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Kommentar av projektledare för SVF:

Denna rapport presenterar resultat av SVF-införandet för sydöstra 

sjukvårdsregionen (Region Jönköpings län, Region Östergötland och Landstinget i 

Kalmar län). 

Ett gemensamt valideringsarbete av SVF-data inom sydöstra sjukvårdsregionen 

har genomförts. Vid fördjupad granskning ses variationer inom respektive 

diagnosgrupp, landsting/region och mellan de olika behandlingstyperna. 

Andel cancerpatienter som fått behandling inom rätt tid utifrån SVF-riktlinjer har 

minskat över tid (bild 3). Nästa steg i det gemensamma arbetet kring SVF är att 

för samtliga förlopp ta fram underlag som visar måluppfyllelse för nationella mål 

till år 2020. De nationella målen är:

• 70 procent av patienter som nydiagnostiserats med cancer ska ha utretts 

inom standardiserade vårdförlopp. 

• 80 procent av patienter som utretts inom SVF och startat behandling ska ha 

genomgått vårdförloppet inom fastställd ledtid. 

Införandeprojektet av SVF avslutas vid årsskiftet 2018/2019. För att bibehålla 

kraften i det påbörjade utvecklingsarbetet mot nationella målnivåer och löftena till 

patienter behövs fortsatta insatser i sydöstra sjukvårdsregionen avseende 

samverkan, registreringsrutiner och arbetssätt. 

Sydöstra sjukvårdsregionen har goda resultat i PREM-enkäten. 90 % av de som 

genomgått ett standardiserat vårdförlopp i vår sjukvårdsregion uppger att de fått 

sitt aktuella vårdbehov tillgodosett. 

Inför 2019 revideras flera av införda SVF, här kan du se vilka.

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/vardforlopp-remiss/
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Andel cancerpatienter med start av behandling inom rätt tid utifrån SVF-riktlinjer

Siffran bredvid stapeln visar antalet som startat cancerbehandling inom respektive standardiserat vårdförlopp.

I 'Gynekologisk cancer' ingår cancer i: livmoderhals, livmoderkropp och äggstock. 

I 'Cancer i övre GI' ingår cancer i: lever, gallblåsa och perihilär gallgång, bukspottkörtel och periampullärt samt matstrupe och magsäck.

I 'Blodcancer, lymfom, myelom' ingår: ALL, AML, KLL, maligna lymfom och myelom.

Urinblåsecancer är exkluderad på grund av att väntetidsberäkningen ej är jämförbar med övriga diagnoser.



Ledtider för alla vårdförlopp uppdelat på behandlingstyper kan du se här:
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-
vantetider/resultat-och-statistik/vantetider-redovisning/

http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/resultat-och-statistik/vantetider-redovisning/


Källa: http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/resultat-och-statistik

Datauttag 2018-10-31

OBS! Med helår menas det 
som finns vid tidpunkten 
för datauttag (i detta fall 
2018-01 t.o.m. 2018-09



OBS! Månaden avser den månad då 
patienten avslutade SVF, genom 
start av cancerbehandling eller av 
annan orsak.

Källa: http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/resultat-och-statistik

Datauttag 2018-10-31



PREM-resultat SVF 

januari - mars 2018
Sydöstra sjukvårdsregionen

Källa: http://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-

vantetider/resultat-och-statistik/patienternas-upplevelser/

Datauttag 2018-10-31

Svarsfrekvens: 56 %



PREM-resultat SVF januari - mars 2018

Källa: https://patientenkat.se/sv/resultat/svf-2018/

https://patientenkat.se/sv/resultat/svf-2018/



