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Förord 

 

Detta dokument beskriver beslutad arbetsfördelningen (nivåstrukturering) inom 
cancervårdprocesserna i Västra sjukvårdsregionen 2013. De översiktliga beskrivningarna är 
framtagna tillsammans med de regionala processägarna. Syftet med dokumentet är att ge en 
nulägesbeskrivning som kan utgöra underlag för fortsatt arbetet. Att förändra lokal, regional och 
nationell arbetsfördelning är en kontinuerlig process med anpassningar till ny kunskap och ny 
teknik. Beslut om arbetsfördelning har tagits i samband med beredning av nationella riktlinjer och 
regionala medicinska riktlinjer eller vid särskild översyn specialitetsvis. 

I Västra Götalandsregionen gjordes under 2013 ett arbete med produktionsstyrning. Detta har 
resulterat i beslut om att rektalcancer endast ska opereras på fyra ställen och magsäckscancer 
endast på ett ställe i Västra Götalandsregionen. 

 

Nils Conradi  
Verksamhetschef 
Regionalt cancercentrum väst
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Barncancer – Marianne Jarfelt (RPÄ) 

• Primärvården/öppen specialistvård: primär diagnos, uppföljning. 
• Länsdelssjukhusen: Se primärvård. Ingen specifik roll 
• Länssjukhusen: Primär utredning på barnklinik i samråd med Barncancercentrum (kan 

innefatta röntgen, klinfys-undersökningar, samt i enstaka fall biopsi t.ex. 
lymfkörtelbiopsier, som ibland utförs av ÖNH-klinik på länssjukhus).  I samråd med 
Barncancercentrum fullfölja delar av medicinsk onkologisk behandling samt 
understödjande vård (t.ex. infektionsbehandling), uppföljning i samråd med 
Barncancercentrum. 

• Regionsjukhus (Barncancercentrum): Definitiv diagnos och behandlingsplanering. All 
kirurgisk och radioterapeutisk behandling, stamcellstransplantation samt huvuddelen av 
den medicinskt onkologiska behandlingen. Uppföljningsplanering o samråd med 
länssjukhus (t.ex. eftergranskning av MR o CT-bilder vid Barncancercentrum). Endokrin-
onkologisk uppföljning i samarbete med barnendokrinolog på länssjukhus. En 
mottagning för vuxna som haft cancer som barn har startats på JK. Denna mottagning är 
till stor del konsulterande och uppföljningen kan behöva ske både inom primärvård, på 
länsdelssjukhus och länssjukhus. För ett mindre antal patienter behöver uppföljning ske 
på Regionsjukhus (t ex vissa endokrina biverkningar, svåra kardiella biverkningar och 
vissa fertilitetsbevarande åtgärder).  
	  

Hjärntumörer – Marie Sjögren (RPÄ) 

• Primärvård: Primär diagnos, ibland uppföljning (okomplicerade benigna tumörer, t.ex. 
meningeom grad I) 

• Länsdelssjukhusen: Se primärvård. Ingen specifik roll. 
• Länssjukhus: Primär diagnos, uppföljning, medicinsk onkologisk behandling (kan ges i 

Borås samt på SU/Sahlgrenska), radioterapeutisk behandling (kan ges i Borås alt 
SU/Sahlgrenska, båda strålningsenheterna bemannas via onkologkliniken 
SU/Sahlgrenska) 

• Regionsjukhus: Primär diagnos, uppföljning, medicinsk onkologisk behandling (kan ges i 
Borås samt på SU/Sahlgrenska), radioterapeutisk behandling (kan ges i Borås alt 
SU/Sahlgrenska, båda strålningsenheterna bemannas via onkologkliniken 
SU/Sahlgrenska). All neurokirurgi sker vid regionsjukhuset.  
	  

Huvud- och halscancer – Martin Beran (RPÄ) 

• Primärvård: Fullständigt öron-, näs- och halsundersökning skall kunna utföras av 
distriktsläkare. Remiss skickas till ÖNH-specialist vid misstanke på Huvudhals-cancer. 

• Länsdelssjukhus: Om ÖNH-specialist finns kan diagnostik och utredning i flertalet fall 
genomföras polikliniskt. Därefter remiss till terapikonferensen för beslut om behandling 

• Länssjukhus: Fullständig utredning och diagnostik skall kunna genomföras polikliniskt 
och inneliggande. Därefter remiss till terapikonferensen för beslut om behandling. 
Inneliggande vård efter behandling skall kunna erbjudas. Enklare palliativ behandling med 
cytostatika skall kunna ges. Uppföljning skall erbjudas enligt det regionala 
vårdprogrammet. 

• Regionsjukhus: Gör allt det som görs på länssjukhus. Ansvarar för terapikonferensen. 
Utför merparten av kirurgisk och onkologisk behandling. Undantag läppcancer i stadium 
I. Uppföljning av behandlade patienter enligt det regionala vårdprogrammet. 
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Sköldkörtelcancer – Svante Jansson (RPÄ) 

• Primärvård: Primär diagnos, uppföljande tyreoideasubstitutionsbehandling efter avslutade 
cancerkontroller. 

• Länsdelssjukhus: Primär diagnos, preoperativ utredning, kirurgi vid oklar tumör, 
uppföljande cancerkontroller enligt vårdprogram, deltagande vid regional MDT 
konferens. 

• Länssjukhus: Primär diagnos, preoperativ utredning, kirurgi vid oklar tumör och icke lågt 
differentierad eller avancerad papillär och follikulär tyreoideacancer, medverkan i regional 
MDT konferens, uppföljande cancerkontroller enligt vårdprogram. 

• Regionsjukhus: Primär diagnos, preoperativ utredning inkluderande nuklearmedicinsk- 
och biokemisk utredning inkluderande genetisk screening, all kirurgi vid tyreoidecancer, 
onkologisk behandling med isotopterapi och extern strålning samt i förekommande fall 
medicinsk onkologisk behandling, uppföljande cancerkontroller enligt vårdprogram. 
Ansvar för regional MDT konferensverksamhet.  

	  

Lungcancer – Jan Nyman/Bengt Bergman (RPÄ) 

• Primärvård: Viss diagnostik – lungröntgen och CT 
• Länsdelssjukhus: Viss diagnostik – lungröntgen och CT 
• Länssjukhus: Huvuddelen av diagnostik. Behandling av stadium IV, kemoterapi. 

Uppföljning. 
• Regionsjukhus: Diagnostik, specialdiagnostik. Kirurgi och strålbehandling. MDT. 

	  

Bröstcancer – Maria Edegran (RPÄ), Zakaria Einbeigi (RPÄ), Roger Olofsson 
(RPÄ) och Stig Holmberg (fd RPÄ) 

• Primärvård: Primär diagnos (antingen via primärvård, bröstenhet eller via mammografi 
screening). Omhändertagande av patienter i palliativt sjukdomsskede.  
 

• Länsdelssjukhus/Länssjukhus: Det finns 5 bröstenheter i västra sjukvårdsregionen, 
Uddevalla, KSS/Lidköping, Borås, Göteborg och Varberg. Alla kardessa erbjuder primär 
diagnostik, kirurgisk behandling, medicinsk onkologisk behandling och omhändertagande 
av patienter i palliativt sjukdomsskede. 
 

• Regionsjukhus: Primär diagnostik. Kirurgisk behandling inklusive rekonstruktionskirurgi. 
Medicinsk onkologisk behandling samt strålbehandling (en enhet på SU/S samt en enhet 
i Borås, båda enheterna tillhör dock JK). Omhändertagande av patienter i palliativt 
sjukdomsskede. 

 

Matstrupscancer – Ulrika Smedh (RPÄ) 

• Primärvård/öppen specialistvård: Primär diagnos. Omhändertagande av patienter i 
framförallt palliativt sjukdomsskede/ASIH . 

• Länsdelssjukhus: Primär diagnos. Utredning/stadieindelning. Omhändertagande av 
patienter under senare del av konvalescens. Omhändertagande av patienter i palliativt 
sjukdomsskede/ASIH. 
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• Länssjukhus: Primär diagnos. Utredning/stadieindelning. I vissa fall fullfölja medicinsk 
onkologisk behandling. Omhändertagande av patienter under senare del av konvalescens. 
Uppföljning. Omhändertagande av patienter i palliativt sjukdomsskede/ASIH. 

• Regionsjukhus (Har uppdrag på flera nivåer): Primär diagnos, utredning o stadieindelning, 
all kirurgisk, medicinsk-onkologisk och radioterapeutisk behandling. Som enda enhet-> 
endoskopisk behandling av tidig matstrupscancer (Endoskopisk Mucosa Resektion), 
Barrettscreening.  Uppföljning.  

	  

Magsäckscancer – Lars Erik Hansson (RPÄ) 

• Primärvård: Diagnostik av alarmsymtom för ventrikelcancer och remiss för gastroskopi. 
Palliation av patienter med avancerad ventrikelcancer. 

• Länsdelssjukhus: Diagnostik av ventrikelcancer med gastroskopi samt preoperativ 
metastasutredning med DT Buk-Thorax. Palliation av patienter med avancerad 
ventrikelcancer. 

• Länssjukhus: Diagnostik av ventrikelcancer med gastroskopi samt preoperativ 
metastasutredning med DT Buk-Thorax. Palliation av patienter med avancerad 
ventrikelcancer (t.ex. stentning ). Kurativt syftande operation av ventrikelcancer samt 
palliativa operationer. 

• Regionsjukhus: Diagnostik av ventrikelcancer med gastroskopi samt preoperativ 
metastasutredning med DT Buk-Thorax. Palliation av patienter med avancerad 
ventrikelcancer (t.ex. stentning ).Kurativt syftande operation av ventrikelcancer samt 
palliativa operationer. 

• I VG-region utförs endast kurativt (eller palliativt) syftande kirurgi av cardiacancer på SU. 

	  

Lever- och gallvägscancer – Magnus Rizell (RPÄ) 

• Primärvård: Surveillance vid leversjukdom (framförallt gastroenterologer). Detektion av  
medicinska leversjukdomar såsom infektiösa hepatiter och alkoholsjukdomar. Initiera 
utredning vid skälig misstanke om malignitet i lever/gallvägar, och remittera för 
radiologisk utredning. Beroende på organisation av palliativ vård, eventuellt vara en del av 
denna. 

• Länsdelssjukhus: Se ovan. Genomföra ultraljud, 4-fas CT undersökningar samt MR vid 
behov av utredningar. Kontaktsjuksköterskor som deltar i det regionala arbetet, och 
tillsammans med läkare svara för utredning, stöd och palliation. Kemoterapi ges för 
patienter med gallvägscancer i Lidköping, Kungälv och Varberg. 

• Länssjukhus: Här finns ju också infektionsläkare som likaledes genomför surveillance 
(förutom gastroenterologer). Väsentligen samma roll som länsdelssjukhus, men med 
tillägg att interventionella palliativa avlastningar med gallvägsstent via ERCP. För PTC 
sker detta vid NÄL och KSS. Kemoterapi ges i Uddevalla, KSS, Borås, Sahlgrenska.  

• Regionsjukhus: I tillägg till ovan: Regional MDT konferens. Kurativt syftande behandling 
(kirurgi, ablation eller transplantationer). Enligt nationellt VP skall patienter som kan vara 
aktuell för transplantation presenteras på MDT antingen i Huddinge eller på SU. 
Kemoterapi för gallvägscancer. Ansvar för medicinsk och interventionell behandling av 
primär levercancer (centraliserat beslut och behandling medför att SU tillsammans med 
Huddinge förnärvarande är de enda av oss kända ställen i landet där det bedrivs kliniska 
studier av läkemedelsbolag) 
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Bukspottkörtelcancer – Svein Olav Bratlie (RPÄ) 

• Primärvård: Primär diagnostik, behandling av eventuell diabetes efter operation, palliativ 
behandling 

• Länsdelssjukhus: Primär diagnostik och preoperativ utredning, palliativ behandling. 
Stentbehandling av ikterus. Adjuvant och palliativ cytostatikaterapi. Deltagande vid 
regional MDT-konferens. 

• Länssjukhus: Primär diagnostik och preoperativ utredning, palliativ behandling. 
Stentbehandling av ikterus. Palliativt syftande kirurgisk behandling. Adjuvant och palliativ 
cytostatikaterapi. Deltagande vid regional MDT-konferens. 

• Regionsjukhus:Primär diagnostik och preoperativ utredning, palliativ behandling. 
Stentbehandling av ikterus. Radikalt och palliativt syftande kirurgisk behandling. Adjuvant 
och palliativ cytostatikaterapi. Leda regional MDT-konferens. 

	  

Tjocktarmscancer – Andreas Pischel (screening) (RPÄ) 

• Primärvården: Identifiering av symtomatiska patienter med alarmsymtom (blod i 
avföringen, f- Hb, järnbristanemi och rektoskopi). Dessa patienter skall remitteras till 
koloskopi och inte till CT kolografi. 

• Läns och länsdelssjukhus: skall utföra koloskopi inom vårdgarantin och selektera 
patienten till primär operativ åtgärd eller endoskopiskt åtgärd.  

• Länssjukhusen kan åtgärda enklare polyper/ intramucosala cancer och precancerösa 
förändringar ( stora själkade polyper och flacka polyper upp till 2 cm som är tillgängliga 
för endoskopisk åtgärd) 

• Regionsjukhus skall ta hand om alla större flacka polyper/ intramucosala cancer och 
precancerösa förändringar där endoskopiskt resektioner är ett alternativ. 

	  

Tjocktarmscancer – Susanne Ottosson/Stefan Skullman (RPÄ) 

• Primärvård: Identifiering av symtomatiska patienter med alarmsymtom (blod i 
avföringen, f- Hb, järnbristanemi och fynd vid rektoskopi). Dessa patienter skall 
remitteras till koloskopi i första hand och inte till CT kolografi. 

• Länsdelssjukhus: diagnostik, preop.utredning, kirurgi T1-T3Nx, onkologisk behandling 
och uppföljning.  

• Vi tycker det är helt rätt att samtliga 7 sjukhus fortsätter med koloncancer så länge man 
har akutmottagning (Östra, NU-sjukvården, SÄS, Skövde, Lidköping, Kungälv och 
Alingsås). Den svåra akuta kirurgin är ofta kolorektal och man måste öva även dagtid på 
denna. 

• Länssjukhus: diagnostik, preop.utreding , kirurgi av T1-T3 Nx, onkologisk adjuvant beh, 
och uppföljning 

• Regionsjukhus: förutom samma som länssjukhusen ska speciell diagnostik och 
preop.utredning utföras (PET-CT), kirurgi vid avancerade tumörer (T4, levermetastas-
och lungmetastaskirurgi ) samt strålterapi.  

 

 



	  

	   7	  

Ändtarmscancer – Susanne Ottosson/Stefan Skullman (RPÄ) 

• Primärvård: Identifiering av symtomatiska patienter med alarmsymtom (blod i 
avföringen, f- Hb, järnbristanemi och fynd vid rektoskopi). Dessa patienter skall 
remitteras till koloskopi i första hand och inte till CT kolografi. Vid klar misstanke vid 
rektoskopi ska även remiss till kirurgkliniken skickas.  

• Länsdelssjukhus: diagnostik, preop.utredning, (kirurgi T1-T3Nx), onkologisk behandling 
och uppföljning. MEN små volymer! Dock två av tre länsdelssjukhus har fina resultat i 
kvalitetsregister. Vi anser att dessa tre länsdelssjukhus (Kungälv, Lidköping och Alingsås) 
inte ska operera rektalcancer i framtiden.  

• Länssjukhus: diagnostik, preop.utredning , kirurgi av T1-T3 Nx, onkologisk behandling, 
och uppföljning 

• Regionsjukhus: förutom samma som länssjukhusen ska speciell diagnostik och 
preop.utredning utföras (PET-CT), kirurgi vid avancerade tumörer (T4, levermetastas-
och lungmetastaskirurgi ) samt strålterapi.  

	  

Äggstockscancer/Ovarialcancer – Pernilla Dahm Kähler (RPÄ) 

• Primärvård: Tidig diagnostik och remittering till gynekolog vid minsta misstanke på 
ovarialcancer. Gynekologisk Öppenvård: Första gynekologisk undersökning och 
bedömning vid misstanke ovarialcancer. Genomför gynekologiska undersökningar vid 
uppföljning av gynekologisk cancer enligt . 

• Länsdelssjukhus: Första och/eller vidare gynekologisk undersökning och bedömning vid 
misstanke ovarialcancer såsom blodprovstagning och remittering för CT buk. Genomför 
gynekologiska undersökningar vid uppföljning av gynekologisk cancer enligt 
vårdprogram. Palliativ vård 

• Länssjukhus: Vidare utredning av misstänkt ovarialcancer. Bedömning av misstänkt eller 
konstaterad ovarialcancer huruvida patienten är lämplig för extensiv kirurgi vid . 
Remittering till regionsjukhus för handhavande av patienter på multidisciplinär konferens 
(MDK). Utförande av primärkirurgi av selekterade fall enligt vårdprogram 
Kemoterapibehandling enligt gynonkologisk behandlingsplan från regionsjukhus. 
Remittering av recidiv till regionsjukhus. Remittering till regionsjukhus för 
ställningstagande till palliativ kirurgi. Palliativ vård. 

• Regionsjukhus:Utredning och diagnostik av misstänkt eller konstaterad ovarialcancer. 
Regelbundna multidisciplinära konferenser (MDK). Regelbundna 
patologdemonstrationsronder. Primärkirurgi vid all typ av ovarialcancer inklusive extensiv 
kirurgi vid avancerad ovarialcancer. Upprättande av gynonkologiska behandlingsplaner på 
alla ovarialcancer patienter i regionen. Kemoterapibehandling vid primärinsjuknande, 
recidiv och i palliativt skede. Recidiv och palliativ kirurgi. Palliativ vård. Ansvar för 
fortbildning av regionens läkare och annan vårdpersonal samt forskning och utveckling. 
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Livmoderkroppscancer – Janusz Marcickiewicz (RPÄ) 

Stadium I -II 

• Primärvård – första kontakt och diagnos/provtagning samt uppföljning efter avslutat 
behandling 

• Länsdelssjukhus - första kontakt och diagnos/provtagning samt uppföljning efter avslutat 
behandling plus eventuellt kirurgisk behandling av låg riskgrupp beroende på antalet fall 
årligen och kirurgisk kompetens.  Kemoterapi och uppföljning därefter 

• Länssjukhus – kirurgisk behandling av låg riskgrupp i stadium I, kemoterapi och 
uppföljning 

• Regionsjukhus –kirurgisk behandling av hög riskgrupp i stadium I samt alla misstänkta 
stadium II  - plus radioterapi och kemoterapi 

Stadium III – IV 

Individualiserad behandling efter MDK, oftast delvis på region- delvis på länssjukhus 

	  

Cervixcancerprevention – Björn Strander (RPÄ) 

• Primärvård/Närhälsan: Kallelser, provtagning vid 66 barnmorskemottagningar för primär 
screening och specifikt screeningprogram för tidigare dysplasibehandlade. Vaccinationer 
mot HPV av flickor födda efter 1/1 1993, men utanför skolvaccinationsprogrammet 
(catch up), sker inom primärvården (vårvalet). 

• Sjukhusen: Laboratorierdiagnostik cytologi, patologi, virologi (HPV) 
• Kvinnosjukvård: (I delar av regionen sjukhusbaserad öppenvård, i övriga delar, främst 

Göteborgsområdet, specificerade öppenvårdsmottagningar i offentlig och privat regi) 
Utredning av kvinnor med atypiska cellprov, behandling av dysplasi. Korttids 
postoperativ uppföljning. 

• Primärkommuner: Ansvarar för vaccination inom ramen för barn- och 
skolvaccinationsprogrammet 

	  

Livmoderhalscancer (vaginalcancer) – Pär Hellberg (RPÄ) 

• Primärvård : Cellprov. Gynekologisk Specialist. Biopsi. Utredning inför behandling DT 
buk thorax. Kontroller efter cancer behandling 

• Länsdelssjukhus Gynekolog kan driva diagnostik biopsi men även konisering. Utredning 
inför behandling. Kontroller efter cancer behandling. 

• Länssjukhus Diagnostik. Operation konisering och i tidiga fall (1A1) även behandling dvs. 
hysterektomi (ibland räcker konisering). Uppföljning av behandlade patienter. 

• Regionsjukhus Diagnostik. Alla fall över 1A1 dvs. infiltration mer än 3 mm behandlas på 
Sahlgrenska. Operation radikal hysterektomi och lymfkörtelutrymning om tumören är 
upp till 4 cm och primär strålbehandling på Jubileumskliniken om tumören är mer än 4 
cm. 
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Vulvacancer – Pernilla Dahm Kähler ÖL SU/Sahlgrenska 

• Primärvård : Gynekologisk Specialist. Biopsi och remiss till regionsjukhus för fortsatt 
utredning om cancer verifieras. Kontroller efter cancer behandling 

• Länsdelsjukhus: Gynekologisk Specialist. Biopsi och remiss till regionsjukhus för fortsatt 
utredning om cancer verifieras. Kontroller efter cancer behandling 

• Länssjukhus: Gynekolog kan driva diagnostik biopsi men i stort sett ingen kirurgisk 
primärbehandling. Utföra utredning inför kirurgisk behandling med CT buk/thorax och 
enstaka fall MR lilla bäckenet. Kontroller efter cancer behandling. 

• Regionsjukhus: Gynekologisk tumörkirurg kan utföra diagnostik enligt ovan och bör 
utföra primäroperation av vulvacancer  med vulvektomi/utvidgade tumöranpassade 
vulvaresektion i kombination med inguinal lymfkörtelutrymning med eller utan sentinel 
node teknik. Efterföljande adjuvant radio-kemoterapi. Recidiv och palliativ kirurgi och 
medicinsk onkologisk behandling som är individualiserad efter MDK Gyn. Uppföljning 
av behandlade vulvacancerpatienter. 

	  

Njurcancer – Sven Lundstam (RPÄ) 

• Primärvård Viss diagnostik 
• Länsdelssjukhus Diagnostik, kirurgi, uppföljning. Enligt vårdprogramförslag bör kirurgi ej 

utföras på dessa enheter 
• Länssjukhus Diagnostik , kirurgi, uppföljning. Onkologisk behandling i Borås 
• Regionsjukhus Diagnostik, kirurgi , högspecialiserad kirurgi från regionen och från andra 

regioner. Radiologiska behandlingar såsom radiofrekvensbehandling och selektiva 
artäremboliseringar. Onkologisk behandling. MDK. Ökad nivåstruktur av kirurgin skulle 
möjliggöra utveckling mot mer njursparande kirurgi och robotassisterad laparoskopisk 
kirurgi. 

	  

Urinblåsecancer – Sten Holmäng(RPÄ) 

• Primärvård: Skall kunna beställa CT urografi och remittera patienten till urolog vid 
makrohematuri. 

• Länsdelssjukhus: Skall kunna utreda makrohematuri, utföra cystoskopi och en 
diagnostisk/terapeutisk TUR. Ge intravesikal behandling. Uppföljning. Palliativ vård. 

• Länssjukhus: Som länsdelssjukhus. Dessutom stå för MDT och ev. Onkologkonsult och i 
vissa fall systemisk kemoterapi samt strålbehandling (det senare gäller Borås) 

• Regionsjukhus: Som länssjukhus + utföra VG regionens cystektomier from 2013-10-01 

	  

Prostatacancer – Jan-Erik Damber (RPÄ) 

• Primärvård – Primär bedömning av PSA-prov och ställningstagande till remiss till urolog 
för biopsi. Uppföljning av kurativt behandlade patienter som varit stabila under 5 år eller 
längre. Kontroll av patienter med stabil remission under hormonell behandling 

• Länsdelssjukhus- Primär utredning av patienter med förhöjt PSA prov eller där misstanke 
på prostatacancer föreligger. Stadieindelning och riskevaluering av sjukdomen. Följa 
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patienter som handläggs med aktiv monitorering eller primär hormonbehandling. 
Uppföljning av patienter som genomgått kurativ behandling. Palliativ vård. 

• Länssjukhus-Primär kurativ behandling, hormonell behandling, handläggning av recidiv 
efter kurativ behandling. Primär handläggning av avancerad prostatacancer, återfall efter 
kurativ behandling, Kastrationsresistent prostatacancer genom multidisciplinära 
terapikonferenser varvid onkologisk behandling med strålning och cytostatika kan bli 
aktuell. 

• Regionsjukhus-Primär kurativ behandling, hormonell behandling, handläggning av recidiv 
efter kurativ behandling. Primär handläggning av avancerad prostatacancer, återfall efter 
kurativ behandling, Kastrationsresistent prostatacancer genom multidisciplinära 
terapikonferenser varvid onkologisk behandling med strålning och cytostatika kan bli 
aktuell. 

• Rekrytering av patienter till kliniska studier. 

	  

Testikelcancer – Göran Holmberg ÖL SU/Sahlgrenska  

• Primärvård – Primär diagnos och remiss till urologklinik 
• Länsdelssjukhus – Orkidektomi om urolog finns. Remiss till Onkologkliniken SU 
• Länssjukhus - Orkidektomi . Remiss till Onkologkliniken SU 
• Regionsjukhus – Onkologisk behandling. Retroperitoneal körtelutrymning efter 

cytostatikabehandling.  

	  

Peniscancer – Svante Bergdahl ÖL SU/Sahlgrenska  

• Primärvård- Vid klinisk misstanke alltid remiss till urologklinik 
• Länsdelssjukhus - Remiss till Urologkliniken SU vid klara fall och initiering av preoperativ 

utredning med ultraljud och datortomografi. I oklara fall histologisk diagnostik. 
• Länssjukhus - Remiss till Urologkliniken SU vid klara fall och initiering av preoperativ 

utredning med ultraljud och datortomografi. I oklara fall histologis diagnostik. 
• Regionsjukhus - Kirurgisk behandling på Urologkliniken SU, Onkologisk behandling på 

Onkologen SU 
	  

Lymfom – Herman Nilsson-Ehle (RPÄ) 

• Primärvård : upptäcka misstänkta fall, ingen diagnostik. Fortsatta kontroller 5år efter 
avslutad behandling av botbara lymfom som inte har recidiverat. Kontroller av enstaka 
fr.a. äldre med mycket lågmaligna lymfom.   

• Länsdelssjukhus: Primär diagnostik i samarbete med kirurgisk enhet och patolog-lab för 
vävnadsprover, samt med lab + röntgen för stadieindelning och prognostisering. 
Behandling med standardkurer som inte behöver monitoreras, fr.a. behandling som går 
att ge polikliniskt. Kontroller efter avslutad behandling, där dock allogentransplanterade  
patienter (även) har kvar kontakten med Sahlgrenska.  Övrig vård: Oplanerad vård p g a 
blödning/hemolys eller febril neutropeni. Palliativ vård i samarbete med hospice/ASIH el 
motsv. 

• Länssjukhus: Som länsdelssjukhus men kan ge tekniskt mer komplicerad behandling med 
dygnet-runt-vätskescheman, monitorering av läkemedelskoncentrationer. Tillgång till 
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medicinsk intensivvård. Strålbehandling kan ges i Borås. Kontroller se länsdelssjukhus. 
Övrig vård: se länsdelssjukhus. 

• Regionsjukhus: All diagnostik inkl PET. All hematologisk sjukvård inkl tekniskt 
komplicerad cytostatika, strålbehandling, antikroppar (även isotopbestyckade), autolog 
och allogen stamcellstransplantation. Regionansvar för diagnostik och behandling av 
CNS-lymfom samt i praktiken ovanliga och svåra fall av maligna lymfom. Tillgång till 
mycket kvalificerad intensivvård.  Övrig vård: se länsdelssjukhus. 

	  

Kronisk lymfatisk leukemi – Herman Nilsson-Ehle (RPÄ) 

• Primärvård: diagnostik av tidiga och asymtomatiska fall fr.a. äldre patienter. Kontroller av 
vissa fall efter avslutad behandling, i stabil kronisk fas. Ingen medicinsk behandling mot 
KLL. 

• Länsdelssjukhus: se lymfom 
• Länssjukhus: se lymfom 
• Regionsjukhus: se lymfom 

	  

Leukemi – Hege Garelius (RPÄ) 

• Primärvård: Anemiutredning. Remittera  patienter som faller utanför normal värden för 
Hb, LPK och TPK och där man inte kan förklara detta med en infektion, eller en akutfas 
reaktion. 

• Länsdelssjukhus: Identifiera en patient med akut leukemi, starta initial behandling och 
skicka vidare till Läns-/regionsjukhus.  Typ: Kungälv, Lidköping, Kungsbacka och Östra. 
Östra kan efter diskussion med Sahlgrenska behandla äldre personer med akut leukemi. 
Varberg har avtal med Halmstad om at akuta leukemier skall behandlas där. 
Myeloproliferativa sjukdomar (MPN) kan behandlas på länsdelsnivå, med undantag av 
yngre patienter med myelofibros där allogen stamcellstransplantation (SCT)kan komma 
ifråga. Kronisk myeloisk leukemi (KML) och myelodysplasi (MDS) kan behandlas på 
länsdelssjukhus, men kontakta regionsjukhus för second opinion vid behov, och där det 
kan bli aktuellt med allogen SCT. 

• Länssjukhus: Borås, Uddevalla, KSS, Halmstad kan behandla akut myeloisk leukemi i alla 
åldrar. Yngre patienter med AML där situationen kräver mer än normalt av vård bör 
diskuteras med Sahlgrenska.  Myeloproliferativa sjukdomar (MPN) kan behandlas på 
länssjukhus, med undantag av yngre patienter med myelofibros där allogen SCT kan vara 
aktuellt. Kronisk myeloisk leukemi (KML) och myelodysplasi (MDS) kan behandlas på 
länssjukhus. Akut promyelocytleukemi (APL) kräver omedelbar behandling med A-
vitamin (Vesanoid®), som det förväntas att man har tillgängligt. Yngre patienter med 
APL kanske bör behandlas på ett regionsjukhus. Akut lymfatisk leukemi (ALL) hos 
patienter 18-45 år som skall ingå i NOPHO-protokollet (Ph-neg) skall behandlas på 
Sahlgrenska. Övriga patienter kan behandlas på läns- och regionsjukhus. 

• Regionsjukhus: Utför allogena stamcellstransplantationer (SCT), tar hand om krävande 
fall och second opinion instans till övriga sjukhus. Har huvudansvar för behandling av 
AML inkl APL i regionen. Alla patienter där det kan bli aktuellt med allogen 
stamcellstransplantation, skall tidig i förloppet remitteras till BMT med en förfrågan om 
vidare vård. Sahlgrenska har huvudansvar för yngre ALL-patienter (<45 år) som är Ph-
neg. Ph-positiva ALL skall värderas med tanke på stamcellstransplantation i 1 a 
remission, och skall remitteras med en förfrågan till BMT. MDS behandlas på 
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Sahlgrenska, i nära samarbete med BMT. Patienter med MPN och KML behandlas på 
Sahlgrenska. Alla patienter som är aktuella för Allogen SCT med dessa diagnoser skall 
bedömas av BMT-teamet på Sahlgrenska. 

	  

Myelom – Cecilie Blimark (RPÄ) 

• Primärvård  : Symtomatisk utredning/remittering till hematolog. Uppföljning av alla 
stabila MGUS < 15g/l utan riskfaktorer för transformation. Palliativ vård på vissa 
patienter i smb med hemsjukvård. 

• Länsdelssjukhus:  Diagnostik av myelom. Peroral sluten och öppenvårds behandling av 
MM ej aktuella för högdosbehandling, dvs. i princip bara pat >65 år. All palliativ vård. 

• Länssjukhus : All diagnostik och behandling av MM patienter utom inneliggande vård 
efter högdosbehandling  med stamcellstöd och aferes av stamceller. All palliativ vård. 

• Regionsjukhus: All diagnostik och behandling inkl aferes av stamceller och autolog och 
allogen stamcellstransplantation. All palliativ vård. 

	  

Skelett/Mjukdelssarkom – Sigvard Eriksson 

Skelett-och mjukdelssarkom är mycket ovanliga tumörformer, vilket lett till en nationellmedveten 
centralisering kring fyra större regioner, Stockholm, Göteborg, Umeå,och Lund. Då diagnostik, 
behandling och uppföljning är multidiciplinärt krävande inom cytologi, patologi, radiologi, 
onkologi, barnonkologi ,samt ortopedisk kirurgi,har resurser samlats på ovan sagda 
universitetssjukhus. 

För att däremot tidigt fånga upp och identifiera potentiella sarkom bland den mängd benigna 
muskuloskelettala förändringar som förekommer, krävs ett gediget nät av kliniker enligt följande; 

	  

• Primärvård: Uppmärksamhet på resistenser, i vissa fall asymmetrier i rörelseapparatens 
mjukdelar som tecken på mjukdelssarkom och ge akt på smärta från skelett. Liberal med 
röntgen/CT vid skelettutredningar SAMT MRT vid kartläggning av mjukdelstumörer. 
Bedriva differentialdiagnostisk utredning kring andra maligna SJUKDOMAR och 
infektioner med laboratorieprover såsom SR,CRP,LPK,diff,urinelfores,PSA. 
Ultraljudsundersökning har liten eller ingen plats i den inledande utredningen.  

• Länsdelssjukhus: Uppmärksamhet på resistenser,asymmetrier i rörelseapparatens 
mjukdelar som tecken på mjukdelssarkom och ge akt på smärta från skelettet. Liberal 
med röntgen/CT vid skelettutredningar SAMT MRT vid kartläggning av 
mjukdelstumörer. Bedriva differentialdiagnostisk utredning kring andra maligniteter och 
infektioner med laboratorieprover såsom SR,CRP,LPK,diff,urinelfores,PSA. 
Ultraljudsundersökning har liten eller ingen plats i den inledande utredningen. 

• Länssjukhus: Utgör egentligen i detta sammanhang ingen ytterligare tillägg när det gäller 
sarkomens grundläggande utredning, utan står i förekommande fall för en 
differentialdiagnostisk undersökning eller metod som inte finns på tidigare 
sjukvårdshierarkiska nivåer,för att skilja mellan sarkom och cancer,lymfom,myelom eller 
infektioner;scintigrafi,crista-/sternumpunktioner,ultraljudsledda biopsier av djupt belägna 
förändringar. 
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• Regionssjukhus /Universitetssjukhus: Bedriva mottagningsverksamhet med kort 
handläggningstid av sarkomsuspekta skelett-och mjukdelsförändringar uppfångade inom 
primärvårds-,länsdelssjukhus- och länssjukhusnivå. Bedriva diagnostisk utredning i form 
av cytologisk punktion och biopsier, såväl CT-som ultraljudsledda, samt utföra 
borrbiopsier i genomlysning från skelett. I multidiciplinär form bedriva radiologi-och 
patologikonferencer gällande frågor av konsultativ karaktär från regionen och för den 
grupp av patienter som diagnostiserats med muskuloskelettalt sarkom. Planera och utföra 
kirurgisk behandling, såväl som onkologisk behandling med cellgifter och strålning, samt 
under strukturerad,och för samtliga universitetssjukhus likartad uppföljningrutin,följa 
dessa patienter kliniskt och radiologiskt med avseende på eventuella lokalrecidiv eller 
metastaser. 

	  

Endokrina buktumörer och buksarkom – Bo Wängberg (RPÄ) 

• Primärvård: Uppmärksamhet på symptom talande för diagnoserna. Biokemisk screening 
och basal radiologi. 

• Länsdelssjukhus: Uppmärksamhet på symptom talande för diagnoserna. Biokemisk 
screening och basal radiologi. 

• Länssjukhus: Kompletterande biokemisk utredning av hormonproducerande tumörer. 
Radiologisk och endoskopisk utredning. Biopsitagning och vissa nuklearmedicinska 
undersökningar efter samråd med regionsjukhus. Akuta avlastande radiologiska eller 
kirurgiska interventioner vid behov. Förbehandling inför definitiv terapi i samråd med 
regionsjukhus. 

• Uppföljning och kronisk medicinering efter genomgången tumörterapi. 
• Regionsjukhus: Detaljerad biokemisk, radiologisk, endoskopisk och nuklearmedicinsk 

diagnostik inför behandling. Genomgång av utredningsfynd på MDT-konferens och, i 
vissa fall, förbehandling inför definitiv terapi. Behandling med kirurgiska och onkologiska 
metoder liksom isotopterapi och interventionell radiologi. Terapin innebär ofta en 
multimodal kombination beroende på tumörens histologi, biokemiska egenskaper och 
lokalisering. Planering vid MDT-konferens av uppföljning och eventuell kompletterande 
behandling baserad på definitiv histologisk diagnos och primärt behandlingsresultat. 

Uppföljning och kompletterande behandling på kirurgisk eller onkologisk klinik av vissa 
patienter, för övriga samarbete med länssjukhus kring uppföljning och kronisk 
medicinering. 

	  

	  



regionalt cancercentrum förbättrar regionens cancervård tillsammans med och för alla berörda;  
patienter, närstående och vårdgivare. tillsammans för patienten, hela vägen genom cancervården.
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