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Återkoppling – registreringsträff Hudmelanom 

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. 

  

Vid träffen lyftes områden som idag upplevs som otydliga vid registrering av patienter inom 

ramen för SVF för Hudmelanom. Det inkom även en del frågor inför träffen av er deltagare 

och som vi inte hann gå igenom varför svar på dem finns inkluderade med. I några fall handlar 

det om att få ett förtydligande och ibland även nationellt. Vissa frågor är kopplade till 

förvaltningarna och behöver drivas där. Nedan summeras de svar som är klara eller pågående. 

 

Start av SVF 

 
Det har i regionen varit oklart vilket datum som ska gälla för välgrundad misstanke (start av 
SVF). Både remissdatum och remissbedömningsdatum har använts blandat i regionen. Det har 
nu beslutats att remissbedömningsdatum ska användas av samtliga. Uppdatering av den 
regionala tillämpningsanvisning för Hudmelanom som finns på RCC:s webbplats för region väst 
har gjorts. Se länk nedan  

 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-

raknas/vast/for-primarvarden/regional-tillampningsanvisning-for-vastra-

gotalandsregionen_uppdaterad191017.pdf 

 

Fråga Om Melanom upptäcks utan föregående misstanke i PAD på hudklinik, startas SVF när 

läkaren läser PAD-svaret (SU) eller när patient får besked om diagnosen? 

Svar: Regionalt svar från SU är att SVF startas hos oss den dagen som läkaren läser PAD-svaret. 

Det är ofta samma dag som patienten får besked. Vi ringer in dessa fall.  

I frågor och svar på hemsidan står det att patienten måste vara informerad för att starta SVF. 

Det råder en otydlighet därmed kring när SVF ska startas vid ovan fråga. Frågan/ otydligheten 

har lyfts nationellt och svaret vi fick är att det blivit en glidning i tolkningen av hur ovan ska 

göras. Nationellt kommer man att titta på det och förtydliga i kodvägledning till våren. 
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Fråga. SVF startas för 3 misstänkta lesioner. 1 opereras samma dag, de andra två opereras 9 

dagar senare. I samband med den andra operationen informeras patienten om att första 

operationen inte var ett MM. När man sedan får svar på de 2 förändringar som opererades bort 

så var en av dom ett MM. Hur kodas detta? 

Svar: Man måste vänta in PAD-svar på alla 3 före man kan avgöra vilken lesion ingår i SVF. 

 

Fråga. Om PAD svar visar oplanerat MM och man tänker ge besked och utveckling samma 

dag. Om det då inte finns tid förrän om 1 vecka, ska då SVF startas vid beskedet, eller när 

svaret kommer. Kan SVF startas utan att patienten är informerad?  

 

Svar; Det är inte lämpligt att starta SVF utan att patient informerad. Oftast informeras patienten 

samma dag som man ser PAD-svaret. Frågan/ otydligheten har lyfts nationellt och svaret vi fick 

är att det blivit en glidning i tolkningen av hur ovan ska hanteras. Nationellt kommer man att 

titta på det och förtydliga i kodvägledning till våren. 

 

Kod PAD-besked 

Fråga Visst används VE040 (PAD-besked) för besked om utredningsresultat, oavsett vad 

resultatet blev? Inte bara vid melanombesked?  

 

Svar: Ja 

 

SVF-avslut 

Fråga: Väntar kir-kliniken med avslutande koden VE050 ”första behandling kirurgi” tills de har 

PAD svar och vet om man ska gå vidare med annan behandling t ex läkemedelsbehandling? 

Används annan kod eller ändrar de koden i efterhand när det finns positiv SNB? (i 

kodningsvägledningen står det att VE050 används endast när ingen ytterligare behandling 

planeras efter detta. På RCC, frågor och svar, står det att vårdförloppet slutar när patienten 

startar sin första cancerbehandling. Denna behandling kan vara operation, strålning, med. 

behandling. Utvidgad operation är väl första cancerbehandlingen?  

 

Svar från nationella gruppen; Nej, alla genomgår utvidgad excision men alla ska inte avslutas 

där. Om man planerar att göra andra saker så ska förloppet löpa på. Bara om man vid 

excisionen känner sig säker på att man är klar ska man avsluta då. Vi vet att det är otydligt och 

därför ska vi se över det men till dess måste väl folk fortsätta att följa det befintliga. 

Uppdatering ska göras under våren 2020 av denna sista mening för att förtydliga 
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Fråga När/vem/hur kodar om utvidgad excision inte görs, utan patienten går direkt till ex 

onkologen. Vilken kod? VE052 om läkemedel? 

Svar: Om utvidgad excision inte görs uteblir VE050. Om man istället går vidare med onkologisk 

läkemedelsbehandling anges VE052 av behandlande läkare på onkologen. 

 

Fråga kring ett specialfall - Stans visar överraskande melanom, patienten opereras. 

Operationen blir på annan klinik icke radikal, utv. excision görs. Den operationen visar så snäva 

marginaler så beslut tas att ytterligare operation ska utföras. Hur kodas stansen/operationerna 

eftersom misstanke ej fanns och man ej kan sätta ve010 vid stanstillfället? Ej med VE022 då det 

inte är en kir. åtgärd för diagnostik? Är det första operationen som kodas med VE050. 

 

Svar från nationella gruppen;  

”Så här står det i kodningsvägledningen om kod VE022:  

Kod VE022 – Kirurgisk åtgärd för diagnostik: Koden används för att skilja ut de vårdförlopp där den 

diagnostiska excisionen har skett inom ramen för vårdförloppet från de förlopp som startat efter den diagnostiska 

excisionen och PAD-beskedet (”välgrundad misstanke vid histopatologiskt fynd av melanom”). Koden är inte 

obligatorisk, men den är värdefull för att skilja på de två förloppen och därmed underlättas analyser och 

rapporter. Denna kod används aldrig för att avsluta ett vårdförlopp eftersom patienten ska besöka en specialist 

för ställningstagande till utvidgad excision (block C) inom ramen för vårdförloppet. 

Min tolkning är att det bara är excision som ska kodas med detta. Om PAD-svar blir start för 

vårdförloppet ska man koda välgrundad misstanke den dag då man ger patienten PAD-besked.  

Att det inte finns skrivningar kring hur stansbiopsier ska kodas beror nog på att de helt enkelt 

inte rekommenderas i vårdprogrammet. ” 

 
Fråga: Om man har ett stansverifierat melanom, kodas ändå första operationen med VE022? 

Då vet man ju redan diagnosen. Men blir ju ev. ytterligare en operation efter första som då 

kodas VE050? 

Svar: Ja. Stansbiopsi är ej excision. Den kan få TQX00 men ingen specifik KVÅ-kod inom SVF. 

Fråga: Vid beskedsmottagning med avslutande kod, om man hittar ytterligare misstanke om 

MM och vill starta SVF, hur gör andra? Dvs avslutande och startande kod på samma datum. 

Eller om man hittar ett till melanom vid PAD-beskedet och patient väntar på utvidgad excision 

för det första melanomet, ska/kan man starta en till SVF och när i så fall?  

 

Svar: Om första SVF avslutas i samband med beskedet (t ex MM in situ som exciterades med 5 

mm marginal eller PAD som visar benignt fynd) och man vid undersökning samma dag hittar 

ett nytt MM kan man starta nytt SVF för nya lesionen. I andra scenariot har man ju inte avslutat 

SVF för det första och då skall inget nytt SVF startas trots att man hittar ett nytt suspekt MM. 
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Annat avslut 

Det råder oklarheter om vilken kod som ska användas om en annan cancer än hudmelanom 
blir misstänkt under utredningens gång. Detta är aktuellt vid ex. basalcellscancer. Det är 
oklart om kod VE072 (annan cancer) eller kod VE078 (misstanke om cancer avskrivs) ska 
användas. Frågan ska lyftas vidare för tydliggörande.  
 
Svar: Om det är en annan cancer ska man koda VE072, om det är en benign hudförändring kod 

VE078. 

 

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).  

Övrig information 

Låsning i Elvis 

 

Fråga: Hur gör man när det gått mer än 180 dagar och kodning ej är gjord pga. av att andra 

kliniker ej kodar? Caset låst i Elvis 

Svar. Om detta händer ta kontakt med ELVIS-förvaltningen på det egna sjukhuset. De har 

möjlighet att tillfälligt lyfta denna ”spärr”.  

 

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 

 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/vardforlopp/kva-koder/avvikelser-november-2015.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/vardforlopp/kva-koder/avvikelser-november-2015.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/vardforlopp/kva-koder/avvikelser-november-2015.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/vardforlopp/kva-koder/avvikelser-november-2015.pdf
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Olika remissförfaranden 

 
Remisser skickas olika inom regionen. Hos en del förvaltningar skickas remisser via post 
med fysiska bilder, hos en del skickas fax med bilder inlagda i Pixara. Detta undersöks 
vidare för att ta reda på hur det ser ut och därmed påverkar. 

 

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 in remitterande 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.  

 

Privata hudkliniker 

Omfattning patienter som kontaktar privata hudkliniker främst i Göteborg har ökat. Många av 

dessa patienter fångas inte upp inom ramen för SVF då de utreds privat. Detta innebär att det 

inom VGR finns betydligt fler patienter som utreds för Hudmelanom och som också 

diagnosticeras med hudmelanom än vad som framgår i såväl Elvis/Cognos som i SVF-INCA. 

Arbete fortsätter kring att få en uppfattning om omfattningen av dessa patienter, samt att hitta 

en lösning för att få de privata hudklinikerna att kunna rapportera in dessa. 

 

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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