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1. Inspirationsdag 10 maj 

Kom ihåg att anmäla er till Inspirationsdagen! Sista anmälningsdag är 2 maj. Kom och lyssna på 
följande Se bifogad bilaga för fullständigt program 
• Status i regionen och vart är vi på väg? 
• Hur vi formar nya arbetssätt och utökar samverkan 
• Hur vi utvecklar diagnostiken 
• Nya kompetensnätverk för cancer i primärvården. 

Anmälan 

2. Handlingsplan 2017 

Regionala cancercentrum stödjer, stimulerar och håller samman arbetet med införandet av 

standardiserade vårdförlopp i respektive region. I det ingår att samordna och överlämna 

handlingsplaner och redovisningar till Socialdepartementet. läs handlingsplanen här 

 

3. Koordinatorsutbildning 

De koordinatorer som inte har gått koordinatorutbildningen kan anmäla sig till hösten utbildning i här. 

Information och anmälan 

4. INCA  

Nu finns uppdaterad information på hemsidan om SVF-INCA. Där kan du läsa hur du söker 

behörighet, hur du anmäler dig till utbildning och mycket annat. Sidan kommer att uppdateras 

regelbundet. SVF-INCA 

Det finns nya datum att anmäla sig för utbildning i SVF-INCA 

 10 maj 13.00-14.30  

 31 maj 13.00-14.30 

 14 juni 13.00-14.30  Anmälan till lenita.lundin@sll.se 

Innehåll 

1. Inspirationsdag 10 maj 
2. Handlingsplan 2017 
3. Koordinatorutbildningen 
4. INCA 
5. Nätverksträffarna 

6. Cancerådgivningen 

 

 
 

 

http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-oss/kalender/2017/maj/inspirationsdag-for-svf/
http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/handlingsplaner-redovisningar/handlingsplaner-2017/
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/svf-register-pa-inca-plattformen/
mailto:lenita.lundin@sll.se


 

5. Nätverksträffarna  

Nätverksträffarna är till för att byta erfarenheter och kunskap med andra koordinatorer SVF samt att få 

information och inspiration i arbetet som koordinator SVF. Sista nätverksträffen för denna termin är 

den 1 juni 13.30-16.00 på RCC. Välkomna! 

 

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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

