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Mall för utlåtande från sakkunniggrupp gällande
nationell nivåstrukturering inom området
xxcancer
Nationell nivåstrukturering inom cancervården innebär att vissa specificerade åtgärder
inom diagnostik och/eller behandling ska genomföras på färre än sex vårdenheter i
landet.
RCC i samverkan lyfter fram områden som kan vara aktuella för nationell nivåstrukturering och ärendet bereds av särskilda sakkunniggrupper. Sakkunniggruppernas utlåtande
kan samtidigt utgöra underlag för remissbehandling om ärendet går vidare för nationell
nivåstrukturering. Sakkunniggrupperna arbetar med ett tidsbegränsat uppdrag från RCC i
samverkan.
Utlåtandet från sakkunniggruppen utgör underlag för RCC i samverkans
ställningstagande till förslag om nationell nivåstrukturering. Det är av stor betydelse att
aktuella områden blir allsidigt belysta och att utlåtandet följer en gemensam struktur, i
enlighet med denna mall.

Vårdprocessbeskrivning
Beskriv övergripande patientens hela vårdprocess från första symptom som leder till
misstanke om cancersjukdom, över diagnostik, behandling, uppföljning och palliativ vård.
Processbeskrivningen ska beskriva en optimal handläggningsgång för den aktuella
vårdprocessen. Utgångspunkten ska vara patientperspektivet med målet vård med hög
kvalitet. Beskrivningen underlättas av en schematisk beskrivning av flöden i form av ett
flödesschema.

Nivåstrukturering
Lokalt och regionalt genomförd nivåstrukturering

Beskriv de delar av patientprocessen där nivåstrukturering är genomförd lokalt inom
region/landsting och/eller regionalt inom en sjukvårdsregion. Dessa delar ska vara tydligt
definierade utifrån beskrivningen av vårdprocessen. Var genomförs aktuell vårdinsats
idag?
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Nationell nivåstrukturering
Genomförd

Beskriv de delar av patientprocessen där nationell nivåstrukturering är genomförd. Dessa
delar ska vara tydligt definierade utifrån beskrivningen av vårdprocessen. Var genomförs
aktuell vårdinsats idag?
Föreslagen

Beskriv de delar av patientprocessen där nationell nivåstrukturering bedöms vara aktuell.
Dessa delar ska vara tydligt definierade utifrån beskrivningen av vårdprocessen. Förslagen
ska motiveras. Var genomförs aktuell vårdinsats idag?
Om nationell nivåstrukturering ej föreslås ska grunderna till ett sådant ställningstagande
motiveras.

Vårdvolymer
Hela vårdprocessen

Beskriv årlig incidens nationellt och regionalt samt trender under de senaste 5 åren för
det aktuella diagnosområdet eller vårdprocessen om denna utgör en mindre grupp av hela
diagnosområdet. Källredovisning ska finnas. I de fall registerdata saknas eller uppfattas
som bristfälliga ska en uppskattning av aktuell vårdvolym göras.
Föreslagen nationellt nivåstrukturerad vårdinsats

Beskriv årlig incidens nationellt och regionalt, samt trender under de senaste 5 åren, för
den aktuella vårdinsatsen. Källredovisning ska finnas. I de fall registerdata saknas eller
uppfattas som bristfälliga ska en uppskattning av aktuell vårdvolym göras. Finns
anledning att förutse ändrade volymförändringar som avviker från nuvarande trender
med hänsyn till den medicinska utvecklingen?
Best practice

Beskriv utifrån nationella och internationella erfarenheter vad som utifrån ett patientperspektiv kan betraktas som ”best practice” inom området. Finns övergripande
resultatmått och mål? Till exempel i nationella vårdprogram eller riktlinjer, internationella
riktlinjer.

Redovisade nationella kvalitetsdata
Beskriv de datakällor som finns. Hur tillförlitliga är registerdata? Hur redovisas dessa
data? Finns variationer inom landet avseende dessa resultat? Vilka kvalitetsmått varierar?
På vilka olika nivåer kan man se variationer, region-, landstings- eller sjukhusnivå?
Hur följs målen upp? På vilket sätt används registerdata för verksamhetsförbättring?
Regionala cancercentrum i samverkan – landstingens och regionernas nationella samverkan inom cancervården
Sveriges Kommuner och Landsting | 118 82 Stockholm
info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se

2014-11-11

Kompetenskrav inom olika delar av processen
Beskriv vilka unika kompetenser som krävs för den aktuella vårdinsatsen. Vilka krav på
tillgänglighet av de olika kompetenserna bör ställas?

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning
Beskriv hur tillgodoses idag utveckling och utbildning inom området tillgodoses i
dagsläget. I vilken grad kan dessa frågor motivera en ökad koncentration av vissa delar
av verksamheten?

Teknisk utrustning
Beskriv behov av särskilt dyr och/eller avancerad teknologi för den aktuella vårdinsatsen.

Nationell multidisciplinär konferens
Beskriv vilka krav som ska ställas för multidisciplinär konferens på nationell nivå. Till
exempel: ingående kompetenser, ledningsansvar, deltagare, vilka patienter som ska
anmälas till konferensen.

Klinisk forskning
Beskriv övergripande hur dagsläget för den kliniska forskningen inom området kan
påverkas av förslag till nationell nivåstrukturering.

Konsekvensbeskrivning för vårdgivare
Beskriv kortfattat övergripande konsekvenser för vårdenheter som tar emot resp lämnar
ifrån sig verksamhet p.g.a. nationell nivåstrukturering.

Konsekvensbeskrivning för patienter/närstående
Beskriv kortfattat övergripande konsekvenser för patienter/närstående som en följd av
att vissa delar av patientprocessen blir föremål för nationell nivåstrukturering.
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