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Kort om registret och dess syfte

- Togs fram som pilotprojekt inom prostatacancer vid årsskifte 

15/16 och utvecklas vidare för alla vårdförlopp

- Syftet med SVF-INCA är att erbjuda ett administrativt verktyg 

för koordinering och detaljerad uppföljning av SVF-patienter

- Involverade i arbetet med utveckling och test är processägare 

och koordinatorer i samtliga vårdförlopp

- Patientens väg genom vårdförloppet följs, även om den 

överlämnas mellan olika sjukhus (även mellan sjukhus i olika 

landsting)

- Ingående ledtider i respektive vårdförlopp kan följas upp för 

att lokalisera de flaskhalsar som finns under utredningens 

gång



Vilka landsting använder registret?

- Stockholm (2017-03)

- Gotland (2018-04)

- Västra Götaland (Årsskifte 2015/2016 - pilot) –

Frivillig användning i nuläget

- Region Västernorrland (2018-05 - pilot)



Startsida - fliksystem
Alla aktuella patienter på kliniken listade. Åtkomst till överlämnade patienter, avslutade patienter, registrering av ny patient och statistikuttag samt en 

användarmanual via flikar. Klinikens avslutade patienter är listade på samma sätt som aktuella patienter. Vid registrering av patienter skrivs patientens 

personnummer in samt en ruta bockas i där man intygar att man är delaktig i patientens vård. 



Patientvy

I patientvyn läggs datum in för respektive 

utfört moment i patientens standardiserade 

vårdförlopp och visualiseras grafiskt. Varje 

förlopp har en unik händelselista utifrån de 

standardiserade vårdförloppens 

styrdokument. Vidare har man möjlighet att 

lägga till ytterligare händelser i patientens 

vårdförlopp utefter hur förloppet artar sig. 

Möjlighet finns att detaljerat följa ledtider 

kopplade till olika diagnostiska utredningar 

genom att det finns händelser för:

- Remiss till diagnostik

- Diagnostik utförd

- Svar på diagnostik

- Svar på diagnostik till patient

Där man sedan i rullista väljer aktuell 

diagnostik.

Start av SVF (Välgrundad misstanke) kan 

kryssas i för det moment där den 

välgrundade misstanken uppstått. På samma 

sätt kan avslut sättas vid det moment som 

avslutar förloppet. Avslutsalternativen följer 

den nationella kodvägledningen och KVÅ-

koder är kopplade till respektive 

avslutsalternativ (med vissa tillägg där KVÅ-

kodningen inte räckt till för att kunna följa 

upp de nationella ledtidsmålen)



Statistikuttag - standardrapporter



Statistikuttag -

ledtidsverktyg

Ett flexibelt ledtidsverktyg är 

framtaget för att öppna upp för 

djupare analyser i 

verksamhetsutvecklingssyfte, där 

valfri ledtid inom ett 

vårdförlopp kan analyseras.



Informationsmodell (Stockholm + Gotland)

SVF-INCA

Nationell databas SKL (SIGNE)

(ev)Regionalt 

datalager

PREM-

enkätsleverantör 

(CMA)

Nationella kvalitetsregister

(pilotstadie prostatacancer)
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