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I överenskommelsen mellan SKL och staten har Regionala  
cancercentrum i samverkan uppdraget att arbeta med nivåstrukturering 
på nationell nivå. En nationell beredningsprocess har genomförts i 
syfte att nivåstrukturera sju åtgärder inom cancervården. Dessa är: 
- Analcancer 
- Vulvacancer 
- Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi 
- Isolerad hyperterm perfusion 
- Muskulo-skelettala sarkom 
- Buksarkom 
- Kurativt syftande kirurgi vid matstrups- och övre magmunscancer 
 
Sju medicinska sakkunniggrupper, en för varje diagnos, har på  
uppdrag av RCC i samverkan gjort en bedömning av vad som är god 
kvalitet och vad som bör utföras på vilken vårdnivå vid en given  
vårdinsats. Sakkunniggrupperna har också bedömt vid hur många  
vårdenheter en given vårdinsats bör utföras med utgångspunkt från 
god kvalitet för patienten. Sakkunniggruppernas förslag har lämnats 
till Regionala cancercentrum i samverkan som med utgångspunkt i 
dessa utarbetat en remiss innehållandes förslag för de sju åtgärderna. 
 
RCC i samverkan har bett om separata remissvar för var och en av de 
sju åtgärderna. RCC i samverkan har vidare bett om att de vårdenheter 
som önskar bli så kallade nationella vårdenheter, lämnar in sådana 
ansökningar i samband med att remissvaren lämnas in. 
 
De dokument som lämnas in till RCC i samverkan är således av olika 
art: 
- Sju remissvar som innehåller synpunkter på den medicinska  
sakkunniggruppens förslag om antalet nationella vårdenheter samt 
övriga frågeställningar  
- Fyra ansökningar från enheter inom Region Östergötland om att bli 
nationell vårdenhet. Ansökningarna biläggs respektive remissvar och 
- benämns bilaga 2. De fyra ansökningarna rör fem åtgärder då ansö-
kan avseende åtgärder vid olika typer av sarkom är gemensam.  
 
Sydöstra sjukvårdsregionen har valt att inleda varje remissvar med en 
likalydande skrivning av generell art angående sjukvårdsregionens syn 
på nivåstrukturering. Därefter följer sjukvårdsregionen resonemang 
kring RCC i samverkans förslag angående det aktuella cancerområdet. 
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Det är dessa två delar – det vill säga de sju remissvaren - som omfattas 
av nedanstående beslut i Samverkansnämnden för Sydöstra  
sjukvårdsregionen.  
 
Ansökningarna om att bli nationell vårdenhet hanteras inom Region 
Östergötland. Beredning av svaren har dock skett i samråd med  
Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län, vilka i  
remissvaren uttalat att de står bakom ansökningarna. 
  
Samverkansnämndens presidium för Sydöstra sjukvårdsregionen  
BESLUTAR  
 
a t t ställa sig bakom remissvaren avseende nationell nivåstrukturering 
av sju åtgärder inom cancervården. 
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