
Uppdrag- genomlysning av 
regional nivåstrukturering

Karsten Offenbartl
Cancerdagarna i Linköping

RCC Sydöst 21 maj 2019



Bakgrund

Nationellt och i SÖ Sjukvårdsregionen har 
nivåstrukturering inom cancerområdet 
ifrågasatts utifrån framför allt ett upplevt hot 
mot länssjukvårdens förmåga till framtida 
funktion och kompetensförsörjning. Speciell oro 
uttrycks för tillgänglighet i de planerade 
operationsprocesserna och förmågan att lösa 
det akutkirurgiska uppdraget på såväl 
regionsjukhusnivå som i länskirurgin. 



Ytterligare bakgrund

Metod och resultat av den statliga utredningen 
Träning ger färdighet har ifrågasatts av Svensk 
Kirurgisk Förening och Kirurgrådet i Svenska 
Läkarsällskapet.
I utredningen föreslås att akutkirurgins 
organisation belyses samtidigt som 
nivåstruktureringen av cancer genomförs. 
Många uppfattar att så inte blivit fallet.



Uppdraget- en konsekvensanalys av:

Effekter av den regionalt genomförda 
nivåstruktureringen av cancersjukdomars 
behandling på:
-akutkirurgisk förmåga
-icke nivåstrukturerade planerade -
vårdprocesser
-kompetensförsörjning och -utveckling



Målsättning

Ett försök att objektivt belysa hur företeelser i 
samhällsutvecklingen, sjukvårdens medicinska 
och tekniska utveckling och organisation 
påverkar de aktuella frågeställningarna, liksom 
att beskriva vilka effekter som kan hänföras till 
nivåstruktureringen- och vilka som har annan 
bakgrund.



Man styr på det man kan mäta!



Metod

• Samtal med verksamhetsansvariga för 
akutsjukhusuppdraget och planerad 
operationsverksamhet

• Genomlysning av utbildningsuppdraget för ST
• Bemanningsplaner och kompetensutveckling, 

fokus på bakjourskompetens
• Produktions- och kvalitetsregisterdata
• Djupintervjuer av patienter i samverkan med 

patientrepresentanter RCC



”att belysa effekterna på ekosystemet”



Varför har kirurgerna hörts så mycket i 
debatten?

• I grunden ligger en hög ambition att som professionell person-
och grupp- vara kapabel att möta patienternas behov- framför 
allt i pressade akuta lägen. Kirurger vill ta ansvar!

• Den enskilde kirurgens roll- och kirurgin som verksamhet- är 
under  stark förändring

• Allmänkirurgin är ”död” och subspecialiseringen tar allt större 
kliv. Den seniora kirurgens historiska roll som kirurgiskt 
omnipotent, hierarkiskt överordnad, är idag i stället 
omvandlad till en roll som subspecialist i en multiprofessionell 
teammiljö, vars förmåga till interaktion och samverkan med 
omgivningen avgör hur bra det går för patienter och klinik

• Bevarande av kirurgisk teknisk kompetens hos den enskilde 
kirurgen och utbildningen av de som kommer efter blir allt 
mera komplex och är en kritisk överlevnadsfaktor för en 
upplevt hotad art



”Ekosystemet” för kirurgi och urologi i 
Sydöstra sjukvårdsregionen-
Akut-, planerat och cancer

• Universitetssjukhuset i Linköping
• Vrinnevisjukhuset i Norrköping
• Länssjukhuset i Kalmar
• Västerviks sjukhus
• Oskarshamns sjukhus
• Länssjukhuset Ryhov 
• Höglandssjukhuset 
• Värnamo sjukhus
• Privata aktörer



Akutsjukhusets komplexitet

• Befolkningsuppdraget-”det vanliga är det vanliga”
• Viktiga funktionella samband mellan 

kliniker/specialiteter i akutuppdraget
• Behov av generalistkompetens i jouruppdraget 

krockar med subspecialisering i ”daguppdraget”
• ”Minsta kritiska massa” avseende antal 

medarbetare och professionella grupper -
resilience

• Teknikutveckling och behov av interaktion mellan 
sjukvårdens olika aktörer är under ständig 
förändring



Liknelsen med Jengaspelet

Akutsjukhusets kompetenser
• Anestesi-Operation-IVA
• Invärtes medicin
• Kirurgi och urologi med 

kirurgbakjouren som kritisk 
funktion

• Ortopedi
• Medicinsk diagnostik och 

interventionell radiologi
• Transportorganisation och 

”förmåga till samband” med olika 
sjukvårdsnivåer

• Traumakompetens central liksom 
utbildningsuppdraget!





Genomförd nivåstrukturering för 
cancer i Sydöstra sjukvårdsregionen 

• Kurativt syftande operation 
vid cancer i matstrupe-
magsäck-lever-galla och 
bukspottkörtel till US 
Linköping

Omfattande MDK
• Kurativt syftande operation 

vid urinblåsecancer till US I 
Linköping



”landstingsinterna nivåstruktureringar”
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 ca coli till Norrköping
Urologisk ca på US i Linköping
Bröstcancer på US i Linköping
Region Kalmar län:
Ca recti till Kalmar
Njurcancer till Kalmar
Ca coli fördelat 50% vardera Västervik-
Kalmar
Planerad kirurgi inklusive kärlkirurgi 
omfördelad på olika sätt



Mycket preliminära iakttagelser

• Tillgänglighet/ledtider i de nivåstrukturerade 
processerna är en kritisk faktor för förtroendet mellan 
klinikerna, liksom förmågan att inte skicka ifrån sig 
patienter för tidigt från universitetssjukhuset

• Det finns ett behov av ökad systematisk samverkan i 
kirurgins planerade benigna processer. För många 
operationsfall går utbildningsläkarna förbi

• Det finns behov av ökad samverkan kring 
bakjourskompetens och ST-utbildning mellan de i SÖ 
regionen ingående kirurgklinikerna



Länssjukvårdens framtida roll
- En kompetensfråga

• Välfungerande traumaenhet 
• Bemannad och kompetent bakjoursorganisation
• Diagnostik och interventioner, samverkan i MDK
• Samordnat ansvar för ”bukkirurgin” för kirurger med 

profil övre och nedre gastrointestinal kirurgi?
• Handläggning av komplikationer
• Ökat utbildningsansvar
• FoU 
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