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Genomfö randeplan av beslut om 
regional nivå strukturering inom 
cancervården 

Bakgrund 
Den 29 september 2015 beslutade Samverkansnämnden om att ställa sig bakom framtaget förslag till 

nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer samt att rekommendera sjukvårdsregionens 

landsting och regioner att besluta och implementera förslaget. September 2017 uppdrog 

samverkansnämnden till RCC styrgrupp att ta fram en genomförandeplan. Nedanstående underlag ger en 

överblick dels över rekommendationer från RCC i samverkan om regional nivåstrukturering (”ett sjukhus 

per sjukvårdsregion”) förknippat med ingrepp /behandling av olika tillstånd där nationell nivåstrukturering 

har beslutats för svåra och ovanliga fall, dels (höger ruta) över de beslut som inom sjukvårdsregionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt status 
RCC styrgrupp har gjort en inventering via RCC styrgruppens medlemmar under oktober 2017 om 

aktuellt läge för genomförande utifrån de beslut som finns gällande regional nivåstrukturering. 

Sammanfattningsvis är nationell nivåstrukturering av vissa avancerade ingrepp/diagnoser 

genomförda enligt beslut. När det gäller regional nivåstrukturering till ”ett sjukhus per region ses 

progress i genomförandet. Samarbeten är inledda mellan landstingen/regionerna och avtal finns 

mellan UAS och ÖSU inom övre GI och gynekologisk cancer. Konsensus finns i styrgrupp och flera 
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aktuella vårdprocessgrupper, om att de två universitetssjukhusen kan fungera som ”ett sjukhus per 

region” när vissa kriterier är uppfyllda, som gemensam MDK, avtal mm. 

För övre GI-cancer innebär avtalet mellan Region Uppsala, Region Örebro län att Akademiska 

sjukhuset har huvudansvaret för kurativ kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer. Enligt 

överenskommelsen ska en del av denna kirurgi utföras vid USÖ. Samma ansvarsfördelning gäller för 

lever- och gallvägscancer medan ansvaret för kurativt syftande kirurgi vid bukspottkörtelcancer har 

fördelats mellan Uppsala och Karlstad. Gemensam sjukvårdsregional MDK för beslut kring diagnostik, 

behandling och fördelning av patienter med övre GI-cancer har startats. 

När det gäller det tidigare beslutet om regional nivåstrukturering inom gynekologisk och urologisk 

cancer (Samverkansnämnden 2015-09-29) har de båda områdena kommit olika långt. 

Inom gynekologisk cancer finns avtal mellan universitetssjukhusen och till stor del är en regional 

nivåstrukturering genomförd med bland annat gemensamma MDK två gånger per vecka för hela 

sjukvårdsregionen. Värmland har hittills valt att avvakta med att remittera livmoderkropps- och 

livmoderhalscancer för kirurgi och i Västmanland samt Sörmland remitterar man företrädesvis 

kvinnor med gynekologisk cancer till Linköping för högspecialiserad vård. 

När det gäller nivåstrukturering inom urologiområdet har stora delar av föreslagen arbetsfördelning 

och nivåstrukturering inte genomförts. I Värmland saknas nivåstruktureringsbeslut gällande 

njurvävnadsbevarande operationer. Mellan Sörmland och Västmanland har en överenskommelse 

träffats rörande njurcancer i linje med gällande beslut, remittering av patienter har ännu inte 

kommit igång. 

För prostatacancer och njurcancer har ännu inte beslutet om samverkan mellan Värmland och 

Örebro kommit till stånd. Gävleborg har genomfört beslutet att remittera män med behov av 

prostatektomi men de går bara delvis till Dalarna på grund av kapacitetsbrist, de skickas fram för allt 

till Uppsala och Stockholm. Cystektomi vid urinblåsecancer har sedan 2016 nivåstrukturerats enligt sjukvårdsregionalt beslut och 

utförs sedan dess uteslutande i Örebro och Uppsala. 

Aktivitetsplan genomförande 
 Vad Hur Vem/vilka När Ansvarig 

1. 
 

Kommunikation 
 

Informations-material tas 
fram 

 

 
Dialogmöten 

 

RCC styrgrupp - 
kommunikationsresurs i 
respektive landsting/region 

 

Inom varje landsting/region med 
företrädare för cancerråden samt 
beslutsfattare. 

 

VT -18 
 

 

 
HT-18 

 

Mats Lambe, Anette 
Wigertz 

 

 
Johan Ahlgren, Pia 
Jestin, Helena Björkman 
samt resp. RCC 
styrgrupps repr. 

 

2. 
 

Fördelning av 
patienter utifrån 
fattade beslut 

 

Avtal skrivs där det saknas 
 

 
Regions-övergripande MDK 
för de aktuella diagnoserna 

 

Via RCC styrgrupp och relevanta 
beslutsfattare inom respektive 
lt/reg. 

 

RCC styrgrupp 
Ordförande i cancerråden 

2018 
 

RCC styrgrupps repr. 
 

3. 
 

Fullständig 
registrering inom 
rimlig tid av 
relevanta data i 

Information om 
täckningsgrad 

 
Dialogmöten inom aktuella 

Verksamhetschefer och 
vårdprocess-grupper 

 
HSD nätverket 

Kontin- 
uerligt 

 

RCC Registerenhet 
 

 
Johan Ahlgren, Pia 
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Uppföljning 
En faktor som försvårar uppföljningen av genomförande är bristande täckningsgrad i 

kvalitetsregistren. Ytterliggare en försvårande omständighet för uppföljning är att besluten inte är 

formulerade utifrån uppföljningsbara mått i kvalitetsregistren, t.ex. om MDK är på lokal eller regional 

nivå kan inte urskiljas. 

RCC har sedan 2015 i uppdrag att rapportera uppföljning av beslut till Samverkansnämnden. Av 

praktiska skäl kan helår sammanställas först under början av andra halvåret efter, och därför skulle 

septembermötet föreslås som tidpunkt för uppföljning. En målsättning är att ta fram 

kvalitetsparametrar att följa på sjukvårdsregional nivå, inte uteslutande kvantitativa data över antal 

ingrepp per klinik/län som nuläget. 

 kvalitetsregister 
 

grupperingar 
 

Vårdprocessgrupperna 
 

 Jestin, Helena Björkman 
 

4. 
 

Kvalitetsupp- 
följning 

 

Ta fram mått för varje 
diagnos 

 

Dialog om vilka mått: VPG och 
RCC 

 

2018 
 

Pia Jestin 
 

 


