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Återkoppling – registreringsträff Gyn-förloppen okt-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 registreringsträffar under 2019. 

  

För de gynekologiska förloppen har det både varit en träff våren 2019 och en uppföljningsträff i 

oktober tillsammans med regionala processägare. Vid båda träffar lyftes områden som idag 

upplevs som otydliga vid registrering av patienter inom ramen för SVF. 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. 

 

Start av SVF 

Fråga 1: Kan SVF startas i primärvården av en primärvårdsläkare?  

Svar: Nej, primärvården kan inte starta SVF för gyn-cancer. Samtliga gyn-förlopp har 

filterfunktion och kan endast startas vid gynekologmottagning. Det är vanligt att läkare inom 

primärvården skickar patienter fel och skriver SVF på remissen utan att filterfunktion 

genomförts. 

Fråga 2: När ska SVF egentligen startas? 

Svar: Starttillfället skiljer sig åt för de olika förloppen, men gemensamt är att de ska ha 

genomgått filterfunktion. 

• Livmoderkroppscancer:  
o Vid förtjockad eller omätbar slemhinna: Vid tagning av endometriebiopsi/pipelle. 
o Vid kliniskt eller bilddiagnostiskt fynd: Datum för utförande av MR/CT eller 

liknande. 
o Vid histopatologiskt fynd: Patologens svarsdatum 

• Livmoderhalscancer & Vulvacancer: När PAD-svar anlänt med välgrundad misstanke om 
cancerdiagnos. 

• Äggstockscancer: När välgrundad misstanke (enl. flera kriterier i vårdprogrammet) är 
uppnått. 
 

SVF-avslut 

Fråga: Ibland registreras inte avslut för patienter som behandlas på SU, då ligger de och tickar 

på fellistorna hos de som skickade patienten. Är det tillåtet att registrera avslut för dessa 

patienter, för att få bort dem från fellistorna? 
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Svar: Nej, detta är inte tillåtet! Om avslut inte registrerats måste man istället ta kontakt med 

enheten som utfört behandlingen för att be dem registrera korrekt. Det håller på att undersökas 

kring en kod för överflyttningar mellan regionen, så att patienten försvinner från fellistorna i 

samband med överflyttningen. 

Fråga 2: Ibland ska SVF avslutas av andra anledningar än start av behandling, hur ska detta 

registreras?  

Svar: Detta kan variera beroende på anledningen till avslut. Några exempel följer nedan: 

• Om PAD visar benignt: Kod VH*78, Misstanke om cancer avskrivs 

• Om patienten avböjer behandling: VH*76, Patientens val 

• Om patienten är för sjuk för att utredas enl. SVF: VH*74, Andra medicinska skäl 

• Om patienten avlider under vårdförloppet: VH*74, Andra medicinska skäl 

• Om utredningen visar på en annan cancer än den som utreds för: VH*72, Annan cancer  

 

Hantering vid felaktiga remisser 

När felaktiga och ofullständiga remisser ankommer behöver detta synliggöras genom 

registrering. Detta för att få en uppfattning om problemets omfattning.  

Det är av stor vikt att VH*70 koden används så det är möjligt att se hur stor andel av 

remisserna som inte uppfyller välgrundad misstanke är. Det är därför viktigt att registrera både 

start och avslut av SVF (med kod VH*70) direkt, även om detta är på samma dag. Detta är enda 

sättet att fånga upp problemet kring bristfälliga remisser.  

Bristfälliga anteckningar eller diktering – Läkare är inte tydliga att SVF ska startas 

Ofta är läkarens dikteringar eller anteckningar otydliga kring att ett SVF har startats. Problemet 

förstärks ytterligare i och med bristfälliga remisser i samband filterfunktionen. Det är viktigt att 

koordinatorer och medicinska sekreterare följer upp remisserna för att se om det är ett SVF.  

Åtgärd: Det krävs utbildning för läkare som remitterar SVF-patienter. Detta arbetas med från 

RCC väst och de olika förvaltningarna. Det är viktigt att sekreterare och koordinatorer är 

uppmärksamma och vet om att läkarna ibland missar att notera SVF i anteckningarna. Det 

planeras en gemensam SVF dag för öppenvårdsgynekologer fredagen den 24 januari med alla 

gynekologiska processägare. 

Det saknas utbildning för flera koordinatorer och medicinska sekreterare 

Det arbetas just nu på övergripande utbildningar för SVF och rollern koordinator och 

kontaktsjuksköterska. Om det finns utbildningsbehov på förvaltningarna kan detta lyftas till 

respektive SVF-samordnare. 

• Det kommer hållas en utbildning i SVF-INCA den 22/11–2019. Utbildningen riktar 
sig dels till de som vill börja arbeta med SVF-INCA, men även de som redan använder 
systemet och vill lära sig mer. Inbjudan med anmälningslänk har skickats ut. Om du är 
intresserad och inte fått inbjudan hör av dig till Marie Boethius 
(marie.boethius@rccvast.se).  
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Övrig information 

Skillnad patientens val och patientvald väntan 

VH*76, 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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