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Standardiserat vårdförlopp (SVF) - Remittering till specialistklinik samt
märkning av remiss vid utredning av cancer enligt SVF

Bakgrund
Varje dag räknas är en nationell satsning för att korta väntetiderna i cancervården. Läs mer om
satsningen och bakgrunden till den.
Den 1 november 2015 startade Region Örebro län de fem första standardiserade vårdförloppen (SVF)
för utredning vid välgrundad misstanke om cancer .1 juni 2016 startas ytterligare 13 standardiserade
vårdförlopp. Samtliga standardiserade vårdförlopp (SVF) finns samlade här.

När startas standardiserat vårdförlopp
•

För vissa diagnoser, t.ex. huvud- och halscancer samt matstrups- och magsäckscancer räcker
det med en ”misstanke om cancer” för att remiss ska skrivas till specialistmottagning och
märkas ”Standardiserat vårdförlopp”. Specialistmottagning fungerar i detta fall som
filterfunktion, vilket innebär att de bedömer patienten och därefter fastställer om en
”välgrundad misstanke” finns. I så fall startar SVF.

•

Andra diagnoser kan ha bedömningen ”välgrundad misstanke” redan vid remittering och då
startar SVF direkt. Det gäller t.ex. prostatacancer.
För t.ex. lungcancer startar SVF efter en remiss till röntgen, märkt ”Standardiserat
vårdförlopp” där svaret ger en ”välgrundad misstanke om cancer”. Röntgenundersökningen
fungerar då som filterfunktion. Remittent bevakar svaret och vid ett sådant röntgensvar
skriver remittenten en remiss märkt ”Standardiserat vårdförlopp” till specialistklinik som
utreder enligt xx.

Vid alla ovanstående tre remissförfaranden märks remissen med texten ”Standardiserat
vårdförlopp” samt specificering av aktuellt vårdförlopp: t.ex. prostatacancer.
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Märkning av konsultremiss vid misstanke/välgrundad misstanke om cancer
som ingår i Standardiserat vårdförlopp SVF

Vid misstanke/välgrundad misstanke ska remiss skickas till specialistklinik enligt kontaktuppgift som
finns angiven i respektive vårdförlopp.
Remissen ska märkas enligt principen Diagnos/Fråga (se exempel nedan) och faxas/rörpostas
samma dag. Faxad remiss ska även skickas med post.
Standardiserat vårdförlopp / Makrohematuri?
Standardiserat vårdförlopp /Magsäckscancer?

1.1

Rutin - läkare

1. För att hitta information om aktuellt SVF och telefon/faxnummer till mottagande klinik, skriv
”SVF” i sökfältet på intranätet och tryck enter. Klicka på länken Standardiserade vårdförlopp
högst upp i träfflistan och välj aktuellt förlopp.
Standardiserat vårdförlopp. Samlingssida för standardiserade vårdförlopp (SVF) inom
cancervården/
2. Vid beslut om remiss ska patienten informeras. Patientinformation finns tillgänglig på
respektive SVF-sida (nås via länken Standardiserade vårdförlopp).
3. Fråga patienten om kontaktuppgifter, inklusive mobiltelefonnummer, så att mottagande klinik
snabbt kan nå patienten dagtid. Skriv, om möjligt, in i personinformationen, under Tel. bost.
och Tel. arb. Informationen kommer då automatiskt med på remissen (NCS Cross). Om det
inte går att fylla i personinformationen, skriv kontaktuppgifterna sist i remissen (exempel:
”patienten kan nås på mobiltelefon 070-xx”). Informera patienten om att vården ringer med
dolt nummer.
4. Fråga patienten om aktuella läkemedel. Största vikt vid Trombocythämmare, Antikoagulantia,
Metformin.
5. Fråga patienten om tobaksbruk och dokumentera i remissen. Läs mer om Rökfri operation.
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6. Remiss skrivs direkt av läkare alternativt akut av sekreterare, som utan dröjsmål får remissen
underskriven av läkare.

1.2

Rutin - sekreterare
1. Remiss skrivs direkt av läkare alternativt akut av sekreterare, som utan dröjsmål får remissen
underskriven av läkare för att sedan faxa den till mottagande klinik för utredning.
2. Kontaktuppgifter till mottagande klinik finns på intranätet. Skriv ”SVF” i sökfältet på
intranätet och tryck enter. Klicka på länken Standardiserade vårdförlopp högst upp i
träfflistan och välj aktuellt förlopp.
Standardiserat vårdförlopp. Samlingssida för standardiserade vårdförlopp (SVF) inom
cancervården/
3. Se till att remiss är märkt Standardiserat vårdförlopp enligt principen Diagnos/Fråga (se
exempel nedan) och skickas samma dag.
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Standardiserat vårdförlopp (SVF)/Makrohematuri?
Standardiserat vårdförlopp (SVF)/Magsäckscancer?
4. Kontrollera att patientens samtliga telefonnummer finns med på remissen.
5. Ta kopia på remissen och koda enligt rutin för fax (de fyra sista siffrorna i personnummer och
initialerna i namnet.). Faxa remissen och ring till mottagaren. Faxnummer och telefonnummer
finns på respektive SVF-sida (nås via länken Standardiserade vårdförlopp )
6. Försättsbladet för fax ska innehålla telefonnummer till remitterande enhet, så att mottagande
klinik kan ringa upp för att få fullständiga personuppgifter och information hur kodning skett
om man inte når mottagande klinik per telefon.
7. Jourmottagning under helg/kväll kan, om rutin finns, faxa remisskopia kommande vardag,
senast kl. 9.00 och skicka även remissen med första post. Alternativ rutin: kodad
remisskopia faxas under helg/kväll med rutin att ringa över personuppgifter till mottagande
klinik senast kl. 9.00 nästkommande vardag. OBS! Säkerställ att ert nåbara telefonnummer
finns på försättsbladet/remissen.
8. När kontakt med mottagande enhet upprättats och personuppgifter lämnats, skriv i bokningsbekräftelse med nedanstående frastext (primärvårdsrutin) att remiss är faxad.
– Faxad enligt SVF:s standardiserade vårdförlopp för cancer.
9. Originalremissen skickas direkt med posten till mottagande klinik.

Kopia utskriftsdatum: 2016-10-19

Sid 4 (6)

Diarienr

2

Dokumentrubrik

Dokumentnr Revision

Standardiserat vårdförlopp (SVF) - Remittering till
specialistklinik samt märkning av remiss vid utredning av
cancer enligt SVF.

323678 R9

Dokumentkategori

Reviderat datum

Giltigt datum fr o m

Rutiner

2016-05-30

2016-06-07

Märkning av remiss till röntgen eller patologisk undersökning vid utredning
enligt standardiserat vårdförlopp SVF samt remissinnehåll.

2.1

Remisser till röntgen klinik på Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett eller
Universitetsjukhuset (USÖ) Örebro vid utredning enligt SVF.

2.1.1

Specialistklinik Infomedix RoS

1. I anamnes/klinik skriv: Standardiserat vårdförlopp och specificera, t.ex. prostatacancer.
OBS! Förkortning SVF fungerar ej.
2. Kryssa i rutan ”Standardiserat vårdförlopp”.

2.1.2 Primärvård NCS Cross
1. Vid anamnes i röntgen remissen skriv först: Standardiserat vårdförlopp och specificera,
t.ex. prostatacancer.
2. Alla remisser till röntgen ska även innehålla:
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- Symptom som ligger till grund för misstanken/välgrundade misstanken om cancer.
- Samsjuklighet (särskilt Diabetes och allergier)
- Tidigare sjukdomar och behandlingar
- Läkemedel (särskilt antikoagulantia och metformin*)
- Längd och vikt.
- Social situation och eventuella språkhinder eller funktionsnedsättning.
- Telefonnummer till patient där röntgen, vid behov, kan nå patienten.
- Kreatinin-p, om kontrastundersökning kan bli aktuellt.
*Läkemedel som innehåller metformin:ATC kod A10BD02-10

2.2

Remiss till Laboratoriemedicinska länskliniken USÖ för patologi eller cytologi
vid utredning enligt SVF

2.2.1

Specialistklinik Infomedix RoS

1. Använd nya remissen för patologi: Histologi/Hematologi remiss eller Cytologi remiss.
2. Kryssa i rutan ”Standardiserat Vårdförlopp” och ange vilket vårdförlopp, t.ex. prostatacancer.
2.2.2

Primärvård NCS Cross

1. Under remisser används PAD-remiss.
2. Kryssa i rutan ”Standardiserat vårdförlopp”.
3. Specificera under flik ”Typ av vårdförlopp”, t.ex. Malignt melanom.
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