
Frågor och svar 

Lärandekonferensen 1 december 2016 
 

1. Finns det någon medicinklinik som jobbar aktivt i detta, ev. med egen koordinator? 

Ja, till exempel hematologiska kliniken och lungkliniken på Karolinska Solna och Huddinge  

 ingen cancer  

 cancer  

 cancer in situ. 

 

3. Separata SVF koder för uretärcancer o njurbäckencancer - hur kodar man om patienten 

redan haft blåscancer, koderna får ju bara användas en gång? 

Förloppet för blåsa inkluderar även övre urinvägar som det ser ut idag. Det finns ingen begränsning 

att koderna bara kan användas en gång. Vid recidiv t.ex. kan man starta ett nytt förlopp om det gått 

lång tid emellan och i princip hela utredningen krävs, det är en bedömning.  

Länk till "Frågor och svar" 

 

4. Är det ok att vi sätter kod 10 istället för att skicka remissbekräftelse?  

Grundregeln är att kod ska sättas på det datum där den välgrundade misstanken uppstod. Detta går 

att göra med hjälp av besökstyp S om det skett i annan specialistvård men inte om det sker på 

vårdcentralen. Detta kommer att lösa sig när vi får stöd av ett nytt sätt att registrera koder. Det nya 

sättet planeras att starta i februari för några diagnoser. 

 

5. Skall INCA-ansvarig göra även SVF-kodning framöver? 
Det bestämmer varje klinik hur man vill göra. 

 
6. Vem har huvudansvaret för kodning av SVF? 

Verksamhetscheferna 

 Hur får vi vårdcentralerna att följa det som står i viss.nu? 
När vi startar med att koda i INCA kommer inte primärvården att sätta några koder. 

 

 7. Finns det en plan för att alla sekreterare ska få tillgång till INCA när det införs för  
SVF-kodning? 
De som kommer registrera i INCA kan vara en sekreterare, koordinator eller sjuksköterska.  

Det får varje enhet bestämma själva. 

 
 

8. Vid nytt webbsystem i INCA, kommer detta att kopplas till Take Care? 
Ja 

 

2. D-diagnoser som d000 cancer in situ omfattas de av SVF? 

Om patienten uppvisar det som ger grund för välgrundad misstanke inkluderas de i vårdförloppet. 

Resultat av utredningen kan ju sedan vara:  

http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/fragor-och-svar/


 
9. Blir det någon utbildning i INCA? 

Ja det kommer att erbjudas en utbildning i INCA. 

 

10. Finns det planer på att utveckla samarbetet mellan koordinatorer och sekreterare? 
Samarbete är alltid bra. Det finns flera goda exempel där sekreterare och koordinatorer bildat forum. 

Ni som var på konferensen - börja nätverka! Kontaktlista kommer inom kort 

 

 
11. Vet alla hur man använder besöksyp "S"? 

Se bifogad bilaga ”Information om BTYP S” 
 

  
 

12. Var hittar man svf-koder per diagnos lättare? 
Länk till kodningsvägledning 
  

 

 

 

Läs om Vårdförlopp 2017 

Kommande fastställda vårdförlopp 

 

 

http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/vardforlopp/kva-kodning/
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/vardforlopp/vardforlopp-remiss/

