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Ärendebeskrivning
I de kriterier som har fastställts av Socialdepartementet ingår att varje RCC ska
ha en plan för nivåstrukturering av cancervården inom sjukvårdsregionen. Planen
ska utgå från patientens fokus.
Regionens första nivåstruktureringsplan för cancervården fastställdes i maj 2013
och de för-ändringar som där beslutades är i stort sett genomförda. Enligt tidigare
beslut ska planen revideras under 2016. En revidering har utarbetats av regionens
processledare och deras regionala arbetsgrupper och behandlats i chefssamrådet
för cancervård samt i styrgruppen för RCC Norr. Förbundsdirektionen beslutade
den 21 september 2016 att godkänna planen för regional nivåstrukturering och
översända planen till landstingen som en rekommendation i de delar som rör
landstingens/regionens interna nivåstrukturering. Förbundsdirektionen uppdrog
också till RCC Norr att följa utvecklingen av nivåstruktureringen i regionen.
Denna plan bygger vidare på den första planen, men har vidgats till att förutom
behandling även omfatta arbetsfördelning avseende utredning/diagnostik,
cancerrehabiliterande åtgärder och att beakta undergrupper inom de olika
diagnoserna.
I planen finns en allmän del som rör förbättringar och förändringar. Det gäller
utveckling av multidisciplinära konferenser, MDK, utbildning och rekrytering av
kontaktsjuksköterskor till alla cancerpatienter, onkologer på plats på alla
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länssjukhus, förbättrad cancerrehabilitering, mottagningar för
cytostatikabehandling på alla sjukhus, förbättrad palliativ vård som idag är
mycket ojämn över norra regionen, ökning av PET-CT-kapaciteten
(positronemissionstomografi kombinerad med datortomografi) och ytterligare
några åtgärder av generell typ. Det är önskvärt att det skapas tillgång till PET-CT
även i södra delen av norra regionen, då avstånden är långa och behovet av PETCT förväntas öka.
En del i planen gäller nivåstrukturering på nationell nivå. Det gäller ovanliga
diagnoser som på senare år knappast behandlats ute i regionen. Dock behöver
man behålla resurser för diagnostik och uppföljning ute i norra regionen även om
själva behandlingen sker på ett fåtal sjukhus i landet. Förslaget om
arbetsfördelning på nationell nivå är inte kontroversiellt på något sätt för Region
Jämtland Härjedalen.
Vad gäller nivåstrukturering på regional nivå är den för ovanliga eller
behandlingskrävande cancersjukdomar i bukhålan redan genomförd sedan ett
tiotal år genom frivilliga överenskommelser. Det gäller operation av t ex cancer i
levern eller bukspottkörteln. Kunskaper att operera cancer i magsäcken finns i
Östersund och även om det finns beslut om centralisering av dessa operationer
till Umeå har vissa operationer gjorts här på grund av bristande kapacitet vid
NUS. Det finns ibland speciella omständigheter som gör att man går ifrån de
planer som finns och så måste det naturligtvis vara under förutsättning att
tillräckliga kunskaper finns hos det lokala behandlingsteamet. Dessutom ska även
dessa patienter tas upp på multidisciplinär konferens och beslut om var
behandlingen ska göras tas i samförstånd.
När det gäller vissa urologiska operationer har norra regionen gått ifrån de
nationella rekommendationerna. Detta är helt nödvändigt för att totalt sett kunna
upprätthålla hög kvalitet på den urologiska behandlingen. Även här gäller att
kunskapsnivån måste vara hög på de sjukhus som gör radikala prostataektomier
och njurcanceroperationer. I Östersund uppfylls de förutsättningarna med råge
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och planens förslag om arbetsfördelning kan bifallas. Ett beslut om hårdare
centralisering kan komma att utarma den urologiska verksamheten.

Regiondirektörens förslag
Regional Nivåstruktureringsplan för cancervården i norra regionen 2016-2018
godkänns.
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