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KAPITEL 1 

Bakgrund 

1.1 Uppdragsbeskrivning  
 

Sedan 2014 pågår ett nationellt och regionalt arbete för nivåstrukturering inom cancerområdet i 
regi av RCC i samverkan och de ingående RCC. Nationellt liksom i Sydöstra sjukvårdsregionen 
har nivåstruktureringens effekter på framför allt länssjukvårdens förmåga att rekrytera, utbilda 
och i övrigt bibehålla förmågan till god kompetensförsörjning ifrågasatts och debatterats i 
offentliga medier. Det hävdas att fokusering och resursåtgång i de nivåstrukturerade processerna 
leder till undanträngningseffekter och andra negativa effekter på fr a de benigna planerade 
operationsverksamheterna och förmågan att lösa akutuppdraget såväl på regionsjukhusnivå som i 
länskirurgin. 

RCC SÖ ger härmed Karsten Offenbartl i uppdrag att under ledning av RCC och Regionala 
Samverkansnämnden och i samverkan med regionernas lokala sjukvårdshuvudmän genomföra en 
konsekvensanalys av de effekter den genomförda nivåstruktureringen haft på såväl övergripande 
som på lokal nivå i Sydöstra sjukvårdsregionens operations- och akutsjukvård. 

I uppdraget ingår att objektivt belysa hur andra företeelser i samhällsutvecklingen och 
sjukvårdens medicinska och tekniska utveckling samt organisation påverkar de aktuella 
frågeställningarna. Målet är att beskriva vilka effekter som kan tillskrivas nivåstruktureringen och 
vilka effekter som har annan bakgrund 
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KAPITEL 2 

Sammanfattning och 
rekommendationer 
 

Den genomförda konsekvensanalysen av nivåstruktureringens effekter på den ”kirurgiska och 
urologiska akutsjukvården” vid Sydöstra sjukvårdsregionens tre regioners sju akutsjukhus pekar 
på en god och säker funktion i samverkan mellan läns- och länsdelssjukhus i de tre regionerna 
och Universitetssjukhuset i Linköping, US. Man kan inte bedöma de enskilda enheterna var för 
sig-utan hela systemet måste bedömas utifrån att man bedriver gemensamma processer inom 
handläggningen av trauma, akutkirurgi och de olika stegen i den högspecialiserade 
cancersjukvården. I rapporten presenteras författarens kriterier för vad ett akutsjukhus i SÖ 
sjukvårdsregionen innebär i denna analys. 

Avseende den planerade benigna kirurgiska sjukvården bedöms nivåstruktureringen av 
högspecialiserad cancersjukvård till US stundtals ha inneburit kapacitetsproblem för vissa 
patientgrupper i Linköpings upptagsområde, med behov av operation på annat sjukhus. Det finns 
överenskomna samarbeten med fr a Västervik men det är rapportförfattarens bedömning att SÖ 
sjukvårdsregionen med fördel kan arbeta för ett ökat utbyte mellan de tre regionernas 
operationssjukvård för att tillvarata såväl utbildnings- som produktionsaspekter. Sydöstra 
sjukvårdsregionen borde inte framöver behöva remittera patienter till andra vårdgivare om en 
regionövergripande samordning kom till stånd. 

Nivåstruktureringen till US i Linköping från de tre regionerna av högspecialiserade 
cancersjukdomar berör i huvudsak diagnoser inom övre gastrointestinal cancer och 
urinblåsecancer, där cystektomi övervägs. Dessutom finns strukturerad samverkan avseende 
komplexa kirurgiska tillstånd- maligna som benigna, som behöver US samlade resurser. 
Resultaten av nivåstruktureringen bedöms ha varit av godo för patienterna, de medicinska 
resultaten och utvecklingen. 

Den ”regioninterna” nivåstruktureringen av cancersjukdomar och övrigt uppdrag ser olika ut, 
beskrivs i texten och har inte varit föremål för vidare analys i denna rapport. Akutsjukhusens 
förmåga att bedriva akut bukkirurgi relaterat till kompetens inom kolorektal kirurgi berörs i 
diskussionen. 

Centraliseringen av övre gastrointestinal cancer till US i Linköping har påverkat länskirurgin både 
avseende kompetensutveckling och bemanning-rekrytering till subspecialiteten övre 
gastrointestinal kirurgi. Centralt i problematiken ligger en oklarhet om framtidsutsikter och 
arbetsinnehåll vid profilering mot övre gastrokirurgi i länssjukvården. Problematiken är likartad i 
Sveriges övriga regioner och har belysts upprepat av specialistföreningar inom området. 

Övre gastrosektionen vid US i Linköping har sedan länge och på ett berömvärt sätt samarbetat 
med regionerna kring dessa frågor medelst randutbildningar, regionala kunskapsutbyten och 
bakjourskurser. Centralt i kompetensutvecklingen är löpande kunskapsutveckling i samband med 
MDK-konferenser. Det är rapportförfattarens bedömning att detta arbete behöver utökas med 
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strukturerade insatser riktade mot de tre regionernas ST-läkare och specialister för att säkra 
länssjukvårdens framtida kompetens inom övre gastrointestinal kirurgi. Det ligger i farans 
riktning att detta kompetensområde tunnas ut så mycket i länskirurgin att fundamentet för den 
nivåstrukturerade cancervården vid US, i samverkan med länskirurgin, rycks undan. 

I rapporten presenteras en djupanalys av patientintervjuer genomförda av medarbetare från RCC. 
En grupp patienter med genomgången behandling för övre gastrointestinal cancer, handlagda i 
Eksjö och i Linköping gav synpunkter på sina vårderfarenheter. Gemensamt var att man inte 
upplevde avstånden mellan sjukhusen som ett problem. Patienterna är genomgående mycket 
nöjda med den vård de fått och vårdpersonalens bemötande och kompetens får höga betyg. Få 
patienter känner till konceptet nivåstrukturering men den allmänna uppfattningen är att man får 
resa till Linköping för mer specialiserad vård. Upplägget uppfattas som bra, man vill ha den bästa 
vården och då åker man dit där den finns. 

I intervjuerna framkommer starkt kritiska synpunkter på kommunikationen mellan 
vårdenheterna, som ifrågasätts skarpt. Den upplevs som lågteknologisk och patientosäker. 
Problematiken bedöms bottna i att SÖ regionens olika varianter av journalsystemet Cosmic ännu 
inte fullt ut kommunicerar med varandra. Detta område behöver fortsatt belysas. 

Den genomförda utbyggnaden av kontaktsjuksköterskesystemet upplevs central för kvaliteten av 
samverkan mellan vårdnivåerna. Systemet ger en ökad trygghet för denna viktiga patientgrupp. 
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KAPITEL 3 

Inledning 
Den statliga utredningen Träning ger färdighet som kom 2015 och som varit central i debatten om 
nivåstrukturering har ifrågasatts bl a av Svensk Kirurgisk Förening och Kirurgrådet i Svenska 
Läkarsällskapet. 

I utredningen föreslås att akutkirurgins organisation belyses samtidigt som nivåstruktureringen av 
cancer genomförs. Allmänt uppfattas att så inte blivit fallet.  

Utdrag från utredningen Träning ger färdighet 2015: 

Nivåstrukturering av akutsjukvården behöver utredas. Vi anser det angeläget att en särskild 
utredning tillsätts för att belysa behovet av och föreslå hur akutsjukvården kan nivåstruktureras. 
Det är viktigt att den högspecialiserade vården organiseras så att även akutuppdraget klaras av. Vi 
kan konstatera att en ökad koncentration av den högspecialiserade vården, främst på regional 
nivå, får konsekvenser för akutuppdraget. När enskilda sjukhus som en konsekvens av 
nivåstruktureringen av den högspecialiserade vården inte längre utför vissa behandlingar, förlorar 
sjukhuset bl.a. viss kompetens. Beroende på i vilken omfattning det lokala sjukhusets vårdutbud 
ändras, påverkas därmed också dess förmåga att behandla de akuta patienter som kommer till 
akutmottagningen. Det kan bli svårt att säkra akutuppdraget om ingen hänsyn tas till 
akutuppdraget vid nivåstruktureringen av den regionala högspecialiserade vården. Detta kan i sig 
bli ett hinder för en ökad koncentration av den högspecialiserade vården. Samtidigt visar den 
vetenskapliga litteraturen att även akutsjukvården behöver tillräckliga patientvolymer för att 
kunna bedrivas med hög kvalitet och patientsäkerhet. 
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KAPITEL 4 

Övergripande synpunkter 

4.1 Kriterier för analysen av akutsjukhusfunktionen  
 

Denna rapport har fokus på samverkan inom operationssjukvården och akutsjukvården i 
Sydöstra sjukvårdsregionen med särskilt fokus på kompetensfrågor. I första hand berörs det 
ansvar som kirurgin och urologin har i såväl läns- som universitetssjukvården för 
cancersjukdomar, planerade operationer för benigna tillstånd och akut- och olycksfallskirurgisk 
förmåga, för akutsjukhusen i regional samverkan. Ortopedin berörs utifrån sitt delansvar i 
akutsjukhusfunktionen men inte i övrigt. 

Metod och förutsättningar för uppdragets genomförande 

Arbetet inleddes efter nyåret 2019 med personliga möten med verksamhetsansvariga på nivån 
centrumchefer och sjukvårdsdirektörer i de tre regionerna. Därefter genomfördes under våren 
och sommaren samtal med verksamhetschefer för kirurgi-urologi från de 7 i Sydöstra 
sjukvårdsregionen ingående akutsjukhusen (Linköping, Norrköping, Kalmar, Västervik och 
Kirurgkliniken i Region Jönköpings läns tre enheter).I alla tre regionerna har förutom 
verksamhetscheferna andra kliniskt ansvariga nyckelpersoner deltagit. Samtalen har varit av 
karaktären djupintervju och olika i struktur men följande frågor har belysts: 

• Akutsjukhusets förmåga att klara sitt akutuppdrag inom kirurgi, urologi och trauma. 
Speciellt har frågan om påverkan på kompetensutveckling – och bibehållande av 
kompetens- av genomförda eller planerade centraliseringar till Linköping av SÖ regionens 
cancersjukvård belysts, liksom effekterna av interna omfördelningar av de planerade 
canceruppdragen för de tre i SÖ sjukvårdsregionen ingående regionerna 

• Akutsjukhusets förmåga att genomföra ST-utbildning i kirurgi innefattande bemanning 
inom olika subspecialiteter och förmågan att rekrytera på nivåerna AT, ST och specialist 
samt eventuell problematik med bemanning av annan vårdpersonal eller 
specialistsjuksköterskor 

• Bemanningsplaner och kompetensutveckling för läkarna, fokus på bakjourskompetens 
• Relevanta produktions- och kvalitetsregisterdata, väntelistor 

 

Författarens bild av kriterierna för ett akutsjukhus i länskirurgin Sydöstra sjukvårdsregionen år 
2021. Dessa kriterier är dynamiska över tid och ständigt under utveckling. Nedanstående kriterier 
har använts som bedömning i analysen av effekter på akutkirurgin. 

• Välfungerande traumaverksamhet, 24/7/365 och omedelbar tillgång till akut operation 
och radiologi, fr a datortomografi och intensivvård. Förmåga 24/7/365 att akut 
genomföra en damage control laparotomi.  

• Väl känd process för akut kärlkirurgi inom respektive region. 
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• Bemannad och kompetent bakjoursorganisation (för kirurgbakjour utifrån Svensk 
Kirurgisk Förenings kriterier), med erfarna specialister i bakjour/motsvarande inom 
kirurgi, ortopedi, anestesi och invärtesmedicin 

• Vårdplatser för kvalificerad IVA- vård 
• Kvalificerad medicinsk diagnostik på jourtid och radiologiska minimalinvasiva 

interventioner dagtid 7/365 minst inom respektive region. 
• Samverkan region-internt och i SÖ sjukvårdsregionen i MDK-processer principiellt varje 

vecka  
• Samordnat gemensamt ansvar för akut bukkirurgi 24/7/365 för kirurger med profil övre 

och nedre gastrointestinal kirurgi 
• Handläggning av komplikationer 24/7. Särskilt förmåga att bedöma och handlägga 

komplikationer hos patienter opererade i den högspecialiserade cancersjukvården på 
annan ort med akuta problem under eftervård vid hemsjukhuset. 

• Utbildningsansvar, gemensamt för region/SÖ regionen för löpande kompetensutveckling 
av specialister i jour- och bakjoursled avseende damage control-principer och 
sjukvårdsledning/interaktion med omgivande sjukhus med olika kompetenser, inklusive 
US i Linköping 

• Samverkan regionalt och i SÖ regionen i FoU- och andra utbildningsfrågor. 

4.2 Delrapporter och arbetssätt 
Den 21 maj 2019 presenterades en delrapport om uppdraget med presentation av initiala 
iakttagelser vid Cancerdagarna i Linköping. 

Av personliga skäl (sjukdom) avstannade arbetet i augusti 2019 och var därefter till stor del 
vilande till följd av coronapandemin under år 2020, då möten och projektet med djupintervjuer 
av olika patientgrupper inte var lämpliga att utföra. 

 

Den 21 oktober 2020 presenterades en utvidgad delrapport om uppdraget vid Webinarium 
prostatacancer i RCCs regi för patientrepresentanter, tjänstemän och politiker. Målet med 
presentationen var att belysa effekter av nivåstrukturering på andra delar av sjukvården. 

Sedan 2017 har rapportförfattaren varit representant för Sydöstra sjukvårdsregionen i den 
Nationella Kunskapsstyrningen och deltagit i Nationellt Program Område, NPO, mag-
tarmsjukdomar. Det har bildats ett motsvarande Regionalt Programområde mag-tarmsjukdomar i 
SÖ regionen och 2020 ett regionalt programområde kirurgi, med sin bas i gamla RMPG-
organisationen (regional medicinsk programgrupp). Det här rapporterade arbetet med projektet 
avseende effekterna på länskirurgin har löpande stämts av på olika sätt med dessa arbetsgrupper. 

Sedan hösten 2020 har projektet återupptagits med uppföljande intervjuer av de nu tjänstgörande 
verksamhetscheferna inom kirurgi och urologi och några andra berörda nyckelpersoner. 

Den paus, som uppstod i arbetet till följd av coronapandemin har varit till godo för utredningen. 
När uppdraget gavs var en del av verksamheterna nyligen förändrade, både med ”region-interna” 
omfördelningar av vissa cancerdiagnoser inom de tre regionerna och några var nyligen 
nivåstrukturerade till Linköping. Genom att arbetets fördröjts fram till rapport nu sommaren 
2021 har en del förändringar ”satt sig” och kan nu bättre värderas. 
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KAPITEL 5 

Patientperspektiv 

5.1 Djupintervjuer av patienter  
 

Tidigt under arbetets gång framkom frågan om patienters och anhörigas synpunkter på effekterna 
av nivåstrukturering av cancersjukdomar från länssjukvården till universitetssjukhuset. Tre 
medarbetare från RCC (Helena Tufvesson Stiller, Ingela Jakobsson och Sissi Hamnström Cole), 
en av dem patientrepresentant, intervjuade hösten 2018 en grupp patienter med genomgången 
behandling för cancer inom de övre bukorganen (lever-bukspottkörtel, matstrupe och magsäck 
och tolvfingertarm). Metoden var djupintervju i grupp. Patienterna kom alla från 
Höglandssjukhusets upptagsområde och hade valts ut av kontaktsjuksköterskor och ansvariga 
kirurger. Resultaten presenteras nedan. 

Det planerades en fortsättning på detta arbete under 2020, med intervjuer på samma sätt, med 
patienter från Jönköping med gynekologisk malignitet och patienter från Kalmar med blåscancer 
och kurativt syftande behandling i Linköping. Detta initiativ föll dock till följd av restriktioner 
pga coronapandemin. Det var olämpligt att samla patienter med genomgångna 
cancerbehandlingar. 

5.2 Sammanställning av intervjuer    
Patienterna är genomgående mycket nöjda med den vård de fått och vårdpersonalens bemötande 
och kompetens får höga betyg. Den allmänna uppfattningen om hur vården varit är i hög 
utsträckning knutet till vilken avdelning man vårdats vid samt vilken personal som arbetat under 
vårdtiden.  

Få patienter känner till konceptet nivåstrukturering men den allmänna uppfattningen är att man 
får resa till Linköping för mer specialiserad vård. Upplägget uppfattas som bra, man vill ha den 
bästa vården och då åker man dit där den finns. Patienterna upplever att själva vården fungerar 
bra men att ”allt runt omkring” inte funkar helt hundra. 

Att följas upp på hemmaplan upplevs som positivt då det upplevs som mycket resande till 
Linköping. Värdet av en del vårdmöten ifrågasätts då patienten ibland upplever att de reser mer 
för läkarens skull än sin egen. Känslan av att ha blivit väl omhändertagen finns dock hos hela 
gruppen.  

Kommunikationen mellan vårdenheterna ifrågasätts skarpt. Den upplevs som lågteknologisk och 
patientosäker. Gruppen uppger att personalen gör vad de kan med de medel som finns men att 
journalsystemen måste kunna interagera med varandra. Känslan av att själv ansvara för att 
överrapportera mellan olika vårdenheter medför stress för patienterna. Det är inte alltid tydligt 
vem som är ansvarig för utredning, behandling och uppföljning. Oftast är informationen och 
ansvaret klart fram till själva operationen. Därefter är det otydligt, med skillnader mellan olika 
vårdavdelningar. Att hamna som satellitpatient efter operation upplevs som särskilt 
problematiskt.   
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Det finns en ojämlikhet i tillgången till provsvar via 1177, där vissa kan se alla provsvar, andra 
bara en del, ytterligare andra bara för sådana prover som är tagna vid en viss klinik. Det är mycket 
oklart varför det blir så. Tillgången till information över lag är mycket varierande. Ytterst få 
känner till möjligheten till reseersättning. Önskemål framförs om att detta ska komma med 
kallelsen.  

Information om patientföreningar har inte nått fram. En patient känner dock till hjärtats hus. Det 
råder dock delade meningar om behovet av att få kontakt med patientföreningar. Man upplever 
att det finns en motvilja mot att bli placerad i ett fack som cancerpatient. Samtliga upplever dock 
dagens diskussion som nyttigt och bra då de andra förstår situationen.  

Samtliga har fått en kontaktsjuksköterska och deras insats uppskattas mycket. Dock har dessa 
ofta slutat efter en tid utan att man fått någon ny. Omsättningen på vårdpersonal samt generell 
underbemanning på vissa kliniker upplevs som problematisk.   

Samtliga har blivit erbjudna kuratorsstöd. Stödet har dock i hög grad erbjudits i fel fas samt i 
Linköping istället för hemkliniken. Pga. resans längd avstår många därför kuratorstöd. Många 
skulle vilja att erbjudande om kurator kom senare, när man hunnit landa.  

Ca hälften har fått en vårdplan vid diagnos som sträcker sig fram till operation. Rehabilitering har 
inte ingått i den. Ingen av patienterna har tidigare hört uttrycket cancerrehabilitering. Enstaka 
patienter har själva kontaktat rehabverksamhet och fått bra hjälp den vägen. Man upplever att 
stöd behövs oavsett om man är van att träna eller inte. Patienterna efterfrågar större tillit till 
patienterna och närstående samt en utökad diskussion om vilket stöd och hjälp man behöver.  
Ovisshet och rädsla stjäl oerhört mycket energi det finns en oro för att belasta sina anhöriga. 
Patienterna har i viss mån fått förlita sig på närstående för eftervård och rehabilitering. 

5.3 Några citat     
”När jag var färdigopererad och blev tillbakaskickad så fungerade det som på 50-talet. En så tjock 
mapp fick sköterskorna att läsa igenom vad som var gjort på mig. De kan alltså inte gå in i 
Linköpings system och titta på vad som är gjort.” 

 
”Utifrån min horisont så är det så här att när man hamnar i en situation och man blir sjuk, jag i 
alla fall, förväntar ju mig att man får den allra, allra bästa vården. Och om det då innebär för mig 
att jag skulle åka till Linköping eller till Lund. För mig är det helt orelevant för jag vill ju ha den 
bästa vården. Så utifrån min horisont är det ju fantastiskt att ha den valmöjligheten.” 

 

”Så just i det akuta skedet när man fick erbjudande om att prata med en kurator så kände jag 
”men det har jag inget behov av” för jag hade ju inte riktigt landat i att jag ens… jag hade inte 
förstått vad jag hade varit med om. Och efter ja, efter kanske nio månader då tog jag hjälp via 
mitt jobb så jag gick på samtal några gånger. Så jag tror det här, man får jättemycket information 
och man erbjuds precis när det händer men problemet är precis som du säger: det händer ju 
någonting efter. Alltså man har en period efter. Det kan vara ett år efter, det kan vara två år efter 
så händer det ju någonting känslomässigt och då är man lite bortglömd.” 

 

”Det positiva är att jag förhoppningsvis är frisk. Jag har ju fått den bästa kirurgvården man kan 
få, antar jag, så mer positivt än så kan det inte bli. Nej, och det sämsta är ju kommunikationen 
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mellan sjukhusen. Det är det klart sämsta, och jag tycker inte att jag behöver tillägga mer där. Det 
är alltså att knyta ihop det här så att det flyter på så att när jag glider in på akuten här, om jag får 
mina nästa komplikationer så kan de gå in i journalen och se vad som är gjort utan att behöva leta 
sig runt halva Sverige.” 

5.4 Slutsatser 
I dessa intervjuer framkom inga negativa synpunkter på att vården av patienterna inte fullt ut 
fullföljdes på hemmasjukhuset- utan tvärtom uppskattades att man fick tillgång till den 
högspecialiserade vården vid universitetssjukhuset. Avståndet till hemorten var i sig inget 
problem. 

Problematiken runt att man inte har full tillgång till varandras datajournalsystem med upplevda 
brister i kommunikationen mellan de tre regionerna, som samtliga har olika varianter av Cosmic, 
måste beaktas och utvecklas. 

Den genomförda utbyggnaden av kontaktsjuksköterskesystemet är centralt för kvaliteten i 
samverkan mellan vårdnivåerna. Systemet ger en ökad trygghet för denna viktiga patientgrupp. 
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KAPITEL 6 

Lägesbild av 
nivåstruktureringen i 
SÖSR 

6.1 Nivåstruktureringen för cancerdiagnoser inom kirurgi 
och urologi  

 

Den sista fasen av omfördelningarna genomfördes 2019. De region-interna omfördelningarna 
genomfördes under främst åren 2014-2018 i Region Jönköping och i Region Kalmar emedan 
Region Östergötland ställvis omfördelade uppdragen i ett tidigare skede. 

Kurativt syftande operation vid cancer i matstrupe-magsäck-lever-galla och bukspottkörtel 
fördelades till US Linköping i olika faser. Processen inleddes kring 2004-2005, komplett fr o m 
2018-19. Det har varit en lång process, som stundtals har präglats av olika sorters intressen med 
framför allt professionell bakgrund och ibland med starka individers synpunkter, som grund. 
Förmågan för länssjukvården att bevara kompetens för att lösa akutuppdraget har varit en central 
fråga. De tre regionerna har behövt balansera lokala intressen gentemot befolkningens behov och 
införandet av nationella riktlinjer för cancersjukvården i samverkan med RCC. 

Den samlade verksamheten inom övre gastro/malign kirurgi bygger på en omfattande MDK-
process (Multi Disiciplinär Konferens) med deltagande av de tre regionerna. I MDK-
konferenserna deltar förutom kirurger representanter för medicinsk diagnostik (fr a röntgen) 
samt patologer och onkologer samt kontaktsjuksköterskorna. En egen regionövergripande 
MDK-konferens (stadium 4 konferens) finns för locoregionalt avancerad och metastaserad 
kolorektal cancer, där bl a leverkirurgiska och thoraxkirurgiska aspekter belyses.US samlade 
kompetens för handläggning av maligniteter i bäckenet, utgångna från rektum, urinblåsa och 
gynekologiska organ är en viktig regionövergripande resurs i denna kontext. I stadium 4-
konferensen deltar förutom kirurger även onkologer, lungmedicinare och thoraxkirurger. Här 
värderas således de patienter, som behöver universitetssjukhusets samlade resurser och på så sätt 
representerar detta en nivåstrukturering till US. 

Kompetensfrågor inom röntgen avseende tolkning av fynd inom området malign övre 
gastroenterologi har varit och är en kritisk determinant för kvalitén i dessa konferenser. RCC har 
processledare för samordning för såväl övre gastrointestinal cancer som kolorektal cancer. Båda 
processer har dubbla processledare med en kirurg och en onkolog i samverkan, 

Kurativt syftande operation vid urinblåsecancer, d v s cystektomi med reservoirkirurgi överfördes 
till US I Linköping, komplett 2018-19. Formaliserad MDK-konferens är  uppbyggd för de tre 
regionerna för muskelinvasiv blåscancer och in situ blåscancer, där cystektomi kan vara aktuell. 
Det finns ingen MDK för njurcancer utan detta sköts i varje enskild region. Informella 
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kontaktvägar utnyttjas enligt uppgift mellan de tre regionerna och samarbetet inom urologin 
upplevs väl fungerande. Även för urologisk cancer finns processledare från RCC. 

Kurativt syftande operation vid njurcancer med njurvens/cavatrombos, en verksamhet där 
kirurgisk kompetens inom thoraxkirurgi och kärlkirurgi kan vara central, överfördes till US i 
Linköping  i perioden 2016-18. I skrivande stund uppfattas verksamheten och samarbetet 
välfungerande. 

6.2 ”Regioninterna” nivåstruktureringar av 
cancersjukdomar 

 

Region Jönköpings Län: 

Cancer recti till Ryhov  

Bröstcancer till Ryhov  

Prostata- och njurcancer till Ryhov, SVF hematuri till Eksjö 

 

Region Östergötland: 

Cancer recti till US Linköping  

All cancer coli till Norrköping 

Urologisk cancer på US i Linköping 

Bröstcancer på US i Linköping 

 

Region Kalmar län: 

Cancer recti till Kalmar 

Cancer coli fördelat 50% vardera Västervik-Kalmar, omfördelade upptagsområden 

Njurcancer till Kalmar 

Robotkirurgiska ingrepp vid prostatacancer till Kalmar 
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KAPITEL 7 

Övrig akut och planerad 
kirurgi  

7.1 Arbetssätt och fördelning av akut och planerad kirurgi 
inklusive kärlkirurgi 

 

7.1.1 Region Jönköping 
 

I Region Jönköpings län finns länsklinikerna för onkologi, pediatrik samt patologin i vid 
länssjukhusets Ryhov i Jönköping. Intern nivåstrukturering av cancersjukdomarna inom kirurgi 
och urologi genomfördes under perioden 2014-2017. Parallellt med att cancerprocesserna 
omfördelades inom Region Jönköpings län omfördelades den planerade kirurgin mellan 
regionens tre sjukhus i Värnamo, Eksjö och Jönköping. Urologin samlades i en länsövergripande 
klinik med det tyngsta operationsuppdraget i Jönköping.  

Alla tre sjukhusen behöll sina akutuppdrag för trauma och första linjens kirurgi och urologi. 
Jönköping släppte sin planerade kirurgi inom bråck-bukvägg och gallstenssjukdomen men hade 
fortsatt uppdrag för akut handläggning av dessa sjukdomar. Värnamo och Eksjö delade på den 
planerade verksamheten från Jönköping inom dessa områden. Till Värnamo fördelades den 
planerade obesitaskirurgin och när så var möjligt de subakuta och kroniska komplikationerna. I 
Eksjö lades fokus på komplicerad endoskopi, ERCP, vid gallvägsproblematik. 

Robotkirurgin, såväl för benign som malign sjukdom är förlagd till Jönköping, detta som 
bakgrund till att cancer recti, njurcancer och radikalt syftande prostatacancerbehandling förlagts 
dit. 

Avseende kärlkirurgin i Region Jönköpings län, så förlades 2014 aortakirurgin till Jönköping och 
viss perifer kärlkirurgi till Eksjö, bl a AV-fistelkirurgi. Ett omfattande vårdprogram för 
handläggning, inklusive prehospitala insatser, av akut aortaruptur, med fokus på diagnostik på de 
tre sjukhusen akut med transport till och åtgärd i Jönköping, infördes 2015. Vid denna tid fanns 
stora motsättningar internt i Region Jönköping om kärlkirurgins organisation. Höglandssjukhuset 
i Eksjö förlorade då ett antal bakjourer, fr a kärlkirurger och sjukhuset har sedan dess haft ett 
behov av 1-2 bakjourskompetenta hyrläkare med fr a kompetens inom bukkirurgi för att säkra 
bakjourslinjen. 2016-2017 samlades all kärlkirurgi i Jönköping för att optimera processer, 
bemanning och säkra framtida utveckling. Resultaten har varit goda. 

Den av Region Jönköpings län valda arbetsfördelningen har lett till att det finns tre akutsjukhus 
kvar med i princip kompletta akutuppdrag för kirurgi/urologi- dock beroende av samverkan 
sinsemellan. Däremot är uppdragen olika inom den planerade vården, för en befolkning av 
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360 000 invånare, varav knappt hälften i och kring Jönköpings centralort. Arbetsmodellen har lett 
till tre, var för sig, och i ett svenskt perspektiv, rätt så små upptagsområden, som kräver god 
samverkan, ledning och styrning. Som ovan sagts finns en länsövergripande urologklinik på de tre 
orterna med störst verksamhet i Jönköping och olika uppdrag på de tre sjukhusen. Kirurgin 
samlades 2017 i en länsklinik för med likaså tre olika verksamhetsorter enligt ovan. För ST-
utbildningen och specialistkompetens i kirurg krävs stor samordning mellan de tre 
utbildningsorterna. 

Kirurgin vid cancer coli har inte samlats i Region Jönköpings län. Frågan har analyserats och 
beretts i olika omgångar under de senaste 8 åren. Under den tid undertecknad var 
verksamhetschef för Kirurgkliniken i Region Jönköpings län, fram till 2018, var den samlade 
bedömningen att akutsjukhusen, för optimal kompetens och bemanning i bukkirurgiuppdraget, 
behövde en bas av daglig verksamhet inom kolorektalkirurgi på klinikens tre verksamhetsorter 

 

7.1.2 Region Kalmar 
 

Region Kalmar län har två akutsjukhus, i Kalmar respektive Västervik. Regionen var historiskt 
två landsting, norra respektive södra Kalmar län. Båda sjukhusen var länssjukhus med komplett 
klinikuppsättning inklusive psykiatri, barnklinik, perinatal vård och förlossning, Fram till 2002-3 
hade även sjukhuset i Oskarshamn fullständigt akutuppdrag men har sedermera omvandlas till ett 
för operationssjukvården elektivt sjukhus. Idag bedrivs en dagkirurgisk verksamhet främst under 
Kalmars kirurgkliniks ledning och Oskarshamns situation berörs inte mera i denna rapport. 

 

I både Kalmar och Västervik bedrivs ur de länskirurgiska akut- och planerade uppdragens 
perspektiv en komplett verksamhet. Till skillnad från Region Jönköping har de benigna planerade 
verksamheterna, inklusive kärlkirurgin inte omfördelats. 2018 samlades rektalcancerkirurgin och 
njurcancerkirurgin i Kalmar och Västervik kompenserades med ett utökat uppdrag inom 
koloncancer, så att hälften av länets invånare handläggs på vardera sjukhuset. Bakom beslutet om 
rektalcancer och njurcancer till Kalmar finns uppdraget att bedriva och utveckla s k robotkirurgi 
där. Utvecklingen av robotkirurgin i Kalmar har också lett till att en ökande andel av länets 
prostatacancerkirurgi handläggs där. Samtidigt har en betydande del av de benigna ingreppen på 
njurar och urinvägar börjat handläggas med robotteknik. Vid omfördelningen av verksamheterna 
tillfördes Västervik ansvaret för njurstenskirurgin inklusive länets ESWL-behandling 
(”stenkross”). 

I Kalmar finns också en onkologisk länsklinik och patologi. Bröstcancersjukdomen handläggs på 
båda sjukhusen. 

Av Kalmar läns cirka 245 000 invånare fördelas i övrigt befolkningen uppskattningsvis i 
förhållandet 1:1,5 mellan Västervik och Kalmar. Diskussioner pågår om akutuppdragens 
storlek/befolkningsandel framöver, och vissa omfördelningar är på gång, fr a avseende det i 
länets mitt belägna Oskarshamns befolkning. Länets geografi gör ytterligare koncentration svår 
och Kalmar har speciella förutsättningar med ansvar för Öland och stora avstånd till 
universitetssjukhusen i södra Sverige. 
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7.1.3 Region Östergotland 
 

Region Östergötland hat två stora akutsjukhus och en befolkning på närmre 470 000 invånare. 
I Linköping finns universitetssjukhuset, US, och i Norrköping ett akut/länssjukhus med ett av 
Sveriges största upptagsområden och omfattande kirurgisk verksamhet. I universitetssjukhuset 
finns också SÖ regionens utvecklingsenhet för traumaverksamhet i form av Katastrofmedicinskt 
centrum, KMC. I Motala, där Capio bedriver planerad operationssjukvård i avtal med Region 
Östergötland bedrivs viss akutmottagning i kirurgi , dock ingen traumaverksamhet. Den 
högspecialiserade cancersjukvården i SÖ sjukvårdsregionen är fördelad till US, där också RCC är 
stationerad. I Linköping, som är SÖ regionens traumacentrum, finns också kärl- och 
thoraxkirurgi, neurokirurgi, hand- och plastikkirurgi och brännskadecentrum (nationellt uppdrag). 
Transplantationskirurgi utförs ej. Läkarutbildningen, som utgår från Linköping är nu delvis 
decentraliserad till alla tre regionerna. 

US i Linköping har uppdraget för den högspecialiserade cancersjukvården inom kirurgi och 
urologi. Bröstcancersjukvården i Östergötland bedrivs i Linköping liksom handläggningen av 
urologisk cancer. Linköping har bibehållit ett befolkningsansvar för upptagsområdets akutkirurgi 
och delvis för den planerade benigna kirurgin. Det stora akut- och högspecialiserade 
canceruppdraget i Linköping har stundtals haft undanträngningseffekter på upptagsområdets 
benigna planerade uppdrag. Det finns ett etablerat samarbete med Västervik, som handlägger en 
viss volym benign kirurgi åt patienter från Linköpings upptagsområde, likaså har Linköping i viss 
utsträckning samverkat med Ersta sjukhus i Stockholm och Mora för operation vid benigna 
diagnoser. 

Rapportförfattarens bedömning är att SÖ sjukvårdsregionen med fördel kan arbeta för ett ökat 
utbyte av uppdrag inom den benigna planerade kirurgin mellan länskirurgin och US i Linköping. 

En för landet ovanlig organisatorisk lösning är att all cancer recti opereras i Linköping, där 
robottekniken finns medan all koloncancer opereras i Norrköping, vilket bl a ger stora 
möjligheter till teknisk utveckling inom laparoskopisk kirurgi. I Norrköping bedrivs även 
obesitaskirurgi och kliniken är även ett, än så länge, informellt, bitvis nationellt 
kompetenscentrum för reoperationer och komplicerade tillstånd efter primär obesitaskirurgi. 

De akutkirurgiska uppdragen är förlagda till Linköping respektive Norrköping, med viss kirurgisk 
akutmottagning i Motala. 
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KAPITEL 8 

Samlad bedömning  

8.1  Verksamhetsutfallet efter nivåstrukturering 
 

Ur uppdraget: 

Akutsjukhusets förmåga att klara sitt akutuppdrag inom kirurgi, urologi och trauma. Speciellt har frågan om 
påverkan på kompetensutveckling – och bibehållande av kompetens- av genomförda eller planerade centraliseringar 
till Linköping av SÖ regionens cancersjukvård belysts, liksom effekterna av interna omfördelningar av de 
planerade canceruppdragen för de tre i SÖ sjukvårdsregionen ingående regionerna 

 

Den samlade bedömningen är att SÖ sjukvårdsregionens sju akutsjukhus (på följande orter 
Kalmar, Västervik, Linköping, Norrköping, Värnamo, Eksjö och Jönköping) idag i samverkan 
klarar sina ”kirurgiska” akutuppdrag. I Region Jönköping finns fr a i Eksjö ett löpande behov av 
inhyrda bakjourskompetenta kirurger.  

8.1.1 Verksamhetsutfallet efter nivåstrukturering i SÖSR 
Det finns i SÖ regionens kirurgi och urologi en väl utvecklad samverkan mellan och kännedom 
om varandras styrkor och svagheter.  Detta bygger på god historisk samverkan i fr a den tidigare 
regionala medicinska programgruppsverksamheten. De seniora läkargrupperna har sådan 
kännedom om varandra att informella kontakter kan tas och rapportförfattarens uppfattning är 
att kirurgin i SÖ sjukvårdsregionen kan och har arbetat med lösningsfokus vid problem. 

Den samverkan och de verksamheter som finns i SÖ sjukvårdsregionen avseende handläggning 
av stort trauma har nyligen (2018) reviderats med lokala åtgärdsplaner på respektive akutsjukhus. 
Det framkom då inga av rapportförfattaren kända fakta, som ifrågasatte de nuvarande 
sjukhusorganisationen eller uppdragen. Den interna traumaorganisationen i Linköping har 
utvecklats positivt under det senaste decenniet och enligt information från medarbetare i 
verksamheten upplevs den idag trygg och säker. 

 

8.1.2 Cancerformer inom urologi  
 

De ovan angivna cancerformerna inom urologin, som centraliserats till US i Linköping och de 
region-interna fördelningar som gjorts i Regionerna Kalmar och Jönköping bedöms inte innebära 
någon försämrad akutförmåga för SÖ sjukvårdsregionen. Många patienter med dessa diagnoser 
dyker upp som akutfall med fr a hematuri (blod i urinen) och söker på en kirurgisk 
akutmottagning. Handläggningen där är dock förhållandevis okomplicerad men självklart minskar 
den allmänna kännedomen om detaljer i behandlingen av dessa sjukdomar i den breda gruppen 
läkare och vårdpersonal i länssjukvården. Detta faktum bedöms ej skadligt påverka akutförmågan. 
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8.1.3 Kolorektal cancer   
 

Avseende kolorektal cancer har de tre regionerna agerat olika enligt ovan. I och med att denna 
sjukdomsgrupp inte centraliserats  till US i Linköping (undantaget vissa fall av locoregionalt 
avancerad malignitet och metastaserande sjukdom, se diskussionen om stadium 4-konferensen 
ovan) uppfattar författaren att denna fråga faller utanför ramen för rapporten. Dock måste det 
påtalas att inget av de 7 akutsjukhusen i SÖ sjukvårdsregionen fått ett minskat uppdrag för kirurgi 
vid akut buksjukdom, där kirurgiskt ingrepp kan behövas. Varje förändring i uppdraget avseende 
handläggning av kolorektal kirurgi vid en kirurgisk enhet kommer med nödvändighet att kräva 
omvärdering av enhetens roll avseende det akutkirurgiska uppdraget. 

 

8.1.4 Högspecialiserad kirurgi för övre gastrointestinal cancer  
 

Den genomförda centraliseringen till US i  Linköping av högspecialiserad kirurgi för övre 
gastrointestinal cancer är den största organisationsförändringen som belyses i denna rapport- 
och den har också haft störst påverkan på länssjukvårdens kirurgiska förmåga. Parallellt har flera 
av sjukhusen byggt upp kirurgiska akutsektioner/avdelningar, där de vanligaste akuta tillstånden 
inom övre gastrointestinal kirurgi handläggs. Samtidigt har den tekniska utvecklingen gått allt mer 
mot minimal-invasiva ingrepp, som kan utföras i dagkirurgi. Den övre gastrointestinala kirurgin 
har därmed fragmenterats och den planerade kvarvarande benigna kirurgin domineras av 
gallkirurgi, endoskopi och obesitaskirurgi som kan organiseras och bedrivas på olika sätt. 
Förutom sitt uppdrag inom högspecialiserad cancer inom övre gastroenterologi tar US i 
Linköping ansvar för komplexa kirurgiska problem och komplikationer, som kräver 
universitetssjukhusets resurser. Ett specifikt ansvar för Sydöstra sjukvårdsregionen i Linköping är 
handläggning av gallgångsskador vid gallkirurgi. 

På flera av akutsjukhusen finns idag problem med bemanning och kompetensutveckling inom 
övre gastrointestinal kirurgi. Vid Ryhov i Jönköping, med sitt, sedan 2015  upphävda  uppdrag 
inom planerad benign övre bukkirurgi har detta speciellt lett till bemanningsproblem avseende 
specialister, med tidvisa behov av hyrläkare. 

Övre gastrosektionen vid US i Linköping har på ett berömvärt sätt arbetat för vidareutbildning av 
SÖ regionens kirurger medelst randtjänstgöringar, både för ST-läkare och unga specialister och 
har arbetat för regional kunskapsspridning för läkare och vårdpersonal, vid årliga s k REK- 
möten, regional bakjourskurs och nationell bakjourskurs, men också och fr a via den löpande 
MDK-verksamheten. Dock har intresset bland kirurger för att arbeta inom området minskat och 
övre gastrosektionerna i länssjukvården har problem ställvis i såväl SÖ sjukvårdsregionen som i 
övriga Sverige avseende rekrytering och kompetensutveckling. I förlängningen finns risk att 
kvaliteten av MDK-verksamheten försämras och man kan överväga om verksamheten kan 
stärkas genom ökat deltagande- och ansvarstagande- från onkologi och gastroenterologi? Kanske 
kan uppbyggnad av diagnostiska centra för patienter med misstänkt malignitet och SVF-förlopp 
byggas upp regionsvis och ta över ansvar från länskirurgin? 

De medicinska resultaten, ledtider mm, för patienter med övre gastrointestinal cancer jämförs i 
nationella register och utifrån analys av SVF- förlopp. Linköpings resultat bedöms goda och 
konkurrenskraftiga i ett nationellt perspektiv. Det finns en diskussion om att ”tillgången och 
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utnyttjandet” av MDK för de tre regionernas patienter faller ut till östgötarnas fördel men frågan 
är komplex och kan också förklaras av andra olikheter i de tre regionernas vårdkultur, 
sjukvårdsstruktur och processer.   

MDK-konferensen för övre gastrointestinal cancer är som ovan angetts central för god kvalitet 
och jämlik vård för SÖ regionens patienter. Det är ett ständigt pågående arbete att säkra och 
utveckla kompetensen hos deltagande kirurger och radiologer i länssjukvården (och på US) och 
det finns uppgifter om problem med ojämn kompetens varierande över tid. Från Region 
Jönköping kommer också uppgifter om att man stundtals behöver plats för fler patienter i 
konferensen. Dessa frågor kan spegla det ovan beskrivna problemet med övre gastrosektionernas 
bemanning och verksamhet i länssjukvården. 

Sist in i centraliseringen av denna verksamhet var Länssjukhuset i Kalmar medan Västervik 
tidigare utvecklade sin samverkan med US, både avseende nivåstruktureringen av övre 
gastrointestinal cancer och randutbildning av sina kirurger. Från Region Kalmar samlat uppges 
idag att samverkan med US fungerar bra ur alla perspektiv.  I Västervik har man till skillnad från 
övriga akutsjukhusen ett eget arbetssätt där bukkirurgin inte har sektionerats i övre 
gastrointestinal respektive kolorektal kirurgi. I ljuset av utvecklingen av subspecialiteten övre 
gastrointestinal kirurgi i landet enligt ovan kan detta vara en intressant modell framöver. 

 

8.1.5 Kompetensförsörjning 
 

Ur uppdraget: 

Akutsjukhusets förmåga att genomföra ST-utbildning i kirurgi innefattande bemanning inom olika 
subspecialiteter och förmågan att rekrytera på nivåerna AT, ST och specialist samt eventuell problematik med 
bemanning av annan vårdpersonal eller specialistsjuksköterskor 

Det är idag inga problem att rekrytera unga läkare till kirurgi och urologi. Däremot finns stora 
utmaningar med den kirurgisk-tekniska träningen till att som ung kirurg bli en tillräcklig 
självständig operatör, dels p g a tilltagande komplicerade operationsmetoder (t ex allt mera 
operationer med laparoskopisk teknik och robotteknik, som i sig är en utveckling av laparoskopi), 
som tar tid att lära sig och stundtals behöver utföras av färre individer i allt mer subspecialiserade 
team. Dessutom minskar parallellt den s k klassiska öppna kirurgin (med stora snitt) allt mer i 
omfattning och de unga kirurgerna exponeras allt mindre för sådan kirurgi, som ibland behövs 
för att ta hand om t ex svåra olycksfall. Därmed förlängs ”praktiskt sett” utbildningstiden, de fem 
ST-åren räcker allt mindre till och det blir allt svårare att bli självständig i det breda 
primärjoursarbetet och det samma gäller för kompetensutvecklingen för bakjourer i kirurgi. 
Kirurgarbetet är i sanning ett livslångt lärande med löpande behov att lära nytt och lära om! 

Det är författarens åsikt att lejonparten av den planerade benigna kirurgi-volymen för SÖ 
sjukvårdsregionens patienter bör utnyttjas i utbildningen av de unga kirurgerna under 
specialistutbildningen och de första åren som färdig specialist. Varje planerad operation, som 
företas utan deltagande av utbildningsläkare är ett förlorat utbildningstillfälle! Detta är en 
utmaning för hela sjukvårdssystemet, speciellt i ljuset av ”vårdskulden-och utbildningsskulden”- 
relaterad till corona-pandemin. Det goda samverkansklimat som finns i SÖ regionen borde ge 
förutsättningar för en gemensam satsning, som behöver stimuleras av regionledningen. 
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Avseende övrig vårdpersonal är den samlade bilden att de olika verksamheterna i olika omgångar 
påverkas av brist på fr a sjuksköterskor i såväl vårdavdelningsarbetet och i operationssjukvården i 
alla tre regionerna. Djupare analys faller utanför ramarna för denna rapport.
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Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården. 
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 
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