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Processarbete MDK RCC sydöst

Sjukvårdsregionala riktlinjer  

Multidisciplinär arbetsgrupp med representanter från alla tre län har tagit fram förslag till 

sjukvårdsregionala riktlinjer för MDK. 

Sjukvårdsregional MDK-standard gällande teknik, ljud och bild

Gemensam kartläggning av möjliga lösningar för att möta sjukvårdens behov för att på ett säkert sätt få 

möjlighet att genomföra MDK.

Sjukvårdsregional IT-portal i Cosmic

Samverkan med programansvarig för eSPIR pågår för att gemensamt kartlägga möjliga lösningar för 

koordinering. 

Utvärdering av MDK

Pågående arbete med att ta fram indikatorer för att följa hur väl MDK fungerar i vår sjukvårdsregion

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43553


Resultat från observationer i samband med MDK

Data presenteras för varje patient och MDK

MDK arbetsgrupp

Feb-mars 2017



Typ av konferens
Namn Antal %

Sjukvårdsregional 41 50

Länsövergripande 39 47,6

Framgår ej 2 2,4

Total 82 100



Specialitet
Namn Antal %

Bröst 23 27,7

Hematolog 0 0

Lunga 0 0

Nedre GI 5 6

Neuro 16 19,3

Sarkom 9 10,8

Stadium IV 5 6

Urologi 12 14,5

ÖNH 0 0

Övre GI 16 19,3

Annan specialitet* 1 1,2

Total 87 104,8

* om Annan specialitet, ange vilken

Gyn

Gyn



Bedömning vid MDK konferens

Korrekt anmälan och mall finns

Namn Antal %

Ja 47 55,3

Nej 38 44,7

Total 85 100



Bedömning vid MDK konferens

Alla underlag som krävs för bedömning är klara

- performance status
Namn Antal %

Ja 60 71,4

Nej 24 28,6

Total 84 100



Bedömning vid MDK konferens

Synpunkt från patient förmedlas

Namn Antal %

Ja 20 23,5

Nej 65 76,5

Total 85 100



Bedömning vid MDK konferens

Tydligt vem som dokumenterar

Namn Antal %

Ja 64 75,3

Nej 21 24,7

Total 85 100



Bedömning vid MDK konferens

Behandlingsrekommendation klar

Namn Antal %

Ja 73 85,9

Nej 12 14,1

Total 85 100



Bedömning vid MDK konferens

Tydligt vem som informerar patienten

Namn Antal %

Ja 55 64,7

Nej 30 35,3

Total 85 100



Utkast riktlinjer

Definition och syfte med MDK; 

1. Att säkerställa att rätt patient får rätt behandling vid rätt tillfälle utifrån ett 
personcentrerat förhållningsätt.

2.     Att stärka samverkan och utveckla kompetens.(1)

MDT/MDK-konferens innebär en omfattande granskning av cancersjukdomen 
för att man ska kunna optimera behandlingen. Vid MDT/MDK-konferensen

deltar specialister inom olika discipliner, exempelvis kirurgisk, onkologisk och 
diagnostisk kompetens.

MDT/MDK-konferens har fått en hög prioritet i Socialstyrelsens

nationella riktlinjer 2007 och 2013.(2)
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Mål

Att alla patienter med cancerdiagnos bör få möjlighet att diskuteras på 

MDK med utgångspunkt gällande nationella vårdprogram och riktlinjer.
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Inför MDK

Patientansvarig läkare initierar anmälan och säkerställer att tillräckligt 
beslutsunderlag finns (mm). Anmälan görs enligt rutinbeskrivning för respektive 
MDK. Tydlig frågeställning/frågeställningar ska framgå.

Anmälan bör i framtiden ske via gemensamt framtagen mall i Cosmic. Tills detta 
finns på plats gäller de lokala rutiner som finns. Den ska innehålla en kortfattad 
sammanfattning av patientens anamnes, preferenser, perfomance status, 
tidigare operationer, undersökningsresultat(PAD, provsvar, röntgen svar etc) 
samt aktuella frågeställningar. 

Patientföredragare/anmälande klinik ansvarar för att patient eller närstående 
informerats och att patientens behov och önskemål beaktas innan konferensen 
genomförs.

2018-05-18 Namn | Sammanhang



Under MDK

Vid konferens deltar de specialister som är relevanta för patienten enligt 
nationella riktlinjer samt respektive MDK rutin.

Nyckelroller för att genomföra MDK;

Ordförande för mötet

Hälsar välkomna och leder konferensen. Säkerställer mötes disciplinen i 
rondrummet (mobiler på ljudlöst, lämna rummet om man behöver svara i 
telefonen etc) och att:

- upprättar deltagarlista(inte studenter, besök mm)

- samtliga kompetenser kommer till tals

- fastställd mötesordning följs

- alltför omfattande undervisning och principdiskussioner undviks
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Patolog/radiolog/mammografi

När dessa kompetenser behövs.

Patientföredragare (den som känner patient bäst ex  läkare eller 

sjuksköterska)

Presenterar aktuella patientfall med tydlig frågeställning, patientens 

perfomance status, synpunkter, patientens önskemål och tidigare 

utredningsresultat. Sammanfattar MDK´s rekommendation så att alla är 

införstådda i beslut kring rekommenderad åtgärd/behandlingsalternativ.

Dokumentationsansvarig

Patientföredragande klinik har dokumentationsansvar för anmäld patient.
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Efter konferensen

Patientföredragare

Ansvarar för att säkerställa att patienten meddelas rekommendation från MDK 
och fortsatt planering.

Har dokumentationsansvar för anmäld patient och att säkerställa att beslutande 
och planerade åtgärder genomförs(ex remiss till annan klinik, en ny MDK, 
vidare utredning mm)

Av dokumentationen ska framgå:

- beslutat behandlingsalternativ/rekommendation

- deltagarlista från konferens

- vem som informerar patienten om ny utredning, MDK eller 
behandlingsalternativ.
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Kontakt

Mirjam Våtz  mirjam.vatz@rjl.se

Mobil  072-2231817
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