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Sommar och semester är här! Hoppas att ni alla får en skön och avkopplande ledighet. SVF tar 

såklart inte semester utan arbetet pågår året om. Detta för att vi ska kunna erbjuda vård i tid och med 

ett gott omhändertagande.   

 

 
 
 

 

 

1. SVF-INCA 

Till hösten finns det inga fasta tider bokade för utbildning i SVF-INCA. Utbildningen kommer att ske i 

samband med efterfrågan. Önskemål om utbildning mejlas till gabriella.thoren-berglund@sll.se  eller 

orjan.bafver@sll.se    

2. Nytt projekt i prostataprocessen 

På initiativ av RCC och i samarbete med kompetensnätverket Cancer i primärvården (CaPrim), inleds 

nu projektet att införa ett kliniskt beslutsstöd för enhetligt omhändertagande av patienter med 

misstänkt prostatacancer. Syftet är att stötta primärvården i bedömning och ställningstagande till 

remittering av patienten och underlätta för allmänläkare att följa standardiserade vårdförlopp. 

Beslutstödet samlar tillgänglig relevant data från nationellt framtagna vårdprocesser och information 

från patienternas journaler på ett och samma ställe. Därmed ökar möjligheten att få mer träffsäker 

information som underlag när patienter behöver remitteras till specialist för vidare utredning. 

Beslutstödet inleds initialt som ett pilotprojekt, där Sophiahemmet Husläkarmottagning är först ut att 

testa. 

3. Nätverksträffarna  

Nätverksträffarna är bokade till 5 september, 15 oktober, 3 december. 

13.30-16.00 på RCC.   

4. Patienters upplevelser av standardiserade vårdförlopp 

Vad tycker patienterna om att bli utredd enligt standardiserade vårdförlopp? 

klicka här 
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5. Regional information 

På Cancercentrums hemsida finns nu både filmen om SVF och den nya broschyren. 

klicka här 

 

6. 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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/regional-information/
http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/stockholm---gotland/patientinformation-svf-sll.pdf
mailto:cancerradgivningen@sll.se

