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   Hej! 

 

 

 

 

Här kommer nyhetsbrevet för mars månad som tar slut i dag.  

Trevlig läsning och trevlig helg! 

 

 

 

1. Nationellt möte SVF 

28/3 hade vi ett nationellt möte för erfarenhetsutbyte och lärande tillsammans med representanter 

från hela landet. Fokus låg på primärvården och de utmaningar som finns där. Vi fick ta del av olika 

goda exempel och hade intressanta diskussioner. En vårdcentral i syd berättade att deras 

framgångsfaktor var att man hade involverat all personal på VC. Det resulterade i att man kunde 

hjälpa varandra inom och mellan yrkeskategorier. Alla behövs för att få ett bra resultat!  

Från patientrepresentanterna kom önskemålet om att vara tydlig med att berätta vad det är man 

utreds för. De önskar även få patientinformationen som finns att dela ut när en utredning startar.    

Se här patientinformation 

De önskade även att närstående skulle involveras mer samt att de närstående behövde mer stöd. I 

Stockholm finns det möjlighet att få stöd och information kring utredningen både för patienter och 

närstående via Cancerrådgivningen.  

 

 

2. Koordinatorsutbildning 

Vi har, efter att ha tagit in åsikter från olika yrkesgrupper, omarbetat utbildningen för koordinatorer. 

Det kommer att bli en webbaserad del med SVF-kunskap samt en förkortad version av den tidigare 

utbildningen. Utbildningen kommer fortfarande att ske i internatform men det är fem dagar istället för 

åtta. Du kan läsa mer på RCC hemsida.  Det går bra att anmäla sig redan i dag. Information och 

anmälan 

  
3. Nätverksträffarna  

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

 24/4 

 18/5   
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http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/stockholm---gotland/patientinformation-svf-sll.pdf
http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/koordinatorer/utbildning-for-koordinatorer/
http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/koordinatorer/utbildning-for-koordinatorer/


 

 

4. INCA  

Vi har haft utbildning i SVF INCA vid fyra tillfällen. Åsikterna är blandade kring om det är lätt, bra, 

dåligt eller svårt. Ambitionen är att under våren ska samtliga förlopp finnas klara att registrera i INCA. 

Därefter kommer vi att jobba med förbättringar tillsammans med koordinatorer och processledarare 

både från Stockholm och RCC Väst. Vi tror att SVF INCA är ett bra hjälpmedel för koordinatorer och 

andra att kunna följa patientens förlopp och se var flaskhalsarna finns.  

 

5. Cancer i primärvården 

70 % av alla SVF börjar i primärvården. Primärvården ska reagera på alarmsymtom och skicka 

patienten på rätt undersökningar enligt de standardiserade förloppen. Via Akademiskt 

primärvårdscentrum ska vårdutvecklingsledare, ST-läkare och distriktssköterskor, arbeta med SVF i 

primärvården. Projektet benämns Caprim. Många i primärvården känner numera till begreppet SVF 

men behöver fördjupad och primärvårsanpassad kunskap. 

  

 

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 
 
 

7. Inspirationsdag 10 maj 

Välkommen på en fullspäckad heldag för dig som jobbar med standardiserade vårdförlopp! Nu är 
projektet inne på år tre av fyra och mycket positivt har hänt sedan starten. 
Kom och lyssna på hur arbetet för jämlik vård med patienten i fokus fortsätter, med bland annat nya 
arbetssätt, samverkan, regionala projekt inom diagnostik och kompetensnätverk för cancer i 
primärvården. Vi får också ta del av erfarenheter från Region Gotland. 

Besök vår utställningsdel där du kan lära dig mer om IT-stöd för MDK och se den nya INCA-lösningen 
för KVÅ-kodning. 

Anmälan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/stockholm---gotland/patientinformation-svf-sll.pdf
mailto:cancerradgivningen@sll.se
http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-oss/kalender/2017/maj/inspirationsdag-for-svf/

