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Till
Funktionsbrevlådorna för RN, VLL, RVN,RegionJH samt Norrlandstingens Regionförbund
RCC Norrs Styrgrupp
Regionala Chefssamrådet för cancervården
RCC Norrs regionala processledare (för kännedom)
Regionala arbetsgruppen för införande av standardiserade vårdförlopp (förkännedom)
Regionala cancercentrum (RCC) i samverkanhar avgett bifogad rekommendation avseende
nationell nivåstruktureringav sarkom. Rekommendationen, som sänds efter önskemål från SKL:s
sjukvårdsdelegation,har skickats till chefen för respektive RCC, för vidare spridning i
landstingen/regionerna,på det sätt som har beslutas av respektive sjukvårdsregion. Den har
ävensänts till nätverken för landstings-/regiondirektörer och för hälso- ochsjukvårdsdirektörer för
kännedom.
Beslut avseende rekommendationen
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Nationell nivåstrukturering av sarkomhar utretts av nationella sakkunniggrupper, utsedda av RCC
i samverkan.Baserat på sakkunnigförslagen med kompletteringar lämnade RCC i
samverkan2015 en remiss till regioner och landsting avseende nationell nivåstruktureringav
sarkom. Remissen innefattade även möjlighet att ansöka om nationellvårdenhet för sarkom.
Remissens förslag om tre nationella enheter stöddesav tre regioner. Tre regioner förespråkade
fem regionala centrum, med möjlighetatt remittera speciella fall till andra regionala centrum
beroende på tillgängligkompetens. Fem sjukhus ansökte om nationellt uppdrag med olika
inriktning.Under hösten 2017 har samtliga universitetssjukhus beretts möjlighet attkomplettera
sin ansökan, samt lämna synpunkter på nu lagda förslag.
Baserat på dessa underlag rekommenderarRCC i samverkanatt avancerad diagnostik och
behandlingav barn och vuxna med skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och
bålväggsamt buksarkom koncentreras till tre nationella vårdenheter
• att uppdrag som nationella vårdenheterlämnas till Karolinska Universitetssjukhuset,
Sahlgrenska Universitetssjukhusetoch Skånes Universitetssjukhus
• att de nationella vårduppdragen införsfrån och med 1 november 2018
Norrlands Universitetssjukhus har ettrikssjukvårdsuppdrag för plexusnära kirurgi, vilket i
vissa fall kan kommaatt omfatta patienter med sarkom. Detta rikssjukvårdsuppdrag
påverkas inteav denna nivåstruktureringsrekommendation.
De fem kompletta regionala sarkomcentrumsom idag finns, bland annat vid Norrlands
Universitetssjukhus, bedöms ävenfortsatt kunna diagnostisera, behandla och följa upp
merparten av patientermed sarkom inom ramen för sina regionala uppdrag.
Landsting/regioner ombeds nu attsenast 1 juni 2018 inkomma med kopia på tagna
beslut om att godkänna ochtillämpa denna rekommendation till SKL, enligt
bifogat missiv.
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