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1. SVF-filmen 

Nu finns en film som sprider kunskap om SVF. Filmen ger grundläggande kunskap om vad SVF är 

och målen med det nya arbetssättet. Filmen är 10 minuter lång och lämpar sig väl att visa på 

arbetsplatsträffar och gärna i verksamheter som inte dagligen arbetar med SVF, t ex akuten och 

geriatriken. Den kommer också användas av patientföreningar i deras utbildningsarbete. Klicka här  

2. SVF-INCA  

Uppdatering gällande överlämning av patient, där remitterande klinik kan flytta över en SVF-patient så 

att den dyker upp hos mottagande enhet. OBS! - som tidigare kan en mottagande klinik fortfarande 

göra sig bidragande till patientens vårdförlopp utan att remitterande enhet registrerat en 

överlämningshändelse. 

Påminnelsemeddelande om man missat att registrera ”SVF startas”. Varningen dyker upp om det inte 

finns en ”SVF startas” registrerad och man sparar. Varningen visas första gången man registrerar 

något för patienten, samt om man registrerar ”SVF avslutas” och sparar och det fortfarande inte finns 

någon ”SVF startas” registrerad. 

 

Utbildningstillfällen i SVF-INCA.  

 11/4, 15/5, 16/5, 13/6, 14/6  

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   
Förslag gällande förbättringar och önskemål skickar ni till gabriella.thoren-berglund@sll.se  
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3. Nätverksträffarna  

Från och med hösten 2018 kommer vi att ha nätverksträffar 2-3 ggr per termin istället för varje 

månad. Andra forum för diskussion finns numera, så som sjukhusövergripande nätverk där SVF-

frågor på det egna sjukhuset diskuteras. Regionsövergripande SVF-frågor inom varje område 

diskuteras på möten tillsammans processledare. Önskemål från SVF-koordinatorerna är att mötena 

med processledarna ska ske oftare för att åstadkomma jämlik vård.  

 

Datum för terminens nätverksträffar 

 

24/4 

30/5 

 

Tid 13.30-16.00 

Plats RCC, Västgötagatan 2, plan 4  

 

4. Frågor och svar  

Sidan med frågor och svar om SVF är nyligen uppdaterad. Gå gärna in och titta och se om din fråga  

finns där. Det går också bra att skicka in en fråga. Sidan är nationell och kan vara till god hjälp för att 

tolka hur man ska registrera. klicka här 

5. Statistik på ledtider för patologin 

Här redovisas statistik från KUL på ledtider. Sidan är under utveckling och kommer snart att visa fler 

diagnoser.  

klicka här 

 

6. Årets Lärandekonferens  
Tid  
Måndag 28 maj kl. 08.30 – 16.00 Registrering från 08.30, programmet börjar 09.00  
Plats 
Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm  
Anmälan 
klicka här 
 

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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/fragor-och-svar/
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/vardprocesser/patologi/patologistatistik-vardforlopp/
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-oss/kalender/2018/maj/inspirationsdag-svf-2018/
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-oss/kalender/2018/maj/inspirationsdag-svf-2018/
https://www.cancercentrum.se/contentassets/7288056762c74393855803e51bb16484/inbjudan-svf-28-maj-2018.pdf
http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/stockholm---gotland/patientinformation-svf-sll.pdf
mailto:cancerradgivningen@sll.se


 

 

 

 

 


