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Återkoppling registreringsträff AOS/CUP 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 AOS och CUP. Även några utestående frågor lyftes som 

deltagarna önskar 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. 

AOS 

Hantering vid start AOS när ofullständiga remisser, provsvar fattas. – hur göra? 

Välgrundad misstanke om cancer ställs av inremitterande i primärvården eller i 

specialistsjukvården. Om mottagande DC anser att kriterierna inte är uppfyllda så avslutas 

förloppet med XX70 kod. Om komplettering av prover behövs gäller remissdatum från 

remitterande läkare. Det är av stor vikt att 70 koden används så vi kan få en uppfattning om hur 

andel av remisserna som inte uppfyller välgrundad misstanke.  

Misstanke om cancer avskrivs (VP878) men utredning fortsätter ändå – när avslutas 

SVF? 

Avslut av SVF görs vid avslutande samtal med patient. Fortsatt utredning sker utanför SVF. 

Utökad utredning (VXX44) 

Används inte i dagsläget av någon förvaltning men rekommendation är att börja använda den 

då det är en utökad utredning då det påverkar ledtider i statistiken om inte uppmärkt. 
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CUP 

Utökad utredning - VP944 

Kännedomen om denna kod visade sig vara låg. Den bör användas när utökad utredning 

föreligger. Vid utökad utredning är det viktigt att detta märks upp då det annars påverkar 

ledtiden totalt då utökad har längre ledtidsmål än basutredning. 

Brist på kunskap om SVF på förvaltningarna 

En kartläggning av vilka utbildningsbehov som finns 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. Finns behov kontakta er lokala SVF-samordnare. 

SVF-avslut 

Förvaltningar kodar start av behandling olika. OBS använd inte annan cancer kod, VBx72 om 

CUP är fastställd. Då CUP är fastställd ska patient registreras med behandlingsstart.  

När CUP fastställs så ska registreringen vara start av behandling (när man inte hittar 

primärtumören ska det vara en CUP). Nationella gruppen poängterar att det är viktigt att man 

börjar att registrera behandling för att få ett riktigt underlag. Enligt vårdförloppet för CUP ska 

de patienter där utredningen visar någon annan cancer avslutas med kod VP972 – annan cancer. 

De patienter där man inte hittar primärtumören avslutas med de vanliga avslutskoderna VP950, 

52, 54 eller 58 (kirurgi, läkemedel, strålning eller palliativ). Det är de patienterna som får 

diagnosen ”okänd primärtumör” CUP. 

Kommentar; Antalet förlopp som lett till behandling inom CUP är mycket få i nationella databasen Sign-

é/Cognos jämfört med vad det borde vara enligt Nationell vårdprogram.  Där står det att CUP utgör ca 1 300 

nya fall per år i Sverige och det motsvarar 3-5 procent av all malignitet. Det innebär för VGRs del att det borde 

vara ca 200 st i regionen årligen. (incidenssiffror). Under 2018 är det endast 17 st inrapporterade som lett till 

behandling.  

Frågan har lyfts nationellt för tydliggörande då man kan se att andel som leder till behandling är 

underrepresenterade i andra landsting med. Något svar finns inte i nuläget till varför det är så få 

behandlingsstartade. Orsaken kan vara att det är bättre diagnostik, patienter inte inkluderas i 

SVF, samt att det sker felregistreringar. 
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Frågan kommer att lyftas på det nationella vårdprogrammötet i september för att få ytterligare 

klarhet. 

OBS! CUP kan inte identifieras i cancerregistret och kommer inte med i beräkningsunderlaget 

för 70 målet. Det är intressant att försöka förstå de skillnader som finns mot incidenssiffror i 

Nationella vårdprogrammet. 

Generellt 

Remisskvalitet 

Det pågår ett arbete kring remissförbättringar för AOS remisser specifikt. Inom AOS förloppet 

så skickas runt hälften av remisserna tillbaka.  Efter diskussion med processägare och lokal SVF 

ledare på Östra sjukhuset så är en elektronisk standardremiss inte möjligt i nuläget. En 

standardremiss i pappersformat 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. Sofia Ekdahl har tillsammans med personalen på Östra sjukhuset anpassat 

dokumentet till AOS. Dokumentet har gått ut till vårdprocessgruppen för AOS för att kunna 

användas på de övriga diagnostiska centrumen. 

Utbildning om AOS förloppet till primärvården 

Inom primärvården försöker man att utbilda ny personal kring SVF. Marcela Ewing, medicinsk 

rådgivare SVF och Marie Boethius, regional SVF samordnare har fört en dialog med Mats Elm, 

primärvårdsrepresentant för SVF och som uttrycker att det finns ett behov utbildning kring 

SVF förloppet AOS. Marcela och Mats kommer att diskutera vidare hur utbildningen ska 

formas och genomföras.   

Med vänlig hälsning 

 

Christina Bogestrand 

Projektstöd Standardiserade vårdförlopp i Väst 
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