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Hej! 

2017 och sista dagen i januari. Nu har vi ett helt nytt SVF-år framför oss. Det som är nytt i år 

är att vi har ett mål att uppfylla. 2020 ska 70% av nya cancerfall inom aktuella diagnoser 

utredas via ett standardiserat vårdförlopp. 

80% av dessa patienter ska gå igenom respektive SVF inom utsatt maximal tidsgräns. 

Ledtiderna har förkortas men en del utmaningar kvarstår. Det som diskuteras i 

koordinatorsnätverket är vikten av att alla inom respektive diagnos gör lika, för att kunna mäta 

och jämföra. Några processledare har redan samlat alla koordinatorer i sin process till ett 

möte över regionen. Det blir bra när man får byta erfarenheter och lära av varandra. 

 

 

 

 

1. Kodningsvägledning  

Nu finns kodningsvägledningar framtagna för varje diagnos. Ni hittar det på samma ställe där 

kodningsvägledningen ligger för samtliga diagnoser. Sök på respektive diagnos. 

klicka här 

 

2. Utbildningen 

Den tredje gruppen av koordinatorer går de sista dagarna av sin utbildning 6-8 mars. Det blir en 

utbildning i höst, i en omarbetad version, som vänder sig till fler än bara koordinatorer. Den kommer 

delvis att ske i internatform som tidigare men med  en del  som blir webbaserad. Information och 

anmälan kommer att finnas på RCC hemsida senast i april. 

3. Nätverksträffarna  

Vårens träffar är på RCC kl 13.30-16.00. Alla koordinatorer är välkomna! 

 22/2  

 21/3  
 24/4 

 18/5   

 

4. INCA  

Den 16/2 och den 21/2 kommer de koordinatorer som arbetar med prostatacancer och 

kolorektalcancer att få utbildning i hur man registerar vårdförloppen på INCA plattformen. Därefter 

kommer samtliga koordinatorer att få utbildning. Vi har valt att börja med två diagnoser och se till att 

det fungerar först. Tanken är att alla diagnoser ska komma i gång så snart som möjligt.  
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http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/vardforlopp/matning-och-kodning/


 

 

5. Cancer i primärvården 

Patientföreningarna har efterfrågat mer kunskap om cancer ute på vårdcentralerna. De har t ex 

föreslagit speciella cancervårdcentraler. SVF projektet gör därför en ny satsning mot primärvården. 

På de akademiska vårdcentralerna (som är åtta stycken) anställs nu åtta sjuksköterskor och åtta 

läkare som ska få utbildning i cancersjukdomar. De ska i sin tur se till att kunskapen sprids i sina 

nätverk. Detta är i linje med den nationella satsningen i SVF för 2017, som ska riktas mot 

primärvården.  

 

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.  

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

7. Avslutningsvis 

Det blir en heldags konferens i början av maj. Mer info i nästa brev. 
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