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Yttrande över remiss avseende nationell och 
regional nivåstrukturering av sex åtgärder inom 
cancerområdet  

Sammanfattning  

Västra Götalandsregionen har beretts möjlighet att lämna synpunkter över förslag 

avseende nationell och regional nivåstrukturering av sex åtgärder inom 

cancerområdet. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen avger Västra Götalandsregionens 

svar. 

 

Västra Götalandsregionen ställer sig bakom förslagen i remissen och stöder därtill 

rekommendationerna som rör koncentration av viss cancervård från andra 

landsting till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Yttrande 

Västra Götalandsregionen har beretts tillfälle att avge synpunkter på remissen från 

Sveriges Kommuner och Landsting genom Regionala Cancercentrum i 

Samverkan rörande nationell och regional nivåstruktur inom cancervården. Den 

cancervård som berörs i remissen är:  

    1. Lever- och gallvägs-cancer  

    2. Bukspottkörtelcancer 

    3. Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer 

    4. Äggstockscancer 

    5. Njurcancer 

    6. Cystektomi vid urinblåsecancer 

 

I Västra Götalandsregionen är vården av patienterna inom dessa cancerområden 

redan koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset till största delen. Endast 

en fortsatt koncentration av vården för patienter med äggstockscancer av lägre 

svårighetsgrad än stadium 3 återstår innan nivåstrukturen är fullgjord. 

Förutsättningarna för nationella åtaganden vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

gällande dessa cancerformer utreds och besvaras av Sahlgrenska Universitets-

sjukhuset. 

 

Västra Götalandsregionen har även tillsänts rekommendationer gällande 

nivåstruktureringen av vården inom sex andra cancerformer: 

1. Kirurgi vid matstrupscancer 

2. Kirurgi vid magsäckscancer 
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3. Analcancer 

4. Vulvacancer 

5. Isolerad hyperterm perfusion 

6. Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi för behandling av 

cancer i bukhinnan. 

 

Rekommendationerna följs i allt väsentligt redan i Västra Götalandsregionen som 

även stödjer en fortsatt koncentration av viss vård av utomlänspatienter till 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

 

En fortsatt generell koncentration av högspecialiserad vård behöver ske nationellt 

i enlighet med regeringens utredning om den högspecialiserade vården Träning 

ger färdighet och regionalt enligt Västra Götalandsregionens utvecklingsplan.  

 

 

 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Västra Götalandsregionen 

 

 

 

 

Jonas Andersson  Ann Söderström 

Ordförande    Hälso- och sjukvårdsdirektör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














