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Postadress: 

Bruna stråket 21, 3 vån 

413 45 Göteborg 

 Telefon: 

031-342 10 00 

Webbplats: 

www.sahlgrenska.se 

E-post: 

sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se 

 
 

 
Tjänsteutlåtande 

Datum 2016-05-26 

Diarienummer SU 2016-02132 

 

Förvaltning/enhet 

Handläggare: Lars Grip 

 

 

 

 

 

Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 

 

Svar på remiss från Sveriges Kommuner och Landsting avseende 
nationell nivåstrukturering inom cancervården samt ansökan om att bli 
nationellt centrum/nationell vårdenhet  

Förslag till beslut  

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar: 

1. Styrelsen beslutar att anta tjänsteutlåtande daterat 2016-05-26 att utgöra 

svar från Sahlgrenska Universitetssjukhuset till Sveriges Kommuner och 

Landsting på remiss avseende nationell nivåstrukturering inom 

cancervården för:  

a. Pankreas- och periampullär cancer (kurativt syftande kirurgisk 

behandling) 

b. Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer, RPLND 

c. Lever- och gallvägscancer, kirurgisk behandling 

d. Äggstockscancer 

e. Urinblåsecancer, cystektomi 

f. Njurcancer, kirurgisk behandling 

 

2. Styrelsen ansöker om att Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska bli 

nationellt centrum/nationell vårdenhet för:  

a. Pankreas- och periampullär cancer (kurativt syftande kirurgisk 

behandling) 

b. Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer, RPLND 

c. Lever- och gallvägscancer, kirurgisk behandling 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skickade i februari 2016 en remiss 

avseende förslag om nationell och regional nivåstrukturering av sex åtgärder inom 

cancerområdet. Förslaget som beretts av de regionala cancercentren syftar till att 

koncentrera viss cancervård för sällsynta, särskilt resurskrävande och 

svårbemästrade cancersjukdomar. Den nationella samordningen ska syfta till att vara 

värdeskapande för patienten och utformas så att en koncentration av vårdåtgärderna 

leder till ökad vårdkvalitet, förbättrade vårdresultat, effektivare användning av hälso- 

och sjukvårdens resurser och stärker förutsättningarna för klinisk forskning 
 



 
Datum 2016-05-26  2 (2) 

Diarienummer SU 2016-02132 

 

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset ställer sig i sitt remissyttrande positiv till 

förslaget om nationell nivåstrukturering och ansöker samtidigt om att bli 

nationellt centrum/nationell vårdenhet för:  

a. Pankreas- och periampullär cancer (kurativt syftande kirurgisk 

behandling) 

b. Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer, RPLND 

c. Lever- och gallvägscancer, kirurgisk behandling 

 

 

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET 

 

 

 

Lars Grip   

t.f. sjukhusdirektör   

 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från möte i ledningsgruppens arbetsutskott, 20160524 

 

2. A. Remissvar – Pankreas- och pariempullär cancer, kurativt syftande 

kirurgisk behandling 

B. Ansökan om nationellt centrum/nationell vårdenhet inom cancervården 

för Pankreas- och periampullär cancer, kurativt syftande kirurgisk 

behandling 

 

3. A. Remissvar – Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer, 

RPLND 

B. Ansökan om nationellt centrum/nationell vårdenhet inom cancervården 

för Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer, RPLND 

 

4. A. Remissvar – Lever- och gallvägscancer, kirurgisk behandling 

B. Ansökan om nationellt centrum/nationell vårdenhet inom cancervården 

för Lever- och gallvägscancer, kirurgisk behandling 

 

5. Remissvar – Äggstockscancer 

 

6. Remissvar – Urinblåsecancer, cystektomi (1 sida) 

 

7. Remissvar – Njurcancer, kirurgisk behandling (1 sida) 

 

 

Beslutet skickas till Sveriges Kommuner och Landsting 






































































































































































































































































