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Arbetet som koordinator inom SVF är mångfacetterat och ställer krav på att man kan förloppen och
vet vilka aktiviteter som ska göras var och när samt vet hur detta ska registreras.
Det är få som behärskar alla dessa delar, men det gör ni. Arbetet inom ramen för SVF innebär ett
processorienterat synsätt och varken organisationen eller IT stöden är tillräckligt anpassade för
detta, vilket gör ert arbete än mer viktigt. Vi har kommit långt i Region Skåne tack vare ert arbete.
QV SVF Vårdförlopp uppdatering av applikationen
 Datum för senast uppdaterad visas på startsidan
 Version, faktaägare, senast uppdaterad samt adress till funktionsbrevlåda visas i fliken
Definitioner och begrepp.
 Kolumner i flik Källdata visas i rätt ordning enligt registrering i PASiS
QV SVF Vårdförlopp övergripande
 En avidentifierad applikation finns nu på QlikView meny AccessPoint


.
Kvalitetsportalen – Vårdgivare Skåne

Vårdgivare Skåne
 Alla dokument som är kopplade till SVF finns numera på Vårdgivare Skåne
 Registreringsanvisningar
o Tillämpningsanvisningar
o Registreringslathundar
o Kontaktpersoner
 Standardiserade vårdförlopp (SVF) cancer
o Information om vårdförlopp
o Telefonlistor
o Cancersamordnare
o Direktiv och införande
o Patientinformation
Förändringar i PASiS SVF Vårdprocess
 Avsluta en vårdprocess
o När det finns ett behov av att öppna samma vårdprocess igen. Datum som anges är
samma datum som det när det finns ett behov av att öppna en ny vårdprocess. En
stängd vårdprocess kan inte öppnas igen, det är en tekniskt stängning. För mer
information se Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp – SVF
 Koppling av vårdåtagande i Vårdprocess
o Varje processdel i ett SVF får endast innehålla ett påkopplat vårdåtagande.
Om två verksamheter behöver fylla i uppgifter i SVF Utredning kan
detta göras i samma koppling. Välj bild 045 Vårdprocess i PASiS
fyll i patientens personnummer – Läs, välj SVF utredning, fyll i uppgifter
och Spara. Någon koppling av nytt vårdåtagande behöver inte göras,
kopplingsrutan visas ej heller. På samma sätt kan man göra vid behov
av att ändra inlagda uppgifter som blivit fel.

Kommande förändringar i PASiS SVF Vårdprocess
 En valideringsrapport i översiktsbilden som uppdateras en gång per månad. Rapporten kan
användas som stöd vid kvalitetssäkring
 Spärr som gör det omöjligt att koppla två vårdåtagande i samma SVF Vårdprocess
 I SVF välgrundad misstanke går det inte att fylla i datum och lämna ruta för koder tom eller
tvärtom. Det blir tvinande att fylla i fälten för att kunna spara.
Mer information kommer i samband med produktionssättning av ovan funktioner.
PREM – Patienternas upplevelser av standardiserade vårdförlopp
Nationell patientenkät, se mer om resultatet på RCC Syd hemsida
Höstens regionala koordinatorsmöte
Vid senaste regionala koordinatorsmötet fanns det önskemål om att nästa koordinatorsmöte skulle
vara en heldag istället för halvdag. Reservera därför redan nu måndag 13 november för nästa möte.
Särskild inbjudan kommer att skickas ut till er alla!
Har ni förslag på vad vi skall prioritera dagen till, något ni vill att vi ska fördjupa oss i eller något
speciellt ämne vi ska ta upp när vi träffas vid nästa möte, skicka detta till Ingela.Frojdh@skane.se

Det vinnande lagen 
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