppfyller kriterier för SVF och 
kommer att omprioriteras och att kostnaden debiteras remittenten. 

- I de fall där patient kommer in på SVF- remiss och det vid undersökningstillfället upptäcks 
att patient ej har de symptom som beskrivs brukar det kommenteras i svaret att patient inte 
har uppfyllt kriterier för SVF 
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Åtgärd; Vid flertalet registreringsträffar har det påtalats att läkaren inte alltid upptäcker att det 

är ett SVF samt att remisser från primärvården inte är uppmärkta som SVF. Anledningarna tros 

vara att tillräcklig kunskap om SVF saknas varför fortbildning av SVF vore önskvärt. Behovet 

kring utbildning kommer därför ses över per förvaltning under hösten. Utbildningar kommer 

att ske på respektive förvaltning. Meddela SVF-samordnare på din förvaltning om du är 

intresserad eller har frågor om utbildningar. 

Underrapportering av SVF patienter regionalt och nationellt 

Mammografin på SU registrerar enbart i SVF-INCA och inte i Elvis vilket leder till att de 

patienter som går genom mammografin men inte leder till behandling dvs inte får 

cancerdiagnos syns i SVF-INCA men inte i Elvis och därmed inte i nationella resultat. Det är så 

att det är enbart det som rapporteras in i Elvis som rapporteras upp nationellt.  

Det kan konstateras följande efter registreringsträff; 

• Mammografi på SU och Unilabs registrerar endast i SVF-INCA 

• Endast SU patienter som leder till behandling registreras i Elvis 

• NU - Bröst Mottagningen (BM) registrerar SVF i Elvis enl. de riktlinjer som finns. Allt 
registreras + SVF-INCA 

• SKAS- listor från UNILABS. Detta registreras sedan i Elvis. 

• SÄS – registrerar i Elvis 

• Endast registreringar i Elvis syns på nationell nivå (Sign-é) 

 

Kontentan blir att antalet SVF i VGR är kraftigt underrepresenterat vid nationella jämförelser. 

Påverkar inte måluppfyllelse. 

 

Exempel. 

För SU finns det i SVF-INCA för 2018 1170st som inte leder till behandling dvs har koden 

”avslut annan orsak” och 654 som har gått till behandling. Det innebär att det är 1170 st antal 

SVF som inte rapporteras in i nationella basen.  

 

Underrapporteringen till nationell nivå och anledningen till detta lyftes i juni månad 2019 till 

RCC Väst styrgrupp som bl a utgörs av verksamhetschefer på respektive förvaltning. I 

skrivandets stund saknas information kring status att i framtiden kunna lösa registreringsfrågan 

och säkerställa att överföringen från mammografin (SVF-INCA) går upp till Sign-é(nationella 

databasen) för att få en helhetsbild av SVF arbetet inom Bröstförloppet. 
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Jämförelser av ledtider mellan SVF-INCA och ELVIS ej jämförbara (pga olika enheter 

som registrerar i respektive system) 

SU - När remiss kommer till kirurgi så är det remissdatum från Primärvården som gäller som 

startdatum för SVF och som registreras i Elvis. I Elvis startas alltid SVF vid det tillfälle 
inremitterande skrivit remissen.  

På mammografin på SU så startar man på datum när diagnostik utförd (i SVF- INCA). 

Svar: För att komma till rätta med detta måste man inom SU komma överens så man har 

samma startdatum. Tydliggöra när starten av SVF ska vara enligt kodvägledningen till båda 

enheter på SU dvs datum då beslut fattas om att välgrundad misstanke föreligger, när man inser 

att VGM föreligger. Om välgrundad misstanke fattas i Primärvården är det remissdatum från 

primärvården som gäller. 

Övrigt 

Diskussion fördes om ” VG958 – Start av första behandling, palliativ”. Detta är en kod som 

inte används av SU utan brukar ingå i kirurgi (VG950). Även övriga förvaltningar använder inte 

denna kod. Det är inget unikt för VGR utan även i anda regioner är det ingen kod som används.  

Övrig information 

Skillnad patientens val och patientval väntan 

VXX76 – Patientens val används när patienten tackar aktivt nej till att utredas eller behandlas 

enligt ett standardiserat vårdförlopp, i samråd med medicinskt ansvarig läkare. Ska alltid tänka 

på patientperspektivet och acceptera patientens val. När en patient enbart begär ett senare 

datum för utredning eller behandling (PVV) ska koden inte användas (eftersom det 

standardiserade vårdförloppet inte ska avslutas).  

Se i stället riktlinjer för avvikelseregisterring vid rapportering av standardiserat vårdförlopp. Du 

hittar dokumentet på cancercentrum.se, under rubriken ”mer information”. 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-

raknas/vardforlopp/kva-koder/avvikelser-november-2015.pdf 

  

https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/vardforlopp/kva-koder/avvikelser-november-2015.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/vardforlopp/kva-koder/avvikelser-november-2015.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/vardforlopp/kva-koder/avvikelser-november-2015.pdf
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Finns önskemål om standardremisser i de flesta förlopp 

Det pågår ett arbete kring remissförbättringar för AOS remisser specifikt då hälften av 

remisserna inom AOS förloppet skickas tillbaka.  Efter diskussion med processägare och lokal 

SVF ledare på Östra sjukhuset så är beslut taget att en elektronisk standardremiss inte möjligt i 

nuläget, inte heller en standardremiss i pappersformat då det skulle vara ytterligare ett dokument 

att förhålla sig till för primärvården. Andra SVF vårdförlopp har vid ofullständiga remisser 

istället valt att återkoppla till inremitterande med ett dokument som beskriver varför remissen 

inte uppfyller kriterierna och vad de behöver för vidare information för att ta emot patienten. 

Detta har lett till förbättrade remisser.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Christina Bogestrand 

Projektstöd Standardiserade vårdförlopp i Väst 

REGIONALT CANCERCENTRUM VÄST 

Mobil: +46(0)705- 975008 

Mail: christina.bogestrand@rccvast.se 
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