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1. Flexibla rapporter i SVF-INCA 

I mars bytte vi rapporteringssystem till SVF-INCA. Antalet inrapporterade förlopp fördubblades snabbt 

och statistiken på antalet startade och avslutade förlopp ökar hela tiden. SVF-INCA har även inneburit 

att SVF-koordinatorn har ett arbetsverktyg som gör att det går att följa patenten i förloppet på ett 

enklare sätt. Att byta system har varit förenat med en del svårigheter. Tack vare alla bra förslag om 

förbättringar från SVF-koordinatorerna förbättras SVF-INCA hela tiden. 

I förra veckan blev de flexibla rapporterna i SVF-INCA klara. Nu går det att få fram statistik på det 

man har registrerat. På senaste nätverksträffen visade Gabriella Thorén Berglund hur man går 

tillväga och vilken typ av statistik som är möjlig att få ut. Förslag gällande förbättringar och önskemål 

skickar ni till gabriella.thoren-berglund@sll.se   

 

 

2. SVF-INCA 

Utbildningstillfällen i SVF-INCA.  

 15/1 

 15/3  

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

Det går bra att skicka önskemål på datum för utbildning. Det finns även möjlighet för oss att komma ut 
till mottagningen och hålla utbildning på plats.  
Vad är SVF INCA? Mer information   
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3. Nätverksträffarna  

Här är datumen för vårens nätverksträffar.  

29/1 

28/2 

26/3 

27/4 

30/5 

18/6 

Tid 13.30-16.00 

Plats RCC, Västgötagatan 2, plan 4 

4. Utvecklingsprojekt  

På onkologen startar ett utvecklingsprojekt för att förbättra flödet och höja kvalitén för patienter som 

ska genomgå strålbehandling för en huvud-halscancer. RCC stödjer projektet genom att finansiera 

två underläkartjänster under projekttiden. 

5.  Workshop med fokus på SVF-koordinators fortsatta roll 

I överenskommelsen mellan SKL och regeringen står att läsa: ”De insatser som ingår i de årliga 

överenskommelserna ska bli en integrerad del av landstingens ordinarie verksamhet…” 

Bland nyckelinsatserna nämns införandet av ”välgrundad misstanke”, införande av obokade tider hos 

utredande enheter samt införande av en koordinatorfunktion. 

Den 13 februari genomförs en workshop kring koordinatorns roll nu och i framtiden med fokus på 

gemensamt lärande.  

6. Ny överenskommelse  

SKL och staten har träffat en överenskommelse för 2018 om att fortsätta korta väntetiderna i 

cancervården. Målet med överenskommelsen är förbättrad tillgänglighet inom cancervården genom 

kortare väntetider och minskade regionala skillnader. Införandet av SVF ska ge en mer 

sammanhållen vårdprocess kring patienten och öka nöjdheten hos cancerpatienterna, bland annat 

genom bättre information och mer delaktighet. Läs mer 

7. 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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