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Därför är vi här idag

• Team nationella vårdenheter, RCC i samverkan, RCCs 

nationella arbetsgrupp och referensgruppen med 

sjukvårdsregionala representanter och linjechefer

• Utbyta erfarenheter och få era synpunkter på viktiga 

gemensamma, inte diagnosspecifika, frågor

• Men vi börjar med lite fakta…
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Regeringens proposition om högspecvård

• Riksdagsbeslut taget 8 mars 2018

• Riksdagen gav regeringen tillkännagivande:

- uppmanar regeringen att utse en myndighet som ska få i 
uppdrag att säkerställa patientsäkerheten när det gäller 
akutsjukvård i alla regioner

- uppmanar också regeringen att regelbundet följa upp hur den 
nya beslutsprocessen fungerar

• Därutöver tyckte riksdagen att det krävs ett ökat statligt 
ansvarstagande när det gäller sjukvårdens organisation. Därför 
uppmanade riksdagen regeringen att tillsätta en parlamentarisk 
utredning för att klarlägga förutsättningarna för en 
ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan staten och de 
nuvarande huvudmännen.

• Ändringar i HSL ska träda i kraft 1 juli 2018
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Socialstyrelsen kommer att ansvara

• Socialstyrelsen har påbörjat arbetet 2017

• 2 pilotområde våren 2018 ; nervsystemets sjukdomar och 

kvinnosjukdomar inkl förlossning

• 3 nya vårdområden hösten 2018  med 15-18 

sakkunniggrupper, rullar sedan på med 3 nya varje halvår

• Cancersjukdomar i sista omgången 2020, till dess arbetar 

RCC med stöd av staten ( ÖK 2018)
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Nationell nivåstrukturering - beslutade

10 områden, 25 nationella vårdenheter
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Område Start Ort

Peniscancer - kirurgi 2015-01-01 Malmö, Örebro

Analcancer - kirurgi 2017-01-01 Göteborg, Malmö

Analcancer - kemoradioterapi 2017-01-01 Göteborg, Lund, 

Uppsala, Umeå

Esofaguscancer, speciell kirurgi 2017-01-01 Lund, Stockholm

Kirurgi och cytostatikabehandling vid

spridd cancer i bukhålan 

2017-01-01 Göteborg, Malmö, 

Stockholm, Uppsala

Isolerad extremitetsperfusion 2017-01-01 Göteborg

Vulvacancer 2017-01-01 Göteborg, Linköping, 

Lund, Stockholm

Gallgångscancer, perihilära tumörer 2017-11-01 Göteborg, Stockholm

Pankreascancer, lokalt avancerad med 

kärlpåverkan

2017-11-01 Göteborg, Stockholm

Testikelcancer, retroperitoneal

lymfkörtelutrymning

2017-11-01 Göteborg, Stockholm



Aktuellt läge

• Aktuell beslutsrekommendation från RCC i samverkan : Tre nationella 
vårdenheter för sarkom omfattande avancerad diagnostik och 
behandling av barn och vuxna  med skelett – och mjukdelssarkom  
i extremiteter och bålvägg samt buksarkom vid Karolinska 
Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes 
Universitetssjukhus införs från och med 1 november 2018

• 3 nya sakkunniggrupper tillsatta 

- livmoderhalscancer

- öron, näsa, halstumörer

- tumörer i hjärna och ryggmärg

• Platsbesök på sex universitetssjukhus i höst
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Peniscancerutvärdering 2 år

• Bägge vårdenheterna har skapat goda förutsättningar för 

verksamheten.

• Vårdenheterna arbetar med gemensamma standardiserade dokument, 

journalhandlingar och vårdplaner.

• Utmaningar:

– Förbättrade och förenklade kontaktnät med andra regioner 

gällande patientadministrativa frågor

– Förenklat och mer enhetligt nationellt regelverk avseende resor 

och boende för patient/anhörig

– Tillskapandet av regionala centra för peniscancer i samtliga 

regioner med tydligare definierat åtagande som regionalt centrum

– Tekniska lösningar för bildöverföring (foto och övrig bilddiagnostik) 

till nationell MDK – initiativ till Inera
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Idag vill vi belysa

• Linjens engagemang och utmaningar

• Hur vi ska få ett fungerande samarbete mellan remittenter och nationella 

vårdenheter

• nMDK- navet i nivåstrukturerad vård

• Tillgänglighetens betydelse i nivåstrukturerad vård

• Resultatet – hur ska vi följa upp?
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Agenda

• Kl. 10.00 -10.10 Välkommen! Beatrice Melin, 

nationell cancersamordnare SKL och ordf i RCC i samverkan

• Kl. 10.10 -10.20 Därför är vi här idag Gunilla Gunnarsson, handläggare SKL och Stefan Rydén, ordf RCCs 
nationella arbetsgrupp, moderatorer

• Kl. 10.20 - 11.15 Vad innebär det att ha ett nationellt vårduppdrag på övergripande nivå? Inledare Hans 
Lönroth, Martin Erlanson, Göran Atterfors

• Kl. 11.15 -12.00 Hur underlättar vi remittenternas arbete före och efter vårt uppdrag? Inledare Louise Moberg, 
Linus Axelsson Efterföljande diskussion

• Kl. 12.00 - 12.45 Lunch

• Kl. 12.45 -13.30 nMDK – beroende på vårduppdrag eller kan den samordnas för alla? Inledare  Linn Rosell, 
Janusz Frey, Björn Lövgren-Ekmehag Efterföljande diskussion

• Kl. 13.30 -14.15 Tillgänglighet – hur hanterar vi väntetider till operation? Inledare Magnus Rizell, Wilhelm Graf  
Efterföljande diskussion 

• Kl. 14.15 - 14.45 Kaffe

• Kl. 14.45 - 15.45 Hur bör vi följa upp de nationella vårduppdragen? Inledare Jan Johansson, Harald Blegen 
Efterföljande diskussion

• Kl. 15.45 - 16.00 Regeringens syn på nivåstruktureringsarbetet Morgan Eklund, politiskt sakkunnig 
Socialdepartementet
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