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Återkoppling – registreringsträff Hematologi förloppen 

oktober-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 diagnosområde Hematologi. Även några utestående frågor lyftes som 

deltagarna önskar få svar på. 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. 

 

MGUS 

Det uppfattas som otydligt och framförallt ologiskt i vårdförloppsbeskrivningen hur patienter 

som utreds för MGUS och som sedan övergår i Myelom ska hanteras. Det svar som finns i 

nationella ”frågor och svar” kring dessa är följande.   

 

Svar: En patient som följs på hematologmottagning för MGUS och som får ett myelom ska 

inte starta SVF. 

En patient som följs i primärvården för MGUS och som remitteras till hematolog vid misstanke 

om övergång i myelom ska starta SVF. 

Motiveringen för ovan svar nationellt är att svaret det fått är att verksamheter gör så här idag. Om patienten 

redan går på kontroller på hematologen har man redan de provsvar som behövs och patienten är liksom redan 

där. Det blir bara onödig administration menar de. De som upptäcks i PV ska remitteras till hematologen och 

då finns risk att det tar för lång tid om de inte kommer som SVF-patient. Någon förändring av detta eller 

förtydligande är inte planerat. 

 

Hantering vid AML- MDS 

Vid registreringsträffen i oktober fördes det en diskussion kring hur patienter som utreds för 
AML och får diagnosen MDS ska registreras. I regionen verkar det som samtliga förvaltningar 
registrerar XX72. Det finns tillfällen då de kan ha registrerats med avslutskoden V**78 
(misstanke om cancer avskrivs), men MDS är fortfarande en cancerdiagnos (som dock ej är ett 
SVF). Dessa patienter borde istället ev. registreras med avslutskoden V**72 (annan cancer).  
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En avstämning gjordes med Region Uppsala där den nationella projektledaren i 
kvalitetssäkringsgruppen sitter och hon fick följande två förtydligande och scenarios kring 
MDS.  

1. Man startar SVF AML och utredningen visar att patienten haft en odiagnostiserad MDS 
som nu gått över i en AML. Den patienten ska avslutas med en avslutskod för behandling 
AML, VN652 eller 68. 

2. Man startar SVF AML men patienten uppfyller inte kriterier för en AML men visar sig 
däremot ha en MDS. Denna patient avslutas lämpligen med koden för annan cancer, 
VN672, även om inget SVF finns för MDS. 

Beträffande MDS så ska det inte avslutas med VN678, misstanke om cancer avskrivs, i något 
fall. 

Hur samtliga regioner gör kring MDS i dagsläget saknas information om. Detta för att 
säkerställa jämförbarheten kring AML. Detta undersöks vidare. 

Avslut  

Tidpunkt för behandlingsstart 

 

Det har ibland varit otydligt vilket datum som ska gälla för mätpunkten behandlingsbeslut. Det 

är datumet när patienten sagt ”Ja” till behandlingen som ska gälla bestämdes. 

 

Skillnad i ledtider utifrån ”nivå” av behandling för AML och ALL 

För AML finns två olika nivåer av behandling, där det bestäms om mer akut än en annan. Det 

går att se dessa två olika nivåer i INCA men inte i SVF. Frågan kom upp om detta är intressant 

för SVF och i så fall lyftas till vårdprogramsgruppen. 

 

Svar: Om det finns intresse att se skillnader i ledtider mellan dessa två nivåer kan det göras i 

INCA. Efter samtal med Regional processägare kan konstateras att det är patienter som utreds 

snabbt inom ramen för SVF oavsett varför detta inte känns angeläget att driva vidare denna 

fråga. 
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Hantering av överflyttning av patienter 

 

Det förekommer relativt ofta att patienter vars SVF-förlopp startats eller avslutats utanför VGR 

ligger kvar på fellistor i VGR. För att detta ska undvikas krävs att koderna V**90 eller V**91 

används i större uträckning än idag. Förtydligande: 

• När en patient mottas från ett annat landsting är det viktigt att både registrera starten 

för SVF:et (när vårdförloppen startades i det andra landstinget) och kod V**91 (Patient 

mottagen från annat landsting). 

 

• När en patient ska skickas till ett annat landsting ska koden V**90 (Patient skickas till 

annat landsting) registreras. Detta räknas som ett ”avslut” i VGR:s system och patienten 

försvinner från fellistorna.  

Ofullständig registrering  

 

Flera deltagare upplevde att registreringen för patienter med leukemier är ofullständig. Detta är 

tydligt när jämförelser görs mot kvalitetsregistret. Patienterna tas omhand, men alla patienter 

har inte registrerats i ELVIS. Kunskapen kring SVF är bristfällig. Det lyftes här att utbildning är 

otroligt viktigt, specifikt för läkare så att diktering och informering sker korrekt 

 

Svar: Generellt har det lyfts på många registreringsträffar att läkarens dikteringar eller 

anteckningar otydliga kring att ett SVF har startats. Det blir här viktigt att koordinatorer och 

medicinska sekreterare följer upp remisserna för att se om det är ett SVF. Det arbetas just nu 

med framtagning av ett uppdaterat generellt utbildningsmaterial kring SVF från RCC Västs sida 

och SVF-samordnarna på respektive förvaltning. Denna kommer att finnas tillgänglig på 

hemsidan efter årsskiftet.  

Om det finns utbildningsbehov på förvaltningarna kan detta lyftas till respektive SVF-

samordnare. 

De förvaltningar där antalet SVF var lågt undersöker detta vidare. 

Övrig information 

Skillnad patientens val och patientval väntan 

VXX76 – Patientens val används när patienten tackar aktivt nej till att utredas eller behandlas 

enligt ett standardiserat vårdförlopp, i samråd med medicinskt ansvarig läkare. Ska alltid tänka 

på patientperspektivet och acceptera patientens val. När en patient enbart begär ett senare 

datum för utredning eller behandling (PVV) ska koden inte användas (eftersom det 

standardiserade vårdförloppet inte ska avslutas).  

Se i stället riktlinjer för avvikelseregisterring vid rapportering av standardiserat vårdförlopp. Du 

hittar dokumentet på cancercentrum.se, under rubriken ”mer information”. 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-

raknas/vardforlopp/kva-koder/avvikelser-november-2015.pdf 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/vardforlopp/kva-koder/avvikelser-november-2015.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/vardforlopp/kva-koder/avvikelser-november-2015.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/vardforlopp/kva-koder/avvikelser-november-2015.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/vardforlopp/kva-koder/avvikelser-november-2015.pdf
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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 in remitterande 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.  

Statistik på patienter som ej får cancerdiagnos möjlig? 

En fråga ställdes om det är möjligt att kunna få fram ledtider på de patienter som inte får 

cancerdiagnos då det även för dessa upplevdes vara viktigt att kunna följa ledtider och 

säkerställa att ledtiderna kortas även för dem. Tiden fram till beslut är krävande även för dem.  

Svaret på detta är att det är möjligt att ta fram ledtider även för dem även om det inte är något 

som fokuseras på. 70 och 80 målet gäller cancerpatienter. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Christina Bogestrand 

Projektstöd Standardiserade vårdförlopp i Väst 

REGIONALT CANCERCENTRUM VÄST 

Mobil: +46(0)705- 975008 

Mail: christina.bogestrand@rccvast.se 

 

 

mailto:christina.bogestrand@rccvast.se
mailto:christina.bogestrand@rccvast.se

