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Återkoppling – registreringsträff Endokrin förloppen 

april-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 Endokrin. 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. 

Skelett och mjukdelsarkom 

Patologisk fraktur utan uppenbar orsak 

I dagsläget startar man inte någon SVF på detta (NU). SU tror inte heller att man gör det. 

Information om hur övriga förvaltningar hanterar detta saknas då ej närvarande. 

SVF-avslut som missas av läkare 

Deltagare från ex NÄL upplever att läkaren inte alltid upptäcker att det är ett SVF. Läkaren 
dikterar inte att SVF- koda avslut. Detta innebär att många SVF inte avslutas och därmed långa 
ledtider. Detta kan vara problem på andra förvaltningar med. På SU upplever man inte detta 
problem då man har daglig styrning av SVF förloppen (med hjälp av Qlikview). 

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. 
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Sköldkörtel 

Start/vårdbegäran vid filterfunktion.  

Problem; Vårdcentral registrerar SVF-start när remiss skickas. Remissen går till kirurgkliniken 

som där prioriterar och skickar vidare till röntgen. Registrerad VC-datum blir fel datum!  

Fråga: Hur skall remiss registreras - av remitterande enhet (vårdcentral eller liknande) eller av 

röntgen? 

Svar: Av röntgen 

Enligt dokumentation-vårdförlopp; Filterfunktionen utgörs av ultraljudsundersökning av sköldkörteln och 

finnålspunktion med svar enligt Bethesdakategorisering. Den som tar emot svar på en undersökning som visar 

välgrundad misstanke ska starta det standardiserade vårdförloppet 

Start av SVF 

• Start ska göras på förvaltningen som skickar remiss, datum när remiss skickas från 
förvaltningen. SU behöver inte starta SVF på nytt. 
 

• När ska SVF startas, när patologsvaret kommer eller när läkaren kollar på svaret (detta 
kan skilja sig) 

o Svar- när läkaren utifrån svaret inser att det är en Välgrundad misstanke dvs när 
läkaren gått igenom svar. 

• Otydligt vem som startar vid överflyttning av patienter mellan förvaltningar 
o Svar:-Start ska göras på förvaltningen som skickar remiss, datum när remiss 

skickas från förvaltningen. SU behöver inte starta SVF på nytt 

  

GEP-NET och Buksarkom 

Avslutskod 

Fråga - Varför ska i förloppen GEP-NET, om NEC förekommer, registreras som start av 

första behandling "annan"?  

Förtydligande; Det är bestämt från nationellt håll. I kodvägledning står tydligt; VF459 – Start 
av första behandling, annan används; Behandling av NEC/binjurebarkcancer, oavsett 
behandlingstyp. Datum då behandling av NEC eller binjurebarkcancer startas.  

 

Inklusionskriterier,  

Fråga - Vilka bukorgan ingår? Varför är inte lever med? 

Svar nationella gruppen; Neuroendokrina tumörer med säte i levern finns i princip bara som 

metastaser. Det har förekommit spekulationer om att NET skulle kunna uppstå primärt i 

levern, men vi ser dem som CUP (Cancer with unknown primary). Därmed finns inte heller 

lever uppräknad som ursprung för primärtumör. 
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Konklusion: Neuroendokrin tumör i lever kodas om till CUP om man inte har ursprungsläget 

klart. Har man det ska den kodas som en sådan tumör som ursprunget. 

För få buksarkom registrerade 

Det är av stor vikt att säkerställa att alla Buksarkom fall registreras. I dagsläget är antalet 

buksarkom som går genom SVF (70-målet) alldeles för få både regionalt och nationellt. OBS! Se till 

att alla Buksarkom registreras! 

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”. 

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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