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Återkoppling – registreringsträff ÖGI förloppen mars-

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 ÖGI. 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. 

Pancreas/Galla 

Otydlig tolkning – start av SVF för Pancreas 

Nationellt förtydligande; Anser inte att det är otydligt rörande start av SVF - Kriterier för 

Välgrundad misstanke är tydliga och i de allra flesta fall är det ju en bilddiagnostik som ger 

Välgrundad misstanke och ett SVF startar. 

Att fånga upp inneliggande patients SVF startdatum 

Fråga. Vilket alternativ gäller? Alt 1 - När CT är utförd. Alt 2. När det framgår i journalen att 

patient är informerad 

Förtydligande; Start av SVF är det datum då svaret på CT har bedömts av läkare som inser att 

Välgrundad misstanke föreligger. Om det inte framgår att patient är informerad startas SVF 

ändå. 

 

Startdatum för SVF när remiss kommer från primärvården 

Fråga- Det kommer remiss från PV - Pancreas cancer med bifogat CT svar, vilket datum startar 

SVF på? 1) Remiss datum då det skickas 2) Svarsdatum på CT a 3) Datum för mottagande av 

remiss? 4)Annat datum? 

Förtydligande; Startdatum är då remissen skickas från PV (under förutsättning att det framför 

att Välgrundad misstanke föreligger).  Om PV "missar" att notera eller inte inser att Välgrundad 

misstanke föreligger blir det datumet då specialistläkaren inser att Välgrundad misstanke 

föreligger. 
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Hantering av patienter som inte vill vara med i SVF 

Fråga - Skall dessa patienter startas och avslutas eller ingen registrering? 

Förtydligande; Har SVF startats och patient sedan uttrycker att hen inte vill vara med så 

avslutas SVF.  

SVF-start för Patient som av medicinska skäl inte skall utredas  

Fråga - Ska SVF startas för dessa patienter? 

Förtydligande processägare för galla: Ja, och ska avslutas med start av behandling om 

diagnos är satt oavsett om inte all utredning är gjord men avslutas av annan orsak VB574 om 

patienten är för sjuk för att vidare utredas och diagnos inte kunnat sättas. (gäller enbart Galla, ej 

pancreas) 

Utökad utredning - VXX44 

Fråga; Vid resultat av block D - negativt alt inkonklusivt fynd. Finns begränsningar kring antal i 

Block D? Upprepas högst 2-3 ggr och sedan behandlingsbeslut? 

Förtydligande Processägare Pancreas - För pancreas gäller 2 försök att nå representativ 

vävnadsbiopsi. Om fortsatt negativt får behandlingsrekommendation tas på befintligt underlag 

(imaging, tumörmarkör, WHO/ECOG osv.) 

Förtydligande Processägare Galla, Tidsangivelse inom respektive block avser all utredning 

som behöver göras oavsett antal undersökningar. 

Matstrupe och magsäck 

Hantering av patienter på fellistor – säkerställa att de minimeras och därmed går in i 

statistikunderlag 

Exempel på problem; Dubbelstart om patient är startad ex Kungälv gastro, SU tar över vid 

MDK och startar SVF igen på SU. Omärkta remisser 

Förslag på åtgärd: SU behöver förändra sina arbetssätt och inte starta en ny SVF. Fellistor 

visar att mycket dubbelregistreringar förekommer vilket leder till att dessa förlopp inte 

synliggörs och vi inte får korrekta ledtider .  

Kommentar från SU idagläget; SU har under våren 2019 arbetat mycket med fellistorna och utbildningar och 

detta förväntas ge resultat. 

Önskemål om obligatorisk MDK-kod (Att inte mäta ledtiden på onkologen (gäller alla 

förlopp)) 

Svar nationella gruppen: Det är ju helt frivilligt att själv lägga till egna interna mätpunkter. 

Behöver i så fall beslutas att så ska göras på regional nivå 
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Lever 

Problem med dubbelstarter på SVF-hamnar på fellistor. 

Fråga - Möjligt att tydliggöra instruktioner? Vad gäller för att dessa ska minimeras? 

Förslag på åtgärd; SU behöver förändra sina arbetssätt och inte starta en ny SVF. Fellistor 

visar att mycket dubbelregistreringar förekommer vilket leder till att dessa förlopp inte 

synliggörs och vi får ej korrekta ledtider   

Kommentar från SU idagläget; SU har under våren 2019 arbetat mycket med fellistorna och utbildningar och 

detta förväntas ge resultat. 

Avsaknad av startdatum av behandling SVF 

Problemet som lyftes var exempelvis följande förfarande; Att start SVF i NU går remiss till SU 

för start av behandling. Startas inte på SU = Lång ledtid i statistik.  

Förslag på åtgärd; SU behöver förändra sina arbetssätt och avsluta SVF i samband med 

behandling. Detta viktigt för att få korrekta ledtider.   

Kommentar från SU idagläget; SU har under våren 2019 arbetat mycket med fellistorna och utbildningar och 

detta förväntas ge resultat. 

Avsaknad av kunskap på förvaltningarna om att då patienten sätt upp på väntelista 

för transplantation ska SVF avslutas 

Svar: Det finns en instruktion i dokumentation för vårdförloppet -Lever. "Som start av första 

behandling vid transplantation anges datumet då patienten sätts upp på väntelista för 

transplantation." Viktigt att detta sprids på respektive förvaltning så att alla blir medvetna om 

den. 

Övrig information 

Brist på kunskap om SVF på förvaltningarna 

En kartläggning av behov kring SVF kommer att göras på respektive förvaltning under tidig 

höst -19 för att sedan kunna planera in SVF utbildningar. Respektive förvaltning är ansvarig för 

att säkerställa att ny personal utbildas och befintlig personal fortbildas om behov finns. Finns 

behov kontakta er SVF-samordnare på förvaltningen. 
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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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