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Samverkansnämndens rekommenderar 
sjukvårdsregionens landsting att; 

• följa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för bröst-prostata- och tjock- och 
ändtarmscancervård  

• följa den framtagna Regionala cancerplanen som bland annat innebär att alla patienter 
ska få tillgång till en kontaktsjuksköterska.  

Regionala cancercentrum ska:  

• stödja och följa den framtagna Regionala cancerplanen som bland annat innebär att 
alla patienter ska få tillgång till en kontaktsjuksköterska 

• följa och driva på arbetet med vårdprocesser och nivåstruktur, för att höja kvaliteten på 
cancervården. 

• tillhandahålla statistik till landstingen för uppföljning av riktlinjens rekommendationer 
årligen 

Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer ska: 

• följa upp givna uppdrag i den politiska viljeinriktningen och rapportera till 
samverkansnämnden årligen. 

• inom ramen för det utvecklingsarbete som pågår inom regionala utvecklingsgruppen 
för nationella riktlinjer använda relevanta indikatorer för att följa upp vården av bröst-
prostata- och tjock- och ändtarmscancer. 

Regionala utbildningsrådet ska:  

• ta fram ett förslag på utbildning för kontaktsjuksköterskor i regionen och säkerställa 
att den kan starta innan utgången av 2015. Detta förutsätter att regionens lokala RCC 
är överens om uppdragsbeskrivning och därmed innehåll i utbildningen. 



 

Syfte med den politiska viljeinriktningen – jämlik vård 

Den politiska viljeinriktningen är ett för regionen förtydligande av Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer för bröst-prostata- och tjock- och ändtarmscancervård och utgör 
Samverkansnämndens rekommendationer till landstingen. Den har som syfte att bidra till en 
mer jämlik vård inom regionen, vidare vara stöd för styrning och ledning av hälso- och 
sjukvården med öppna och systematiska prioriteringar.  

De enskilda landstingen förväntas ta in rekommendationen i budget- och 
planeringsprocesserna. 

Inledning 

Cancer räknas till gruppen folksjukdomar. Antalet cancerfall (incidens) ökar nationellt och i 
regionen samtidigt som forskningen gör ständiga framsteg. Ökningstakten är jämförbar med 
ökningen beräknat på nationell nivå. (figur1) Ett par av orsakerna till detta är vår ökande 
livslängd och förändrade livsstil. 
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Figur 1: Antal nydiagnostiserade fall av invasiv cancer per år och ålderskategori – Uppsala-
Örebro regionen. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas 

Regionala cancercentrum 

Den nationella cancerstrategin, SoU 2009:11 har medfört att landsting och regioner satsat på 
att förbättra cancervården på ett sätt som inte tidigare prövats inom någon av de andra 
folksjukdomarna. Bildandet av Regionala cancercentra (RCC) är det som drivit 
förbättringsarbetet framåt i hela landet. Målen är desamma för hela landet och samverkan sker 
inom en rad områden.  



 

En gemensam utvecklingsplan för cancerområdet är under framtagande där centrala frågor är 
att stärka patientens ställning exempelvis genom att säkra tillgången på kontaktsjuksköterskor, 
att ta fram strategier för hur vi ska klara kompetensförsörjningen i sjukvårdsregionen och inte 
minst hur vården ska struktureras för att cancerpatienten ska få tillgång till den allra bästa 
vården oavsett var man är bosatt. Regionalt pågår ett arbete med detta inom urologisk, 
gynekologisk och tjock- och ändtarmscancer. Resultatet av det arbetet kommer att fastslås i 
den regionala utvecklingsplanen. Enligt plan ska den antas av samverkansnämnden i oktober.  

På nationell nivå pågår också ett arbete med att skapa en struktur för mer avancerade eller 
sällsynta diagnoser, vilket kommer att påverka arbetet i vår egen sjukvårdsregion. Klarar inte 
de sju ingående landstingen att samla behandling av mer avancerade eller sällsynta 
diagnoserna minskar våra möjligheter att få nationella centra till sjukvårdsregionen.  

Läkemedel 

För närvarande sker en snabb utveckling när det gäller läkemedelsbehandling vid bröst- 
prostata och tjock- och ändtarmscancer. Det kommer att påverka kostnaderna för landstingen i 
regionen och även på sikt förväntas kostnaderna kvarstå. Det handlar om att nya läkemedel 
godkänns, att nya indikationer tillkommer för befintliga läkemedel samt att kostnaderna för 
befintliga läkemedel kan förändras.  

Utvärderingen 

Socialstyrelsen utvärderade under 2013 bröst-, prostata-, tjocktarms- och 
ändtarmscancervården utifrån indikatorerna i Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, 
tjocktarms- och ändtarmscancervården som publicerades 2007. Utvärderingens huvudsakliga 
syfte har varit att belysa kvalitet och effektivitet i cancervården.  

Utvärderingen visar att det finns stora skillnader i resultat mellan landstingen och regionerna 
för flera av indikatorerna. Till exempel låg landstingen i Uppsala/Örebro-regionen på mellan 
90-100 procents deltagande i multidisciplinär konferens för bröstcancer och 5-100 procents 
deltagande för tjock- och ändtarmscancer under 2012. Däremot visar utvärderingen inget 
exempel där något av landstingen har svagare resultat för samtliga indikatorer inom en 
cancersjukdom. Socialstyrelsen bedömer att utvecklingen inom bröstcancervården ser positiv 
ut. Utvärderingen av prostatacancervården visar på stora variationer i resultat och att 
landstingen inte når upp till önskvärda resultat för flera av indikatorerna. Resultaten för 
tjocktarm- och ändtarmscancervården har förbättrats de senaste åren men visar även stora 
variationer mellan landstingen och sjukhusen. 



 

Mål, rekommendationer och ekonomiska 
konsekvenser enligt Nationella riktlinjer 

Gemensam rekommendation för alla tre cancerdiagnose rna.  

Rekommendation Bedömning vid multidisciplinär konferens 

Multidisciplinär konferens skapar förutsättningar för att ge rätt behandling till rätt patient. I en 
multidisciplinär konferens gör specialister inom olika områden – till exempel kirurgi, 
onkologi, patologi, cytologi, bildmedicin, palliativ medicin eller omvårdnad – en samlad 
bedömning av olika patienters situation och vilken typ av vidare utredning och behandling 
som är lämplig för respektive patient. De multidisciplinära konferenserna är särskilt viktiga 
för att bestämma rätt tumörstadium och tumörens egenskaper. Tumörens egenskaper och 
stadium kan helt avgöra om patienter har nytta av en operation, strålbehandling, 
läkemedelsbehandling eller palliativ behandling. Konferenserna är också viktiga för att kunna 
identifiera tidiga tumörer som kan behandlas mer skonsamt, exempelvis i syfte att bättre 
bevara ett organs funktion. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården 
erbjuda multidisciplinär konferens vid bröstcancer, prostatacancer med hög risk och tjock- 
eller ändtarmscancer. Åtgärden skapar förutsättningar för att ge rätt behandling till rätt 
patient.  

Regionens bedömning är 

En ökad andel patienter som diskuteras vid multidisciplinär konferens och större krav på 
konferensens kompetens kommer att innebära en delvis ökad arbetsbelastning men också 
behov av omstrukturering. Möjlighet till videokonferens med större enhet behöver förbättras 
och utnyttjas mer vilket på kort sikt kan innebära en ökad kostnad. Dock kommer det på 
längre sikt att plana ut då detta ger förutsättningar för optimal utredning och behandling. 

Rekommendation Uppföljning samt råd och stöd av kontaktsjuksköterska 

Uppföljning av en kontaktsjuksköterska, som ger psykosocialt stöd och råd om 
symtomlindring, har betydelse för patientens upplevelse av sjukdomen samt för patientens 
möjlighet att bearbeta sin kris. Insatserna har även betydelse för att uppnå bästa 
behandlingsresultat. Insatserna är angelägna redan vid diagnostillfället och behövs ofta genom 
hela behandlingstiden. En kontaktsjuksköterska kan både ge råd till patienten, bidra till 
symtomlindring och förmedla kontakter med andra vårdgivare inom vården. En 
kontaktsjuksköterska kan även säkerställa att det vid behov finns tillgång till ett utvidgat 
psykosocialt stöd samt ta hänsyn till närståendes behov av liknande stöd. 

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda 
kontaktsjuksköterska för patienter med bröst-, prostata-, tjocktarms- eller ändtarmscancer. 
Åtgärden kan ge positiva effekter på livskvalitet och symtomlindring. Dessutom minskar 
åtgärden onödigt långa väntetider.  

Regionens bedömning är 

För att hälso- och sjukvården ska kunna uppnå Socialstyrelsens föreslagna mål att 100 procent 
ska få åtgärden bedömer vi att kostnaden kommer att öka på kort sikt. Det kommer att krävas 



 

ökade personalresurser, förändrad praxis och ökade utbildningsinsatser. Med fler och 
vidareutbildade kontaktsjuksköterskor förväntas dock kostnaderna för cancerpatienters 
kontakter med sjukvården plana ut eller minska på längre sikt, genom kortare ledtider och 
förbättrad kontinuitet i vården.  

Det är svårt att få en klar bild av kontaktsjuksköterskefunktionen i regionen. Flera enkäter är 
gjorda, både landstingsvis och diagnosspecifikt över hela regionen. En uppskattning är att ca 
40 sjuksköterskor per landsting uppfattar att de arbetar helt eller delvis efter definitionen för 
kontaktsjuksköterska. De flesta av dessa sjuksköterskor arbetar på kirurgkliniker och 
huvudsakligen med patienter med bröstcancer. Patienter med prostatacancer har i mycket 
mindre utsträckning möjlighet till kontaksjuksköterska. Det är också färre 
kontaktsjuksköterskor som arbetar på onkologenheter.  

Riktlinjernas fokusering på tre diagnoser kan skapa risk för undanträngningseffekter. Det är 
därför viktigt att lyfta fram övriga cancerdiagnoser och tydliggöra att riktlinjen även omfattar 
dessa grupper i tillämpliga delar.  

 

Nedanstående punkter är hämtade ur regionala cancerplanen: 

• Från och med 2015 ska alla cancerpatienter i sjukvårdsregionen (härefter ”alla 
patienter”) ha tillgång till en kontaktsjuksköterska. 

• Alla patienter ska från 2015 erbjudas en individuell vårdplan. Planen ska förutom 
behandlingsinformation också innehålla individuellt anpassade cancerrehabiliterande 
åtgärder. 

• Landstingen ska formulera en plan för hur arbetet med att införa kontaktsjuksköterskor 
för samtliga cancerpatienter ska gå till. Arbetet ska vara genomfört senast vid 
utgången av 2015.  

• Den nationellt framtagna ”Min vårdplan” ska införas i regionen för alla 
cancerpatienter senast under 2015. Planen ersätter inte den individualiserade 
information som varje patient måste ha, dokumentet syftar till att medvetandegöra 
vilken typ av information som är absolut nödvändig för att patienten själv ska förstå 
sin situation och vad hen har rätt att få information om.  

• Patientrådet efterfrågar information/utbildning för att varje patient ska förstå vad ”just 
min” cancerdiagnos är och innebär. All information ska därför lämnas både muntligt 
och skriftligt för att patienter och närstående ska kunna repetera informationen och få 
möjlighet att utifrån densamma formulera frågor till kontaktsjuksköterska eller läkare. 

• Införandet av ”Min vårdplan” ska följas upp på landstingsnivån och återrapporteras till 
RCC. 

 

Bröstcancer 

Varje år får ca 8000 personer diagnosen bröstcancer, det är den vanligaste formen av cancer 
hos kvinnor och utgör ca 30 procent av de diagnostiserade cancerfallen. Insjuknandet i 
bröstcancer har fördubblats sen 1960, medan antalet som avlider har minskat med 30 procent. 
Prognosen för bröstcancer i Sverige är i internationella jämförelser mycket god, trots det finns 



 

skillnader på ca 8 procent på femårsöverlevnad i landstingen. Samtliga centrala 
rekommendationer inom bröstcancerområdet är i princip införda och praxis idag. 

Rekommendation Förbehandling inför bröstbevarande kirurgi. 

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda förbehandling vid 
HER2-positiv bröstcancer i stadium II samt vid bröstcancer i stadium II med aggressiv 
tumörtyp. Avgörande för rekommendationen är att åtgärderna har samma effekt som 
läkemedelsbehandling efter operation samt att en ökad andel kan genomgå bröstbevarande 
kirurgi.  

Rekommendation Vävnadsprov  

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda åtgärden. 
Avgörande för rekommendationen är att åtgärden förändrar handläggningen hos ungefär 15 
procent av patienterna. Det innebär att hälso- och sjukvården kan ge rätt behandling till rätt 
patientgrupp.  

Regionens bedömning är 

Idag behandlas endast cirka 5 procent av kvinnor med bröstcancer med så kallad neoadjuvant 
behandling i vår region. En ökning kommer att innebära en viss kostnadsutveckling.  

Vävnadsprov av metastaser är eftersträvansvärt och genomförs i regionen. Alltså bör 
rekommendationerna inte ge ökade kostnader. 

 

Prostatacancer 

Prostatacancer är den vanligaste formen bland män och utgör ca 30 procent av de 
diagnostiserade cancerfallen hos män, ca 10 000 prostatacancer. 80 procent av alla män som 
får symtom av prostatacancer är över 70 år. I mitten av 1960 talet var femårsöverlevanden 45 
procent och under mitten av 1990 talet var den 70 procent. Mycket av förbättringen av 
femårsöverlevnaden beror på tidig diagnostisering och inte på att livslängden på den som 
diagnostiserats har ökat. 

Rekommendation Aktiv monitorering 

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda åtgärden aktiv 
monitorering vid prostatacancer med låg eller mycket låg risk. Åtgärden minskar risken för 
onödig behandling (operation eller strålning) med bestående biverkningar. 

Rekommendation Lymfkörtelutredning 

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården endast inom ramen för 
forskning och utveckling erbjuda utvidgad lymfkörtelutrymning i bäckenet i samband med 
radikal prostataektomi vid mellan och högriskcancer utan metastaser. 



 

Rekommendation Kombinationsbehandling med strålning och hormonbehandling  

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda 
kombinationsbehandling med strålning och hormonbehandling vid lokalt avancerad 
prostatacancer (T3–T4) med hög risk. Åtgärden innebär en stor nytta för patienten jämfört 
med enbart strål- eller hormonbehandling i form av förlängd överlevnad med 8–10 
procentenheter 

Rekommendation Behandling vid skelettmetastaserad kastrationsresistent prostatacancer  

Enligt Socialstyrelsens rekommendation kan hälso- och sjukvården erbjuda docetaxel eller 
enzalutamid (efter cytostatikabehandling) som palliativ behandling till personer med 
skelettmetastaserad kastrationsresistent prostatacancer.  

Enligt Socialstyrelsens rekommendation kan hälso- och sjukvården erbjuda abirateron före 
eller efter cytostatikabehandling som palliativ behandling till personer med symtomgivande 
skelettmetastaserad kastrationsresistent prostatacancer. 

Regionens bedömning är 

Föreslaget mål är att minst 95 procent av patienter med låg risk prostatacancer ska erbjudas 
aktiv monitorering upp till 75 års ålder. Det innebär att det behövs ökade resurser både inom 
urologisk mottagningsverksamhet och inom patologi. Det är viktigt att uppmärksamma att 
detta kräver mer information till patienterna.  

Lymfkörtelutrymning vid prostatacancer är mycket omdiskuterad. I de nationella riktlinjerna 
fastställer man att det inte finns något vetenskapligt underlag som talar för eller emot nyttan 
av lymfkörtelutrymning och man har därför givet det rekommendationen FOU. I Uppsala-
Örebro regionen skiljer sig användningen av lymfkörtelutrymning stort mellan länen. Det är 
därför viktigt att detta ingrepp endast görs inom ramen av vetenskapliga studier för att vi ska 
få fram kunskap om nyttan av lymfkörtelutrymning. Att endast göra lymfkörtelutrymning 
inom ramen för studier kommer minska antalet ingrepp och därmed sänka kostnaderna. 

En skandinavisk studie har visat att man med kombinationsbehandling av strålning och 
hormoner kan få ett mycket bra behandlingsresultat av lokalt avancerad prostatacancer. I de 
nya nationella riktlinjerna har behandlingen fått en hög prioritet med målet att 60 procent av 
patienterna ska erbjudas behandlingen. I dagsläget når Uppsala-Örebro regionen inte målet 
och skillnaderna är stora mellan länen. För att nå målet behöver regionens onkologkliniker 
resurser för att klara det ökade behovet av strålning.  

Användningen av Docetaxel i den palliativa fasen av prostatacancer får en mycket hög 
prioritet. En ny svensk studie visar en kraftig underanvändning av Docetaxel för 
prostatacancer. Då detta är en behandling som förbättrar patienternas livskvalitet under den 
palliativa fasen och dessutom förlänger överlevnaden, så bör användningen av Docetaxel i 
regionen öka. Detta medför en ökad kostnad för onkologklinikerna i regionen. 

Det har under de senaste åren tillkommit en ny rad effektiva medel mot kastrationsresistent 
prostatacancer som t.ex. Abirateron och Enzalutamid. Ytterligare preparat kommer att 
lanseras de närmaste åren. I dagsläget finns det skillnader i användningen av dessa preparat 
inom regionen, vilket leder till en ojämnlik vård. Här behövs ett gemensamt synsätt men 



 

under alla förutsättningar kommer dessa nya preparat kraftigt öka kostnaden för läkemedel 
inom prostatacancervården de närmaste åren.  

 

Tjocktarms- och ändtarmscancer 

Tjocktarms- eller ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige med cirka 6 
000 nya insjuknanden årligen. Nästan all tjocktarms- eller ändtarmscancer är av körteltyp 
(adenocarcinom). En tredjedel av tumörerna startar i ändtarmen och två tredjedelar i 
tjocktarmen. Kirurgi är den viktigaste åtgärden i botande syfte vid behandling av tjocktarms- 
eller ändtarmscancer. I regel kan en operation genomföras elektivt, det vill säga planeras och 
utföras vid ett bestämt tillfälle. Att personer med rätt kompetens utför planerade och akuta 
operationer är av stor betydelse för patienten eftersom det minskar risken för komplikationer 
och ökar chansen för en lyckad operation.  

Rekommendation PET-DT för kartläggning av tumörens utbredning 

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda preoperativ 
kartläggning av tumörutbredning med PET-DT vid nydiagnostiserad lokalt avancerad tjock- 
eller ändtarmscancer där kurativ behandling är aktuell och där planerad behandling innebär 
risk för påtaglig belastning för patienten. 

Undersökningen bör också erbjudas inför kurativt syftande metastaskirurgi eller kirurgi av ett 
lokalt återfall. Åtgärden innebär en förändrad handläggning för ungefär en fjärdedel av 
patienterna, eftersom den skiljer ut vilka patienter som kan respektive inte kan komma ifråga 
för kurativt syftande behandling. 

Rekommendation Planerad operation – öppen eller laparoskopisk 

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda åtgärderna öppen 
kirurgi och laparoskopisk kirurgi. Avgörande för rekommendationen är att åtgärderna direkt 
får bort primärtumören och eventuella regionala metastaser samt ger en femårsöverlevnad på 
50–80 procent. De två åtgärderna ger helt jämförbara resultat när det gäller chansen till bot 
och riskerna för komplikationer. Laparoskopisk kirurgi verkar dock ge en något längre 
operationstid men kortare vårdtid och snabbare återhämtning för patienten. 

Rekommendation Strukturerad analys och handläggning av vävnadsprov och bortopererad 
vävnad 

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården genomföra åtgärden. 
Avgörande för rekommendationen är att en strukturerad analys och handläggning avsevärt 
förbättrar och höjer kvaliteten på den information som ska ligga till grund för valet av 
behandling och uppföljningsprogram. Åtgärden medför inte heller en högre kostnad än en 
ostrukturerad analys eller handläggning och tar inte längre tid. Tvärtom kan det vara 
tidsbesparande eftersom svaret mer sällan behöver kompletteras.  



 

Regionens bedömning är 

Rekommendationen PET-DT för kartläggning innebär att antalet undersökningar kommer att 
öka, uppskattningsvis med 75 procent. Detta medför också ökade kostnader. En kartläggning 
av hur regionens PET-DT resurser utnyttjas har genomförts och lämnats för ställningstagande 
om vilka eventuella investeringar som kan bli nödvändiga.  

Förutom ökat antal undersökningar, och därmed behov av fler PET-DT i regionen, kommer 
det att innebära ökade krav på kompetens vid multidisciplinära konferenser. Radiolog med 
PET-DT kompetens och erfarenhet av att bedöma dessa undersökningar kommer att behövas i 
större utsträckning. 

Andelen laparoskopiskt utförda operationer är låg internationellt sett men ökar tydligt. I 
Uppsala Örebro regionen utfördes 2013 22 procent av operationerna laparoskopiskt vilket är 
fler än i riket som helhet (17 procent). För att kunna följa rekommendationen att erbjuda såväl 
laparoskopisk som öppen kirurgi med hög kvalitet samt ha en god grund för utbildning 
förutsätter en viss storlek på operationsvolym. Ytterligare nivåstrukturering är nödvändig. 

Strukturerad analys och handläggning används delvis redan idag och stor vikt bör läggas på 
att alla enheter följer rekommendationen då det höjer kvaliteten utan att mer resurser behövs. 
För att den patologiska analysen och handläggningen ska genomföras på ett strukturerat sätt 
finns det dokumentations- och svarsmallar som anger vilka faktorer patologen ska bestämma, 
värdera och redovisa. Dessa faktorer har relevant klinisk betydelse och det är av största vikt 
att dokumentationen görs direkt från ansvarig patolog och inte via flera olika steg.  

 

Uppföljning  

Socialstyrelsen har tagit fram indikatorer för nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, 
tjocktarms- och ändtarmscancer. De flesta är idag möjliga att mäta med hjälp av befintliga 
datakällor. Övriga är så kallade utvecklingsindikatorer. Med undantag för 
utvecklingsindikatorer och några nytillkomna indikatorer finns nationella målnivåer uppsatta 
för de flesta av indikatorerna. Målsättningen är att följa upp cancervården utifrån relevanta 
indikatorer ur ett kunskapsstyrningsperspektiv. 

Samverkansnämnden förväntar sig att: 

• Respektive landsting ger berörda verksamheter i uppdrag att följa upp sina resultat 
utifrån relevanta indikatorer i de nationella riktlinjerna för vid bröst- prostata och 
tjock- och ändtarmscancer.  

• Relevanta indikatorer används för att följa upp cancervården inom ramen för det 
utvecklingsarbete som pågår inom regionala utvecklingsgruppen för nationella 
riktlinjer. 

• Givna uppdrag i den politiska viljeinriktningen följs upp av regionala 
utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer. 



 

Sammanfattning av ekonomiska och organisatoriska ko nsekvenser 
landstingen i U/Ö regionen 

Samverkansnämnden i Uppsala-Örebroregionen anser att riktlinjerna är väl genomarbetade. 
De har tydlig struktur och täcker väl de områden inom bröst- prostata och tjock- och 
ändtarms-cancersjukdomar där behoven av vägledning och beslutsstöd är som störst.  

Utifrån genomgångar i olika grupperingar inom och mellan våra landsting konstateras att det i 
regionen finns vissa praxisskillnader som är viktiga att tydliggöra och åtgärda vid 
implementeringen av riktlinjerna. Vår sammanfattande bedömning är att ett antal av 
rekommendationerna i riktlinjerna leder till ett ökat resursbehov.  

Införandet av kontaktsjuksköterska med målnivån 100 procent kommer att innebära extra 
kostnader i form av ökade personalresurser, förändrad praxis och ökade utbildningsinsatser. 
Med fler och framför allt vidareutbildade sjuksköterskor förväntas dock kostnaderna för 
cancerpatienternas kontakter med vården plana ut och på sikt minska, genom att ledtider 
kortas och kontinuiteten i vården förbättras. 

En ökad användning av PET-DT kommer på kort sikt att leda till ökade kostnader. Det är 
oklart om PET-DT resurserna i regionen är tillräckliga för det ökade behovet. Det råder också 
osäkerhet om hur stora kostnaderna för nya läkemedelsbehandlingar kommer att bli, klart är 
att de kommer att öka. 

Generellt så saknas rekommendationer om patientupplevd kvalitet i riktlinjerna. Det är viktigt 
att kunna värdera patientens tillstånd utifrån ett helhetsperspektiv.  

Riktlinjernas förslag ställer stora krav på ökad kompetens och kapacitet inom vissa 
medicinska specialiteter, varav några redan idag utgör bristområden inom en del landsting. 
Urologi och patologi är exempel områden där det idag råder brist på specialister.  

 


