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Regionkontoret Hälso- och sjukvård 

 

 

Nationell nivåstrukturering av sju åtgärder inom 

cancerområdet  

  

Sammanfattning  

Remissen omfattar följande områden:  

 Analcancer  

 Vulvacancer  

 Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC)  

 Isolerad hyperterm perfusion  

 Muskulo-skelettala sarkom  

 Buksarkom  

 Kurativt syftande kirurgi vid matstrups- och övre magmunscancer  

 

Region Halland stödjer de beskrivna förslagen avseende antal nationella 

vårdenheter. 

Region Halland har inget intresse att åta sig nationellt vårdansvar. 

Viktigt att inte alltid nationellt vårdenhetsansvar kopplas till Universitetssjukhus. 

Om så är fallet bör möjligheten för att ett regionalt vårdenhetsansvar från 

Universitetssjukhuset utföras på region/länssjukhus. 

 

Patienterna inom de olika åtgärderna har strukturerade remitteringsvägar till 

Västra Götalandsregionen och Region Skåne. 

 

Region Halland har inga specifika önskemål om vilka vårdgivare som bör ha 

nationellt vårdansvar. 

Inga nytillkomna konsekvenser för Hallands sjukhus då Region Halland har tydligt 

upparbetade processer med syd och väst. 

Konsekvenserna för Region Halland ur ett befolkningsperspektiv, om 

vårduppdraget läggs inom en annan region än södra och västra regionen, är att en 

kontaktsjuksköterska och en individuell vårdplan erbjuds, tydlig logistik och 

boende för anhöriga. 

När det gäller ev. komplikationer av ovanstående åtgärder finns det idag tydliga 

patientprocesser med Västra Götaland och Region Skåne.  
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Bakgrund 
 

Utvecklingen inom cancervården präglas av en uttalad kunskapsutveckling. 

Introduktion av nya komplexa teknologier för diagnostik och behandling ställer krav 

på samverkan i team med företrädare för flera specialiteter. Etablering av sådana 

behandlingsteam är en stor investering som bör vara tillgänglig för ett så stort 

patientunderlag som möjligt. Den vidare utvecklingen av vården förutsätter 

fortlöpande utbildning av behandlingsteamen och en stark klinisk forskning. Detta 

gynnas av en vårdstruktur som innebär att färre vårdgivare utför denna vård åt fler 

patienter. Flera studier har också visat ett samband mellan volym och kvalitet. En 

annan tydlig utveckling är patienternas ökande krav på delaktighet. 
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