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Dataöverföring från SVF-INCA till NPCR
Möjlighet att hämta data från SVF-INCA till kvalitetsregister erbjuds för att minska arbetsmängd
genom att minimera dubbelregistrering. Data kan speglas från SVF-INCA till ett öppnat formulär
för Diagnostik, Utredning och Behandling samt Radikal prostatektomi. Dataöverföringen kan
endast användas av de regioner/landstinget som valt att registrera i SVF-INCA.
Så fungerar dataöverföringen

Om de ovan nämnda kriterierna är uppfyllda visas panelen nedan, med knapp för att ladda data
från SVF-INCA.

Vid laddning av SVF-data visas möjligheten att spegla data enligt tabellen nedan. Där visas de
händelser/variabler i SVF-INCA som data hämtas från, de variabler i kvalitetsregistrets formulär
som data speglas till, vad som är nuvarande värde i formuläret och vad värdet blir i formuläret
efter spegling. Se variabelbeskrivning på hemsidan https://www.cancercentrum.se/uppsalaorebro/cancerdiagnoser/prostata/kvalitetsregister/dokument/
Vid varje variabel finns en kryssruta för att markera om den ska inkluderas i speglingen. Verkar
det vara fel på data kan den variabel som verkar fel därmed exkluderas i speglingen. För att utföra
speglingen klickar man på Spegla och då överförs de förkryssade variablerna ner i formuläret.
Det går fortfarande att ändra värdena i formuläret även om de är speglade från SVF-INCA. Det
är inrapportören i kvalitetsregistret som ansvarar för att uppgifterna till NPCR är rätt.
Observera att inga värden förs över från kvalitetsregisterformuläret tillbaka till SVF-INCA. Om
data i SVF-INCA skulle vara fel kan man alltså inte rätta det via kvalitetsregistret.

Speciella fall:
1. Patienten har flera SVF registrerade för diagnosen i SVF-INCA
Välj vårdförlopp som ska vara aktuellt i speglingen av data i rullista.
2. Patienten har flera likadana händelser registrerade i valt vårdförlopp att spegla
data från.
Välj den händelse som ska vara aktuell i speglingen i rullista i kolumnen Händelse i SVF.
Information om någon av dessa scenarier är aktuella visas i gul informationsruta (se exempel
nedan).
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