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Standardiserat vårdförlopp (SVF) 
cancer

 Förkorta väntetiderna
 Minska de nationella och regionala skillnaderna
 Skapa en mer jämlik vård med ökad kvalitet och 

mer nöjda patienter
 SVF - från välgrundad misstanke om cancer till 

start av första behandling alt. att misstanke 
avskrivs

 31 SVF startade mellan September 2015- Mars 
2018



Nationella mål 

• 70% av alla nydiagnostiserade cancrar ska  
utredas via ett standardiserat vårdförlopp

• Av dessa ska 80% ha få sin behandling inom 
fastställd ledtid



Nuläget





• 17 469 startade SVF sedan start

- Topp tre, Tjock-och ändtarm, Prostata, Urinblåsa

• 5653 (32,5 %) har gått till behandlingsstart  

• 1028 har överflyttats för behandling i annan 
region

• 55% remisser har skrivits i PV



Antal remisser/vårdförlopp
190101-210601





Antal skickade SVF-remisser / 1000-
listade 190101-210601



Patienternas upplevelser av SVF
PREM-Patient Reported Experience Measures

• PREM-enkät utvärdera patienternas 
erfarenhet av att utredas inom 
standardiserade vårdförlopp (SVF). 

• En enkät skickas ut sex till tio veckor efter 
avslutad utredning. Både patienter som fått 
ett cancerbesked och de som avslutat SVF av 
någon annan orsak får enkäten.



Exp på frågor



Patienternas upplevelse



Standardiserat vårdförlopp - cancer - Region 
Kalmar län (ltkalmar.se) 

• Vårdförlopp
• Flödesscheman
• Informationsmaterial

• kortversion-svf-standardiserat-vardforlopp-sammanslagen (cancercentrum.se)

https://navet.lkl.ltkalmar.se/Samarbete-och-projekt/Grupper/Regionsjukvard/Regionalt-cancercentrum1/Standardiserat-vardforlopp/
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/vardforlopp/kortversioner/pdf/kortversion-svf-standardiserat-vardforlopp-sammanslagen.pdf


Information till patienten 12 olika språk



Medskick

• Tjock och ändtarm: Rectoskopi ska vara gjort

• Viktigt med rätt telefonnummer

• Information till patienten är grundläggande 
när en SVF-remiss skickas. Patienten blir 
uppringd och kallad snabbt på besök, 
patienten behöver vara informerad om snabbt 
flöde.

• Recidiv ska ej ingå i SVF

• SVF gäller ej för barn och unga. Från 18 år.



Remiss Multimedia ersätter 
Remiss Standardiserat vårdförlopp hud 

1 mars 2021 

• En ruta för SVF ska fyllas i för att tydligt visa 
på misstanke om hudmelanom.



För mer information

• Jessica.eriksson@regionkalmar.se

• 070-3431920

mailto:Jessica.eriksson@regionkalmar.se

