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1. Utökat uppdrag för Cancerrådgivningen utreds 

En utredning initierad av RCC pågår kring utökat uppdrag för Cancerrådgivningen. Uppdraget 

kommer i så fall att utökas med möjlighet för allmänläkare och sjuksköterskor i primärvården att få 

hjälp i medicinska frågor samt omvårdnad via Cancerrådgivningen.    

 

2. SVF-INCA 

Utbildningstillfällen i SVF INCA. Tipsa gärna dina samarbetspartners om vilka tider som finns.  

 14/11 

 11/12 

 15/1- 2018 

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

Passar inte någon av datumen får ni höra av er. Det finns även möjlighet för oss att komma ut till 
mottagningen och hålla utbildning på plats.  
Vad är SVF INCA? Mer information   
Fortsätt skicka förslag på förbättringar till lenita.lundin@sll.se och Tack till alla er som skickat förslag! 

3. Rapport från utredning av SVF-koordinator rollen 

Vi har fått rapporten från den utredning som Socialstyrelsen gjorde kring rollen som SVF-koordinator. 

Rapporten ska sammanställas och kommer att presenteras i nästa månad.  

4.  Nätverksträffarna  

På senaste nätverksträffen diskuterades b la  

- att det ser olika ut hur fort det går att få tider på röntgen eller svar från patologen. Ibland fungerar det 

bra men det är fortfarande så att det tar för lång tid emellanåt. 

-flertalet av patienterna som utreds för en eventuell cancer får inte information om det i primärvården, 

vilket resulterar att patienten är helt oförstående när koordinator tar kontakt. Representanter från 
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primärvården (Caprim) fanns på plats och tog det med sig. Patienterna får inte heller 

patientinformationen och har på så sätt inte möjlighet till stöd och information via Cancerrådgivningen.  

-Flera av de samordnade kontaktsjuksköterskorna har tagit kontakt med SVF-koordinatorerna. Det 

har varit väldigt uppskattat. SVF-koordinatorerna tror på ett bra samarbete. 

-Caprim efterfrågade en kontaktlista på samtliga SVF-koordinatorer för att kunna optimera SVF-

arbetet via nätverket. Det var uppskattat från båda håll att representanter från primärvården besökte 

nätverksträffen.  

 

Kommande nätverksträffar 

 27/11  13.30-16.00   

 19/12  13.30-16.00 

 
5. 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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