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1. Överenskommelsen mellan staten och SKL 2018 

I årets överenskommelse mellan staten och SKL om kortare väntetider i cancervården står det bl a att 

fokus ska ligga på att kvalitetssäkra registreringar och datauttag. Detta för att kunna utvärdera och 

öka följsamheten. Arbetet med nationell och regional samsyn kring registrering blir en viktig del. På 

RCC fortsätter arbetet med att ensa koder.  

 

2. SVF-INCA 

Utbildningstillfällen i SVF-INCA.  

 15/3  

Tid   13.00-14.30 
Plats   RCC, Västgötagatan 2, plan 4 
Anmälan lenita.lundin@sll.se  

Det går bra att skicka önskemål på datum för utbildning. Det finns även möjlighet för oss att komma ut 
till mottagningen och hålla utbildning på plats.  
Vad är SVF INCA? Mer information   
Förslag gällande förbättringar och önskemål skickar ni till gabriella.thoren-berglund@sll.se   

3. Nätverksträffarna  

Här är datumen för vårens nätverksträffar. Obs! Ändrat datum i april.  
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Tid 13.30-16.00 

Plats RCC, Västgötagatan 2, plan 4 
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4. Nya vårdförlopp 

De nya vårdförloppen i år är vulva, neuroendokrina buktumörer inkl binjurecancer, buksarcom inkl 

GIST och gynekologiska sarcom.  

5. Gotland ansluter sig till SVF-INCA 

I mars/april kommer Gotland att börja registrera patienter i SVF-INCA.  Gabriella Thorén-Berglund 

från RCC kommer att utbilda personalen på Gotland under våren. 

6. Utbildningsdagar för primärvården i SVF 

Den 18 och 25 april kommer Caprim (cancer i primärvården) hålla två utbildningsdagar för läkare och 

sjuksköterskor i primärvården. Cancerrådgivningen och en av SVF-koordinatorerna är inbjudna för att 

presentera sin del i SVF. Syftet med dagarna är att få en förståelse för varandras arbete och därmed 

underlätta flödet i processen samt att öka kunskapen om SVF i primärvården. 

7. Årets Lärandekonferens  

I år kommer Lärandekonferensen ske den 28 maj. Inbjudan och program kommer senare. Spara 

datumet redan nu! 

 

8. Cancerrådgivningen 

Cancerrådgivningen är en telefonrådgivning för cancerpatienter, närstående och allmänhet i 

Stockholms län och region Gotland. Uppdraget är att besvara frågor om cancer och ge psykosocialt 

stöd. Cancerrådgivningen finns till för alla som berörs av cancer.  

Cancerrådgivningen har ett utökat uppdrag i samband med införandet av de standardiserade 
vårdförloppen. Alla patienter som startar ett standardiserat vårdförlopp ska få kunskap om att 
Cancerrådgivningen finns och vilket stöd som kan erbjudas. Här hittar du patientinformationen som 
ska delas ut när man utreds i ett standardiserat vårdförlopp. Patientinformation 
  

 
Vi har nya kontaktkort som vi gärna skickar till er. Det går bra att mejla oss på 
cancerradgivningen@sll.se 
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