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Sammanfattning

Cancervårdens höga kvalitet beror på bland annat på stor erfarenhet hos hela vårdteamet av
kirurgiska ingrepp, medicinska behandlingar, strålterapeutiska åtgärder och rehabiliterings-
insatser.Nivåstrukturering inom cancervård innebär ofta att delar i vårdkedjan förläggs till en
annan vårdinrättning, inom eller utom det egna landstinget eller regionen. Syftet är att uppnå
en tillräcklig koncentration av såväl patienter som resurser för att säkerställa en god och lik-
värdig vård för alla patienter. De verksamheter som särskilt kräver koncentration till färre
enheter är avancerade ingrepp och terapier, ovanliga cancerformer och sådan behandling som
kräver kostsam teknologi med särskild kompetens. Nivåstrukturering kan dock även innebära
en decentralisering av vissa åtgärder, för att dessa ska ske så nära patientens hem som möjligt.
Inte minst gäller det uppföljning och palliativa insatser. I de kriterier som har fastställts av
Socialdepartementet ingår att varje RCC ska ha en plan för nivåstrukturering av cancervården
inom sjukvårdsregionen. Planen ska utgå från patientens fokus.

Genom att nivåstruktureringsdiskussionen har pågått i regionen sedan våren 2012 är en del
förändringar redan på väg att genomföras inom de olika verksamheterna som sköter cancer-
patienter. Diskussionerna har förts i regionens chefssamråd och inom diagnosspecifika
grupper, där regionens processledare eller tumöransvariga har ansvarat för att man har
genomfört konsekvensanalyser av nivåstrukturering. Några förändrings- och förbättrings-
förslag återkommer hos många av diagnosgrupperna:

A. Multidisciplinära terapikonferenser, MDK, inklusive investeringar i utrustningar och
personal framför allt inom radiologi.
B. Kontaktsjuksköterskor för alla patienter
C. Onkologer på alla länssjukhus, även i Norrbotten och Jämtland
D. Förstärkning av cytostatikamottagningar, för att kunna ge mer komplexa behandlingar
E. Palliativ vård som håller en hög och jämn kompetens över hela regionen
F. Insatser inom primärvården för snabbare remittering vid cancermisstanke
G. Undersökning med PET-CT (positronemissionstomografi kombinerad med datortomogra-
fi) förbättrar diagnostiken för flera diagnoser, och det ökade behovet av PET-CT-undersök-
ningar i regionen behöver hanteras.

Inom många diagnoser finns därutöver specifika förändringsförslag. I Tabell 1 med tillhöran-
de kommentarer redovisas i korthet inom vilka diagnoser som förändringar är aktuella. För
detaljer och fördjupade resonemang hänvisas till Bilaga 1.

Tabell 1: Diagnosområden aktuella för förändringar avseende nivåstruktur på nationell,
regional eller lokal nivå.

Diagnosområde Nationellt Regionalt Lokalt
Öron-, näsa-,
halscancer

Ökad centralisering av
utredning

Ökad decentralisering
av uppföljning

Endokrina
tumörer

Centralisering av ovanligare
och mera avancerade tumör-
former i sköldkörteln

Cancer i mat-
strupe och mag-
säck

Utredning för
cancer i mat-
strupe startar
våren 2013

Centralisering av operationer
av cancer i matstrupen och
viss radikal kirurgi vid cancer
i magsäcken
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Tjock- och änd-
tarmscancer

Ökad centralisering av
kirurgi enligt förslag B
*

Cancer i lunga
och lungsäck

Ökad centralisering av diag-
nostik för patienter med ope-
rerbar cancer

Ben- och mjuk-
delstumörer

Utredning på-
går för buktu-
mörer bakom
bukhinnan

Ökad centralisering av kirurgi
och patologisk bedömning

Bröstcancer Skellefteå och Umeå
bildar en gemensam
bröstenhet. Sollefteå
sjukhus rekommenderas
avveckla verksamheten.
Vården av kroniskt
sjuka bröstcancerpatien-
ter måste ses över.

Gynekologisk
cancer

Operationer av de tumörer
som vid multidisciplinär
konferens bedöms kräva de
mest avancerade ingreppen
centraliseras.**

Ökad decentralisering
av cytostatikabehand-
ling.

Prostatacancer
och övrig uro-
logisk cancer

Utredning på-
går för penis-
cancer

När en operationsrobot är i
drift på Nus kan fler opera-
tioner göras där. Nya behand-
lings- och diagnostikmöjlig-
heter kan komma.
Operationer av de urinblåse-
tumörer som vid multidiscip-
linär konferens bedöms kräva
de mest avancerade ingreppen
centraliseras.***

Njurcancer och cancer i
epitelvävnad i urinblåsa
och uringångar rekom-
menderas opereras på
länssjukhusen.

Blodcancer Ökad decentralisering
av vissa behandlingar

Kommentarer:
* För tjock- och ändtarmscancer rekommenderas för Västerbotten och Västernorrland en
centralisering av ändtarmscancer till länssjukhusen och att tjocktarmscanceroperationer i
Lycksele och Sollefteå flyttas till de andra sjukhusen i länet. Det råder inte konsensus inom
professionen kring förslaget.

** Gynekologisk cancer: De tumörer som efter beslut på multidisciplinär konferens bedöms
kräva de mest avancerade ingreppen ska opereras på en tumörkirurgisk enhet i regionen, med
utbildade ackrediterade kirurger för hög kvalitet. Gynekologer från andra sjukhus erbjuds då
kunna delta i ingreppen genom att inbjudas till det sjukhus som har ansvar för kirurgin. Detta
gäller framför allt för de patienter med äggstocks- och livmoderkroppscancer som kräver
avancerad kirurgi. Lymfkörtelutrymningar ska också vara koncentrerade till en enhet i
regionen.
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*** Prostatacancerbehandlingen kan förändras när en operationsrobot installeras i regionen
(beslutat om inköp fattades i VLL 2013-03-18). Behandlingen av prostatacancer förändras
även genom nya möjligheter till så kallad salvage-terapi vid återinsjuknande, det vill säga
ytterligare behandling när den initiala behandlingen inte haft önskad effekt, i form av nya
bilddiagnostiska möjligheter och införande av nya läkemedel vid spridd sjukdom.
De urinblåsetumörer som efter beslut på multidisciplinär konferens bedöms kräva de mest
avancerade ingreppen ska opereras på en tumörkirurgisk enhet i regionen.

1 Bakgrund

1.1. Krav på nationell och regional nivåstrukturering av cancervården

Med nivåstrukturering menas att man beslutar vem som gör vad, både vad gäller utredning,
diagnostik, kirurgi och medicinsk behandling av cancerpatienter. Utredningen En nationell
cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) påtalar att en tydlig svaghet med den svenska
cancervården är att den är splittrad. Många vårdenheter är involverade i cancervården och
behandlingar utförs på många olika ställen. Stor erfarenhet hos hela vårdteamet av kirurgiska
ingrepp, medicinska behandlingar, strålterapeutiska åtgärder respektive rehabiliteringsinsatser
bidrar till att hålla cancervårdens kvalitet hög. Utredningen bedömer därför att det krävs en
tydligare ansvarsuppdelning mellan sjukhusen inom varje sjukvårdsregion för att uppnå en
tillräcklig koncentration av såväl patienter som resurser och kompetenser. De verksamheter
som särskilt kräver koncentration till färre enheter är avancerade ingrepp och terapier, ovan-
liga cancerformer och sådan behandling som kräver mycket kostsam teknologi.

I de kriterier som Socialdepartementet har slagit fast för regionala cancercentrum (RCC) ingår
att utarbeta en plan för nivåstrukturering av cancervården i sjukvårdsregionen och att stödja
arbetet med att implementera planen. Planen ska inom två år efter starten av RCC vara beslu-
tad av de berörda landstings-/regionledningarna. Den ska leda fram till en beskrivning av
vilka cancersjukdomar som ska behandlas var i regionen, med olika kirurgiska, medicinska,
strålmedicinska och rehabiliteringsmedicinska metoder, och även beskriva vilka åtgärder som
ska genomföras utanför regionen. Planen ska också identifiera åtgärder som kan decentrali-
seras jämfört med dagens arbetsfördelning.

För den mest högspecialiserade vården bedömer utredningen att endast universitetssjukhusen
har adekvat kompetens inom flera sammanhängande områden för att bedriva sådan vård. För
diagnoser som är ovanliga och/eller har behov av särskilt komplexa teknologier eller kompe-
tens för behandling behövs ett stort befolkningsunderlag för att få tillräcklig kunskap och för
att god klinisk forskning ska vara möjlig. I dessa fall är det aktuellt med en nationell nivå-
strukturering, som innebär att vården koncentreras till något eller några få sjukhus i landet. Ett
arbete kring nationell nivåstrukturering pågår, där RCC i samverkan är styrgrupp. De diagno-
ser som diskuteras för nationell nivåstrukturering är peniscancer och retroperitoneala sarkom
(mjukdelstumörer bakom bukhinnan) och under våren 2013 påbörjas diskussioner om cancer i
matstrupen (esofaguscancer).
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1.2. Process för beslut om nivåstrukturering av cancervården i norra
regionen

Processen för att ta fram en plan och fatta beslut om nivåstrukturering av cancervården i norra
regionen beskrivs översiktligt i Bild 1.

Arbetet inleddes med ett seminarium i mars 2012 för vårdprofessionen i regionen om vad
nivåstrukturering innebär. Därefter gjordes kartläggningar av befintlig kirurgi, med genom-
gång av kunskapsläget för hur nivåstrukturering bäst kan ske, samt av cytostatikabehand-
lingen i regionen. Under hösten fördes diskussioner om nivåstrukturering och optimering av
resurser i regionens chefssamråd och i diagnosspecifika regionala grupper, enligt en regionalt
utarbetad konsekvensbeskrivningsmall. Resultatet av dessa diskussioner finns sammanställt i
Bilaga 1 och presenterades för RCC Norrs cancerråd i december 2012. Denna plan har utarbe-
tats baserat på vårdprofessionens underlag och cancerrådets synpunkter.

Bild 1. Process för beslut om nivåstrukturering av cancervården i norra regionen.

Nivåstruktureringsplanen presenteras för RCC Norrs styrgrupp under första kvartalet 2013
och för direktionen för Norrlandstingens regionförbund för beslut under första halvåret 2013.
Planen ska vara genomförd i slutet av 2014 och kommer därefter att uppdateras vartannat år,
då nya diagnostik- och behandlingsmetoder kan medföra modifieringar av planen.

Planen är uppbyggd kring diagnostik, behandling och uppföljning av olika diagnosgrupper
och nivåstrukturering knuten till dessa. Därutöver finns ett generellt behov av nivåstrukture-
ring inom det diagnostiska området, såväl inom patologi som inom bild- och funktionsmedi-
cin. En fortsatt utveckling mot ökad specialisering inom dessa områden är nödvändig. Förslag
kring nivåstrukturering inom dessa områden kommer att inkluderas i kommande revideringar
av den regionala nivåstruktureringsplanen.

I Västerbotten och Västernorrland sker kirurgisk behandling av cancerpatienter inom vissa
diagnoser vid flera sjukhus. Inom dessa landsting krävs landstingsinterna nivåstrukturerings-
arbeten parallellt med att beslut om nivåstrukturering fattas på regional nivå.

2013

14/3
Semina-
rium för
profes-
sionen

april sep

Beslut i
förbunds-
direktionen

Kartläggning
av kirurgi
samt cytostatika-
administration
i regionen

Uppdrag till
process-
ledare/tumör-
ansvariga:

Regional
diskussion och
konsekvens-
beskrivning
(enligt mall)

Förslag till nivå-
struktureringsplan

↓
Cancerrådet

↓
Styrgruppen
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1.3. Grundläggande krav för handläggning av cancersjukdomar

Både diagnostik och behandling av cancersjukdomar kräver att vissa grundläggande krav är
uppfyllda. För primärvården gäller i första hand lyhördhet för cancersymptom, så att utred-
ningar och remitteringar görs på rätt sätt och så snabbt som möjligt. På sjukhusen som
behandlar cancersjukdomar behövs såväl personell kompetens, ofta hela team, som teknisk
utrustning för till exempel röntgenutredningar, operationer och strålbehandlingar.

Många andra faktorer än kirurgi påverkar cancervårdens kvalitet. För att handlägga en viss
cancersjukdom vid en sjukvårdsenhet bör följande minimikrav vara uppfyllda, både för
patienter med nydiagnostiserad cancer och för patienter som återinsjuknat i tidigare behandlad
cancersjukdom:

- team för omhändertagande på plats, om aktuellt dygnet runt, veckans alla dagar
- följsamhet till de vårdprogram som finns
- tillräckliga tekniska resurser för diagnostik och behandling
- alla patienter diskuteras i multidisciplinär terapikonferens (MDK) före och efter ingreppet
- säker vårdkedja vid överlämnandet mellan olika vårdgivare
- alla patienter registreras i befintliga kvalitetsregister
- deltagande i kliniska vetenskapliga studier där så är lämpligt

Vid spridd cancersjukdom i avancerade stadier tillkommer behovet av palliativa insatser.

För att utveckla cancervården och ge patienterna tillgång till nya effektiva behandlingsmeto-
der är klinisk forskning avgörande och en samverkan kring den kliniska forskningen på både
nationell och regional nivå är därför viktig. Den kliniska forskningen kan stärkas såväl genom
en centralisering av delar av patientvården som genom en decentralisering av provinsamling
med mera. En centrering ökar patientunderlaget för den forskning som bedrivs vid aktuellt
centrum, vilket kan vara en förutsättning för viss forskning. Att patienter kan erbjudas att
delta i kliniska studier oavsett bostadsort är en viktig aspekt för jämställd vård. Här skulle en
ökad decentralisering vara möjlig, om regionens länssjukhus kan godkännas för att genomföra
kliniska studier som en del av den samlade norrländska universitetssjukvården.

Förutom primära canceringrepp för bot måste man beakta de akuta postoperativa komplikatio-
nerna som kan uppstå längre eller kortare tid efter utskrivning. Det finns även ett stort antal
patienter som antingen har spridd sjukdom redan vid diagnos eller återinsjuknar med ingen
eller begränsad möjlighet till bot. I samtliga dessa fall krävs kvalificerat omhändertagande
som bör finnas så nära patienten som möjligt. Beslut om nivåstrukturering innebär därmed en
balansgång mellan patientens önskemål om högsta möjlighet till bot där sådan förutsättning
finns, ibland nivåstrukturerat till färre enheter, och ett lika berättigat önskemål om kvalificerat
omhändertagande vid kronisk cancersjukdom, vilket så gott som alltid är nivåstrukturerat till
många enheter. Ett dilemma är att en centrering av vissa åtgärder kan medföra en minskad
kompetens att hantera bland annat komplikationer, uppföljning och återfall på de enheter som
inte längre utför den behandling som har centraliserats.

Frågan om vad som ska göras var är därmed inte helt lätt att besvara och det finns många
aspekter att ta hänsyn till. Utvecklingen i västvärlden ser olika ut i olika länder, där Danmark
har genomfört en mycket radikal centralisering av ett flertal kirurgiska ingrepp till ett fåtal
enheter. Norge och Sverige har hittills genomfört betydligt blygsammare centraliseringar. Den
vetenskapliga bakgrunden till nivåstrukturering redovisas och diskuteras i Bilaga 1. Norra
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regionen ska följa de nationella vårdprogrammen som ibland har tydliga kriterier för nivå-
strukturering.

2 Behandling av olika cancerdiagnoser i regionen
Totalt registrerades 2010 i hela norra regionen 4 770 nya cancerfall. Förekomsten av cancer-
fall inom de olika diagnoserna finns redovisade i Bilaga 1. Nedan beskrivs kort var olika
diagnoser idag behandlas i regionen samt de förändringsförslag som framkommit i de diag-
nosspecifika konsekvensbeskrivningar som under hösten 2012 diskuterats fram inom vård-
professionen i regionen och därefter diskuterats i cancerrådet och styrgruppen, för att slutligen
beslutas av förbundsdirektionen i maj 2013. Mer utförliga beskrivningar och argument finns i
Bilaga 1.

2.1. Huvud-hals-tumörer

2.1.1. Öron-näsa-hals (ÖNH)-tumörer
Behandlingen sker idag på Norrlands universitetssjukhus, Nus. Utredningen centraliseras till
Nus, för att patienterna snabbare ska få en korrekt och komplett diagnostik med bland annat
PET-CT. Patienternas uppföljning efter behandling ska decentraliseras, och för detta bör
tydliga rutiner för att kommunicera mellan hemortssjukhus och Nus skapas.

2.1.2. Tumörer i det centrala nervsystemet (hjärnan, förlängda märgen samt rygg-
märgen)
Kirurgi genomförs endast vid Nus. Den medicinska behandlingen sker antingen på Nus, på
länssjukhusen och i vissa fall på länsdelssjukhus. Då behandlingen inte genomförs på Nus,
sker den i nära samråd med Nus och därmed påverkas inte vårdkvaliteten, följsamhet till
nationella riktlinjer eller forskningsmöjligheter negativt. Strålbehandling sker i de flesta fall
vid Nus, och i enstaka situationer i Sundsvall. Inga väsentliga förändringar är aktuella.

2.2. Endokrina tumörer

Området omfattar tumörer i sköldkörteln (tyreoidea), bisköldkörtlar och binjurar samt neuro-
endokrina buktumörer (GEP-NET). Dessa tumörer hanteras av specialister inom endokrin
kirurgi i regionen. Tyreoideacancer är den största tumörgruppen. Den onkologiska behand-
lingen av den allvarligaste formen av sköldkörtelcancer, anaplastisk (odifferentierad) tyreoi-
deacancer, är centraliserad till Nus. Även avancerad tyreoideacancer (T4 och/eller N1b) och
medullär tyreoideacancer (MTC, cancer som börjar växa i en viss typ av hormonproducerande
celler i de inre delarna av sköldkörteln) ska centraliseras till Nus. I vissa utvalda fall kan det
vara motiverat med en nationell nivåstrukturering. De vanligaste cancerformerna bedöms
även fortsättningsvis kunna handläggas lokalt, förutsatt tillgång till kompetent kirurg och del-
tagande i multidisciplinär konferens.

2.3. Tumörer i magtarmkanalen

2.3.1. Cancer i matstrupe (esofagus) och magsäck (ventrikel)
Kirugisk behandling av dessa cancerformer har centraliserats till framför allt Nus och Sunder-
byn, men viss ventrikelcancerkirurgi bedrivs även på länssjukhusen i Sundsvall och Öster-
sund. Ventrikelcancer bedöms kunna opereras vid både regionsjukhus och länssjukhus, men
den stora radikala D2-kirurgin ska göras på enbart vid Nus. Sunderbyn har under hösten 2012
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beslutat upphöra med esofaguskirurgi, vilket innebär att Nus nu är det enda centrum i regio-
nen som bedriver operation av esofaguscancer. Denna diagnos är nu under utredning för en
eventuell nationell nivåstrukturering (färre än sex centra i Sverige).

Såväl vid kurativ som vid palliativ behandling får kemoterapi en allt större roll. Onkologisk
kompetens och antalet onkologiska bedömningar kommer att behöva decentraliseras och
onkologisk kompetens behövs på alla länssjukhus.

2.3.2. Kolorektal cancer (cancer i tjock- och ändtarm)
Utvecklingen av den kirurgiska behandlingen av kolorektalcancer har gått mot allt mer radikal
men samtidigt mer precis kirurgi, vilket ställer högre krav på det kirurgiska teamet. Tillräcklig
volym per kirurg och sjukhus anses nödvändig för modern vård och inte minst för förmågan
att hantera eventuella komplikationer och för att kunna bedriva forskning och utvecklings-
arbete. Den tekniska utvecklingen med mer avancerad men kostsam diagnostik och utbyggnad
av kirurgi med minsta möjliga ingrepp (minimalinvasiv kirurgi) medför sannolikt krav på
större patientvolymer per enhet i framtiden. Nackdelarna med centralisering av den kirurgiska
kolorektalcancervården är kompetensförlust vid de mindre sjukhusen och gradvis en förlorad
förtrogenhet med denna del av kirurgin och även för andra aspekter av cancervården.

För närvarande opereras koloncancer vid åtta sjukhus och rektalcancer vid sex sjukhus i
regionen. I Norrbotten är all cancerkirurgi centrerad till Sunderbyns sjukhus och Jämtland har
endast ett sjukhus, Östersund. Västerbotten och Västernorrland bedriver kirurgi för kolon-
cancer vid samtliga sjukhus. Rektalcancer opereras inte i Lycksele eller Sollefteå, men vid de
fyra övriga sjukhusen. Operationsvolymer redovisas i Bilaga 1, sid 19. I Sverige opereras år-
ligen cirka 1350 patienter för rektalcancer med resektion (borttagande av en del av tarmen).
Drygt 1000 av dessa opereras på enheter som gör minst 25 operationer per år, cirka 250
patienter opereras på kliniker med operationsvolym 11-25 patienter årligen och 100 patienter
fördelas på 11 kliniker som opererar 10 eller färre patienter per år (Nationellt kvalitetsregister
för rektalcancer. Årsrapport 2011).

Tre olika scenarier har diskuterats för Västernorrland och Västerbotten:
A. Oförändrat läge.
B. Viss koncentration, där rektalcancerkirurgin koncentreras till länssjukhusen (Nus och
Sundsvall) och koloncancerkirurgin läggs ned i Lycksele och Sollefteå.
C. All cancerkirurgi koncentreras till länssjukhusen.

Vid diskussion mellan företrädare för de olika klinikerna har inte konsensus kring något av
förslagen A-C uppnåtts. Argument redovisas i Bilaga 1, sid 18-20. Underlaget har komplet-
terats med ytterligare fakta genom en enkät till behandlande enheter kring teamfunktioner. Av
enkätsvaren framgår bland annat att antalet palliativa och akuta bukoperationer av patienter
med kolorektal cancer vid länsdelssjukhusen med ett befolkningsmässigt litet upptagningsom-
råde är lågt. Med beaktande av flera faktorer såsom operationsvolymer, bemanning, bedöm-
ning vid multidisciplinära konferenser, möjligheten för patienter att delta i kliniska studier
och utveckling av verksamheten rekommenderar cancerråd och styrgrupp att den kirurgiska
verksamheten koncentreras enligt alternativ B. En konsekvensbeskrivning kring påverkan på
akut kirurgi för andra tillstånd än cancer, samt eventuell påverkan på övrig verksamhet, kan
vara rimligt utifrån professionens kommentarer i Bilaga 1.

De sjukhus som i framtiden opererar kolorektal cancer ska göra det i enlighet med nationella
riktlinjer och vårdprogram, behandlingen ska vara teambaserad och kirurgin ska utföras av en
ackrediterad eller subspecialiserad kolorektalkirurg.
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Enighet råder om att patienter lämpliga för operation med peritonektomi (avlägsnande av buk-
hinnan) + HIPEC (hyperterm intraoperativ cytostatika) liksom idag ska remitteras utanför
regionen och att rektalcancer T4M0, aktuell för multiorganresektion eller exenteration, in-
grepp där flera organ i buken opereras bort, bör regionaliseras eller remitteras utanför
regionen.

2.3.3. Lever- och gallgångstumörer
Leverkirurgin i norra regionen är sedan länge centraliserad till Nus. Stora studier görs nu av
huruvida leverkirurgi ska bli rutin vid levermetastaserad bröstcancer, och om så blir fallet
medför det en kraftigt ökad efterfrågan på leverkirurgiska ingrepp. Förutom levermetastaser
opereras även hepatocellulär cancer (cancer som startar i levern, i motsats till levermetasta-
ser). Enligt det nya nationella vårdprogrammet för hepatocellulär cancer ska högriskpatienter
för skrumplever screenas med ultraljud var 6:e månad och antalet hepatocellulära cancerfall
som är möjliga för leverkirurgi förmodas då öka.

2.3.4. Pancreas- (bukspottskörtel-) och periampullär cancer (tumörer vid gallgångens
mynning i tolvfingertarmen)
Den kirurgiska behandlingen är redan i dag koncentrerad till Nus. Multidisciplinär konferens
är rutin inom norra regionen för tumörer inom övre gastrointestinala (mag-tarm-) området.
Många patienter har en spridd sjukdom redan vid diagnos, vilket ställer stora krav på onkolo-
gisk och palliativ kunskap. En förbättrad struktur av den palliativa vården ses som nödvändig.

2.4. Tumörer i lunga och lungsäck (pleura)

Ungefär 70 % av alla lungcancerpatienter har spridd sjukdom redan vid diagnos. De lungcan-
cerpatienter som är aktuella för kirurgisk behandling av lungcancer opereras numera på Nus.
Den basala lungcancerutredning sker i dagsläget vid ett sjukhus i varje län, vilket kvarstår
oförändrat. För patienter med potentiellt botbar sjukdom ska utredningen kompletteras med
PET-CT och i vissa fall EBUS (endobronkiellt ultraljud), utredningstekniker som idag endast
finns vid Nus. Behovet av dessa undersökningar ökar och behöver hanteras inom regionen.
Det är viktigt att patienter erbjuds utredningarna oavsett bostadsort och att utredningstiderna
är så korta som möjligt.

Radioterapi (RT) med botande intention utförs endast på onkologen vid Nus, vilket bibehålls.
Att radioterapi med palliativ intention bara kan ges på Nus och i Sundsvall är ett problem, då
strålbehandling är en mycket bra palliativ åtgärd. För att erbjuda lika vård över hela regionen
finns behov av att öka den onkologiska kompetensen i Östersund och Sunderbyn. Möjligheten
att etablera strålbehandlingsenheter på dessa orter bör ses över, men är i nuläget inte realis-
tiskt med tanke på kompetens och kostnader för etablering. Cytostatikabehandling ordineras i
nuläget vid sju enheter och ges vid åtta enheter, vilket rekommenderas bibehållas.

2.5. Ben- och mjukdelstumörer (sarkom)

Sarkomen kan grovt indelas i tre grupper:
1. Ortopediska tumörsjukdomar (extremiteter, bröst och bukvägg – tumörer inom ryggraden)
2. Sarkom i övrigt (buktumörer och sarkom inom ÖNH-regionen)
3. GIST (gastrointestinala stromacellstumörer)
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Nivåstrukturering är i stort sett genomförd i regionen för grupp 1, både avseende invasiv
diagnostik/biopsitagande (vävnadsprovtagning från ett organ) och kirurgisk behandling. Viss
behandling av större bäckentumörer remitteras till Göteborg. Samarbete gällande behandling
av sarkom sker också via nätverk bland tumörortopeder.

Nationell nivåstrukturering utreds för närvarande vad gäller retroperitoneala sarkom (tumörer
bakom bukhinnan, som ofta kan bli stora innan de upptäcks). Det är önskvärt med ökad diag-
nostik och konsultation innan behandling för sarkom i grupp 2 före behandlingsstart. Sarkom-
kirurgin ska centraliseras, och förutsättningen är då att man har säkerställt diagnos före be-
handling. Centralisering av patologanatomisk bedömning av sarkomfall är nödvändig.
Patologanatomisk diagnostik av sarkom kräver specialkunnande och specialteknik och en
referenspatolog behöver finnas knuten till tumörcentrum vid Nus. Digitalisering av den
patologanatomiska bedömningen kan underlätta att använda referenspatologer utanför
regionen, då det ofta behövs vid dessa sällsynta diagnoser.

2.6. Hudtumörer

För hudtumörer är rätt diagnostik i första linjen av största vikt. Tidig diagnostik är särskilt
viktigt för malignt melanom. Fokus bör inte läggas på vilken nivå varje steg utförs, eftersom
kompetensen kan variera mellan de olika landstingen. En patient med misstanke på melanom
ska behandlas så fort som möjligt vid lägsta nivån där kompetensen finns. Diagnostiska meto-
der, till exempel dermatoskopi, en mikroskopundersökning som möjliggör noggrann under-
sökning av pigmentämnena på hudytan, och digital uppföljning ska ske på hudklinikerna.
Utbildning och fortbildning av distriktsläkare i bedömning av hudtumörer rekommenderas
vara obligatoriskt.

2.7. Bröstcancer

Bröstcanceroperationer har traditionellt gjorts på alla typer av akutsjukhus. I takt med att
kraven blivit tydligare på att ett helt ”bröstcancerteam” behövs, liksom kontaktsjuksköterskor,
tillgång till fryssnitt och möjlighet att göra sentinel node (portvaktskörteldiagnostik) har en
del sjukhus upphört att behandla bröstcancer. Förutom de fyra länssjukhusen i norra regionen
är det idag bara sjukhusen i Skellefteå och Sollefteå som självständigt sköter bröstcancer-
patienter. Medelöverlevnadsskillnaden är i en del studier stora mellan låg- och högvolym-
sjukhus och brytpunkten för högre medelöverlevnad ligger på >70 nya fall per år, vilket leder
till att man måste överväga lågvolymsjukhusens verksamhet.

Länssjukhusens verksamhet rekommenderas vara oförändrad. Nus och Skellefteå går ihop och
bildar Bröstcentrum Västerbotten, då Skellefteå har möjlighet till MDK och fryssnitt, vilket
medför tillräckliga totalvolymer för hög kvalitet. De icke-palpabla tumörerna, tumörer som
inte känns med fingrarna vid en undersökning av brösten, kommer som tidigare att hand-
läggas vid Nus.

Bröstcancerverksamheten vid Sollefteå sjukhus rekommenderas läggas ner, då man inte möter
de krav som idag ställs (team, MDK för alla patienter, registrering i kvalitetsregister för alla
patienter, tillräcklig volym och tillgång till sentinel node med fryssnitt). Hur uppföljning och
kontroll av bröstcancerpatienter ska ske i Västernorrland behöver klargöras. Örnsköldsvik har
slutat med bröstkirurgi och har även slutat med bröstcancerkontroller. Om samma sak sker i
Sollefteå betyder det att en stor patientgrupp måste skötas vid annat sjukhus. Samma sak
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gäller för patienter som återinsjuknat i bröstcancer. Förstärkningar kan då behövas i
Sundsvall.

Andelen patienter som genomgår MRT-diagnostik kommer att långsamt öka. Metoden är
etablerad i alla fyra landstingen.

2.8. Gynekologiska tumörer

2.8.1. Cervixcancer (livmoderhalscancer)
Inga förslag kring nivåstrukturering har lagts i avvaktan på ett nationellt vårdprogramarbete
med beräknad start våren 2013.

2.8.2. Endometriecancer (livmoderkropps-(corpus)-cancer)
Ett nytt nationellt vårdprogram för corpuscancer har framarbetats av professionen 2011 och
regionala behandlingsrekommendationer har utarbetats utifrån detta. Dessa innebär bland
annat behov av en regiongemensam multidisciplinär konferens, där alla patienter med avan-
cerad corpuscancer diskuteras. Lymfkörtelutrymning införs för vissa patienter i syfte att
minska behov av strålbehandling. Detta ska ske på ett centrum i regionen, där man även ska
operera de enstaka patienter med avancerad sjukdom där det vid operation kan krävas såväl
tumörgynekologisk som urologisk, övre gi-, nedre gi- och kärlkirurgisk expertis. Neoadjuvant
behandling (läkemedelsbehandling som utförs före en operation eller strålbehandling) kan
vara aktuell vid avancerad sjukdom i utvalda fall. Här finns också skäl att koncentrera den
operativa behandlingen till ett sjukhus.

Cytostatikabehandling ska decentraliseras ytterligare. De onkologiska mottagningarna runt
om i regionen måste vara välrustade för att ta hand om dessa patienter som ofta har komplexa
behandlingar, vilket innebär ett utbildningsbehov för både läkare och sjuksköterskor.

Flertalet patienter med corpuscancer kommer även fortsättningsvis att opereras på länssjuk-
husens kvinnokliniker. För att selektera fram de patienter som kan vara aktuella för lymfkör-
telutrymning krävs en utökad preoperativ utredning.

2.8.3. Ovarialcancer (äggstockscancer)
Det är väl dokumenterat att optimal kirurgisk radikalitet vid den primära kirurgin är av största
vikt för överlevnaden hos patienter med avancerad ovarialcancer. Införandet av det första
nationella vårdprogrammet för ovarialcancer i regionen innebär en fortsatt centralisering av
utvalda fall av ovarialcancer som är betjänta av avancerad kirurgi. Det ska finnas ett centrum i
regionen där man har möjlighet att utföra avancerad kirurgi. Där ska man också vid behov
kunna samoperera med övre gi-, nedre gi- och kärlkirurger samt urologer. För att upprätthålla
kompetensen i regionen är det viktigt att alla gynekologer som handlägger ovarialcancer får
delta i de operationer som centraliseras. I akuta fall krävs ibland omedelbar operation även på
dessa patienter och de måste kunna erbjudas operation på hemortssjukhuset. Alla former av
palliativ kirurgi ska också ske decentraliserat. Sålunda är det bara de största och mest komp-
lexa ingreppen som ska ske på bara ett ställe i regionen.

Neoadjuvant behandling (cytostatika innan operation) kan vara aktuell i utvalda fall av
stadium IIIc-IV ovarialcancer. Om dessa patienter är möjliga att operera efter behandlingen
ska det göras på ett centrum i regionen.
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Alla fall av ovarialcancer ska bedömas enhetligt vid en regiongemensam MDK. För patienter
med tidig ovarialcancer införs lymfkörtelutrymning för att identifiera de patienter som inte är
betjänta av kemoterapi och därigenom kunna undvika detta.

Liksom för corpuscancer ska cytostatikabehandling decentraliseras ytterligare.

2.9. Urologiska tumörer

2.9.1 Prostatacancer
Inom prostatacancerområdet kan följande förändringar förväntas inom de närmaste fem åren:
1. Införskaffande av operationsrobot med placering vid Nus
2. Utökad bilddiagnostik
3. Ökad behandling med salvage-terapi, d.v.s. behandling vid återfall där sjukdomen bedöms
vara i botbart stadium
4. Ökade möjligheter att behandla i palliativt skede.
5. Allt fler patienter som diskuteras vid multidisciplinär konferens
6. Eventuellt införande av screening

Införskaffande av en operationsrobot medför sannolikt en volymökning av prostatakirurgin
vid Nus, på bekostnad av volymen vid de övriga opererande sjukhusen i regionen. Det kan
medföra att prostatektomi (borttagande av prostatan) inte längre utförs vid de enheter som har
den lägsta volymen. Ökade resurser kan krävas vid Nus för att inte köer ska uppstå. De
patienter i regionen som väljer robotassisterad kirurgi och idag behandlas utanför regionen
kan opereras på Nus.

Handläggning av postoperativa komplikationer, framför allt svår inkontinens med inoperation
av sfinkterprotes (urinrörets slutmuskel ersätts med en protes), sker redan idag centraliserat
till Nus. Det fåtal patienter som väljer erektionsprotes vid impotensproblem behandlas i
Örebro.

Förfinade diagnostiska metoder ökar möjligheten att välja bästa behandling för varje patient,
framför allt magnetresonansundersökning (MR) och PET-CT. Ökad användning av dessa
tekniker ger en mer adekvat stadieindelning och ett bättre underlag för behandlingsbeslut. De
maskinella MR-resurserna finns redan decentraliserade i regionen, men det är brist på radio-
loger. PET-CT finns enbart vid Nus.

Vid återfall av sjukdomen, där PSA-provet tidigt signalerar att tumörvävnad finns kvar,
värderas patienten för strålbehandling efter operation och antalet patienter som genomgår
sådan terapi ökar. Behandling sker i både Umeå och Sundsvall. Efter strålbehandling finns
idag åtminstone tre behandlingsalternativ som kan komma ifråga: operation (prostatektomi),
frysning av tumören och inre strålbehandling (brachyterapi). Ingetdera av dessa alternativ
finns idag tillgängligt i regionen. Om dessa behandlingar börjar användas mer måste därmed
patienter remitteras utanför regionen. På fem års sikt är det sannolikt rimligt att etablera
någon av metoderna inom regionen.

För prostatacancer i palliativt skede ökar de terapeutiska möjligheterna. För att snabbt tillägna
sig kunskap om de nya läkemedlen och hur de ska användas är det viktigt att initialt inte
sprida ut handhavandet på alltför många. Effekter och biverkningar behöver registreras.
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Idag är länssjukhusen uppkopplade och har MDK regelbundet, men även länsdelssjukhusen
som har hand om prostatacancer behöver kunna delta i dessa.

Frågan om eventuell PSA-screening är under beredning på Socialstyrelsen och är kontrover-
siell, då det kan ge upphov till en ökad överbehandling. Om screening införs kommer primär-
vården att bli involverad i hög utsträckning för att ta blodprover, men urologer ska ta väv-
nadsprover på dem som faller inom de gränser som sätts upp. Det skulle medföra en stor
belastning på de få urologer som finns idag. Aktiv monitorering av lågrisktumörer ökar. Det
kräver en noggrann och strukturerad uppföljning som rekommenderas vara likadan över
regionen.

2.9.2 Testikelcancer
Kartläggning saknas för ställningstagande till nivåstrukturering av testikelcancer inom norra
regionen.

Lymfkörtelutrymningar ska enligt beslut i nationell styrgrupp ske centraliserat på grund av
liten volym. Detsamma gäller för patienter med metastatisk sjukdom och dålig prognos, på
grund av liten volym och behov av multidisciplinärt omhändertagande. Uppföljning kan ske
decentraliserat till länssjukhusen, förutsatt att man där kan utföra specificerade röntgenkont-
roller med MR-undersökning bakom bukhinnan. Adjuvant cytostatikabehandling, där cyto-
statika ges för att förbättra effekten annan behandling, och behandling av metastatisk sjuka
med god prognos kan ske på regionens onkologkliniker.

2.9.3 Njurcancer
Den primära kirurgin har spontant nivåstrukturerats till idag sex sjukhus i regionen. Om det
ska gå att erbjuda all behandling, nefron(njur-)sparande kirurgi vid mindre tumörer, laparo-
scopisk nefrectomi (borttagande av njuren via titthålskirurgi) för vissa patienter och öppen
nefrectomi för de som inte lämpar sig för nefronsparande kirurgi, rekommenderas kirurgin i
första hand utföras enbart vid de fyra länssjukhusen som har anställda urologer. Patienten är
beroende av hela behandlingsteamet. Robotassisterad partiell nefrectomi blir aktuell med en
operationsrobot.

Alla patienter som har en metastaserad sjukdom och behöver cytostatikaterapi rekommen-
deras att behandlas av specialkunnig onkolog. Viss uppföljning av njurcancerpatienter kan
decentraliseras med uppföljningsprogram.

2.9.4 Cancer i urinblåsan
Primärutredningen av patienter med blåscancer är beroende av att ställa rätt diagnos framför
allt vad gället T-stadium. Den primära behandlingen av nya blåscancerfall rekommenderas
därför centraliseras till länssjukhusen, där det finns urologiska enheter. En centralisering av
avancerade cystektomier, borttagande av urinblåsan, till ett sjukhus i regionen ska utföras med
hjälp av gemensam MDK, som definierar vilka patienter som ska remitteras. Dessa operativa
ingrepp är stora och kompetensen i hela vårdteamet viktig. Uppföljningen kan ske
decentraliserat enligt rutiner i vårdprogrammet.

2.10. Ögontumörer

Behandlingen är redan idag samlad till nationell nivå.
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2.11. Lymfom/hematologiska maligniteter (blodcancer)

Något ytterligare behov av koncentration av behandlingen av hematologiska sjukdomar finns
inte under överblickbar tid i norra regionen. Nivåstrukturering är påbörjad vad gäller eftervård
efter autolog stamcellstransplantation (transplantation med egna stamceller). Från och med
hösten 2012 flyttas myelompatienter direkt efter transplantationen över från Umeå till Sunder-
byn respektive Sundsvall. Detta beräknas utökas och även gälla lymfompatienter.

På grund av långa avstånd kan decentralisering av vissa behandlingar bli aktuellt. Ett behov
av mer behandling och uppföljning nära hemorten finns. Införande av det it-baserade cytosta-
tikabehandlingssystemet Cytodos i hela regionen kan ge större möjlighet för säker behandling
på distans. Mer palliativ vård nära hemmet behövs.

3 Bilaga

Bilaga 1. Nivåstrukturering i norra regionen – kartläggning och förslag från professionen


