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1. Ställningstagande till förslag till svar på remisser avseende nationell och regional 
nivåstrukturering

Förslag till svar på remisser avseende nationell och regional nivåstrukturering hade utarbetats 
av de regionala processarbetsgrupperna för följande diagnoser/åtgärder:

 Lever- och gallvägscancer 
 Bukspottkörtelcancer 
 Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer 
 Äggstockscancer 
 Njurcancer 
 Cystektomi vid urinblåsecancer

Vidare behandlade chefsamrådet ett underlag avseende regional nivåstrukturering av prostat-
ektomier. Diagnosen ingår inte i de diagnoser/åtgärder som nu är på remiss avseende nationell 
och regional nivåstrukturering. Däremot finns det i det nationella vårdprogrammet för 
prostatacancer en rekommendation att enheter som utför prostatektomier bör göra minst 50 
operationer per år. 

Chefsamrådets ställningstagande:
Chefsamrådet står helt bakom professionens remissvar avseende

 Lever- och gallvägscancer 
 Bukspottkörtelcancer 
 Äggstockscancer 

Chefsamrådet stödjer professionens remissvar avseende
 Njurcancer 
 Cystektomi vid urinblåsecancer

med följande kommentarer:

Njurcancer: Krav på en volym på 50 operationer/år medför en uttalad risk för utarmning av 
den urologiska kompetensen i regionen, till stor nackdel för patienter inom samtliga 
urologiska diagnoser, inte minst prostatacancer. Alla njurcancerpatienter ska bedömas på en 
regional MDK, för beslut om operation bör ske på patientens länssjukhus eller Nus, och där 
de mer avancerade operationerna ska görs på Nus. Detta kommer att ge bättre och mer jämlik 
vård i regionen. Inga njurcanceroperationer ska ske på länsdelssjukhus. Vid operation av låga 
volymer (någonstans under 20/år) bör organisationen av verksamheten ses över i regionen.

Cystektomier: Processarbetsgruppens svar är bra och rådet stöder processarbetsgruppens 
uppfattning att nuvarande samverkansmodell ger många fördelar och bättre redundans än en 
fullständig centralisering till en ort (Umeå). En generell kommentar är att organisations-
modellen inte behöver ses som beständigt knuten till en specifik ort. Om förändringar i 
bemanningen på länssjukhuset, i detta fall Sundsvall, medför en väsentlig kompetensförlust 
behöver samverkansmodellen ses över. Skulle något av regionens andra länssjukhus då ha en 
bättre bemanningssituation kan det bli aktuellt med samverkan mellan detta sjukhus och 
regionsjukhuset.  
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Chefsamrådet står inte bakom alla delar i professionens remissvar avseende
 Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer 

Chefsamrådet stöder remissens förslag på 2 nationella vårdenheter. Den låga volymen, ca 40 
operationer/år, motiverar inte fler nationella centrum än två.

Avseende prostatektomier stödjer chefsamrådet ställningstagandet i underlaget att kirurgisk 
behandling bör ske på länssjukhus och att krav på volymen 50 operationer/år skulle ge 
olyckliga konsekvenser för regionens patienter, i analogi med resonemanget avseende 
njurcancer. 

2. Övrig fråga - diagnostiska centra (DC)
Frågan ställdes om det standardiserade vårdförloppet (SVF) för allvarliga ospecifika symtom 
kräver etablering av ett diagnostiskt centrum för utredning av dessa.

Kravet enligt SVF är en snabb hantering av tydliga symtom. Det är inte låst till ett DC, utan 
landstinget kan besluta om organisatorisk form, men en organisation liknande ett DC bedöms 
krävas för att nå kraven i årets överenskommelse mellan staten och SKL om kortare vänte-
tider. Kompetensmässigt finns tydliga fördelar med ett DC. Även vid långa avstånd, som kan 
kräva övernattning, medför ett DC en snabb utredning av patienterna och snabba svar. 

De personella resursbehoven för de DC som finns i landet, med upptagningsområden ungefär 
som norra regionens landsting, är ca 0,5 invärtesmedicinare, 1 sjuksköterska och 1medicinsk 
sekreterare.

LVN etablerar ett DC i Örnsköldsvik, RegionJH på medicinkliniken vid Östersunds sjukhus. 
NLL och VLL hade vid mötet inte fattat beslut om etablering. 

Utredning enligt SVF för cancer utan känd primärtumör (CUP) har lagts på vissa DC i landet. 
I Skåne lägger man CUP-centrumet på onkologen i Malmö. CUP är en malignitetsdiagnos 
som omfattar många olika typer av patienter, medan merparten av patienterna med allvarliga 
ospecifika symtom har andra sjukdomar än cancer.

3. Nästa möte
Torsdagen den 26 maj kl 15-17 (videomöte).




