
 

RCC Sydöst nivåstrukturering 2015-2017  
 
RCC Sydöst har sedan 2015 fokuserat på frågan om nivåstrukturering och har arbetat både nationellt 
och regionalt med detta. Arbetet med nivåstrukturering inom RCC Sydöst följer i allt väsentligt de 
principer som för det nationella nivåstruktureringsarbetet. Nivåstrukturering förutsätter dock en 
arbetsfördelning som inom Sydöstra sjukvårdsregionen fått extra tyngd genom ett inriktningsbeslut i 
detta arbete.  
 
I Sydöst har vi förordat användning av ordet arbetsfördelning istället för nivåstrukturering, eftersom 
det innebär ett samarbete mellan olika sjukhus, regioner och landsting. Arbetet med nivåstrukturering 
och arbetsfördelning följs regelbundet vid RCC:s ledningsgruppsmöten. Regionsjukvårdsledningen 
(RSL) får fortlöpande rapporter om vårt arbete.  
 
2015  

 RCC Sydöst tog fram en handlingsplan för regional arbetsfördelning/nivåstrukturering som i 
väsentliga delar följer samma principer som det nationella nivåstruktureringsarbetet.  

 En ”regional arbetsgrupp nivåstrukturering” etablerades liksom sakkunniggrupper för aktuella 
ämnesområden. Sakkunniggrupperna lämnade ifrån sig sex utlåtanden till ”regional 
arbetsgrupp nivåstrukturering”. Dessa utlåtanden anpassades till rekommendationer från den 
nationella nivåstruktureringsgruppen och våren 2016 beslutade regionsjukvårdsledningen i 
Sydöstra sjukvårdsregionen att stå bakom rekommendationerna från ”regional arbetsgrupp 
nivåstrukturering”.  

 
2016  

 Regional nivåstrukturering/arbetsfördelning i Sydöstra sjukvårdsregionen har i huvudsak 
bestått av att förbereda för de ändringar i patientflöden som blir följden av nationell 
nivåstrukturering, rekommendationer från den nationella nivåstruktureringsgruppen gällande 
regional nivåstrukturering och beslut i regionsjukvårdsledingen. 

 Det nationella åtagandet för vulvacancer gäller både kvinnokliniken och onkologiska kliniken.  

 Tre centra i Sydöstra regionen, en enhet per län, tar hand om ändtarmscancer (kirurgisk- och 
onkologisk behandling), lungcancer inklusive primärdiagnostik, bröstcancer (kirurgisk- och 
onkologisk behandling), AML (diagnostik och behandling) och operativ (eller kirurgisk) 
behandling av njurcancer. 

 Behandling av övre gastrointestinal cancer och avancerad urinblåsecancer (cystektomi) utförs 
vid ett sjukvårdsregionalt centrum, Universitetssjukhuset i Linköping.  

 I övrigt kommer fattade beslut och givna rekommendationer att ha störst regional påverkan 
på patientflöden för övre gastrointestinal kirurgi, urologi och onkologi. Arbete pågår inom 
berörda specialiteter för att arbetsfördela verksamheten inom Sydöstra sjukvårdsregionen.  

 
2017  

 Nationella nivåstruktureringsprocesser har genomförts i tre omgångar där den senaste var 
föremål för beslut i sjukvårdsregionens samverkansnämnd i mars.  

 Universitetssjukhuset i Linköping fick uppdrag som nationell enhet (tillsammans med tre 
andra enheter) inom vulvacancer med start 1 jan 2017.  

 Arbetet med arbetsfördelning i Sydöstra sjukvårdsregionen har kommit igång framförallt inom 
kirurgi och kvinnosjukvård.  

 Inom ramen för RCC i samverkan etablerades en nationell referensgrupp med representanter 
från Universitetssjukhusen och sjukvårdsregionerna. Gruppen har som syfte att redovisa 



effekter av hittills genomförda nivåstruktureringar. Sydöstra sjukvårdsregionens representant 
är tillika ledamot av RCC:s ledningsgrupp. 

 Nivåstrukturering och arbetsfördelning innebär inte enbart patientvårdande enheter. Därför 
startade ett arbete avseende patologi i Sydöstra sjukvårdsregionen under ledning av RCC.  


