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Återkoppling – registreringsträff Huvud-hals 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 Huvud-hals, Primära hjärntumörer och Lunga. 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. 

Huvud – halscancer 

Avsaknad av SVF-startkod 

Det var framförallt NU-sjukvården som lyfte detta som ett problem där kontaktsjuksköterskan 

har både kssk-arbetet och det administrativa arbetet med kodning, bevakning etc. Hinner inte 

med utan måste prioritera hårt. Denna fråga har lyfts till respektive förvaltning att besvara och 

också åtgärda. Får därför hänvisa till SVF-samordnaren på din förvaltning för vidare dialog. 

Detta får drivas på respektive förvaltning. 

Bevakning av SVF-patienter fallerar 

Det lyftes som ett problem av ett par förvaltningar att de har påtaglig personalbrist vilket 

innebär stränga prioriteringar. Har inte någon för tillfället, ser heller inte ut att lösa sig på sikt, 

som bevakar de förlopp som väntar på diverse undersökningar etc innan de kan slutföras. 

Denna fråga har lyfts till respektive förvaltning att besvara och också åtgärda. Får därför hänvisa 

till SVF-samordnaren på din förvaltning för vidare dialog. Detta får drivas på respektive 

förvaltning. 

Anmälan MDK 

Det lyftes som ett problem att det inte går att anmäla till MDK på fredagar, gäller i detta fallet 

ÖNH då det är enbart en person som tar emot anmälan och administrerar. Det upplevs som 

mycket sårbart att anmälan hänger på en person. Denna fråga har lyfts till respektive förvaltning 

att bedöma om problem och besvara. 

Svar: Exempel. SKaS nämner här att en mall/blankett har tagits fram från SU att använda vid 

anmälan till MDK, innehåller ett antal kontrolluppgifter som ska fyllas i av anmälande klinik på 

SkaS. Om ni inte känner till denna eller vill ta del av denna hör av er. 
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Primär hjärntumör 

Svårigheter att fånga upp de som avslutats med tablettbehandling 

Detta var en fråga som lyftes av SU. SU upplever att förvaltningen inte har koll på de som 

avslutats med tablettbehandling i dagsläget. En diskussion fördes kring hur övriga förvaltningar 

hanterar dessa patienter, om de har listor med dessa patienter? Enligt SÄS har de en rutin, 

information till alla. Skriver in i patientbakgrund när SVF startat kring detta. Viktigt att det 

tydliggörs i remiss att det är en SVF för att kunna fånga upp dessa patienter. 

Remiss från Primärvården 

Fråga: Vilket är startdatum när remiss kommer från Primärvården 

Svar: startdatum = datum då remiss är skriven i primärvärden 

Avslut på lågmaligna 

Fråga - Vid lågmaligna tumörer så startar jag som hemsjukhus förloppet men vem avslutar när 
det är operation som enda behandling? Neurokirurgen vid operationstillfället eller hemsjukhuset 
i samband med MDK? 

Svar: Neurokirurgen vid operationstillfället (behandlingsstart) 

Önskemål om att samtliga förvaltningar registreringar i SVF-INCA (för hjärntumörer) 

Diskussion som fördes var att majoriteten av förvaltningarna använder SVF-INCA vilket gör att 

det är möjligt att få en relativt bra överblick av delledtider i regionen. Onkologen på SÄS är dem 

som inte använder det och frågan dök därför upp rörande möjlighet att även de skulle kunna 

börja registrera i SVF-INCA.  

Svar från SÄS rörande detta är att det inte finns något övergripande beslut kring detta. 

Onkologmottagningen servar flera kliniker och har inte jobbat så nära någon specifik 

diagnosgrupp för att kunna bestämma vilken diagnosgrupp som ska prioriteras.  SÄS neuro 

rehab klinik (hjärntumörer) har inte varit med i beredningsgruppen men frågan är lyft till 

berörda. 

Lungcancer 

Ny regional rutin-avslut 

Önskemål: Det lyfts ett önskemål om att ta fram och tydligggöra en regional rutin för avslut 

kirurgi (thorax), skulle kunna byggas på SU:s interna 

Svar från processägare: När det gäller patienter som opereras har både Borås och Skövde 

upprättat ett system, där koordinatorerna på hemsjukhuset skickar en skärmdump (eller 

journalkopia) på patienten, när han/hon varit på första återbesök efter operationen, till 

koordinatorn på thoraxsekretariatet på SU, som sedan utför själva registreringen av KVÅ-koden 

i ELVIS. Fördelen med detta är att man på hemsjukhuset kan hålla reda på vilka opererade 

patienter som ingått i SVF, och att man vid postop återbesök också har ett operations-PAD 
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som bekräftar diagnosen. Start av behandling kirurgi gäller som avslut och man ska inte koda 

om det visar sig att det  inte var en lungcancer. Alla patienter som opereras har inte fastställd 

lungcancerdiagnos före operationen, och skulle det visa sig vara ngt annat än lungcancer så skall 

förloppet avslutas med en annan kod. Det fungerar i dagsläget inte lika bra på NÄL. Det borde 

ingå i SVF-koordinatorns arbete på respektive länssjukhus att ansvara för denna uppföljning. 

Övrigt 

Viktigt med att förtydliga remisser – påverkar avslut 

Det fördes diskussion om att många SVF-koordinatorer upplever det som ett problem att 

remisser till onkologen som ingår i SVF inte är märkta som SVF. Onkologen vet därför inte att 

de ska koda behandlingsstart. Det är viktigt att läkaren vid diktering säger att det ska vara en 

SVF på många ställen igenom hela förloppet.  

Åtgärd; Det är viktigt att säkerställa att läkaren på förvaltningen är god kunskap om SVF. En 

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

19 för att sedan kunna planera in SVF utbildningar. Det finns planer på att uppdatera tidigare 

utbildningsmaterial. Respektive förvaltning är ansvarig för att säkerställa att ny personal utbildas 

och befintlig personal fortbildas om behov finns. Tidsplanering ej satt ännu. Meddela SVF-

samordnare på din förvaltning om du är intresserad eller har frågor om utbildningar. 

Hantering av fellistor (gäller samtliga förlopp) 

Fråga: Upplever att många SVF inte är avslutade på SU- frågan till SU var om de kan göra 

något för att detta ska ske? Antalet patienter på fellistor blir många. 

Svar onkologen SU; Grundläggande rutin är att strålanmälan skall märkas med ett kryss för 

SVF om det är denna behandling som avslutar SVF, det är härifrån administratören hämtar info 

om att avslut skall kodas. OBS! SVF info i remissen till onkologen på SU saknas oftast 

vilket givetvis försvårar inhämtandet av korrekta uppgifter. 

På initiativ av SVF koordinator på onkologen har många aktiviteter genomförts och 

kontinuerligt pågår rörande att informera olika professioner på såväl SU som i regionen kring 

vikten av att säkerställa att inte felaktiga uppgifter lämnas i strålanmälan. Detta i syfte att höja 

kvalitén på strålanmälan för att säkerställa att kvalitén på indata förbättras. Genomgång av 

avvikande registreringar i Cognos sker varje månad av SU onkologen. 

Det är viktigt att alla verksamheter arbetar med cognosrapport ”avvikande registreringar” som 

ett viktigt led i att få korrekt data på respektive verksamhet och inom VGR totalt. Många 

verksamheter saknar administrativ funktion för kvalitetssäkringsarbetet och SVF koordinatorer 

med yrkesprofession sjuksköterska hinner inte. Om inte redan gjort lyft frågan vidare till er 

respektive SVF-samordnare. 
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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 

 

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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