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13.00 Välkomna! 

• Presentation av dagen - Lenita Lundin 

• Standardiserade vårdförlopp - Lisa Jelf Eneqvist 

• SVF-flödet med b.la. - Lollo Viita Hallberg och Bodil Sandh  

• Vad har vi åstadkommit hittills? - Lisa Jelf Eneqvist 

• Öppet forum 

14.30 - 15.00 KAFFE 

• Öppet forum 

• Avslut  

 

 

 



Införande av standardiserade 
vårdförlopp i Stockholms läns 
landsting 
 
RCC Stockholm – Gotland  



Skillnader i medianväntetid 



Regeringen satsar 500 miljoner kronor per år under 
perioden 2015 – 2018 för att: 
 

• Förkorta väntetiderna genom att införa så kallade 
standardiserade vårdförlopp. 

• Minska de regionala skillnaderna i väntetid och skapa 
en mer jämlik vård med ökad kvalitet och mer nöjda 
patienter. 

• Fortsätta arbetet med nationella cancerstrategin och  
regionala cancercentrum samt knyta linjeorganisationen 
och RCC närmare samman. 

• RCC Stockholm – Gotland samordnar införandet i SLL 
och stöttar införandet i Region Gotland.  

Satsning på cancervården 



• Det här är nytt 

 

• Det här är inte enkelt 

 

• Det här är en möjlighet 



• Fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke. 

 

• Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om behandling. 

 

• Vilka maximala, värdeskapande ledtider som gäller för alla utredningsåtgärder fram till 

behandlingsstart. 

 

• KVÅ-kod ska sättas vid välgrundad misstanke och behandlingsstart. 

 

 

Beskrivning av standardiserat vårdförlopp 

Nationella mätpunkter 

KVÅ-kod KVÅ-kod 



• ”Patienter anses ha genomgått och avslutat ett 

SVF när de är registrerade för både välgrundad 

misstanke och avslut av SVF” enligt ÖK 2016 

 



Vilka är de standardiserade vårdförloppen?  
Införda 2015: 

• Akut myeloisk leukemi (blodcancer) 

• Huvud- och halscancer 

• Matstrups- och magsäckscancer 

• Prostatacancer 

• Cancer i urinblåsa och urinvägar 

 

 

 

Införda 2016: 

• Lungcancer 

• Tjock- och ändtarmscancer 

• Bröstcancer 

• Lymfom 

• Cancer utan känd primärtumör 

• Hjärntumörer 

• Bukspottkörtelcancer 

• Levercancer 

• Cancer galla och gallvägar 

• Äggstockscancer 

• Cancer vid allvarliga diffusa symtom 

• Malignt melanom 

• Myelom 
 



Vilka är de standardiserade vårdförloppen?  
För införande 2017: 

 
• Analcancer 
• Akut lymfatisk leukemi  
• Kronisk lymfatisk leukemi 
• Livmoderhalscancer (cervix) 
• Livmoderkroppscancer (endomedtrie) 
• Njurcancer 
• Peniscancer 
• Skelett- och mjukdelssarkom 
• Sköldkörtelcancer 
• Testikelcancer 

 



Hur följs satsningen upp? 

 

• Nationell patientenkät 

 

 

• Socialstyrelsen har uppdrag att följa och utvärdera satsningen. 

Beslutade att använda KVÅ i samråd med SKL och RCC. 

 

 

• Kodning/ ledtider 

 

 

• Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin följer projektet i 

SLL 
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Vilka utmaningar har vi sett i SLL? 

Ett nytt 
begrepp 

Patologi 
Radiologi 

 

Kirurgi 
Onkologi 

 

Övergångar 



Vad har hänt på 18 månader? 

 
20 000 KVÅ koder är satta inom SLL varav 3200 kompletta förlopp 

 

Koordinatorer 

 ca 50 koordinatorer finns i verksamheterna 

 3 utbildningar a 9 dagar har genomförts 

 ytterligare utbildning planeras 

 Samordnande koordinator 

 

Förstärkt organisation 

 Projektledare på tex SöS, K och Södertälje sjukhus 

 Radiologi 

 Patologi 

 Onkologi 

 Cancerrådgivningen 

 Teledermatoskopi 

 Cancer i primärvården 
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Utbildning 

 UL fnac för öronläkare 

 Lärandekonferenser 

 110 vårdcentraler har fått besök för dialog 

 3 inbjudna träffar för primärvården 

 Utbildning i endoskopier 

 

Utrustning 

 Piccline utrustning 

 Ultraljudsapparat för punktioner 

 Diagnostikrum patologi 

 Stöd till utrustning av MDK rum i hela regionen 
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Vad har hänt på 18 månader? 

SVF finns i avtal med vårdgivare 



Kort om koder och förbättringar för rapportering 

 

 

 

• Web baserad INCA lösning för inrapportering 

 

 

 

• Gemensam kodningsvägledning för förtydligande. 
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Frågor som kommit in 

Kan man starta VG910 koden vid första besök på här på Bröstcentrum utan att skicka brev 

till inremittenten om att starta SVF? 

Svar: Det blir en falskt kort ledtid om inte den välgrundade misstanken verkligen sätts på Bröstcentrum. 

 

 

Vi behöver tips på hur vi ska hantera utomlänspatienter. Hur vet vi att utomlänspat är registerande start 

av SVF  alt avslut av SVF? 

Svar: Det ska tydligt framgå av remissen datum för välgrundad misstanke. 

 

 

Om 50-koden (start av första behand) sätts vid operation - men koderna sätts när Epikrisen skrivs - hur 

gör vi då? 

Svar: KVÅ ska sättas på det datum patienten opererades 

 

Hur kodar ni när patient avlider (mellan välgrundad misstanke och start av första behandling) och 

anteckningen rörande dödsfallet tillhör en annan enhet? 

Vilken SVF-kod sätts när patienten avlider under pågående utredning/vårdförlopp? (Tycker att det saknas 

i 4:e och 5:e positionen, det som är närmast är 74 - andra medicinska skäl men det låter tokigt. ;-)) 

Svar: Kod VXXX74: Efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling. 

 



Att gemensamt svara på 

 

• Hur löser ni hanteringen av inkommande remisser?  

 

• Hur gör ni med samtal till patienter som inte talar svenska? alt pat som ej 

kan prata själv pga sjukdom el likande? 

 

• Vi vill höra hur andra gör när det gäller medverkan på MDK/MDT - är ni med 

på alla? Hela tiden? 

 

• Har ni andra någon fast rutin på hur ni följer upp Remissbekräftelsen? Hur 

länge efteråt iså fall och hur? Skickar ni fler? Ringer? 
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KAFFEPAUS 

30 min 




