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Det här förloppet startar vid gynekologisk undersökning med stark misstanke om
malignitet i Specialistvård (aldrig start i primärvård)
1. Ny anteckning – SVF Cancer
2. I anteckningshuvudet:
 Vårdkontakt – använd den accepterade remissen/privat
vårdbegäran, skapa en 12. Administrativ kontakt
 Vårdpersonal – Pia Held (Lägg till fler alternativ – sök)
 Enhet – Remissmottagande enhet/klinik (enligt
standardförfarande)
3. Sökord: Vårdförlopp – välj rätt SVF-process
4. Sökord: Välgrundad misstanke:
 Här fyller du i datum för undersökning när läkaren misstänker
malignitet
 Start kan även ske hos privat vårdgivare – läs inskannat material
för att se när patienten fick besked = startdatum, annars ange
remissdatum
5. Sökord: Remitterande vårdgivare – ange Specialistvård
6. Sökord: Remissvar – sätt en punkt (.)
7. Sökord: Utredning – ange basutredning, pila över till höger fält
8. Sökord: Avslutat vårdförlopp – sätt en punkt (.) i fritextrutan
9. Sökord: Behandlingsstart – sätt en punkt (.) i fritextrutan
10. Sökord: Överflyttning – sätt en punkt (.) i fritextrutan
11. Sökord: Studie – sätt en punkt (.)
12. Sökord: Diagnos/åtgärdskod – välj åtgärdskod VH210 samt datum för
undersökningen. Se 4.
13. OBS! Lägg anteckningen som klar för signering
14. Skicka anteckningen via mess för kännedom till messengerlåda SVF Alla
Cancerprocesser, Brevlåda
15. Vid undersökning där misstanke om cancer avskrivs, lägg till åtgärdskoden
AX999. Ändra beskrivningstexten till ”ingen utredning” och lägg till
datumet för undersökningen
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