
2. Remissvar rörande nationell nivåstrukturering vulvacancer 
 
1. Stödjer ni det ovan beskrivna förslaget avseende antal nationella vårdenheter? 
Om ni ej stödjer förslaget, motivera svaret. 
 
JA 
 
2. Har någon av sjukvårdshuvudmännen i regionen intresse att åta sig ett nationellt 
vårdansvar inom området? Om så är fallet, avser sjukvårdsregionens ingående 
landsting att remittera patienter till aktuell vårdenhet? 
 
JA 
 
Inom regionen Stockholm-Gotland är redan behandlingen av vulvacancer 
centraliserad till Karolinska Universitetssjukhuset  
 
3. Om ni inte avser att åta er ett nationellt vårdansvar inom er region, och har 
specifika önskemål om vilka vårdgivare som bör ha ett sådant ansvar, ange dessa och 
motivera svaret. 
 
Ej applicerbart 
 
4. Om ni vill ta ett nationellt vårdansvar ska ansökan enligt bilagd mall inlämnas 
samtidigt med remissvaret, bilaga 2. En ansökan krävs för varje område med 
undantag för sarkom där ansökan kan omfatta bägge grupperna eller endera. Det 
behöver tydligt formuleras i ansökan om ansökan avser båda grupperna eller enbart 
en grupp. 
 
Bifogas 
 
5. Vilka konsekvenser blir det för huvudmännens vårdverksamheter i 
sjukvårdsregionen om det nationella vårduppdraget läggs inom en annan 
sjukvårdsregion? 
 
Betydande svårigheter för den aktuella patientgruppen: 

 Det finns idag en mycket välfungerande verksamhet med tydlig 
subspecialisering inom vulvacancer. En nedläggning av verksamheten skulle 
starkt påverka verksamheten inom såväl kirurgi som onkologi.  

 Möjligheten att erbjuda behandling inom närbesläktade områden (t.ex. 
exentrationskirurgi, behandling av cervix- och vaginalcancer) skulle påverkas 
negativt. 

 Möjligheten att utveckla stark forskning inom området skulle starkt begränsas 
 
6. Hur avser ni att hålla ihop patientens vårdprocess om ni har det nationella 
vårdansvaret? Och hur avser ni att hålla ihop processen om ni inte har det ansvaret i 
er region? 



Se bilaga. 
 
Vid uteblivet ansvar får denna fråga diskuteras inom verksamheterna. 
 
7. Vilka praktiska konsekvenser för patienter och närstående ser ni av en nationell 
koncentration av den aktuella vårdinsatsen? 
 
Det avgörande värdet för en nationell nivåstrukturering är kvaliteten på den vård 
som erbjudas. Vi är övertygade om att en nationell nivåstrukturering kommer att leda 
till tydliga förbättringar av vården för denna patientgrupp. Det finns givetvis vissa 
farhågor beträffande geografi och remissvägar men ett förbättrat omhändertagande 
av patienterna torde överväga eventuella nackdelar. 
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