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RCC Sydöst nivåstrukturering 2021 
Nivåstrukturering innebär ett samarbete mellan olika sjukhus och regioner. Arbetet med 
nivåstrukturering och arbetsfördelning följs regelbundet vid RCC Sydösts styrgruppsmöten. 
Regionsjukvårdsledningen (RSL) får fortlöpande rapporter om vårt arbete. 

RCC Sydöst kommer fortsatt att arbeta med både nationell nivåstrukturering och avsluta inledd 
genomlysning av tidigare genomförd regional nivåstrukturering. Projektledaren för regional 
nivåstrukturering fick i uppdrag att, i samverkan med regionernas lokala sjukvårdshuvudmän, 
genomföra en konsekvensanalys av de effekter som denna haft på övergripande och lokal nivå 
inom sydöstra sjukvårdsregionens operations- och akutsjukvård. När Covid-19-pandemin och 
smittspridningen är mindre kommer förhoppningsvis arbetet med patientintervjuer kopplat till 
nivåstrukturering att kunna slutföras. RCC Sydöst kommer även fortsättningsvis vara 
involverade i nationell nivåstrukturering som leds av Socialstyrelsen. 

RCC:s roll förändrades under 2020 när Socialstyrelsen blev huvudansvarig för högspecialiserad 
vård. RCC i samverkan fick i likhet med andra berörda NPO:er (nationella programområden) 
möjlighet att föreslå representanter i olika sakkunniggrupper. Arbete pågår i följande 
arbetsgrupper:  

• Binjurebarkscancer, Neuroendokrina tumörer samt Feokromocytom och abdominella 
paragangliom. 

• Avancerad matstrupskirurgi, benign och malign inklusive rekonstruktion. 
• Avancerad bäckenkirurgi vid olika tillstånd. 

RCC i samverkan beslutade 2019 att följa upp de nationellt nivåstrukturerade verksamheter som 
startade i november 2017. Uppföljningen avser perioden 2017 tom 2019 och omfattar följande 
områden och vårdenheter:  

• Kirurgisk behandling vid perihilära gallvägstumörer, kurativt syftande kirurgi. 2 nationella 
vårdenheter: Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

• Kirurgisk behandling vid lokalt avancerad pankreas- och periampullär cancer, kurativt 
syftande kirurgi. 2 nationella vårdenheter: Karolinska Universitetssjukhuset och 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

 
Rapport från nationella enheter har skickats ut på remiss. 

Inom ramen för RCC i samverkan har en nationell referensgrupp etablerats med representanter 
från universitetssjukhusen och sjukvårdsregionerna. Gruppen har som syfte att redovisa effekter 
av hittills genomförda nivåstruktureringar. Sydöstra sjukvårdsregionen har två representanter i 
den nationella gruppen för nivåstrukturering. 
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