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Samfällt svar från Södra Sjukvårdsregionen på remissen  

”Nationell nivåstrukturering av isolerad hyperterm perfusion”.  

 

1. Stödjer ni det ovan beskrivna förslaget avseende antal nationella vårdenheter? 

 

Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Landstinget Blekinge ställer 

sig bakom remissens förslag att isolerad hyperterm perfusion nationellt 

nivåstruktureras till en nationell vårdenhet.  

 

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? 

 

Nej, det finns sedan nästan 20 år ett välfungerande samarbete med Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset dit patienter aktuella för denna speciella behandling remitteras.  

 

3-4. 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. Om ni vill ta ett nationellt vårdansvar ska ansökan enligt bilagd mall 

inlämnas samtidigt med remissvaret.  

 

Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Landstinget Blekinge avser sända 

patienter aktuella för extremitetsbevarande hyperterm perfusion till Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset.  

 

5. Vilka konsekvenser blir det för huvudmännens vårdverksamheter i 

sjukvårdsregionen om det nationella vårduppdraget läggs inom en annan 

sjukvårdsregion? 

 

Inga konsekvenser då det finns en etablerad struktur för samarbete och verksamheten i 

Göteborg uppfattas vara välfungerande.  

 

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? 

 

Ej relevant. Interaktionen med Göteborg är ur Södra Sjukvårdsregionens perspektiv 

välfungerande. 

 

 

 



  www.cancercentrum.se/syd 

 

 

 

7. Vilka praktiska konsekvenser för patienter och närstående ser ni av en nationell 

koncentration av den aktuella vårdinsatsen? 

 

Denna högspecialiserade verksamhet skall för bästa resultat och resursutnyttjande utföras på 

en nationell vårdenhet. Detta är sett ur patientens perspektiv centralt för utfallet. 

Behandlingen del i en tumörsjukdomsprocess är ytterst begränsad i tiden. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis stöder RCC Syds ingående landsting och regioner remissen avseende en 

nationell vårdenhet för isolerad hyperterm perfusion och kommer ansluta sig till en nationell 

MDK. Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Landstinget Blekinge – 

ansöker inom om att etablera den aktuella behandlingen i nuläget.  
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