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Kommentar av projektledare för SVF: 
 

Data för 2017 ska kompletteras vilket kan komma att påverka utfallet. Ett arbete 

runt registreringsrutiner pågår kontinuerligt. Kalmar kommer i närtid att 

komplettera sin data för 2017. Variationer finns inom respektive diagnosgrupp 

och ort. Validering av siffror pågår inom sydöstra sjukvårdsregionen liksom 

nationellt vilket kan bli underlag för dialoger och åtgärder.  

 

Inom ramen för det valideringsarbete som pågår inom sydöstra sjukvårdsregionen 

har ett antal utvecklingsområden identifierats, t.ex. är ledtider till behandlingsstart 

vid operation och strålning i Östergötland långa.   

 

Inom tjock- och ändtarmscancer har volymerna för koloskopiundersökning ökat 

kraftigt kopplat till förändringen i de nationella kriterierna, från CT-undersökning 

som förshandsval till koloskopi. Det gäller inom hela sydöstra sjukvårdsregionen.  

Det är ett känt nationellt fenomen och detta SVF är nu föremål för uppdatering 

och förändringar ska finnas föreslagna – vårdförloppet är just nu ute på nationell 

remissrunda.  

 

Det ovan nämnda gemensamma valideringsarbetet fortsätter, en första 

sammanställning planeras till slutet av juni 2018. Arbetet planeras fortgå även 

under hösten 2018.  

 

Komplettering av svar på PREM-enkäten för kvartal 3 och 4, 2017 väntas under 

maj 2018. Förseningen i återkoppling beror på ett leverantörsbyte.   
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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.
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Källa: www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-

vantetider/resultat-och-statistik/vantetider-redovisning/ 

Datauttag 2018-05-03 

  
Obs! Diagrammen redovisar ledtiden för den vanligaste 
behandlingstypen för respektive diagnos. Ledtider för övriga 
behandlingstyper och för mer detaljerad information se 
respektive diagnossida: 
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/resultat-och-
statistik/vantetider-redovisning/ 
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Obs! Månaden avser den månad då 
patienten avslutade SVF, genom 
start av cancerbehandling eller av 
annan orsak. 

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

vantetider/resultat-och-statistik/vantetider-redovisning/ 

Datauttag 2018-05-03 



PREM-resultat SVF  

januari - mars 2017  
Sydöstra sjukvårdsregionen 

Svarsfrekvens: 60,1% 

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

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

Datauttag 2018-05-03 



PREM-resultat SVF januari - mars 2017 
Sydöstra sjukvårdsregionen 

Källa: https://patientenkat.se/sv/resultat/svf-2017/ 

Datauttag 2018-05-03 




