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Återkoppling – registreringsträff NGI 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 i diagnosområde NGI . 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. 

Kolorektal 

Start av SVF 

Fråga : En patient kommer för en koloskopi pga lågt Hb. Endoskopisten bedömer att en polyp 

ser makroskopiskt malignitetssmisstänkt ut. PAD visar benignt fynd men med 

malignitetspotential. Kirurgen vill utreda vidare och operera för att vara på den säkra sidan då 

man inte riktigt vet vad detta är. Ingå i SVF? 

Svar: Patient inkluderas i SVF i och med att endoskopisten finner en makroskopiskt 

malignitetsmisstänkt tumör. 

Hantering av ofullständiga remisser 

Det framkom tydligt att förvaltningarna hanterar ofullständiga remisser olika. Ex på östra 

skickar man tillbaka ofullständiga remisser och varken startar eller avslutar SVF.  På Kungälv 

har man kvar remissen vid ofullständig, startar den och sedan tickar den SVF tills man fått en 

fullständig remiss. Båda förfaranden innebär att man antingen inte får en uppfattning om hur 

stort problemet med ofullständiga remisser är eller att ledtiden blir längre då man startar SVF 

även om remiss är ofullständig.  

Förtydligande; Det är viktigt att vid ofullständiga remisser såväl starta SVF som avsluta SVF 

med kod XX70, även om detta är på samma dag. Det är av stor vikt att 70 koden används så det 

är möjligt att få en uppfattning om hur andel av remisserna som inte uppfyller välgrundad 

misstanke. När sedan remiss är fullständig startar man SVF igen. 

  



 Göteborg 2019-10-23 

  2(2) 

 

Regionalt cancercentrum väst  

Post: Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 413 45 Göteborg 
Besök: Medicinaregatan 18G | Telefon: 010-441 28 23  
E-post: info@rccvast.se | www.cancercentrum.se/vast 

Hantering av Polyperna -avslut 

Det upplevs som svårt att veta när de ska vara med i SVF. Deltagarna framför att det behöver 

bli tydligare när avslutas med XX73 och när XX78 (cancer avskrivs-benigna). Frågan har 

skickats vidare till nationella gruppen. Följande svar har kommit in. 

Svar nationella gruppen: Tycker att det är tydligt beskrivet. Det står i kodvägledningen - 

VB273 – Ingen ytterligare åtgärd Datum för beslut om att polypektomin var tillräcklig som behandling. Detta 

beslut ska betraktas som start av behandling. Observera att höggradig dysplasi inte ska avslutas med denna kod 

utan även fortsättningsvis med VB278 – Misstanke om cancer avskrivs.  

Om man startat SVF och tar bort en benign polyp avslutar man med VB278 - ej cancer. Om det 

är en cancerpolyp gör man enl. ovan. 

 

Kodning vid Polypektomin 

Deltagarna önskar få bekräftat att nedan hantering är korrekt. 

Polypektomi i sig kodas med VB222- kirurgisk åtgärd för diagnostik. Har man gjort en 

polypektomi och den sedan visar sig vara cancer och kompletterande kirurgi behöver göras- kod 

VB250-kirurgi som avslutskod. MEN om man gjort polypektomi där det inte krävs ytterligare 

behandling kodas - VB273: Ingen ytterligare åtgärd.  Vill få bekräftat att det är så! 

Svar nationella gruppen; Ovan stämmer. 

 

Avslut 

Det framkom under träffen att hantering av avslut kan se något olika ut beroende på 

organisation. På SU avslutas SVF på kirurgin. Nedan är exempel på hantering på SKAS. 

”Patienten som har en misstänkt cancer vid skopin tas över av oss på kirurgen och vi bevakar 
sedan vad som händer med patienten. Vi avslutar således även dessa även om det visar sig att 
det inte var någon cancer. Endoskopin avslutar dom patienter som är startade på inkommande 
remiss som är SVF-märkta och genomgår skopi där man kan avfärda misstanken, dessa går 
således aldrig via kirurgen.  

Om vi har frågor angående avslut på patienter som har gått kirurgens väg är det våra kirurger vi 
kontaktar, således går det aldrig tillbaka till endoskopin.” 

Svar nationellt: Beträffande avslut lyfts följande i frågor och svar på RCC hemsida generellt 

och specifikt vid överraskande fynd.  

SVF avslutas vid datum för operationen eftersom operationen genomfördes med intensionen att vara start av 

behandling. Använd kod 50 – Start av första behandling, kirurgi." 

Om otydligt kring avslut återkom till undertecknad så får vi försöka tydliggöra ytterligare. 
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Registrering –patienter från privata vårdgivare 

Deltagarna upplever otydligt om privata vårdgivare såsom Carlanderska startar/ ej startar SVF. 

Tid går åt kring att ta reda på om patienter är startade eller ej hos de privata vårdgivarna. Det 

fanns ett önskemål om att det skulle finnas ett sätt att förtydliga kring detta. Vilka privata 

vårdenheter registrerar? 

Tyvärr har vi inte svar på frågan vilken rutin t ex Carlanderska har kring SVF. 

Hantering av akutopererade patienter 

Det fördes diskussioner kring hur man ska hantera akutopererade patienter. För att få svar kring 

detta lyftes frågan till nationella gruppen som svarade enligt nedan. 

Svar nationella gruppen: Andel akutopererade patienter (koloncancer) ligger mellan 10–15%. 

Det verkar vara olika i regionerna kring hur man gör med dessa. En del startar SVF om man 

bara avlastar med en stomi akut och sedan går vidare med utredning. Men de flesta verka inte 

starta SVF på akuta patienter. Akutopererade koloncancerpatienter inte ska starta SVF om man 

op akut med resektion.  

Finns även i skrivelse som står i ”frågor och svar” på hemsidan kring akutopererade (under punkt D). Se länk 

nedan under ”70-målet”. 

70-målet 

Diskussion fördes om 70-målen; Varför 70%? Vilka är de andra 30%? Ambitionen borde väl 

vara att fånga alla patienter i SVF (70-målet)? Frågan har lyfts nationellt kring förtydligande och 

svaret var att det alltid är en del patienter som inte passar in i SVF-utredning, ex kan vara 

akutopererade, varför det inte ska vara 100%. 

Svar nationella gruppen; Det bästa vore kanske att alla patienter får samma utredning, enl. 

SVF, men vissa patienter vill inte, vissa har en samsjuklighet som gör att det inte går så därför 

har man satt ett mål på 70%. Det betyder ju inte att man inte ska sträva efter att nå högre. 

Se nedan svar i ”frågor och svar” på hemsidan. https://www.cancercentrum.se/vast/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/fragor-och-svar/ 

Fråga - Målet är att 70 procent av cancerpatienterna ska utredas enligt SVF. Vilka är de 
30 procent som inte ska inkluderas? 

Målet är att minst 70 procent ska utredas enligt SVF. Det innebär inte att 30 procent av 
patienterna ska exkluderas. Det finns dock några exempel på patienter som av olika skäl inte 
kommer att inkluderas i SVF. 

a. Patienter som blir akutopererade och där operationen innebär både diagnos och 
behandlingsstart vid samma tillfälle. 

b. Patienter som inte vill bli utredda enligt SVF. 
c. Patienter där cancermisstanke uppstår i en mycket sen palliativ fas. 

https://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/fragor-och-svar/
https://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/fragor-och-svar/
https://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/fragor-och-svar/
https://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/fragor-och-svar/
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Gemensamt för dessa grupper är att de inte gynnas av en snabb och standardiserad utredning. 
Det är vanligare i vissa diagnoser och mindre vanligt i andra diagnoser. 

Analcancer 

Inga specifika frågor eller svårigheter kom upp. 

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”. 

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

dagraknas/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 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.  

 

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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