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§119
Yttrande över nationell och regional nivåstrukturering av
sex behandlingsinsatser inom cancervården
LS 2016-0214
Ärendebeskrivning
Stockholms läns landsting har inbjudits av Regionala cancercentrum i
samverkan att lämna svar på en remiss om en nationell och regional
nivåstrukturering av sex behandlingsinsatser inom cancervården.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 maj 2016
Förslag till yttrande
Remiss avseende nationell nivåstrukturering av sex åtgärder inom
cancervården exklusive bilagor
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 11 maj 2016 (bilaga).
Följ ande yrkanden framförs:
Bifall från ordföranden Torbjörn Rosdahl (M) till landstingsrådsberedningens förslag.
Återremiss från Håkan Jörnehed (V) enligt Vänsterpartiets förslag. Om
återremissyrkandet avslås deltar inte Håkan Jörnehed (V) i beslutet.
Proposition
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och
finner att landstingsstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter
frågar ordföranden om landstingsstyrelsen bifaller ordförandens yrkande.
Landstingsstyrelsen bifaller ordförandens yrkande. Håkan Jörnehed (V)
deltar inte i beslutet.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till Regionala cancercentrum i samverkan i enlighet med
landstingsdirektörens förslag till yttrande
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att uppdra åt landstingsdirektören att senast den i juni 2016 för Karolinska
Universitetssjukhuset ansöka om uppdrag som nationellt centrum för
kirurgisk behandling av perihilära gallvägstumörer, kurativt syftande
kirurgi vid lokalt avancerad bukspottkörtelcancer samt retroperitoneal
lymfkörteltömning vid testikelcancer
att omedelbart justera beslutet.
Reservation
Håkan Jörnehed (V) reserverar sig mot beslutet om återremissen till
förmån för eget yrkande.
Beslutsexpediering:
Regionala cancercentrum i samverkan
Sveriges Kommuner och Landsting
Landstingsdirektörens stab
Akt
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SKL
Avdelningen för vård och omsorg

Yttrande över nationell och regional nivåstrukturering
av sex behandlingsinsatser inom cancervården
Sammanfattning
Stockholms läns landsting stödjer Regionala cancercentrum i samverkans
förslag till nationell och regional nivåstrukturering av de sex specificerade
behandlingsinsatserna inom cancervården.
Lever- och gallvägscancer, kurativt syftande kirurgisk
behandling
1. Stödjer ni förslaget avseende antal nationella vårdenheter? Om så är
fallet, avser sjukvårdsregionens ingående landsting att remittera patienter
till aktuell vårdenhet? Om ni ej stödjer förslaget, motivera svaret.
Svar: Ja. Sjukvårdsregionens ingående landsting avser att remittera
patienter till aktuell 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?
Svar: Ja. Sjukvårdsregionens ingående landsting avser att remittera
patienter till aktuell vårdenhet.
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.
Svar: -
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4. Om ni vill ta ett nationellt vårdansvar ska ansökan enligt bilagd mall
inlämnas samtidigt med remissvaret. En ansökan krävs för varje föreslaget
område.
Svar: Ansökan inlämnas tillsammans med yttrande.
5. Vilka konsekvenser blir det för huvudmännens vårdverksamheter i
sjukvårdsregionen om det nationella vårduppdraget läggs inom en annan
sjukvårdsregion?
Svar: Eftersom Karolinska Universitetssjukhuset idag handlägger flest av de
aktuella patientgrupperna i Sverige skulle detta innebära att många
patienter drabbas och behöver flyttas för åtgärder i en annan
sjukvårdsregion. Sedan länge mycket väl fungerande vårdkedjor,
vårdutvecklingsprojekt och forskningsprojekt för de aktuella
patientgrupperna skulle dessutom brytas. På längre sikt kan detta leda till
bristande kompetens inom närliggande kliniska områden, till exempel
levertransplantationsbehandling av perihilära tumörer.
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?
Svar: Karolinska Universitetssjukhuset är redan idag regionalt centrum
inom Stockholms läns landsting, region Gotland samt region Sörmland och
Örebro för kurativt syftande kirurgi vid perihilära gallvägstumörer. Inom
samma vårdkedja är Karolinska Universitetssjukhuset också ansvarigt för
all kurativt syftande kirurgi vid lever- gallvägs- och pankreascancer.
Vårdkedjan är dokumenterat välfungerande med väl etablerade
remissvägar, två telefon-/videokonferenskontakter, regionövergripande
gemensamma mottagningar via videolänk, fyra regionala multidisciplinära
terapikonferenser (MDK) per vecka samt koordinering av en nationell
multidisciplinär konferens per vecka. Vidare leder Karolinska
Universitetssjukhuset årliga nätverksmöten för ovanstående nätverk inom
övre abdominell kirurgi. Sedan flera år finns tillgång till specialist inom
övre abdominell kirurgi via mobiltelefon (kontorstid samt lördags- och
söndagsdygn). Varje patient som tas om hand inom vårdkedjan får en
kontaktsjuksköterska. Denna redan mycket väl etablerade och fungerande
vårdkedja har vi för avsikt att utnyttja om vi får det nationella vårdansvaret.
Om vi inte får det nationella vårdansvaret har vi för avsikt att fullfölja
utredning inför ställningstagande till kirurgi vid dessa sjukdomstillstånd
samt eftervård efter att sådan kirurgi skett, allt enligt gällande
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vårdprogram. Vidare ska vi aktivt delta i de multidisciplinära konferenserna
för att vår regions patienter ska få den bästa vården. Vi ska se till att det
finns kontaktsjuksköterskor som kan stödja att processen blir
välfungerande.
7. Vilka praktiska konsekvenser för patienter och närstående ser ni av en
nationell koncentration av den aktuella vårdinsatsen?
Svar: En praktisk konsekvens för patienter och närstående är att det
sannolikt blir längre geografiskt avstånd för dem. Det kan också innebära
något försämrad kontinuitet för de relativt få patienter som idag utreds,
opereras och eftervårdas på centra som inte kommer att få det nationella
vårdansvaret. För det stora flertalet patienter kommer dock fortsättningsvis
utredning och eftervård ske vid samma sjukhus. De stora fördelarna för
patienter och närstående är att man kan åstadkomma en både jämlik och
likvärdig vård, där alla oavsett hemort kan få tillgång till den bästa vården
och den högsta kompetensen. Det är till exempel väl känt och vetenskapligt
bevisat att större operationsvolymer leder till färre komplikationer, mindre
allvarhetsgrad av de komplikationer som uppstår, lägre dödlighet i
samband med ingreppet samt bättre långtidsöverlevnad. Dessutom
kommer patienterna sannolikt i större grad kunna beredas möjlighet att
delta i forskningsstudier och i vårdutvecklingsprojekt.
8. Stödjer ni de ovan beskrivna förslagen om regional nivåstrukturering
(viss levercancer, viss bukspottkörtelcancer, ovarialcancer, njurcancer,
cystektomi vid urinblåsecancer)?
Svar: Ja, vi stödjer förslagen om regional nivåstrukturering inom området
kurativt syftande behandling av lever- och gallvägstumörer.
Pankreas- och Periampullär cancer, kurativt syftande kirurgisk
behandling
1. Stödjer ni förslaget avseende antal nationella vårdenheter? Om så är
fallet, avser sjukvårdsregionens ingående landsting att remittera patienter
till aktuell vårdenhet? Om ni ej stödjer förslaget, motivera svaret.
Svar: Ja. Sjukvårdsregionens ingående landsting avser att remittera
patienter till aktuell 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?
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Svar: Ja. Sjukvårdsregionens ingående landsting avser att remittera
patienter till aktuell vårdenhet. Vården av denna patientkategori är redan
centraliserad till Karolinska Universitetssjukhuset inom region StockholmGotland och genom avtal med Landstinget Sörmland.
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.
Svar: 4. Om ni vill ta ett nationellt vårdansvar ska ansökan enligt bilagd mall
inlämnas samtidigt med remissvaret. En ansökan krävs för varje föreslaget
område.
Svar: Ansökan inlämnas tillsammans med yttrande.
5. Vilka konsekvenser blir det för huvudmännens vårdverksamheter i
sjukvårdsregionen om det nationella vårduppdraget läggs inom en annan
sjukvårdsregion?
Svar: Karolinska Universitetssjukhuset är idag det centrum som har störst
erfarenhet i landet såväl kliniskt som forskningsmässig av lokalt avancerad
pankreascancer och som utför ungefär hälften av all kurativt syftande
kirurgi på denna patientgrupp i Sverige. Om det nationella uppdraget läggs
i en annan region innebär det dels att fler patienter som har lokalt
avancerad pankreascancer behöver flyttas för åtgärder till en annan
sjukvårdsregion, dels att pågående och sedan länge uppbyggda mycket väl
fungerande vårdutvecklingsprojekt och forskningsprojekt (såsom
immunterapi av cancer) bryts och i motsvarande grad måste
byggas upp på annat håll där de idag saknas.
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?
Svar: Karolinska Universitetssjukhuset är idag etablerat regionalt som
vårdgivare inom lokalt avancerad pankreascancer inom Stockholm-Gotland
samt genom avtal med Landstinget Sörmland. Karolinskas vårdkedja är
dokumenterat välfungerande med väletablerade remissvägar, såväl
regionalt som nationellt, och med fyra regionala telemedicinska MDK per
vecka samt ansvar och administrering av en nationell telemedicinsk MDK.
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På liknande sätt är Karolinska också ansvarig för all kurativt syftande
kirurgi vid lever-, gallvägs-, esofagus- och ventrikelcancer. Sedan flera år
finns tillgång till specialist inom övre abdominell kirurgi via mobiltelefon
dygnet runt. Varje patient som tas om hand inom vårdkedjan får en
kontaktsjuksköterska. Denna redan mycket väl etablerade och fungerande
vårdkedja har vi för avsikt att utnyttja om vi får det nationella vårdansvaret.
Om vi inte får det nationella vårdansvaret avser vi att fullfölja utredning
inför ställningstagande till kirurgi vid dessa sjukdomstillstånd samt
eftervård efter att sådan kirurgi skett, allt enligt gällande vårdprogram.
Vidare ska vi aktivt delta i (men inte längre administrera) de nationella
multidisciplinära konferenserna för att vår regions patienter ska få den
bästa vården. Vi ska också se till att det finns kontaktsjuksköterskor som
kan stödja att processen fungerar väl.
7. Vilka praktiska konsekvenser för patienter och närstående ser ni av en
nationell koncentration av den aktuella vårdinsatsen?
Svar: En praktisk konsekvens för patienter och närstående är att det
sannolikt blir längre geografiskt avstånd för dem. Det kan också innebära
något försämrad kontinuitet för de relativt få patienter som idag utreds,
opereras och eftervårdas på centra som inte kommer att få det nationella
vårdansvaret. För det stora flertalet av patienterna kommer dock
fortsättningsvis utredning och eftervård ske vid samma sjukhus. Notera
också att nya tekniska lösningar såsom videolänkade mottagningsbesök
delvis kan motverka dessa nackdelar.
Nationella data talar för att andelen patienter med lokalt avancerad
pankreascancer som erbjuds kurativt syftande behandling och opereras är
för låg och ojämlikt fördelad i landet. De stora fördelarna för patienter och
närstående är att man kan åstadkomma en både jämlik och likvärdig vård,
där alla oavsett hemort kan få tillgång till den bästa vården och den högsta
kompetensen. Det är till exempel väl känt och vetenskapligt bevisat att
större operationsvolymer leder till färre komplikationer, mindre
allvarhetsgrad av de komplikationer som uppstår, lägre dödlighet i
samband med ingreppet samt bättre långtidsöverlevnad. Dessutom
kommer patienterna sannolikt i större grad kunna beredas möjlighet att
delta i forskningsstudier och i vårdutvecklingsprojekt. Potentiellt skulle
dubbelt så många patienter jämfört med i dag kunna erbjudas möjlighet till
bot. Slutligen innebär koncentrationen att fler kan erbjudas möjligheten att
delta i vetenskapliga forskningsstudier kring nya innovativa terapier (som
exempelvis cell- och immunterapi), något som är nödvändigt för att i
framtiden förbättra prognosen för denna dödligaste av cancerformer.
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8. Stödjer ni de ovan beskrivna förslagen om regional nivåstrukturering
(viss levercancer, viss bukspottkörtelcancer, ovarialcancer, njurcancer,
cystektomi vid urinblåsecancer)?
Svar: Ja, vi stödjer att övrig kurativt syftande kirurgi vid pankreas- och
periampullär cancer (utöver kirurgi vid lokalt avancerad pankreascancer)
utförs vid sex vårdenheter i landet, en i varje sjukvårdsregion.
Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer
1. Stödjer ni förslaget avseende antal nationella vårdenheter? Om så är
fallet, avser sjukvårdsregionens ingående landsting att remittera patienter
till aktuell vårdenhet? Om ni ej stödjer förslaget, motivera svaret.
Svar: Ja. Sjukvårdsregionens ingående landsting avser att remittera
patienter till aktuell 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?
Svar: Ja. Sjukvårdsregionens ingående landsting avser att remittera
patienter till aktuell vårdenhet.
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.
Svar: 4. Om ni vill ta ett nationellt vårdansvar ska ansökan enligt bilagd mall
inlämnas samtidigt med remissvaret. En ansökan krävs för varje föreslaget
område.
Svar: Ansökan inlämnas tillsammans med yttrande.
5. Vilka konsekvenser blir det för huvudmännens vårdverksamheter i
sjukvårdsregionen om det nationella vårduppdraget läggs inom en annan
sjukvårdsregion?
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Svar: Karolinska Universitetssjukhuset handlägger i dag nästan 40 procent
av patienterna som ska genomgå retroperitoneal körtelutrymning för
testikelcancer i Sverige. Om det nationella uppdraget läggs i en annan
region innebär det dels att fler patienter som ska genomgå retroperitoneal
körtelutrymning för testikelcancer behöver flyttas för åtgärder till en annan
sjukvårdsregion, dels att pågående och sedan länge uppbyggda mycket väl
fungerande vårdkedjor, vårdutvecklingsprojekt och forskningsprojekt för
den aktuella patientgruppen bryts och i motsvarande grad måste
byggas upp på annat håll där de idag saknas.
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?
Svar: Karolinska Universitetssjukhuset är redan idag regionalt centrum
inom Stockholms läns landsting och region Gotland avseende
retroperitoneala lymfkörtelutrymningar för testikelcancer. Vi utför redan
cirka 15 av de totalt 40 ingrepp som årligen görs i landet. Vårdkedjan är
dokumenterat mycket välfungerande med väl etablerade remissvägar och
MDK i nätverket runt patienterna. Vid en nationell nivåstrukturering med
två nationella centra så får vi turas om att ansvara för den nationella MDKverksamheten som sänds via video, så som man gör inom
peniscancerflödet. Efter beslut om kirurgi vid nationell MDK tar urologiska
kliniken över ansvaret. Urologiska kliniken ansvarar för löpande kontakt
med anhöriga och remittent under vårdtillfället, inklusive överrapportering
i samband med utskrivning. Urologiska kliniken ansvarar för att ordna ett
återbesök 4-6 veckor efter operationen. Vid eventuella sena komplikationer
när patienten åter är i hemlandstinget ansvarar urologiska kliniken för att
ge stöd och råd och även för att vid behov ta tillbaka patienten till
urologiska kliniken om detta krävs för att lösa problemet.
Om vi inte får det nationella vårdansvaret avser vi att fullfölja utredning
inför ställningstagande till kirurgi vid dessa sjukdomstillstånd samt
eftervård efter att sådan kirurgi skett, allt enligt gällande vårdprogram.
Vidare skall vi aktivt delta i de multidisciplinära konferenserna för att vår
regions patienter skall få den bästa vården. Vi ska också se till att det finns
kontaktsjuksköterskor som kan stödja att processen fungerar väl.
7. Vilka praktiska konsekvenser för patienter och närstående ser ni av en
nationell koncentration av den aktuella vårdinsatsen?
Svar: En praktisk konsekvens för patienter och närstående är att det
sannolikt blir längre geografiskt avstånd för dem. Det kan också innebära
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något försämrad kontinuitet för de relativt få patienter som idag utreds,
opereras och eftervårdas på centra som inte kommer att få det nationella
vårdansvaret. För det stora flertalet av patienterna kommer dock
fortsättningsvis utredning och eftervård ske vid samma sjukhus.
De stora fördelarna för patienter och närstående är att man kan
åstadkomma en både jämlik och likvärdig vård, där alla oavsett hemort kan
få tillgång till den bästa vården och den högsta kompetensen. Det är till
exempel väl känt och vetenskapligt bevisat att större operationsvolymer
leder till färre komplikationer, mindre allvarhetsgrad av de komplikationer
som uppstår, lägre dödlighet i samband med ingreppet samt bättre
långtidsöverlevnad. Dessutom kommer patienterna sannolikt i större grad
kunna beredas möjlighet att delta i forskningsstudier och i
vårdutvecklingsprojekt.
8. Stödjer ni de ovan beskrivna förslagen om regional nivåstrukturering
(viss levercancer, viss bukspottkörtelcancer, ovarialcancer, njurcancer,
cystektomi vid urinblåsecancer)?
Svar: Ja, Vi stödjer förslaget om regional nivåstrukturering inom området
retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer.
Äggstockscancer
8. Stödjer ni de ovan beskrivna förslagen om regional nivåstrukturering
(viss levercancer, viss bukspottkörtelcancer, ovarialcancer, njurcancer,
cystektomi vid urinblåsecancer)?
Svar: Ja, vi stödjer förslaget om regional nivåstrukturering avseende
kirurgisk behandling av ovarialcancer.
Njurcancer, kirurgisk behandling
8. Stödjer ni de ovan beskrivna förslagen om regional nivåstrukturering
(viss levercancer, viss bukspottkörtelcancer, ovarialcancer, njurcancer,
cystektomi vid urinblåsecancer)?
Svar: Ja, vi stödjer förslaget om regional nivåstrukturering avseende
njurcancer. Vi anser att kirurgisk behandling av njurcancer med avancerade
tumörer såsom tromb i vena cava och/eller överväxt på intilliggande organ
som ska utföras vid sex vårdenheter i landet, en i varje sjukvårdsregion,
även fortsättningsvis ska ske på Karolinska Universitetssjukhuset.
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Urinblåsecancer, cystektomi
8. Stödjer ni de ovan beskrivna förslagen om regional nivåstrukturering
(viss levercancer, viss bukspottkörtelcancer, ovarialcancer, njurcancer,
cystektomi vid urinblåsecancer)?
Svar: Ja, vi stödjer förslaget om regional nivåstrukturering avseende
cystektomi vid urinblåsecancer. Detta är redan genomfört i Stockholm.
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