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1. SVF-INCA 

Under våren har Gabriella Thorén Berglund och Örjan Bäfver besökt öppenvårdsurologerna för 

uppföljning av utbildningen i SVF-INCA. Det har resulterat i att fler registrerar och missförstånd har 

kunnat redas ut. Efter sommaren kommer de arbeta mot gyn, hud och njure. 

 

Önskar du utbildning i SVF-INCA? Mejla till gabriella.thoren-berglund@sll.se  eller orjan.bafver@sll.se    

Hur ansöker man om behörighet? Klicka här   

2. Rapport från ett SVF-projektet – patienter med  huvud-halscancer som får strålbehandling 
Projektet startades april 2018 med syfte att förbättra läkarkontinuiteten från MDK till strålstart, förkorta 
ledtider från MDK till strålstart, involvera ST-läkare i större omfattning i huvud-halsprocessen och 
därmed förbättra ST-utbildningen.  
Ledtiderna har kortats genom att kommunikationen förbättrats mellan 
tandvård/mottagning/radioterapiavdelning vilket medfört att dosplanerings-CT oftast utförs dagen efter 
nybesök hos onkolog och kontaktsjuksköterska ,tandläkare träffar oftast patienten samma dag som 
onkolog/kontaktsjuksköterska ,ev tandutdragning sker oftast dagen efter nybesök, tid för start av 
strålbehandling anpassas till om och när tandutdragning sker och läkarkontinuiteten från MDK till 
strålstart har förbättrats varpå antalet omplaneringar av strålplaner minskat.  
Det kommer att startas ett liknade projekt på lungkliniken till hösten. 
 

3. Nätverksträffarna  

Nätverksträffarna för nästa termin blir 24/9 och 9/12, Kl 13.30-16.00 på RCC, Västgötagatan 2, plan 4 

Nätverksträffarna är till för alla som arbetar med SVF. Gäller t ex även för de personer som registrerar 

i SVF-INCA men inte är anställda som SVF-koordinatorer. 

4. Nya pengar till cancervården  

Regeringen har beslutat att 446 miljoner kronor ska gå till cancervården för att korta väntetider och 

minska regionala skillnader. Hur pengarna kommer att fördelas är ännu ej klart. Läs mer 
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5. Workshop med SVF-ansvariga  

Den 4 juni träffades för tredje gången ansvariga för SVF på de olika sjukhusen i Stockholm 

tillsammans med RCC och avtalsansvariga från HSF. Det blir bra när man träffas för att diskutera 

olika möjligheter och förslag men det är även viktigt att få inblick i varandras vardag och därmed vilka 

svårigheter som kan finnas. ”Hur gör vi det bäst tillsammans?” helt enkelt. Fokus denna gång var att 

utvärdera hur den nya händelsen - Mottagen från annan klinik inom landstinget (remissankomst)- kan 

användas för att man på sjukhusen ska kunna se sin egen del i vårdförloppet och därmed se vart 

flaskhalsarna finns. Händelsen finns nu färdig att använda. Varje sjukhus får besluta om den nya 

händelsen ska vara obligatorisk. Projektet SVF kräver fortfarande bara start och stopp.  

 

6. Uppföljning av SVF 

SVF följs upp via 80%-målet. Förra månaden var det 43% av de som hade utretts via SVF som gjorde 

det inom den uppsatta maxtiden.  Alla diagnoser inräknade.  

 

7. Cancerrådgivningen  

Cancerrådgivningen vänder sig till cancerpatienter, närstående och allmänhet i region 

Stockholm/Gotland. Uppdraget är att besvara frågor om cancer och ge psykosocialt stöd. 

Cancerrådgivningen finns till för alla som berörs av cancer. På Cancerrådgivningen arbetar 

specialistsjuksköterskor inom onkologi. Alla har utbildningen i samtalsstöd.   

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. Klicka här   
  

 
Önskar ni kontakt kort till er mottagning. Mejla oss! cancerradgivningen@sll.se 
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