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Återkoppling – registreringsträff Urologi förloppen 

april-19. 

Hur registreringen görs har en avgörande betydelse för kvalitén på indata och för uppföljningen 

av SVF på såväl regional som nationell nivå. Det är av stor vikt att i största möjliga utsträckning 

ha ett enhetligt sätt att registrera på så att data blir korrekt och jämförbart. Som ett led i detta 

arbete genomfördes en registreringsträff under våren 2019. 

  

Vid träffen lyftes områden som idag upplevs som otydliga vid registrering av patienter inom 

ramen för SVF inom förloppen Urologi. I några fall handlar det om att få ett förtydligande 

regionalt och ibland nationellt. Vissa frågor är kopplade till förvaltningarna och behöver drivas 

där. Nedan summeras de svar som är klara eller pågående. 

Njure 

Utökad utredning - VP944 

Kännedomen om denna kod visade sig vara låg. Den bör användas när utökad utredning 

föreligger. Vid utökad utredning är det viktigt att detta märks upp då det annars påverkar 

ledtiden totalt då utökad har längre ledtidsmål än basutredning.  

VK044 "utökad utredning" finns upplagd i kodningsvägledningen. En obligatorisk kod att 

använda om utökad utredning. 

SVF-avslut 

Alla förutom SU tycker att det är otydligt hur de ska avsluta förloppen som inte är kirurgi. OBS! 

Otydligt i detta förlopp kring behandling. Behandling - se nationellt vårdprogram. På andra 

förlopp står mer tydligt vad det innebär. Möjligt att tydliggöra? Hur göra andra landsting?  

Svar nationella gruppen; Hänvisning till reviderade nationella vårdprogrammet. 

https://www.cancercentrum.se/vast/cancerdiagnoser/urinvagar/njurcancer/vardprogram/ 

Urinblåsa 

Hantering ofullständiga remisser 

Hantering av ofullständiga remisser skiljer sig åt mellan förvaltningarna. För att kunna fånga 

upp hur stort detta problem är på respektive förvaltning är det viktigt att SVF startas och 

sedan avslutas med VXX70 – ofullständig remiss. Detta för att få en uppfattning om 

omfattningen av problemet och om det blir bättre efter ev åtgärd. Det är av stor vikt att 

information om detta görs på respektive förvaltning. 

https://www.cancercentrum.se/vast/cancerdiagnoser/urinvagar/njurcancer/vardprogram/
https://www.cancercentrum.se/vast/cancerdiagnoser/urinvagar/njurcancer/vardprogram/
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Problem med för vid ” tratt” i förloppet. 

Det upplevs att det är en för vid tratt till Urinblåsa med hematuri till personer över 50 år – leder 

till mkt arbete på kliniken – informera om i nationella vårdgruppen. 

Status; Detta lyftes på träffen och har framförts till nationella gruppen. Ingen åtgärd ännu. Det 

kommer vara en paneldebatt om frågan den 2 oktober på urologidagarna där bla Sten Holmäng, 

Fredrik Liedberg och Helena Brändström kommer att delta. Här finns nästan lika många 

förespråkare som motståndare enl Helena. Eftersom SVF ändrades 2018 så kommer det tidigast 

diskutera det här igen under 2020 enligt Helena Brändström. 

Prostata 

Hantering av fellistor - förtydligande 

Omfattningen av antal patienter på fellistor är stor. Det finns avsaknad av tid att rätta upp 

dessa. Konsekvensen av att inte rätta upp fellistor är stor på resultat och ledtider. Fellistor visar 

att mycket ofullständiga, felregistrerade förlopp förekommer vilket leder till att dessa förlopp 

inte synliggörs och vi får ej korrekta ledtider. Extra tydligt är det för SU. Uddevalla lägger en 

halvdag i veckan på att rätta upp.  

Åtgärd; SU behöver förändra sina arbetssätt och inte starta en ny SVF för att få bort 

dubbelstarter, samt avsluta vid behandling.  

Kommentar; SU har under våren 2019 arbetat mycket med fellistorna och utbildningar och detta förväntas ge 

resultat. Ett arbete har också påbörjats med Urologen på SU kring att strukturera upp arbetet med rutiner och 

roller för registreringen av SVF. För att få information kring hur arbetet fortskrider kontakta SVF 

samordnare SU. 

OBS! Behöver tydliggöras att Uddevalla och andra sjukhus inte ska avsluta förlopp som inte 

avslutas på sin förvaltning! 

Förändring av arbetssätt på respektive förvaltning för att få ner ledtiderna 

Förvaltningarna upplever att ledtiderna är för långa. Exempel. Kungälv - 35 dagar från remiss 

till besök. Alingsås-långa ledtider pga läkarbrist. Påverkar ledtid - första besök och behandlingsstart. 

Viktigt med att rätt man/kvinna på rätt plats - se över arbetssätt. Som sjuksköterska fokusera på patienter 

tar för mkt tid på övrigt.  

Åtgärd; Tydliggöra ansvarsområden per roll ute på respektive förvaltning, varje förvaltning 

ansvarig för att se över arbetssätt. Vem driver frågan på respektive förvaltning? SVF-

samordnarna har fått med sig denna fråga att driva vidare. 
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Behov av ny kod för utökad utredning? 

Ex MR- inför operation behövs. Kan behöva tas längre tid pga medicinska skäl.  Ex lågrisk 

expektans tar längre tid.  Utredning behöver ta längre tid pga medicinska skäl. Går att registrera 

i SVF-INCA men går inte i Elvis. Fråga har lyfts nationellt. 

Svar nationella gruppen; I vårdförloppet för prostata finns ingen uppdelning i 

basutredning/utökad utredning Inget annat landsting har lyft detta som ett önskemål om att 

införa det. I alla förlopp finns patienter som av medicinska skäl kan behöva mer/längre 

utredning. Det är det som marginalen (de 20% en är till för) 

Viktigt med att förtydliga remisser 

Det upplevs som ett stort problem att informationen på remisserna är bristfällig. Måste vara 

tydligt om SVF är aktiv eller avslutad! Upplevs som problem. 

Exempel. Vid kombinerad behandling - ska SVF avslutas vid första behandling och om en 

hormoniell behandling är gjord ska det stå på remiss att SVF är avslutad alt att SVF ska tas över 

av SU-strålbehandling.  SU får ofta remisser som kan vara avslutade men det står inte! Viktigt 

att det står! Behöver också informeras om att SU ska avsluta! 

Åtgärd; säkerställ på förvaltningen att det på remissen måste stå om SVF aktiv eller ej. Många 

SVF:er försvinner på läkarbesök. Det är viktigt att läkaren vid diktering säger att det ska vara en 

SVF på många ställen igenom hela förloppet (ex röntgen). Informera läkare på förvaltningarna 

om SVF. En kartläggning av behov kring SVF kommer att göras på respektive förvaltning 

under tidig höst -19 för att sedan kunna planera in SVF utbildningar. Respektive förvaltning är 

ansvarig för att säkerställa att ny personal utbildas och befintlig personal fortbildas om behov 

finns. 

Hantering av benignt svar 

Det har förts diskussioner på olika förvaltningar kring avslut vid benignt svar. Det upplevs som 

otydligt när nytt SVF och när SVF ska återaktiveras.  

Förtydligande; Ett nytt SVF om MR svar visar malignt - VGM. Man startar INTE vid 

biopsering. Tar inga avvikande PSA under tiden. Måste gå 3 mån 

Otydlighet kring start av SVF  

I Uddevalla gör man MR på alla benigna (PAD) men detta görs inte på alla förvaltningar. Hur 

påverkar detta?  

Kommentar från Regional processägare kring svårigheter och otydligheter vid registreringar; 
SVF prostatacancer kommer att förändras radikalt, eftersom vi kommer att lägga till MR före 
biopsi för de allra flesta. De oklarheter som lyftes vid vårens registreringsträff har lyft på flera 
håll i landet och vi räknar med att detta ska bli tydligt i det nya SVF. Diagnostikkapitlet i NVP 
och det nya SVF är ute på remiss från idag och fram till den 15 oktober. 
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Testikel 

Ansvar för framtagning av remiss 

Viktigt att tydliggöra att Ultraljud remiss ska göras i Primärvården ! Förtydliga i förloppet! Ex äldre 

patienter som kan ha knölar och inte behöver vara maligna- ultraundersökning måste göras. 

Svar regionala processägaren; Anser att förtydligande kring filterfunktion behövs men ännu 

inte på gång så tills vidare får vi köra som tidigare.  dvs är det en palpabel knöl bör SVF startas 

oavsett om UL gjorts än eller inte. Det blir en jättevid tratt tyvärr 

Kommentar från nationella gruppen; Det står inte i vårdförloppet vem som ska remittera till 

u-ljud, om det ska vara PV eller spec vård. Det är nog olika på olika ställen hur man organiserar 

sin process. Tror mer man behöver jobba på det än att skriva in i vårdförloppet vem som ska 

göra vad. 

Penis 

Ansvar kring avslut vid överflyttning av patient till andra landsting/regioner 

Det finns ett önskemål om att ett förtydligande görs i kodvägledningen kring avslut av SVF-

vem som är ansvarig för detta. Förfarandet skiljer sig något åt mot andra förlopp. Frågan har 

lyfts nationellt. 

Svar från nationella gruppen: Den som utför behandlingen avslutar SVF med rätt 

behandlingskod. När man kommit överens på MDK att kirurgin ska utföras lokalt, i 

hemlandstinget, (gäller för tidiga tumörer) så kodar hemlandstinget, de som faktiskt utför 

behandlingen, avslut kirurgi. De patienter som remitteras till nationellt centra för större kirurgi 

avslutas där och kodas också där kirurgin utförs. Förtydliganden kring detta ska försöka göras i 

kodvägledningen o vårdförloppet. 

Övrig information 

Vid patientens val 

Patienten har fått info om start, Primärvården skickat en remiss. Sedan uteblir patient från flera 

besök, utredningen. Vid telefonkontakt säger patient att den inte vill komma. Kan man sätta 

avslutskod - patientens val utifrån telefonkontakt?  Hur göra? Remissen skickas tillbaka men 

man måste vara tydlig med varför den skickas tillbaka.  

Svar från nationella gruppen är att SVF kan avslutas på telefonkontakt och precis som lyfts är 

det är viktigt att tydliggöra varför remissen skickas tillbaka. 
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Finns önskemål om standardremisser i de flesta förlopp 

Det pågår ett arbete kring remissförbättringar för AOS remisser specifikt då hälften av 

remisserna inom AOS förloppet skickas tillbaka.  Efter diskussion med processägare och lokal 

SVF ledare på Östra sjukhuset så är beslut taget att en elektronisk standardremiss inte möjligt i 

nuläget, inte heller en standardremiss i pappersformat då det skulle vara ytterligare ett dokument 

att förhålla sig till för primärvården. Andra SVF vårdförlopp har vid ofullständiga remisser 

istället valt att återkoppla till inremitterande med ett dokument som beskriver varför remissen 

inte uppfyller kriterierna och vad de behöver för vidare information för att ta emot patienten. 

Detta har lett till förbättrade remisser.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Christina Bogestrand 

Projektstöd Standardiserade vårdförlopp i Väst 

REGIONALT CANCERCENTRUM VÄST 

Mobil: +46(0)705- 975008 

Mail: christina.bogestrand@rccvast.se 
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