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1. Caprim 

Cancer i primärvården. Nätverket bestående av primärvårdsläkare och distriktsköterskor kommer att 

ordna två konferenser för primärvården med utbildning och information om onkologi och SVF. Caprim 

har målet att förbättra kunskapen om cancerutredning och cancervård i primärvården, etablera ett 

nätverk och sprida kunskap om detta och förbättra omhändertagandet av patienterna.  Läs mer om 

Caprim här.  

 

 

2. SVF-INCA 

Från med 21/9 kan alla få ut rapporter på kliniknivå. Det finns önskemål om att få ut mer detaljerande 

och flexibla rapporter. Målet är att det som registreras i SVF INCA ska gå att få ut i en rapport. Arbetet 

med förbättringar utefter SVF koordinatorernas önskemål pågår. Fortsätt skicka förslag om 

förbättringar till lenita.lundin@sll.se och Tack till alla er som skickat förslag! 

Vad är SVF INCA? Mer information   

Höstens utbildningstillfällen i SVF INCA  

 25/9 

 3/10 

 12/10 

 

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

Passar inte någon av datumen får ni höra av er. Det finns även möjlighet för oss att komma ut till 
mottagningen och hålla utbildning på plats.  
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http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/caprim/
mailto:lenita.lundin@sll.se
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3. Samordnande kontaktsjuksköterskor  

Projektet med samordnande kontaktsjuksköterskor har utökats till att omfatta alla cancerdiagnoser 

och blir även en processledarroll inom diagnosen. Det innebär att det kommer finnas totalt 16 stycken 

samordnande kontaktsjuksköterskor med start den 1 oktober. Samordnande kontaktsjuksköterskor 

arbetar med ett övergripande ansvar i patient processen och har en sammanhållande funktion. De 

verkar för att skapa strukturerade rutiner för hur överlämning sker mellan olika enheter för att 

patienten inte ska känna sig otrygg. Den samordnande kontaktsjuksköterskan ska även verka för 

förbättrad samordningen, kommunikation och ansvarsfördelningen mellan olika enheter involverade i 

patientens process. De har ett övergripande ansvar i patient processen inom omvårdnad och kommer 

tillsammans med processledare, med medicinskt ansvar, ha ett samarbete med SVF koordinator. 

4.  Nätverksträffarna  

På senaste koordinatorsträffen diskuterades bl a 

-Förbättringsförslag i SVF INCA 

-Personal på urologimottagningar, endoskopienheter och gynekologmottagningar har fått utbildning i 

SVF INCA men förbättringar vad gäller inrapportering önskas.   

- Önskemålet om att träffas diagnosvis tillsammans med processledare finns kvar för att kunna arbeta 

så lika som möjligt med jämlikvård samt rättvis ledtidsmätning i fokus.   

 
   Kommande nätverksträffar 

 25/10   13.30-16.00 

 27/11  13.30-16.00   

 19/12  13.30-16.00 

 
5. 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

