SVF Nyhetsbrev December 2017
Region Skåne uppfyller de nationella målen för 2017 och har nu 26 fungerade standardiserade
vårdförlopp (SVF) i drift. Vid årets slut kommer cirka 6000 personer i Skåne, vilket motsvarar 75
procent av alla som får cancer, att få diagnosen efter en SVF-utredning.
Under januari-november genomfördes 45 procent av de standardiserade vårdförloppen inom utsatt
tid, vilket är en försämring med 5 procentenheter jämfört med 2016. Medelväntetiden har ökat från
41 till 44 dagar under aktuell period. Men för vissa diagnoser, exempelvis prostatacancer och
lungcancer, har en klar förbättring skett jämfört med tidpunkten för införandet av SVF.
Ökad väntetid till kirurgi som en följd av brist på operationskapacitet, är den främsta orsaken till
försämrad måluppfyllelse.
Patientinformationen för standardiserade vårdförlopp (SVF) finns översatt till flera olika språk
Översatt patientinformation angående SVF
SVF AML/ALL och SVF Maligna lymfom/KLL
Ovan förlopp har sedan start registrerats med samma kod i hela förloppet oavsett om det var
AML/ALL eller Maligna lymfom/KLL. Under sommaren har förändring i SVF förloppen gjorts. Vid
registrering SVF start behandling anges koden för det specifika SVF förloppet t ex ALL VN4 eller
AML VN6. Berörda koordinatorer ska vara informerade om förändringen.
Att tänka på när man startar ett SVF förlopp, SVF välgrundad misstanke.
- fyll i datum
- välj kod
- välj landsting
Kommer patienten från annat landsting?
- fyll i datum
- välj kod
- fyll i datum från annat landsting
- välj kod från annat landsting
- välj landsting
Om fältet för datum och kod saknas får vi ingen koppling på ålder och förvaltning i QV SVF. Dessa
patienter kommer aldrig att bli överrapporterade till SKL om de inte åtgärdas.
Koppling av ett vårdåtagande till en vårdprocess (SVF välgrundad misstanke, SVF utredning, SVF
behandling) ska inte göras förrän man har uppgifter att fylla i.
QlikView SVF Vårdförlopp
Det finns två QlikView applikationer för SVF Vårdförlopp, detalj och övergripande.
Detalj innehåller personuppgifter och övergripande utan personuppgifter
VF Vårdförlopp övergripande

Problem i QV SVF Vårdförlopp
Under hösten har det varit en del problem med QlikView SVF Vårdförlopp. En av anledningarna är
att man har haft ett handhavandefel i PASiS Vårdprocess som har förts över till QV SVF. Felet har
berott på att en patient haft flera SVF processer på samma PASiS enhet. Då har det också funnits
mer än ett vårdåtagande upplagt. Vid koppling av vårdåtagande i en processdel har man valt fel
vårdåtagande till fel SVF process och på det sättet har man blandat två SVF förlopp med varandra i
PASiS.
Det har varit på ett fåtal patienter men eftersom vi inte har sett detta tidigare har det tagit tid att hitta
felet. Vi vill därför påminna er om hur viktigt det är att ni väljer rätt vårdåtagande när ni kopplar på er
i processdelen för att undvika att detta upprepas.
Kvalitetssäkring
Det är viktigt att kontinuerligt kvalitetssäkra förloppen och helt klart senast den 25:e i varje månad!
Registreringsanvisningar/Tillämpningar
Regionalt har man tagit fram registreringsanvisningar och tillämpningar som ett stöd till
koordinatorerna. Dessa finns på Vårdgivare Skåne – Registreringsanvisningar/Tillämpningar
Nya registreringar 2018
Under 2018 kommer två nya mätpunkter att registreras, kontaktsjuksköterska och tidig rehab
bedömning. Ytterligare vägledning kring mätpunkterna kommer i början på året.
Nya SVF förlopp 1 april 2018
- Buksarkom
- Neuroendokrina buktumörer
- Vulvacancer
Koordinatorsträff
Sammanställning efter novembers koordinatorsträff kommer under januari månad
Nästa koordinatorsträff är planerad till hösten 2018
SVF Nyhetsbrev kommer att finnas på Vårdgivare Skåne samt länk från QV SVF Vårdförlopp på
förstasidan.
Funktionsbrevlådan till QV SVF Vårdförlopp – SVF.qv@skane.se

Tack för ett gott samarbete under 2017!

God Jul och Gott Nytt År!

