
  

Februari 2017 
 

 

Nyhetsbrev koordinator SVF  
 

Hej! 

Februari 2017, vi är inne på år tre av fyra i projektet. 

Årets handlingsplan håller på att sammanställas av 

projektgruppen på RCC tillsammans med processledare, 

sjukhusrepresentanter och representanter från patient- 

och närståenderådet. Den ska vara Socialdepartementet 

tillhanda den 15 mars. 

 

 

 

1. Patientinformation 

När en person utreds för en eventuell cancer ska hen få både skriftlig och muntlig information om 

utredningen. Nu finns de nya versionerna av patientinformationen upplagda på RCC hemsida. I 

Stockholm finns Cancerrådgivningen som ett extra stöd under utredningstiden. De flesta förlopp 

börjar i primärvården och det är där informationen i de flesta fall delas ut. Klicka här 

 

2. Utbildningen 

Preliminära datum för utbildningen till koordinator SVF i höst. 27–29 september samt 6–7 november. 

Ni som vet att ni ska anmäla er eller ni som har personer som bör gå utbildningen på er mottagning 

kan spara datumen.  

 

3. Nätverksträffarna  

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

 21/3  

 24/4 

 1/6 (nytt datum,18/5 är avbokad) 

 

4. SVF INCA  

Två utbildningstillfällen har vi haft. I och med detta nya sätt att registrera är tanken att det ska bli 

lättare att följa ledtider och se patientens flöde. Koordinatorerna har saknat ett bra hjälpmedel för att 

kunna följa patientens flöde. Detta blir nu möjligt. Det är också ett bra sätt att se var flaskhalsarna 

finns i respektive diagnos på ett enklare sätt. 

 

5. Vårkonferens 

Den 10 maj kommer vi ha en Vårkonferens för alla intresserade av SVF! Det blir en heldag med 

inspiration och erfarenhetsutbyte. Spara datumet i almanackan, inbjudan kommer snart. 

 

6. Koordinatorsnätverk över landstingen  

Koordinatorerna har blivit inbjudna till en koordinatorsträff i Västra Götaland. Den kommer att ske i 

Göteborg den 31 maj. Fyra koordinatorer, tre från Stockholm och en från Gotland åker ner och 

presenterar hur arbetet som koordinator kan se ut i våra regioner. I tisdags var två koordinatorer på 

besök från region Norr här i Stockholm. De besökte koordinatorer på sjukhusen och hann även med 

att besöka RCC.  
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http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/regional-patientinformation/


 

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.  

 
Vi har nya kontaktkort som vi gärna skickar till er. Det går bra att mejla oss på 
cancerradgivningen@sll.se 
 
 

8. Avslutningsvis 

Det finns en bra mobilapp, Cancervård.  

Mer info klicka här 
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