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Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed 

även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna som styr vilka koder som ska användas i 

respektive vårdförlopp.

I kodvägledningarna finns definierat vilka koder som är nationellt obligatoriska att rapportera till 

nationella väntetidsdatabasen. Inom VLL är även andra koder att betrakta som obligatoriska. Detta 

dokument förtydligar vilka koder som är obligatoriska att sätta i VLL. Därutöver kan en processägare 

definiera ytterliga koder som obligatoriska om särskilt intresse finns.

Alla kodvägledningar och beskrivningar på vårdförlopp finns att ladda ner på RCC hemsida. 

BORTTAGNA KODER 2017
Kod VXX42 – Diagnosbesked och första behandlingsdiskussion: Har använts som behandlingsstart i 

SVF prostatacancer. Vårdförloppet är nu uppdaterat på ett sådant sätt att koden är överflödig. 

Lämplig kod för diagnosbesked är i stället VVX40 – Information om diagnos/utredningsresultat. 

Kod VXX56 – Start av första behandling kombinerad: Använd istället koden för strålning (VXX54) eller 

läkemedel (VXX52) beroende på vilken behandling som ges först. Koden kommer att utgå när 

Socialstyrelsen uppdaterar koderna. 

Kod VXX65 – Beslut om ingen behandling. Eftersom patienter nästan alltid får någon typ av 

behandling, antingen symtomlindrande palliativ behandling eller tumörspecifik behandling, kommer 

koden att utgå när Socialstyrelsen uppdaterar koderna.

OBLIGATORISKA KODER INOM VLL
VXx10 - Beslut välgrundad misstanke om 

cancer

VXx35 – Multidisciplinär konferens (MDK)

VXx91 – Patient mottagen från annat 

landsting/region 

VXx50-60 – Start av behandling

VXx44– Behandlingsbeslut efter utökad 

utredning

VXx70-78 – Avslut av annan anledning

VXx22 – Kirurgisk åtgärd för diagnostik
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START AV SVF
VXx10 - Beslut välgrundad misstanke om cancer

Datum då beslut fattas om att välgrundad misstanke föreligger, i enlighet med de kriterier som anges 
i respektive vårdförloppsbeskrivning. 

I många diagnoser kan PAD-svar eller fynd vid bilddiagnostik vara kriterier för välgrundad misstanke 

(filterfunktion). De ska endast användas som mätpunkt då detta är det första tillfället då kriterier för 

välgrundad misstanke är uppfyllt, i typfallet vid ”överraskningsfynd” eller metastasfynd hos patienter 

som har gjort ett vävnadsprov eller en bildundersökning i samband med en annan utredning. 

OBS! Ingen ny kod VXx10 vid överflyttning mellan sjukhus i länet eller mellan klniker. Är VXx10 satt på 

ett sjukhus ska inte ny sättas vid mottagande sjukhus/klnik. 

VXx10 kan för vissa SVF sättas i primärvården (i samma anteckning som remissen). Motsvarar 

frågeställningen i remissen kriterierna för VXx10 i vårdförloppsbeskrivningen kan datum för VXx10 

sättas på remissbeslutsdatumet på den mottagande kliniken.

VXx10 måste alltid anges på remiss till annan vårdgivare, inom eller utanför länet.

VXx91 – Patient mottagen från annat landsting/region 

SVF påbörjat i annat landsting/annan region. Sätts på inkommande utomlänspatienter som 
remitterats enligt SVF. Ska INTE sättas på remisser mellan sjukhusen inom VLL.

SÄRSKILD HÄNDELSE
VXx44– Behandlingsbeslut efter utökad utredning

Koden sätts i vissa förlopp för att särskilja behandlingar med olika långa måltider. Koden indikerar ett 

förlopp med längre ledtid.

- Bukspottkörtelcancer - Njurcancer

- Gallblåsecancer - Okänd primärtumör

- Hjärntumörer - Tjock- och ändtarmscancer

- Levercancer

VXx22 – Kirurgisk åtgärd för diagnostik

Koden aktuell i två förlopp. Kirurgisk åtgärd som används för diagnostik men som också i sig kan 

utgöra en behandling. 

- Hudmelanom – Diagnostisk excision

- Testikelcancer – Orkidectomi 
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Kod VE022 – Hudmelanom, Kirurgisk åtgärd för diagnostik

Används för att skilja ut de vårdförlopp där den diagnostiska excisionen har skett inom ramen för 

vårdförloppet från de förlopp som startat efter den diagnostiska excisionen och PAD-beskedet 

(”välgrundad misstanke vid histopatologiskt fynd av melanom”). Denna kod används aldrig för att 

avsluta ett vårdförlopp eftersom patienten ska besöka en specialist för ställningstagande till 

utvidgad excision (block C) inom ramen för vårdförloppet.

VXx35 – Multidisciplinär konferens (MDK)

Koden sätts på datum för multidisciplinär konferens, endast den första dokumenteras med VXx35

START AV BEHANDLING

VXx50– Start av första behandling, kirurgi

- Kan vara kurativ eller palliativ

VE050 – Hudmelanom, start av behandling kirurgi

Används endast när ingen ytterligare behandling planeras efter detta

VK150 - Urinblåsa och övre urinvägar, start av första behandling kirurgi

Vid icke muskelinvasiv tumör används koden för TUR-B. Vid muskelinvasiv tumör används koden 
för cystektomi (TUR-B räknas för dessa patienter som en del av utredningen och inte en 
behandling). 

VXx52– Start av första behandling, läkemedel

- Kan vara kurativ eller palliativ. Används även för kombinerad behandling 

(radiokemoterapi) som startar med läkemedelsbehandling.

VXx54 – Start av första behandling, strålning

- Kan vara kurativ eller palliativ. Används även för kombinerad behandling 

(radiokemoterapi) som startar med strålbehandling.

VB054 - Cancer i matstrupe eller magsäck, start av första behandling, strålning 

Inkluderar brachyterapi. Ska också användas för kombinerad behandling oavsett om den inleds 

med strålbehandling eller läkemedel.

VXx58 – Start av första behandling, palliativ

- Symtomlindrande. Används då ingen tumörspecifik behandling ges. Sätts på 

datum för behandlingsbeslut.
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VXx59 – Start av första behandling, annan

Sätts i vissa förlopp. Koden sätts enligt den behandling som finns beskriven i respektive 

kodvägledning.

- Analcancer – stomiuppläggning

- Gallblåsecancer – portavensembolisering

- Levercancer – transplantation (datum då patienten sätts upp på väntelista för 

transplantation)

- Skelett- och mjukdelssarkom – behandlingsbeslut lågmalignt sarkom

- Testikelcancer – besök hos onkolog för upprepad stadieindelning, expektans eller 

information om adjuvant behandling

- Tjock- och ändtarmscancer – inläggning av stent eller stomi

VXx60 – Start av första behandling, beslut om expektans 

Sätts i vissa förlopp. Innebär expektans med övervakning/aktiv monitorering, tills vidare utan 

behandling. Koden ska sättas vid datum för behandlingsbeslutet. 

- Hjärntumör - Hudmelanom

- Lymfom och KLL - Matstrups- och magsäckscancer

- Myelom - Njurcancer

- Prostatacancer

VB060 - Cancer i matstrupe eller magsäck, beslut om expektans

En ledtid för detta finns tillagd i den uppdatering av SVF som kommer att publiceras under våren 

2017.

Kod VJ160 – Prostatacancer, beslut om expektans

Används för både expektans och aktiv monitorering

AVSLUT AV ANNAN ORSAK
VXx70– Kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda

- Remissgranskning visar att patienten är anmäld till SVF på felaktig grund; ingen 

utredning startas

VXx72– Annan cancer

- Utredningen resulterar i att en annan cancerdiagnos ställs. Annat SVF startas om 
sådant finns.
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VP872 - Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer, annan cancer

Vårdförloppet avslutas i och med att patienten får information om utredningens resultat i ett 
avslutande samtal. Fortsatt utredning och eventuell behandling ingår därför inte i vårdförloppet 
och koderna för start av behandling kan inte användas. 

För att markera avslut av vårdförloppet efter en komplett utredning används koderna VP872 

(annan cancer) och VP878 (misstanke om cancer avskrivs). Koderna sätts vid datum för det 

avslutande samtalet. Om utredningen avslutas i förtid kan samma koder som i övriga förlopp 

användas (t.ex. Patientens val).

VXx73 – Ingen ytterligare åtgärd

Sätts i vissa förlopp när en redan utförd diagnostisk åtgärd visar sig vara tillräcklig som behandling. 
Koden sätts det datum då patienten får information om att ingen ytterligare behandling behövs. 

- Hudmelanom – diagnostisk excision var tillräcklig åtgärd (utökad excision behövs inte)

- Livmoderhalscancer – bekräftat stadium IA1 vid eftergranskning av PAD

- Peniscancer – bekräftat carcinoma in situ

VXx74 – Andra medicinska skäl

- Efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling

VXx76– Patientens val

- Patienten tackar aktivt nej till att utredas eller behandlas enligt ett standardiserat 
vårdförlopp, i samråd med medicinskt ansvarig läkare. 

VXX78 – Misstanke om cancer avskrivs 

- Utredningen resulterar i att en annan diagnos än cancer ställs, eller att ingen 

diagnos ställs. 

VP878 - Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer 

Vårdförloppet avslutas i och med att patienten får information om utredningens resultat i ett 
avslutande samtal. Fortsatt utredning och eventuell behandling ingår därför inte i vårdförloppet 
och koderna för start av behandling kan inte användas. 

För att markera avslut av vårdförloppet efter en komplett utredning används koderna VP872 

(annan cancer) och VP878 (misstanke om cancer avskrivs). Koderna sätts vid datum för det 

avslutande samtalet. Om utredningen avslutas i förtid kan samma koder som i övriga förlopp 

användas (t.ex. Patientens val).
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Kod VXx90 – Patient överflyttad till annat landsting 

- Används för att avsluta ett förlopp där endast exempelvis MDK skett i VLL och 
ansvaret för att sätta avslutskod (behandling eller av annan orsak) sker i 
hemlandstinget.

Frivilliga koder (kan av processägare beslutas vara obligatoriska i enskilt SVF)

VXx40 - Information om diagnos/utredningsresultat 

- Datum då patienten informeras om diagnos/utredningsresultat. 

VXX43 – Behandlingsbeslut efter basutredning 

- Datum för behandlingsbeslut i samråd med patienten. 

Remisskoder
VXx05-20 – Remissbeslut/ankomstregistrering/remissgranskning 

Koderna sätts av systemet i rapporterings-Diver.

VXx25 – Första besök i specialiserad vård

Koderna sätts av systemet i rapporterings-Diver.

Avvikelser
Patientvald väntan/Medicinskt orsakad väntan/Klinisk studie

Sätts i rapporterings-Diver enligt särskild anvisning

Utomlänspatienter
VXx91 – Patient mottagen från annat landsting/region 

Datum för remissankomst. Inga koder för remiss- beslut/granskning eller första läkarbesök. Sker 

endast MDK ska kod VXx90 – Patient överflyttad sättas när remiss sänds till hemlandsting.

VLL-patient som remitteras till annat landsting för behandling
VXx90 – Patient överflyttad när remiss sänds till annat landsting. Datum för VXx10 ska alltid noteras 

på remiss samt SVF-Aktuellt vårdförlopp.




