Regionsjukvårdsstaben
Moa Rosholm och Elin Lindskog

Kallelse till Samverkansnämnden för sydöstra
sjukvårdsregionen
Datum
Tid
Plats

Torsdag den 3 maj 2018
10.00–15.00
Hotell Gränsö, Västervik

Tidplan
09.30
10.00
12.00
13.0015.00

Kaffe
Informationsärenden
Lunch
Fortsättning informationer och beslutsärenden
Kaffe

Föredragningslista
1.

Godkännande av föredragningslistan

2.

Val av justerare och tid för justering

Informationsärenden
3.

Rapport från Rådet för styrning och kunskap

4.

Rapport från regionala medicinska programgruppers (RMPG:s)
årsrapporter

5.

Rapport från Svenskt ambulansflyg

6.

Rapport från Rikssjukvårdsnämnden

7.

Traumautredning – ambulanshelikopter

Beslutsärenden
8.

Rekommendation gällande nationell nivåstrukturering av sarkom
Diarienummer SVN 2018-6
Förslag till beslut
1. Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen godkänner och tillämpar
beslutsrekommendationen avseende nationell nivåstrukturering för sarkom till tre
vårdenheter i landet.
2. Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen beslutar att
Universitetssjukhuset i Linköping utgör sjukvårdsregional instans för sarkom.

9.

Yttrande avseende Socialstyrelsens remissversion av Screening för
prostatacancer – rekommendation och bedömningsunderlag
Diarienummer SVN 2018-7
Förslag till beslut
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen ställer sig bakom
remissvaret till Socialstyrelsen avseende ”Screening för prostatacancer –
rekommendation och bedömningsunderlag, remissversion”.
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10.

Fokusområden samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen 20182019
Diarienummer SVN 2018-15
Förslag till beslut
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen antar områdena
kompetensförsörjning, digitalisering och samverkan i regionala utvecklingsfrågor
som fokusområden för samverkansnämndens arbete 2018-2019.

11.

Nominering av ledamöter och ersättare till nämnden för nationell
högspecialiserad vård
Diarienummer SNV 2018-16
Förslag till beslut
Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen nominerar Kajsa Karro (S)
till ledamot och Christer Jonsson (C) till ersättare till nämnden för nationell
högspecialiserad vård.

12.

Nationella riktlinjer för vård vid endometrios
Diarienummer SVN 2018-11
Förslag till beslut
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen ställer sig bakom
remissvaret till Socialstyrelsen avseende nationella riktlinjer för vård vid
endometrios.

13.

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi
Diarienummer SVN 2018-12
Förslag till beslut
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen ställer sig bakom
remissvaret till Socialstyrelsen avseende nationella riktlinjer för vård vid epilepsi.

14.

Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis
Diarienummer SVN 2018-13
Förslag till beslut
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen ställer sig bakom
remissvaret till Socialstyrelsen avseende nationella riktlinjer för vård vid psoriasis.

15.

Inkomna skrivelser
- Granskning av årsredovisning 2017 Region Östergötland

16.

Övrigt

Anders Henriksson (S)
ordförande

BESLUTSMISSIV
Regionsjukvårdsstaben
Göran Atterfors

2018-05-03

1(2)
SVN 2018-6

Samverkansnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Rekommendation rörande nationell nivåstrukturering av sarkom
I överenskommelsen mellan SKL och staten har Regionala cancercentrum i
samverkan uppdraget att arbeta med nivåstrukturering av cancervården på
nationell nivå. Arbetet har hittills resulterat i 10 nationellt koncentrerade
åtgärder spridda över de 7 universitetssjukhusen.
Under några år har sarkom varit föremål för beredning och RCC i samverkans
beslutsrekommendation har nu förelagts nätverket för hälso- och
sjukvårdsdirektörer och SKL:s sjukvårdsdelegation.
Rekommendationen innebär i korthet:
att avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med skelett- och
mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg samt buksarkom koncentreras till tre
nationella vårdenheter, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus och att de nationella
vårduppdragen införs från och med 1 november 2018.
Utöver nationellt uppdrag upprätthåller de tre nationella centra rollen som
regionala centra för egen sjukvårdsregion. Karolinska Universitetssjukhuset
upprätthåller också rollen som regionalt centra för Uppsala/Örebroregionen.
Universitetssjukhuset i Linköping och Norrlands Universitetssjukhus verkar som
regionala sarkomcentra inom egen sjukvårdsregion.

BESLUTSMISSIV
Regionsjukvårdsstaben
Göran Atterfors

2018-05-03
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SVN 2018-6

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen föreslås BESLUTA

a t t godkänna och tillämpa beslutsrekommendationen avseende nationell
nivåstrukturering för sarkom till tre vårdenheter i landet
a t t Universitetssjukhuset i Linköping utgör sjukvårdsregional instans för
sarkom

Anders Henriksson
Ordförande Samverkansnämnden
Landstinget i Kalmar län

Karl Landergren
Ordförande Regionsjukvårdsledningen
Landstinget i Kalmar län

SKLs diarienummer 18/00055
2018-02-06
Till landstingsstyrelser/regionstyrelser
RCC-chefer
För kännedom: Nätverken Landstingsdirektörer
och Hälso- och sjukvårdsdirektörer

Rekommendation rörande nationell
nivåstrukturering av sarkom
Mot bakgrund av vad nedan angivits rekommenderar Regionala cancercentrum i
samverkan landsting/regioner:
att godkänna och tillämpa nedanstående rekommendation avseende nationell
nivåstrukturering av sarkom
Regionala cancercentrum i samverkans rekommendation
Regionala cancercentrum i samverkan beslöt vid sitt sammanträde 6 februari 2018
enhälligt att rekommendera landsting/regioner att besluta om nationell nivåstrukturering
enligt följande:
att avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med skelett- och
mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg samt buksarkom koncentreras till tre
nationella vårdenheter
att uppdrag som nationella vårdenheter lämnas till Karolinska
Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes
Universitetssjukhus
att de nationella vårduppdragen införs från och med 1 november 2018
Rekommendationen har förankrats i nätverket för hälso- och sjukvårdsdirektörer 201801-18. SKLs sjukvårdsdelegation har uttalat sitt stöd för RCCs arbete med
nivåstrukturering 2018-01-25.
Uppföljning
Regionala cancercentrum i samverkan kommer att följa upp landstingens/regionernas
tillämpning av denna rekommendation. Genom den nyinrättade referensgruppen
bestående av linjechefer vid aktuella sjukhus samt sjukvårdsregionala representanter
kommer en mindre uppföljning att ske ungefär kvartalsvis. Platsbesök kommer att utföras
under hösten 2018 samt efter ca ett år.
RCC i samverkan avser även att två år efter driftstart göra en mer omfattande uppföljning
av de nationella vårdenheternas arbete och resultat.
Samverkansgruppen önskar att landsting/regioner inkommer med tagna beslut om att
godkänna och tillämpa dessa rekommendationer senast 1 juni 2018 till SKL att: RCC i
samverkan Gunilla Gunnarsson, Avd för vård och omsorg, 118 82 Stockholm.
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SKLs diarienummer 18/00055
2018-02-06
Till landstingsstyrelser/regionstyrelser
RCC-chefer
För kännedom: Nätverken Landstingsdirektörer
och Hälso- och sjukvårdsdirektörer

Allmän bakgrund
I enlighet med överenskommelser mellan SKL och staten har RCC i samverkan
uppdraget att arbeta med nivåstrukturering på nationell nivå av cancervården. Arbetet har
hittills resulterat i 10 nationellt koncentrerade åtgärder spridda över de 7
universitetssjukhusen.
Regeringen har i november 2017 lagt en proposition till riksdagen innebärande att
högspecialiserad vård inom alla områden ska koncentreras och arbetet ska ledas av
Socialstyrelsen. Cancerområdet kommer dock i enlighet med Socialstyrelsens planering att
bli aktuellt först 2020 varför RCC i samverkan avser att fortsätta arbetet fram till dess.
Detta är också reglerat i den överenskommelse om kortare väntetider i cancervården 2018
som nyligen beslutades.

Fakta sarkom
Sarkom utgör ca 1 % av alla maligna tumörsjukdomar och utgår från bind- och
stödjevävnad vanligast i extremiteter och på bålen. Dessa sarkom benämnes: Skelett- och
mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg, (tidigare sk. muskuloskelettala eller
ortopediska sarkom). Sarkom kan uppstå i alla åldrar och kan förekomma på de flesta
ställen i kroppen. Sjukdomsgruppen är heterogen och inrymmer ett 50-tal olika specifika
diagnoser.
Totalt diagnosticeras ca 600 patienter årligen med sarkom. Skelettsarkom står för ca
120/år, medan sarkom i mjukdelar omfattar totalt ca 300 patienter årligen, varav ca 50 är
retroperitoneala och intraabdominella sarkom, härefter kallade buksarkom. Utöver dessa
tillkommer ett 50-tal mjukdelssarkom med varierande lokalisationer såsom t.ex.
gynekologiska sarkom, sarkom inom huvud-halsområdet mm. En speciell variant av
sarkom utöver ovannämnda är gastrointestinala sarkom, GIST, som omfattar 120-150 fall
per år varav ca 100 kräver planerad kirurgi medan resterande är bifynd vid annan kirurgi i
magtarmkanalen.

Handläggningsgång
I RCCs initiala arbete 2012-13 utsågs en sakkunniggrupp för retroperitoneala sarkom i ett
pilotförsök. En slutsats från sakkunniggruppen var att kirurgi för retroperitoneala sarkom
(RPS) bör utföras vid högst tre sjukhus i landet.
RCC i samverkan bedömde därefter att hela sarkomvården borde bli föremål för
genomlysning och tillsatte därför 2014 två nya sakkunniggrupper för skelett- och
mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg samt för buksarkom inkluderande RPS.
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SKLs diarienummer 18/00055
2018-02-06
Till landstingsstyrelser/regionstyrelser
RCC-chefer
För kännedom: Nätverken Landstingsdirektörer
och Hälso- och sjukvårdsdirektörer

Baserat på sakkunnigförslagen med kompletteringar lämnade RCC i samverkan 2015 en
remiss till regioner och landsting avseende sarkom. Remissen innefattade även möjlighet
att ansöka om nationell vårdenhet för sarkom.
Remissens förslag om tre nationella enheter stöddes av tre regioner medan tre regioner
förespråkade fem regionala centrum med möjlighet att remittera speciella fall till andra
regionala centrum beroende på tillgänglig kompetens. Fem sjukhus ansökte om nationellt
uppdrag med olika inriktning.
Under hösten 2017 har samtliga universitetssjukhus beretts möjlighet att komplettera sin
ansökan samt lämna synpunkter på nu lagda förslag. De få synpunkter som inkommit
finns bilagda tidigare ansökan.

Överväganden inför nationell nivåstrukturering
Inom områden som hittills beslutats för nationell nivåstrukturering har avgränsningen
mellan vad som ska göras vid en nationell vårdenhet kunnat definieras i form av specifika
tillstånd eller åtgärder. När det gäller sarkom är förutsättningarna för exakta
avgränsningar av verksamhetsinnehållet annorlunda då sjukdomsgruppen omfattar ett
stort antal, var för sig ovanliga tillstånd, med olika krav på kompetens inom diagnostik
och behandling.
Då det gäller verksamhetsinnehållet vid ett regionalt respektive nationellt centrum har
RCC i samverkan tillfrågat två nordiska experter om hjälp att komma vidare med
definitioner av verksamhetsinnehåll vid nationell respektive regional vårdenhet för
sarkom. Dessa har båda avböjt detta uppdrag och RCC i samverkan har därför valt att ta
fram detta förslag.
Redan i dagsläget remitteras patienter med särskilda behov av komplicerad behandling
från såväl Norrlands Universitetssjukhus som från Universitetssjukhuset Linköping till
någon av de tre nationella vårdenheter som föreslås.Grunden för sådan remittering är
behov av speciell kompetens för diagnostik och behandling men även att volymen av den
specifika åtgärden är så liten att den bör utföras på färre än 5 vårdenheter. I
sakkunnigutlåtandena och i remissvar och ansökningar finns exempel på ett antal tillstånd
eller behandlingar som kan vara lämpade för remittering till nationell vårdenhet:
Skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg:
-

Skelettsarkom hos unga, växande patienter
Ewingsarkom hos barn
Skelett- och mjukdelssarkom i kotpelare och bäcken
Intermuskulära, stora, högmaligna mjukdelssarkom
Vissa avancerade onkologiska behandlingar

Buksarkom
-

Kirurgi vid retroperitoneala sarkom
Kirurgi vid större och/eller komplicerade fall av GIST
Kirurgi vid ovanliga intraabdominella sarkom
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SKLs diarienummer 18/00055
2018-02-06
Till landstingsstyrelser/regionstyrelser
RCC-chefer
För kännedom: Nätverken Landstingsdirektörer
och Hälso- och sjukvårdsdirektörer

RCC i samverkans bedömning
Regionala sarkomcentrum
Sedan lång tid har en regional centralisering etablerats för diagnostik, behandling och
uppföljning av skelett- och mjukdelssarkom. Denna utveckling har väsentligen varit
mycket framgångsrik och det finns betydande vetenskapligt underlag för värdet av
centralisering. De fem kompletta regionala sarkomcentrum som idag finns (i samtliga
sjukvårdsregioner utom Uppsala Örebro-regionen) bedöms även fortsatt kunna
diagnosticera, behandla och följa upp merparten av patienter med sarkom inom ramen
för sina regionala uppdrag. Det redan väletablerade samarbetet och samverkan mellan
landets fem sarkomcentrum är en viktig förutsättning för den fortsatta utvecklingen av
sarkomvården.
Vid ett regionalt sarkomcentrum finns tillgång till samlad och samverkande expertis inom
diagnostik, kirurgisk behandling, onkologisk behandling, rehabilitering och psykosocialt
stöd samt forskning.
Sarkomcentrum ansvarar för regional MDK och deltar i nationell MDK. Vid regional
MDK deltar specialister inom onkologi (barn och vuxen), kirurgi, ortopedi, bild- och
funktionsdiagnostik, patologi samt vid behov från andra specialiteter. Vid MDK deltar
även kontaktsjuksköterska. Det bör vara möjligt för remitterande kliniker i regionen att
delta vid MDK.
Patienter med misstänkt sarkom enligt givna kriterier (se vårdprogram) ska skyndsamt
remitteras till regionalt sarkomcentrum. Alla patienter med misstänkta sarkom bör
remitteras till sarkomcentrum för vävnadsbunden diagnostik och utredning. Biopsi eller
cytologi bör således inte utföras utanför sarkomcentrum.
Behandlingsrekommendationer utformas vid en regional multidisciplinär konferens
utgående från regionalt sarkomcentrum. Alla patienter med sarkom ska behandlas vid ett
sarkomcentrum, regionalt eller nationellt i speciella fall. Undantag utgör patienter i
palliativ vård eller där andra omständigheter talar för vård nära hemorten. I dessa fall bör
behandlingsrekommendationer inhämtas från regionalt sarkomcentrum.
Onkologisk behandling bör med få undantag utföras vid regionala sarkomcentrum.
Huvudparten av kirurgisk behandling bör även utföras vid regionala sarkomcentrum. Det
finns inom vissa områden behov av ytterligare regional koncentration av preoperativ
diagnostik och kirurgisk behandling, t.ex. avseende GIST.
Respektive sjukvårdsregion äger beslut om utformningen av den regionalt centraliserade
verksamheten. För Uppsala-Örebroregionen saknas ett komplett regionalt
sarkomcentrum och patienter i behov av avancerad diagnostik och kirurgisk behandling
remitteras huvudsakligen till Karolinska Universitetssjukhuset medan onkologisk
behandling koordineras och administreras av onkologiska kliniken, Akademiska
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SKLs diarienummer 18/00055
2018-02-06
Till landstingsstyrelser/regionstyrelser
RCC-chefer
För kännedom: Nätverken Landstingsdirektörer
och Hälso- och sjukvårdsdirektörer

Sjukhuset. Uppsala-Örebroregionen äger frågan om en ev. framtida förändring av den
regionala organisationen av sarkomvården i sin sjukvårdsregion.
Inom vissa specifika områden kan den främsta expertisen i landet även finnas vid ett
regionalt sarkomcentrum som i så fall kan vara en naturlig remissinstans i landet, även om
detta centrum inte är en nationell vårdenhet.

Nationella vårdenheter
Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes
Universitetssjukhus tar emot patienter från olika delar av landet, utifrån specifik
kompetens.
Norrlands Universitetssjukhus och Universitetssjukhuset i Linköping har omfattande
verksamheter som regionala sarkomcentrum. Sjukhusen redovisar i inlämnade
ansökningar inga specifika områden där man tar emot sarkompatienter från övriga
sjukvårdsregioner.
Ett undantag är Norrlands Universitetssjukhus som har ett rikssjukvårdsuppdrag för
plexusnära kirurgi vilket i vissa fall kan komma att omfatta patienter med sarkom. Detta
rikssjukvårdsuppdrag påverkas inte av detta förslag.
Om det vid ett regionalt sarkomcentrum finns eller utvecklas unik, specifik kompetens
inom någon del av sarkomvården, som inte omfattas av nationellt vårduppdrag eller
bedrivs vid nationell vårdenhet, ska denna kompetens kunna utnyttjas nationellt. En
sådan hänvisning förutses i första hand kunna ske vid nationell MDK. Ett alternativ kan
vara att ett regionalt sarkomcentrum ansöker om ett specifikt nationellt vårduppdrag
inom ett definierat kompetensområde.
Baserat på sakkunnigutlåtanden, inkomna remissvar och ansökningar föreslår RCC i
samverkan:


Tre nationella vårdenheter för sarkom omfattande skelett- och mjukdelssarkom i
extremiteter och bålvägg och buksarkom etableras vid Karolinska
Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes
Universitetssjukhus.



Dessa nationella vårdenheter ska inför uppdraget beskriva sin verksamhet
inklusive profilering och specialkompetens. Uppdraget innebär ett särskilt ansvar
för utbildning, kompetensförsörjning, forskning och utveckling.



Rikssjukvårdsuppdraget till Norrlands Universitetssjukhus avseende plexusnära
kirurgi berörs inte och kan i tillämpliga fall således även omfatta patienter med
sarkom.
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SKLs diarienummer 18/00055
2018-02-06
Till landstingsstyrelser/regionstyrelser
RCC-chefer
För kännedom: Nätverken Landstingsdirektörer
och Hälso- och sjukvårdsdirektörer

De nationella vårdenheterna ska tillsammans svara för den mest avancerade diagnostiken
och behandlingen av barn och vuxna med olika typer av sarkom såväl skelett- och
mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg som buksarkom.
De nationella vårdenheterna ska i dialog med regionala sarkomcentrum regelbundet
utvärdera avgränsningarna mellan det nationella och det regionala verksamhetsuppdraget,
utifrån den medicinska utvecklingen och tillgång till bästa kompetens, och vid behov
föreslå Regionala cancercentrum i samverkan förändringar. I det nationella uppdraget
ingår även att vara ledande och drivande inom forskning, såväl klinisk som translationell.
I uppdraget ingår även ansvar för utveckling, utbildning samt ett särskilt ansvar för
kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom områdets olika berörda
specialiteter.
De nationella vårdenheterna ansvarar för etablering och utveckling av nationell MDK för
utvalda fall. Sakkunniga framhåller betydelsen av flexibilitet med hänsyn till den ofta
snabba medicinska utvecklingen. Vilket centrum som har bäst kompetens i en given
situation varierar dessutom över tid. En fortsatt nära samverkan mellan samtliga
sarkomcentrum är därför av stor betydelse och en nationell MDK är ett viktigt forum för
att rekommendera såväl lämpligaste behandlingsval som behandlingsort.
Ett åtagande som nationell vårdenhet inom sarkomvården skiljer sig från annan nationellt
nivåstrukturerad verksamhet inom cancervården i det att verksamhetsinnehållet i det
nationella uppdraget inte kan definieras mera precist.
Åtagandet blir därmed främst ett åtagande för att tillsammans ta en ledarroll för
sarkomvårdens utveckling i bred bemärkelse med en nära samverkan mellan alla
sarkomcentra i landet.
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SKLs diarienummer 18/00055
2018-02-06
Till landstingsstyrelser/regionstyrelser
RCC-chefer
För kännedom: Nätverken Landstingsdirektörer
och Hälso- och sjukvårdsdirektörer

Bilagor:
1. Sakkunnigutlåtande muskuloskelettala sarkom (skelett- och mjukdelssarkom i
extremiteter och bålvägg):
http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/sarkom/nivastruktur
ering/
2. Sakkunnigutlåtande buksarkom:
http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/sarkom/nivastruktur
ering/
3. Remiss nationell nivåstrukturering sarkom, återfinns som ett av dokumenten i
högerspalten (Remiss 2 juni, 2015):
http://www.cancercentrum.se/samverkan/varauppdrag/nivastrukturering/remissvar-oktober-2015/
4. Remissvar och ansökningar om nationell vårdenhet, återfinns i respektive regions
dokumentväljare längst ner på sidan:
http://www.cancercentrum.se/samverkan/varauppdrag/nivastrukturering/remissvar-oktober-2015/
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1(1)
RCC
David Robinsson
Mats Andén

2018-04-24

SVN 2018-07

Samverkansnämnden för sydöstra
sjukvårdsregionen

Yttrande avseende Socialstyrelsens remissversion av
Screening för prostatacancer – rekommendation och
bedömningsunderlag
Förslag till beslut
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen ställer sig bakom
remissvaret till Socialstyrelsen avseende ”Screening för prostatacancer –
rekommendation och bedömningsunderlag, remissversion”.
Bakgrund
Socialstyrelsens rekommendation av screeningprogram för prostatacancer
ersätter en tidigare översyn från 2014. Sydöstra sjukvårdsregionen fick den
12 februari 2018 inbjudan om att lämna synpunkter i den öppna remissen
kring rekommendationen, med svar till Socialstyrelsen senast den 9 maj
2018.
Samverkansnämnden ställer sig bakom Socialstyrelsens rekommendation,
men önskar betona vikten av förnyad bedömning om förutsättningarna
förändras.

Anders Henriksson (S)
Ordförande Samverkansnämnden
för sydöstra sjukvårdsregionen

Karl Landergren
Ordförande
Regionsjukvårdsledningen

Bilaga
Yttrande daterat den 24 april 2018.

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Landstinget i Kalmar län

Ltkalmar.se

landstinget@ltkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Strömgatan 13
391 26 Kalmar

0480-810 00 vx

833-3007

YTTRANDE
RCC Sydöst
David Robinsson
Mats Andén

2018-04-24

SVN 2018-7

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Yttrande avseende Socialstyrelsens remissversion av Screening
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Sydöstra sjukvårdsregionen – Region Östergötland, Region Jönköpings län och
Landstinget i Kalmar län.
Kontaktperson: Lie Printz, RCC Sydöst, lie.printz@regionostergotland.se
Genomförande av analys och insamling av synpunkter
Via Regionalt cancercentrum (RCC) Sydöst har två sakkunniga utsetts att
samla ihop och sammanställa synpunkter på remissversionen och utifrån det
författa detta remissvar. Dialog har förts med det regionala medicinska
programområdet (RMPO) inom urologi. Representanter från Sydöstra
sjukvårdsregionen har deltagit på Socialstyrelsens nationella seminarium den
23 april.
Beslut kring yttrandet har fattats av samverkansnämnden i Sydöstra
sjukvårdsregionen.
Synpunkter på remissversionen
Socialstyrelsen har via en öppen remiss önskat synpunkter på
rekommendationen av screeningprogram för prostatacancer. Detta utlåtande är
en förnyad översyn och har tidigare genomförts 2014. Enligt Socialstyrelsens
rekommendation bör hälso- och sjukvården inte erbjuda screening för
prostatacancer med PSA-prov, med eller utan annat kompletterande test före
vävnadsprovtagning. Avgörande för rekommendationen är att nyttan med
screening för prostatacancer med PSA-prov inte tydligt bedöms överväga de
negativa effekterna på befolkningsnivå.
Screeningprogrammet skulle medföra att 35–50 fler män/1000 män skulle
diagnostiseras med prostatacancer och innebära 1–4 färre dödsfall i
prostatacancer efter 10–15 år. Detta jämfört med om det inte förekommit

någon screening. De 35–50 extra fallen motsvarar det som kallas
överdiagnostik, eftersom dessa män inte hade fått någon prostatacancerdiagnos
om de inte hade PSA-testats. Omkring 30 av dessa män skulle få behandling i
onödan, eftersom de inte hade utvecklat någon allvarlig cancer utan
behandling. De flesta som får behandling för tidigt upptäckt prostatacancer får
försämrad sexuell funktion. Urinläckage eller ändtarmsbesvär är också
förekommande biverkningar. Dessa biverkningar kan vara
funktionsnedsättande och så pass omfattande att de innebär en mycket stor
påverkan på sexuellt samliv och möjligheterna till ett aktivt socialt liv.
I dagsläget förekommer oorganiserad screeningverksamhet i stora delar av
Sverige, exempelvis via hälsokontroller inom företagshälsovård eller på
patientens önskan inom primärvården. Det är oerhört viktigt att det i samband
med dessa provtagningar även ges en strukturerad information om för och
nackdelar med en sådan provtagning. Sedan 2007 distribuerar Socialstyrelsen
en sådan informationsbroschyr.
Socialstyrelsen följer löpande utvecklingen inom området och indikerar att ny
rekommendations utredning vid förändrade förutsättningar kommer att
genomföras.
Sydöstra sjukvårdsregionen stödjer den givna rekommendationen, men önskar
betona vikten av förnyad bedömning om förutsättningarna förändras.

Anders Henriksson (S)
Ordförande Samverkansnämnden
för sydöstra sjukvårdsregionen

Karl Landergren
Ordförande
Regionsjukvårdsledningen
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Förord
Socialstyrelsen rekommenderade år 2014 att hälso- och sjukvården inte bör
erbjuda screening för prostatacancer med PSA-prov till män 50 till 70 år.
Nya forskningsresultat har publicerats sedan dess, både om screening med
PSA-prov och om tester som kan komplettera PSA-prov för diagnostik av
prostatacancer. Socialstyrelsen har därför gjort en ny bedömning av förutsättningarna för ett nationellt screeningprogram för prostatacancer.
Denna rapport innehåller en sammanfattning av det underlag som tagits
fram för bedömningen och en rekommendation med syfte att nå en nationell
samsyn på screening för prostatacancer. Målet med en rekommendation på
nationell nivå är att främja en god och jämlik vård. Rekommendationen riktar
sig till beslutsfattare, verksamhetsledningar och yrkesverksamma inom
hälso- och sjukvården.
Socialstyrelsens bedömning utgår från myndighetens modell för att bedöma, införa och följa upp nationella screeningprogram. De vetenskapliga
underlag som ligger till grund för bedömningen samt en beskrivning av
modellen finns publicerad på myndighetens webbplats.
Det här är en remissversion av rekommendationen. Syftet med att publicera en remissversion är att ge möjlighet för intressenter att i en bred och
öppen process ta ställning till och komma med synpunkter på rekommendationen. Synpunkter lämnas till Socialstyrelsen senast den 9 maj 2018. Inkomna synpunkter beaktas inför den slutliga versionen av rekommendationen
som beslutas under hösten 2018.
Ett stort antal personer har arbetat med utredningen på olika sätt och finns
namngivna under rubriken Projektorganisation i denna rapport. Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har som expertmyndighet tagit fram och bedömt evidensen för tilläggstester till PSA-prov.
Socialstyrelsen vill särskilt tacka det nationella screeningrådet, sakkunniga, patientrepresentanter och experter som har deltagit i detta arbete med
stort kunnande och engagemang. Socialstyrelsen vill även tacka Statens
medicinetiska råd (SMER) och Socialstyrelsens etiska råd för stöd i etiska
frågor.
Lars-Torsten Larsson
Avdelningschef
Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård
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Sammanfattning
Personer som bjuds in till screening har själva inte valt att uppsöka sjukvården. Detta ställer höga krav på att screeningprogrammet är till tydlig nytta för
befolkningen, och att det finns vetenskapligt stöd för att det har avsedd
effekt.
Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och sjukvården inte erbjuder
screening för prostatacancer med PSA-prov, med eller utan kompletterande
test före vävnadsprovtagning. Avgörande för rekommendationen är att nyttan
med screening för prostatacancer med PSA-prov inte tydligt överstiger de
negativa effekterna på befolkningsnivå. Bedömningen är att det i dagsläget
inte finns tillräckligt underlag för att säga hur kompletterande tester till PSAprov skulle påverka detta förhållande mellan hälsovinster och negativa
effekter.
Det här är en remissversion av rekommendationen. Intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på remissversionen till Socialstyrelsen fram till
den 9 maj 2018. En slutlig version beslutas under hösten 2018.

PSA-prov

Den mest betydande negativa effekten av screening för prostatacancer med
PSA-prov och eventuellt efterföljande systematiska vävnadsprov är att
många män skulle få en prostatacancerdiagnos och därefter behandling, trots
att deras cancer inte skulle ha utvecklats till någon allvarlig sjukdom. För
dessa personer kan såväl cancerdiagnosen i sig som biverkningarna av
behandlingen påtagligt minska livskvaliteten. De flesta som får behandling
för tidigt upptäckt prostatacancer får försämrad sexuell funktion. Urinläckage
eller ändtarmsbesvär är också förekommande biverkningar. Dessa biverkningar kan vara funktionsnedsättande och så pass omfattande att de innebär
en mycket stor påverkan på sexuellt samliv och möjligheterna till ett aktivt
socialt liv.
Utredningen visar att det pågår omfattande, oorganiserad PSA-testning av
män i Sverige i dag. Testningen sker ofta utan att männen får tillräcklig
information om testningens tänkbara konsekvenser. Dessutom är en stor del
av de testade männen över den ålder vid vilken screening med PSA-prov har
visats minska dödligheten i prostatacancer.
Samtidigt har användningen av aktiv monitorering (regelbundna kontroller
i stället för omedelbar behandling) ökat sedan Socialstyrelsens rekommendation från 2014 om att inte erbjuda screening för prostatacancer. Aktiv
monitorering minskar de negativa effekterna av screening, eftersom biverkningar av behandling kan undvikas eller skjutas framåt i tiden. Upp emot
hälften av dem som väljer att avvakta med behandling och påbörjar aktiv
monitorering får dock behandling på längre sikt.

Kompletterande test

Det finns numera flera tester som kan användas som komplement till PSAprov för att identifiera män som bör genomgå fortsatt utredning med vävSCREENING FÖR PROSTATACANCER - REMISSVERSION
SOCIALSTYRELSEN

7

nadsprovtagning. Genom att använda kompletterande tester skulle överdiagnostik av mindre allvarlig prostatacancer kunna minska. Socialstyrelsen har
därför genomfört en utredning av ett flertal av dessa tester, för att kunna
bedöma om dessa skulle kunna påverka förhållandet mellan positiva och
negativa effekter av ett nationellt screeningprogram för prostatacancer.
Socialstyrelsens samlade bedömning är att det i nuläget inte finns tillräckligt vetenskapligt stöd för att rekommendera ett nationellt screeningprogram
för prostatacancer med PSA-prov kompletterat med något av dessa tester.
Det pågår flera forskningsprojekt på dessa kompletterande tester, bland
annat i Sverige, med syfte att minska överdiagnostik och överbehandling av
tidigt upptäckt prostatacancer. Mycket talar för att resultaten av denna
forskning under de närmaste åren kan ge förutsättning för en ny bedömning
av ett nationellt screeningprogram.
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Inledning
Socialstyrelsen rekommenderade år 2014 att hälso- och sjukvården inte bör
erbjuda screening för prostatacancer med test av prostataspecifikt antigen
(PSA-prov). Avgörande för rekommendationen var att de negativa effekterna
av screening med PSA-prov bedömdes som alltför omfattande. Många män
skulle riskera att få en prostatacancerdiagnos och därefter behandling, trots
att deras cancer inte skulle ha utvecklats till någon allvarlig sjukdom. De
flesta som behandlas för tidigt upptäckt prostatacancer får försämrad sexuell
funktion, några får även urinläckage eller ändtarmsbesvär.
De senaste åren har det tillkommit flera tester som kan komplettera PSAprovet för att identifiera män som trots ett förhöjt PSA-värde har låg risk att
ha en behandlingskrävande prostatacancer. Ett sådant test skulle kunna
minska överdiagnostik och överbehandling. Eftersom nya forskningsresultat
har publicerats om både PSA-prov och kompletterande test till PSA-prov, har
Socialstyrelsen genomfört en förnyad utvärdering av förutsättningarna för ett
nationellt screeningprogram för prostatacancer. Det screeningprogram som
utvärderats och bedömts är ett nationellt screeningprogram för prostatacancer
med PSA-prov, med eller utan kompletterande test före vävnadsprovtagning,
för män mellan 50 och 70 år.
I denna rapport presenteras Socialstyrelsens rekommendation. Arbetet med
rekommendationen har utgått från Socialstyrelsens modell för att bedöma,
införa och följa upp olika typer av nationella screeningprogram. Screeningmodellen består av 15 bedömningskriterier som bör vara uppfyllda för att ett
program ska rekommenderas. En sammanfattning av underlaget till dessa
kriterier finns med i denna rapport. På Socialstyrelsens webbplats finns mer
information om själva modellen och om hur myndigheten tar fram rekommendationer om screening i rapporten Nationella screeningprogram – modell
för bedömning, införande och uppföljning [1].
Till grund för rekommendationen finns vetenskapligt underlag, en etisk
analys, ett hälsoekonomiskt underlag samt en analys av organisatoriska
aspekter. I det vetenskapliga underlaget finns en bilaga om tilläggstester,
vilken tagits fram av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
(SBU).
Dessa finns publicerade som bilagor till denna rapport på Socialstyrelsens
webbplats, www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellascreeningprogram.

Prostatacancer
Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform bland män och står för
cirka en tredjedel av all cancer hos män. Genomsnittsåldern vid diagnos är 69
år och sjukdomen är ovanlig före 50 års ålder. Antalet nya fall av prostatacancer i Sverige fördubblades mellan 1990 och 2004. Detta främst på grund
av att PSA-testning ledde till att fler personer med mindre allvarlig cancer
diagnostiserades, men även på grund av ett ökat antal äldre män i befolk-
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ningen. Det senaste årtiondet har omkring 10 000 män fått diagnosen varje år
i Sverige.
Små områden av cancerceller i prostatakörteln är mycket vanliga hos medelålders och äldre män. De flesta av dessa områden med cancerceller växer
långsamt, så långsamt att de inte orsakar symtom under mannens resterande
livstid. Många män som har prostatacancer dör därför av andra orsaker än
cancern.
Svårighetsgraden av prostatacancer varierar dock mycket. Om symtom
från prostatacancer uppkommer, såsom besvär med att urinera, smärtor eller
trötthet, är det ofta tecken på en lokalt avancerad eller spridd sjukdom som
inte längre kan botas. De flesta män med spridd prostatacancer avlider i
sjukdomen inom några år. I Sverige dör omkring 1 av 20 män av prostatacancer [2].
De senaste 15 åren har dödligheten i prostatacancer bland svenska män
minskat. Denna minskning kan förklaras av både förbättrad diagnostik och
förbättrad behandling.

Diagnostik av prostatacancer

Blodprovet PSA började användas för prostatacancerdiagnostik omkring år
1990. PSA står för prostataspecifikt antigen. Det är ett enzym som produceras i prostatakörteln och som löser upp sädesvätskans gelform. PSA finns i
låga halter i blodet hos personer med en normal prostata. Den vanligaste
orsaken till ett ökat PSA-värde i blodet är godartad prostataförstoring, något
som drabbar de flesta män över medelåldern. Andra vanliga orsaker är
urinvägsinfektioner och prostatacancer.
Män som efter ett PSA-prov visar sig ha förhöjda PSA-värden brukar
utredas vidare med vävnadsprov från prostatakörteln i syfte att upptäcka eller
utesluta prostatacancer. Vävnadsprovtagningen orsakar ofta lindrig blödning,
ibland allvarlig infektion, och blodförgiftning kan förekomma.
De senaste åren har det tillkommit flera tester som kan komplettera PSAprovet för att identifiera män som trots ett förhöjt PSA-värde har låg risk för
att ha en behandlingskrävande prostatacancer, och som därmed inte behöver
genomgå vävnadsprovtagning. De här testerna skulle, om de är effektiva,
kunna minska överdiagnostiken och därigenom de negativa effekterna av
screening, utan att samtidigt minska de gynnsamma effekterna.

Behandling beroende på allvarlighetsgrad

Prostatacancer graderas enligt Gleasonsystemet på en skala från 6 till 10
(Gleasonsumma) utifrån dess mikroskopiska bild. Prostatacancer med
Gleasonsumma 6 är den minst allvarliga formen. Den sprider sig ytterst
sällan till andra organ. Prostatacancer med Gleasonsumma 10, den mest
allvarliga formen, är ofta spridd redan när diagnosen ställs och har mycket
hög dödlighet.
Prostatacancer som inte är spridd kan delas upp i riskgrupper baserat på
mikroskopisk bild, utbredning och PSA-värde (lågrisk, mellanrisk och
högrisk). De flesta männen med lågriskcancer och en mindre andel av
männen med mellanriskcancer rekommenderas i dag så kallad aktiv monitorering i stället för behandling. Aktiv monitorering innebär att cancerns
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utveckling följs genom regelbundna kontroller med PSA-prov, palpation av
prostata och vävnadsprov. Botande behandling ges då först vid tecken på
allvarlig cancer. Detta innebär att biverkningar av behandling kan undvikas
helt eller skjutas upp, ofta under flera års tid. Biverkningar kopplade till
vävnadsprovtagning vid aktiv monitorering kan dock uppkomma.
Om prostatacancern inte har spridit sig, kan den botas med antingen operation eller strålbehandling. Men många män behöver ingen behandling alls
eftersom tillväxten av cancern sker så långsamt att inga allvarliga symtom
hinner utvecklas under deras livstid.
Den botande effekten av strålbehandling bedöms likvärdig med den för
kirurgi. Både operation och strålning vid prostatacancer ger ofta långvariga
biverkningar med negativ inverkan på livskvaliteten. De vanligaste negativa
effekterna är erektionsproblem, ändtarmsbesvär, tätare urinträngningar och
urinläckage. Dessa biverkningar kan vara funktionsnedsättande och så pass
omfattande att de innebär en mycket stor påverkan på sexuellt samliv och
möjligheterna till ett aktivt socialt liv.

Screening för prostatacancer
Ett screeningprogram innebär att en avgränsad del av befolkningen bjuds in
till en undersökning med syfte att upptäcka ett specifikt tillstånd. Vid positivt
screeningtest erbjuds ytterligare utredning, och om tillståndet påvisas erbjuds
även behandling. Personer som bjuds in till screening har själva inte valt att
uppsöka sjukvården. Detta ställer höga krav på att det som erbjuds i ett
screeningprogram tydligt är till nytta för befolkningen och att det finns
vetenskapligt stöd för att det har avsedd effekt.

Screening i ett internationellt perspektiv

Sjukvårdsmyndigheterna i många andra länder har bedömt frågan om
screening för prostatacancer med PSA-prov. Kazakstan är det enda landet
som i dag erbjuder screening och i Litauen rekommenderas testning med
PSA-prov för alla män mellan 50 och 74 år som besöker primärvården.
Många länder avråder dock från populationsbaserad screening för prostatacancer.
I Norge, Finland, Island, Storbritannien, Irland, Kanada, Australien och
Nya Zeeland rekommenderas att män (i vissa länder specificerat till män
mellan 50–55 och 70 års ålder) informeras om tänkbara fördelar och nackdelar med PSA-testning, varefter de själva får avgöra om de vill testas (individbaserad PSA-testning). I Danmark avråder sjukvårdsmyndigheterna från
sådan individbaserad PSA-testning, med undantag för män med ärftlighet för
prostatacancer.
Historiskt sett har USA avrått från individbaserad PSA-testning, men under 2017 publicerades en remissversion av nya riktlinjer i USA, där man
ändrat till att rekommendera individbaserad PSA-testning för män mellan 55
och 69 års ålder.
Prostatacancer är inte med bland de cancerformer som EU:s råd för hälsofrågor rekommenderar screening för.
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Screening och hälsoundersökningar med PSA i
Sverige

År 2014 publicerade Socialstyrelsens en rekommendation om att inte införa
ett nationellt screeningprogram för prostatacancer med PSA-prov. Dock är
oorganiserad PSA-testning vanlig i Sverige i dag. Omkring hälften av de
svenska männen mellan 50 och 70 år har testats. Bland män över 70 års ålder
är PSA-testning ännu vanligare, trots att PSA-testning endast har visats
kunna leda till minskad dödlighet i prostatacancer hos män under 70 års
ålder. Testningen sker ofta utan att männen får tillräcklig information om de
tänkbara konsekvenserna. En betydande del av resurserna för urologisk
öppenvård och en mindre del av resurserna för primärvård, patologi och
onkologi tas i anspråk som en följd av denna omfattande PSA-testning.
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prostatacancervård från 2014 innehåller rekommendationer om PSA-prov. Rekommendationerna talar om
under vilka förutsättningar PSA-prov bör erbjudas, och när det inte bör
erbjudas.
Enligt riktlinjernas rekommendationer kan män med två eller fler förstagradssläktingar med prostatacancer eller mutation i BRCA2-genen få riktad
hälsoundersökning med PSA-prov. Vidare kan män över 50 år med mer än
10 års förväntad kvarvarande livstid få ta ett PSA-prov efter att de tagit del
av strukturerad information om PSA-prov. Män som inte har några symtom
eller tecken på prostatacancer, men önskar ta ett PSA-prov, bör dock inte
erbjudas detta utan att först ha fått information om för- och nackdelarna med
ett sådant prov.
Enligt riktlinjerna kan hälso- och sjukvården erbjuda organiserad PSAtestning om den sker inom ramen för forskning och utveckling. Ingen region
och inget landsting har i dag påbörjat något projekt eller någon studie om
organiserad PSA-testning. Däremot utreder bland annat Region Skåne och
Västra Götalandsregionen organiserad PSA-testning och systematiskt utskick
av information om PSA-prov utvärderas i Värmland.
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Rekommendation om
screeningprogram
Rekommendation
Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda screening för prostatacancer
med PSA-prov, med eller utan kompletterande test före vävnadsprovtagning.
Rekommendationen är en remissversion
Synpunkter tas emot fram till 9 maj 2018 via e-post till
Screening-Prostatacancer@socialstyrelsen.se

Motivering till rekommendationen
Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården inte
erbjuda screening för prostatacancer med PSA-prov, med eller utan annat
kompletterande test före vävnadsprovtagning. Avgörande för rekommendationen är att nyttan med screening för prostatacancer med PSA-prov inte
tydligt bedöms överväga de negativa effekterna på en befolkningsnivå.
Ett nationellt screeningprogram med PSA-prov skulle innebära att många
av de män i åldern 50–70 år som skulle erbjudas att delta i screeningen skulle
riskera att få en prostatacancerdiagnos trots att deras cancer aldrig skulle ha
utvecklats till någon allvarlig sjukdom. Screeningprogrammet skulle medföra
att 35–50 fler män (per 1 000 män) skulle diagnostiseras med prostatacancer
och innebära 1–4 färre dödsfall i prostatacancer efter 10–15 år. Detta jämfört
med om det inte förekommit någon screening. De 35–50 extra fallen motsvarar det som kallas överdiagnostik, eftersom dessa män inte hade fått någon
prostatacancerdiagnos om de inte hade PSA-testats. Omkring 30 av dessa
män skulle få behandling i onödan, eftersom de inte hade utvecklat någon
allvarlig cancer utan behandling. De flesta som får behandling för tidigt
upptäckt prostatacancer får försämrad sexuell funktion. Urinläckage eller
ändtarmsbesvär är också förekommande biverkningar. Dessa biverkningar
kan vara funktionsnedsättande och så pass omfattande att de innebär en
mycket stor påverkan på sexuellt samliv och möjligheterna till ett aktivt
socialt liv.
Vid en samlad bedömning innebär det att nyttan med screening för prostatacancer med PSA-prov inte tydligt överstiger de negativa effekterna på
befolkningsnivå.
De senaste åren har det tillkommit flera tester som kan komplettera PSAprovet för att identifiera män som trots ett förhöjt PSA-värde har låg risk att
ha en behandlingskrävande prostatacancer. Ett sådant test skulle kunna
minska överdiagnostik och överbehandling.

SCREENING FÖR PROSTATACANCER - REMISSVERSION
SOCIALSTYRELSEN

13

Utifrån underlaget som tagits fram har Socialstyrelsen sammantaget bedömt att det inte finns tillräckligt vetenskapligt stöd för hur förhållandet
mellan nytta och negativa effekter påverkas om PSA-provet kompletteras
med något annat test före vävnadsprovtagning. Eftersom kriterium 1–9 inte
bedömdes tillräckligt uppfyllt har inte något hälsoekonomiskt eller organisatoriskt underlag tagits fram för screening med PSA-prov med kompletterande
test.

Beskrivning av screeningprogrammet
Det screeningprogram som har bedömts utgår från en modell där män i
åldern 50–70 år aktivt erbjuds att delta i screening med PSA-prov, följt av
systematisk vävnadsprovtagning för män som har ett PSA-värde över en viss
nivå. Tidsintervallen mellan testtillfällena i screeningprogrammet baseras på
senast uppmätt PSA-värde, i överensstämmelse med det nationella vårdprogrammet för prostatacancer [3]. Det innebär att män erbjuds PSA-prov
vart sjätte år vid ett PSA-värde under 1 mikrogram per liter (1 µg/l), och
vartannat år vid värdet 1–2,9 µg/l. Män med PSA-värde 3 µg/l eller högre
hänvisas till utredning med palpation, transrektalt ultraljud och vävnadsprovtagning.

Konsekvenser av ett införande
Ekonomiska konsekvenser

Det pågår i dag en omfattande, oorganiserad PSA-testning av män i Sverige.
Jämfört med den nuvarande oorganiserade PSA-testningen skulle ett eventuellt införande av screening med PSA-prov sammantaget kunna vara kostnadsbesparande för samhället. Dessa besparingar skulle ske både i hälso- och
sjukvården och genom ett minskat produktionsbortfall.
Den hälsoekonomiska analysen baseras i flera delar på antaganden. Det är
därför svårt att säkerställa träffsäkerheten i de effekter analysen visar.

Organisatoriska aspekter och konsekvenser

I analysen av organisatoriska aspekter och konsekvenser av ett eventuellt
införande av ett screeningprogram för prostatacancer med PSA-prov lyfts
frågor om utformning och utskick av information samt inbjudan till eventuell
screening. Analysen utgår från ett förslag på hur ett eventuellt screeningprogram skulle kunna organiseras. Förslaget innebär en modell med en nationell
administrativ enhet samt databas. Denna enhet skulle ansvara för inbjudningar till screening och svar efter provtagning. Utöver denna nationella administrativa enhet skulle organisationen bestå av ett stort antal provtagande och
utredande enheter spridda över landet.
Införandet av ett screeningprogram skulle troligen leda till en större ökning
av det sjukvårdsrelaterade resursbehovet i de landsting och regioner som
i dag har en förhållandevis låg andel PSA-testade män, än i de som redan nu
har en hög andel.
Förutom påverkan på de totala sjukvårdsresurserna, skulle ett screeningprogram medföra att resurser skulle behöva omfördelas. Det är framför allt
14
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behoven av provtagnings- och analysresurser samt av urologisk sjukvård och
patologbedömningar som skulle öka. Att tillgodose behovet av nödvändiga
resurser skulle sannolikt bli en utmaning i vissa regioner vid ett eventuellt
införande av ett nationellt screeningprogram. Belastningen på primärvården
skulle däremot minska, eftersom denna hanterar en stor del av den oorganiserade PSA-testning som sker i dag.

Förutsättningar för en ny bedömning
Det pågår många forskningsprojekt, bland annat i Sverige, med syfte att
minska överdiagnostik och överbehandling av tidigt upptäckt prostatacancer.
Sannolikt kan hälso- och sjukvården bidra till ökad kunskap om organiserad PSA-testning genom att, i linje med Socialstyrelsens rekommendation,
erbjuda organiserad PSA-testning inom ramen för forskning och utveckling i
större omfattning än idag. Det skulle även kunna vara värdefullt att inom
ramen för detta diskutera olika möjligheter att utvärdera hur diagnostiken av
prostatacancer kan förbättras. Mycket talar för att det under de närmaste åren
kan finnas förutsättningar för en ny bedömning av ett nationellt screeningprogram för prostatacancer.

Möjlighet att ge synpunkter på
rekommendationen
Det här är en remissversion av rekommendationen. Syftet med att publicera
en remissversion är att ge möjlighet för intressenter att i en bred och öppen
process ta ställning till och komma med synpunkter på rekommendationen.
Synpunkter lämnas till Socialstyrelsen senast den 9 maj 2018.
Under remissperioden kommer Socialstyrelsen anordna ett nationellt seminarium där regioner och landsting samt övriga intressenter ska få möjlighet att diskutera rekommendationen och ge återkoppling.
Alla inkomna synpunkter beaktas inför den slutliga versionen av rekommendationen som publiceras under hösten 2018.
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Bedömningskriterier med slutsatser
Här presenteras ett summerat underlag tillsammans med Socialstyrelsens
slutsatser. Dessa utgår från bästa tillgängliga kunskap, aktuell forskning och
beprövad erfarenhet.
Ett mer utförligt underlag redovisas i bilagorna Vetenskapligt underlag,
Etisk analys, Hälsoekonomiskt underlag samt Organisatoriska aspekter.
Dessa finns publicerade på Socialstyrelsens webbplats,
www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellascreeningprogram.

1. Prostatacancer är ett viktigt hälsoproblem

Prostatacancer är ett stort hälsoproblem. Det är Sveriges vanligaste cancerform bland män och står för en tredjedel av all cancer hos män. År 2015
diagnostiserades 10 440 nya fall av prostatacancer, varav 5 259 bland män
mellan 50 och 70 år. Medianåldern vid diagnos är 69 år. Sjukdomen är
ovanlig före 50 års ålder.
Prostatacancer är den vanligaste orsaken till cancerrelaterad död bland
svenska män. Var tjugonde man i Sverige dör av prostatacancer. År 2015
avled 2 357 män av prostatacancer. Spridning till skelettet orsakar ofta stort
lidande under de sista levnadsåren för dessa män. Medianåldern hos personer
som avlider i prostatacancer är 82 år. Den åldersstandardiserade dödligheten i
prostatacancer har de senaste 15 åren minskat med 32 procent, vilket kan
förklaras av förbättrad diagnostik och behandling.

2. Naturalförloppet för prostatacancer är känt

Naturalförloppet vid prostatacancer varierar stort men är väl studerat i ett
flertal observationsstudier. Små områden av cancerceller i prostatakörteln är
vanliga hos medelålders och äldre män. De växer ofta så långsamt att de inte
orsakar några symtom under männens livstid. Symtom från prostatacancer,
såsom besvär att urinera, smärtor och trötthet, är tecken på avancerad och
oftast obotlig sjukdom. Män med skelettmetastaser vid diagnos har en
medianöverlevnad på 3 år, men några av dem lever i mer än 10 år.
Naturalförloppet hos prostatacancer utan spridning är starkt beroende av
cancerns mikroskopiska utseende. Detta graderas enligt Gleasonsystemet på
en skala från 6 till 10 (Gleasonsumma). Prostatacancer med Gleasonsumma 6
är den minst allvarliga formen. Den sprider sig ytterst sällan till andra organ.
Prostatacancer med Gleasonsumma 10, den mest allvarliga formen, har
vanligen spridit sig redan när diagnosen ställs och har mycket hög dödlighet.

3. Prostatacancer har en latent eller symtomfri fas
som går att upptäcka

Prostatacancer har ofta en mycket lång symtomfri fas. Vid PSA-baserad
diagnostik upptäcks cancern oftast 5–10 år innan den ger några symtom, men
variationen är stor.
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4. Det finns testmetoder för att upptäcka
prostatacancer i symtomfri fas
PSA-prov

PSA-prov har hög sensitivitet och kan identifiera de flesta män som har en
behandlingskrävande prostatacancer, men många män har förhöjda värden
(över 3 µg/l) utan att ha prostatacancer och specificiteten är därför låg.
Ett PSA-prov räcker inte för att ställa diagnosen prostatacancer utan behöver kompletteras med efterföljande vävnadsprov från prostatan. Endast hos
omkring en av fyra män med PSA-värde 3–10 µg/l påvisas prostatacancer i
efterföljande vävnadsprov. Vävnadsprovtagningen medför risk för överdiagnostik av små cancerhärdar och för komplikationer såsom infektioner och
blodförgiftning.
PSA-värden under åtgärdsgränsen 3 µg/l är starkt relaterade till en mans
risk att utveckla allvarlig prostatacancer på lång sikt. Medelålders män med
ett PSA-värde under omkring 1 µg/l har mycket låg risk att utveckla allvarlig
prostatacancer på 15–25 års sikt. PSA är därför ett utmärkt test för att
individualisera testintervall (tätare testning vid högre värde, glesare testning
vid lägre värde). Omkring hälften av männen kan testas med mycket långa
intervall och avsluta testningen helt vid 60–65 års ålder.

PSA-prov med tilläggstest

En rad tilläggstester till PSA-prov har studerats i syfte att minska överdiagnostiken och därigenom de negativa effekterna av screening, utan att
samtidigt minska de gynnsamma effekterna. Tilläggstesterna syftar till att
minska andelen män som behöver genomgå vävnadsprovtagning efter PSAtestning, och därigenom minska överdiagnostiken.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har tagit
fram ett vetenskapligt underlag för att utvärdera nyttan med olika tilläggsmetoder för män med PSA-värde 1–10 µg/l. Underlaget finns i sin helhet i
bilagan Vetenskapligt underlag som finns publicerad på Socialstyrelsens
webbplats, www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellascreeningprogram.
De tester som utvärderats är följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PSA-kvot
PSA-densitet
PSA-kvot + PSA-densitet
Prostate Health Index (PHI)
p2PSA
% p2PSA
fritt PSA
4 Kallikrein score (4KS)
Multiparametrisk magnetresonanstomografi (mpMRT)
Multivariabla modeller, exempelvis Stockholm-3
Övriga markörer i serum: testosteron, IL-6, HGF, hK11
Urinprov: PCA3

Det vetenskapliga underlaget har bedömts enligt evidensgraderingsmetoden
GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and
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Evaluation). Enligt metoden bedöms då det vetenskapliga underlaget som
starkt, måttligt starkt, begränsat eller otillräckligt, beroende på tillförlitligheten i de slutsatser som dras utifrån bland annat kvaliteten på de studier som
ingått. Begreppen ska inte misstolkas som att testerna var ”starka” eller
”begränsade” som diagnostiska test, utan bedömningen avser kvaliteten på
det vetenskapliga underlaget. Ju starkare evidens desto mindre sannolikt är
det att redovisade resultat kommer att påverkas av nya forskningsrön. Ett
begränsat vetenskapligt underlag innebär alltså att ny forskning skulle kunna
ändra de forskningsresultat som finns i studierna.
Det vetenskapliga underlaget bedöms vara begränsat för att Prostate Health Index (PHI), fritt PSA, kvoten fritt till totalt PSA, %p2PSA och PSAdensitet förbättrar diagnostiken av prostatacancer med Gleasonsumma ≥ 7,
värderat med det statistiska måttet arean under kurvan (AUC). Måttet AUC
kan emellertid inte översättas till hur mycket testen skulle påverka förhållandet mellan hälsovinster och negativa effekter av ett screeningprogram. För att
bedöma detta behövs information om hur stor andel män som inte behöver
genomgå vävnadsprovtagning och hur mycket upptäckten av cancer med
Gleasonsumma 6 minskar. Detta finns inte återgivet i studierna.
Stockholm-3-modellen har studerats på 48 000 män i Stockholmsregionen.
Den studie som har publicerats om modellen visar att denna skulle ha
medfört att 32 procent färre män hade behövt genomgå vävnadsprov och 17
procent färre män hade diagnostiseras med prostatacancer med Gleasonsumma 6, jämfört med om endast PSA-testet hade använts.
Det vetenskapliga underlaget för Stockholm-3-modellen bedöms vara
begränsat för den diagnostiska träffsäkerheten vid aggressiv form (Gleasonsumma ≥ 7) samt för utfallsmåttet undvikbara biopsier. I enlighet med
GRADE har studien bristande kvalitet och överförbarhet (vilket kräver flera
studier).
Det saknas kunskap om modellens effekter vid upprepad testning, och om
effekterna av modellen skulle vara desamma för andra grupper än män från
en storstadsregion. Studien redovisar inte hur stor andel av männen som
behövde undersökas med palpation och ultraljud för storleksbedömning av
prostatakörteln, vilket är en förutsättning för att det ska gå att bedöma hur
modellen skulle påverka resursåtgången vid screening. Det är också oklart
om det gränsvärde för PSA som användes i studien är optimalt. Stockholm-3modellen omfattar bland annat genetisk testning, vilket kräver särskilda
etiska och legala överväganden. Värdet av den genetiska komponenten
behöver vara betydande för att den ska kunna motiveras för användning för
screening. Det är dock oklart hur stor betydelse den genetiska komponenten
har i Stockholm-3-modellen.
Stockholm-3-modellen utvärderas för närvarande i studier där den kombineras med magnetkameratomografi (MRT).
Underlaget var måttligt starkt för att p2PSA inte väsentligt förbättrar diagnostiken av prostatacancer med Gleasonsumma ≥ 7. För övriga tester var
det vetenskapliga underlaget otillräckligt.
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5. Det finns åtgärder som ger bättre effekt i tidigt
skede än vid klinisk upptäckt

Innan PSA-prov började användas upptäcktes prostatacancer vanligen först
när sjukdomen var alltför avancerad för att botande behandling skulle vara
möjlig. PSA-testning ökar möjligheterna att upptäcka och behandla prostatacancer i ett botbart skede, och därmed förhindra lidande och död i sjukdomen.
Randomiserade studier har visat minskad dödlighet i prostatacancer hos
män som genomgått screening med PSA-prov. Detta ger ett starkt vetenskapligt stöd för att behandling ger bättre effekt då sjukdomen upptäcks i ett tidigt
(symtomfritt) skede, jämfört med behandling som påbörjas först efter klinisk
upptäckt.
För prostatacancer utan spridning finns tre tänkbara åtgärder: operation,
strålbehandling och uppföljning utan omedelbar behandling (aktiv monitorering).
Operation av en tidigt upptäckt prostatacancer (radikal prostatektomi) ger
mycket goda chanser till bot, men också ofta bieffekter med långvarig
negativ inverkan på livskvaliteten. Enligt det svenska Nationella prostatacancerregistret har 85 procent av männen med en god erektionsförmåga före
operationen nedsatt erektionsförmåga och 15 procent av männen urinläckage
1 år efter operationen. En tredjedel av männen i den aktuella åldersgruppen
har dock försämrad erektionsförmåga redan före operation. Risken för
bestående bieffekter är något mindre efter operation för en tidigt (efter PSAtest) upptäckt prostatacancer, jämfört med prostatacancer upptäckt i rutinsjukvård, eftersom cancern oftast är mindre när diagnosen ställs efter PSAtestning.
Strålbehandling anses ge samma chans för bot som kirurgi. De vanligaste
bieffekterna efter strålbehandling är nedsatt erektionsförmåga (omkring 60
procent av dem som hade god erektionsförmåga före behandling), ändtarmsbesvär (15 procent) och tätare urinträngningar (5–10 procent).
Aktiv monitorering innebär att man med regelbundna kontroller (PSAprov, palpation av prostata, ultraljud, vävnadsprov och eventuell magnetkameraundersökning) följer cancerns utveckling i syfte att ge botande
behandling endast vid tecken till allvarlig cancer. De flesta männen med en
nyupptäckt lågrisk prostatacancer och en mindre andel av männen med
mellanriskcancer påbörjar aktiv monitorering istället för att genomgå
omedelbar behandling. Därmed kan biverkningar av behandling undvikas
helt eller åtminstone skjutas upp under flera års tid. En negativ konsekvens
av aktiv monitorering är de upprepade vävnadsprovtagningarna, som bland
annat kan ge infektioner och i vissa fall medföra blodförgiftning. En del män
upplever också att det är osäkert att leva med en obehandlad cancer.

6. Screeningprogrammet minskar dödlighet eller
sjuklighet i prostatacancer

Flera rapporter från en europeisk randomiserad studie (ERSPC, där 8 västeuropeiska länder ingår) och en svensk randomiserad studie (Göteborgsstudien) ger ett starkt vetenskapligt underlag för att screening med PSA-prov
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och systematiska vävnadsprov minskar dödligheten i prostatacancer. Effekten på dödligheten är i samma storleksordning som för de rekommenderade
nationella screeningprogrammen för bröstcancer och tjocktarms- och ändtarmscancer.
Göteborgs-studien visar att erbjudande om screening med PSA-prov
vartannat år, med start mellan 50 och 64 års ålder och avslut vid 70 års ålder,
minskade dödligheten i prostatacancer med 4 män per 1000 efter 14 år,
jämfört med en kontrollgrupp (relativ riskreduktion 44 procent). Den europeiska studien (ERSPC) visade att erbjudande om screening med PSA-prov
med 2–4 års intervall (7 år vid ett center) av män mellan 55 och 69 år resulterade i 1,3 färre dödsfall i prostatacancer per 1 000 män efter 13 år (relativ
riskreduktion 21 procent).
Med längre uppföljningstid av de randomiserade studierna (från 9 till 14
år) ökade den absoluta riskreduktionen för död i prostatacancer, medan den
relativa riskreduktionen var oförändrad. Antalet män som behövde bjudas in
för att förhindra ett dödsfall i prostatacancer minskade från 1 420 till 293.
Screening med PSA-prov minskar också förekomsten av spridd prostatacancer i något större omfattning än dödligheten, enligt ERSPC och Göteborgs-studien. Sjukligheten i tidig prostatacancer ökar däremot vid screening,
eftersom diagnosen tidigareläggs och många män därmed även får leva
längre tid med biverkningar av behandling.
ERSPC och Göteborgs-studien visar att 40–50 fler män får diagnosen
prostatacancer per 1 000 män som bjuds in till screening, jämfört med
kontrollgrupperna. För varje förhindrat dödsfall i prostatacancer bland de
män som bjöds in till screening fick 12–27 fler män diagnosen prostatacancer
under den tid som uppföljningen pågick.

7. Testmetoderna och fortsatt handläggning
accepteras av avsedd population

PSA analyseras i ett blodprov. I Göteborgs-studien genomgick omkring tre
fjärdedelar av de män som erbjöds screening ett eller flera PSA-test.
Omkring var tionde man mellan 50 och 70 år som lämnar ett enstaka PSAprov, och var tredje som lämnar flera prov, har någon gång ett förhöjt värde
och rekommenderas därför fortsatt utredning med vävnadsprovtagning.
Vävnadsprovtagningen genomförs via ändtarmen under lokalbedövning. Den
är oftast måttligt obehaglig och ger övergående blod i urinen, avföringen
eller sädesvätskan hos omkring hälften av männen. Några procent får infektion med feber, och blodförgiftning kan förekomma. Trots detta accepterar de
allra flesta männen vävnadsprovtagningen. I den svenska screeningstudien
genomgick 93 procent av männen med förhöjt PSA-värde vävnadsprovtagning.
De tilläggstest som har bedömts analyseras även de i ett blodprov, med
undantag av urinprovet PCA3 och magnetkamera (MR).
Stockholm-3-testet innehåller en genetisk komponent. Testet accepterades
av deltagarna i den redovisade studien. Det är dock oklart hur den genetiska
komponenten skulle påverka testets acceptans i ett screeningprogram.
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8. Åtgärderna vid tillståndet är klarlagda och
accepteras av avsedd population

Riktlinjer och nationella vårdprogram för åtgärder vid prostatacancer är
allmänt vedertagna i hälso- och sjukvården. De anger att män med högrisk
prostatacancer utan spridning och förväntad kvarvarande livstid över 10–15
år ska rekommenderas antingen operation eller strålbehandling. Även de
flesta män med mellanrisk prostatacancer rekommenderas behandling, men
för vissa av dem är det oklart om aktiv monitorering eller omedelbar kurativt
syftande behandling är lämpligast. Det är sällsynt att rekommenderad
behandling inte accepteras.
Det är också vedertaget att män med lågrisk prostatacancer ska erbjudas
aktiv monitorering med intentionen att behandla vid eventuella senare tecken
på allvarlig cancer. En del av dessa män föredrar dock operation eller
strålbehandling framför att ha en obehandlad cancer.

9. Hälsovinsterna överväger inte tydligt de negativa
effekterna av screeningprogrammet
Screening med PSA-prov och systematiska vävnadsprov

Effekten på dödligheten i cancer av screening för prostatacancer med PSAprov och systematiska vävnadsprov är i samma storleksordning som för de
rekommenderade nationella screeningprogrammen för bröstcancer och för
tjocktarms- och ändtarmscancer. Däremot är de negativa effekterna större vid
screening för prostatacancer än vid de andra programmen. De negativa
effekterna består främst av minskad livskvalitet på grund av överdiagnostik
och överbehandling av cancer som aldrig skulle ha utvecklats till någon
allvarlig sjukdom. Den samlade bedömningen är att nyttan med screening för
prostatacancer med PSA-prov inte tydligt överstiger de negativa effekterna
på befolkningsnivå.
Nedan summeras de positiva och negativa effekterna av ett screeningprogram för prostatacancer med PSA-prov och systematiska vävnadsprov som
redovisats i de inkluderade studierna. Effekterna som redovisas är i jämförelse med måttligt förekommande osystematisk PSA-testning. Mer utförlig
information finns i bilagan Vetenskapligt underlag som finns publicerad på
Socialstyrelsens webbplats,
www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellascreeningprogram.
Positiva effekter
I en europeisk undersökning minskade screening för prostatacancer med
PSA-prov och systematiska vävnadsprov metastatisk prostatacancer med 3
fall per 1 000 män efter 12–13 år och dödligheten i prostatacancer minskade
med 0,7–1,3 dödsfall per 1 000 män efter 9–13 år. I en svensk undersökning
minskade dödligheten med 4 dödsfall per 1 000 män efter 14 år.
Många män kan bli lugnade av ett besked om ”normalt” PSA-värde.
Riskerna för bestående bieffekter är något mindre efter operation och
strålbehandling för screeningupptäckt prostatacancer än motsvarande risker
när cancern diagnostiseras i rutinsjukvården.
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Ytterligare en positiv effekt av screening är att handläggningen av män
med förhöjt PSA skulle standardiseras i högre grad.
Negativa effekter
Screening för prostatacancer med PSA-prov kan leda till falskt positiva
resultat, det vill säga att män får besked om att deras PSA-värde är högt och
att de kanske har prostatacancer – trots att de i själva verket inte har cancer.
Av de män som i den svenska screeningundersökningen erbjöds PSA-prov
hade 200 per 1 000 någon gång inom 14 år ett PSA-värde över gränsvärdet,
utan att någon prostatacancer påvisades. Nästan alla dessa män genomgick
dessutom vävnadsprov på grund av det höga PSA-värdet – vävnadsprov som
alltså togs i onödan. Beskedet om ett högt PSA-prov och den efterföljande
utredningen kan antas oroa dessa män.
Omkring hälften av de män som i ett screeningprogram får beskedet att de
har prostatacancer är ”överdiagnostiserade”, det vill säga att deras cancer inte
skulle ha diagnostiserats i frånvaro av screening. Män med en ”överdiagnostiserad” cancer skulle inte ha fått några svåra besvär av sin cancer, även om
den inte hade upptäckts; de får alltså ett cancerbesked och eventuellt efterföljande behandling i onödan – vilket kan antas minska deras livskvalitet. I den
svenska screeningundersökningen blev 40 per 1000 män överdiagnostiserade
inom 14 års screening från när de första gången erbjöds att lämna ett PSAprov. Av dessa 40 män genomgick drygt 30 en operation eller en strålbehandling, vilket hos de flesta ledde till försämrad sexuell förmåga och hos en
mindre andel bestående urinläckage eller ändtarmsbesvär.
Screening innebär också att diagnosen tidigareläggs (med i genomsnitt 9
år) för män som även i frånvaro av screening hade fått en prostatacancerdiagnos. Dessa män får leva längre tid med en cancerdiagnos och eventuellt med
biverkningar av behandling, vilket under denna tid kan minska deras livskvalitet.

Screening med PSA-prov och kompletterande test

Stockholm-3-testet skulle sannolikt ge minskade negativa effekter, men det
vetenskapliga underlaget räcker inte för att avgöra hur mycket förhållandet
mellan positiva och negativa effekter skulle påverkas. Det är också oklart i
vilket PSA-intervall som komplettering med Stockholm-3-modellen ger bäst
effekt. Vidare är det oklart hur mycket de kliniska variablerna och blodproven var för sig bidrar till effekten. Pågående studier i och utanför Sverige
kommer inom några år att öka kunskapen om Stockholm-3-modellen och
andra diagnostiska metoder.
Utifrån det underlag som finns för övriga tester går det inte att avgöra om
eller hur mycket de andra kompletterande testerna skulle påverka balansen
mellan positiva och negativa effekter.

10. Screeningprogrammet har analyserats ur ett
etiskt perspektiv

Prostatacancer är ett stort hälsoproblem, både på individuell och på samhällelig nivå. Sett till den etiska plattformen (prop. 1996/97:60) bör det därför
vara prioriterat att tidigt identifiera och behandla de män som till följd av
prostatacancer annars skulle uppleva svårt lidande och för tidig död. Scre-
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ening för prostatacancer aktualiserar dock flera etiska frågeställningar, såväl
när det gäller ställningstagandet om det är motiverat att införa screening som
vad som bör beaktas vid ett eventuellt införande.
Eftersom screeningen riktas till samtliga män i ett visst åldersspann kommer inte bara de som har nytta av testet att få erbjudandet. I praktiken innebär
detta att screeningen i viss omfattning kommer att leda till onödig utredning
och behandling, vilket i sin tur kan medföra oro, obehag och svåra bieffekter.
Ett ställningstagande till att införa screening för prostatacancer behöver alltså
beakta flera perspektiv.
Om de negativa effekterna med screeningen bedöms tillräckligt stora,
riskerar ett införande att bryta mot den vårdetiska principen om att inte
skada. Att de män som skulle erbjudas screening ges möjlighet att avstå från
att låta testa sig ändrar inte på detta. Att testet är frivilligt innebär inte att
erbjudandet som sådant uppfattas som neutralt. Risken för skada är särskilt
påtaglig om det i screeningpopulationen finns individer med låg risk att
insjukna. Även om screeningens totala effekt är positiv, består frågan om
effekten är tillräckligt betydande för att det ska vara försvarbart att erbjuda
män testning i stor omfattning. För att detta kriterium ska vara uppfyllt
behöver fördelarna med ett screeningprogram tydligt överväga nackdelarna,
vilket det inte bedöms göra.
Ett eventuellt införande av screening för prostatacancer aktualiserar även
andra aspekter. Screeningen bör kunna motiveras i relation till andra insatser
inom hälso- och sjukvård. Det är därmed viktigt att ett införande av prostatascreening inte skulle leda till otillbörliga undanträngningseffekter i termer av
fördröjd utredning, diagnostik och behandling av särskilda riskgrupper, eller
av annan vård.
Testmetoder som innehåller genetiska markörer väcker frågor kring genetisk integritet. Personer som själva inte låtit testa sig kan, exempelvis via
närstående, få ta del av vad de upplever som oönskad information om sin risk
att drabbas av cancer. Det bör även uppmärksammas att genetisk information
kan missbrukas.
I Sverige gäller att hälso- och sjukvård ska erbjudas på lika villkor. Åldersspannet (50–70 år) måste således kunna motiveras vetenskapligt. Det är
vårdbehovet som ska vara avgörande, enligt den etiska plattformen.

11. Screeningprogrammet skulle kunna ge
betydande kostnadsbesparingar såväl för samhället
som för hälso- och sjukvården

En litteraturgenomgång identifierade fyra hälsoekonomiska analyser som har
jämfört PSA-baserad screening med ingen eller oorganiserad PSA-testning.
Resultaten varierade beroende på studerad population, samt på screeningprogrammens struktur och förväntade påverkan på tidpunkten för upptäckt och
behandling av prostatacancern. Två av analyserna talar för att screening för
prostatacancer inte är kostnadseffektiv, medan två talar för att screening kan
vara kostnadseffektiv. Dock är ingen av analyserna helt överförbara till
svenska förhållanden.
Socialstyrelsen har låtit göra en hälsoekonomisk analys med beräkning av
kostnadseffektiviteten för ett screeningprogram med PSA-prov och systemaSCREENING FÖR PROSTATACANCER - REMISSVERSION
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tiska vävnadsprov, i förhållande till dagens oorganiserade testning. Sammantaget visade analysen att ett screeningprogram skulle kunna ge betydande
kostnadsbesparingar såväl för samhället som för hälso- och sjukvården.
Samma testintervall som anges i det nationella vårdprogrammet för
prostatacancer användes för analysen. Åldersgruppen var 50–70 år i basmodellen. Antagandena i modellen baseras på publicerade resultat från den
europeiska och den svenska randomiserade screeningstudien, andra utvärderingar och medicinska experters enade utlåtanden. För att hantera osäkerheten i skattningarna har ett antal känslighetsanalyser genomförts.
Analysen talar för att kostnaderna för PSA-testning och utredning kommer
att öka om ett screeningprogram för prostatacancer införs, även om provsvar
automatiseras och uppföljningen sker enligt en algoritm. Orsaken till ökningen är framför allt att det strukturerade programmet förväntas öka följsamheten till utredning med vävnadsprover, men även att programmet når många
män som inte skulle PSA-testas utan screening. Samtidigt talar analysen för
att ett screeningprogram skulle kunna leda till något minskade kostnader för
prostatacancer, eftersom cancer kan upptäckas och behandlas i ett tidigare
skede. Ett screeningprogram förväntas också minska produktionsbortfallet.
Analysen talar för att ett screeningprogram skulle kunna medföra en liten
hälsovinst mätt i levnadsår och i kvalitetsjusterade levnadsår. Hälsovinsten
utgår från summan av dels nyttan, dels skadan eller olägenheten för de män
som deltar i screening. Nyttan består då av att män får en tidig diagnos och
relevant behandling, som kan fördröja eller förhindra sjuklighet i prostatacancer. Skadan består av att män utan prostatacancer får genomgå vidare
utredning eller får en diagnos och eventuellt behandling för en prostatacancer
som annars inte hade utvecklats till en allvarlig cancer.
Den hälsoekonomiska analysen baseras i flera delar på antaganden och det
är därför svårt att ange resultatens träffsäkerhet.
För mer information om analysen se bilagan Hälsoekonomiska underlaget.

12. Information om deltagande i
screeningprogrammet har värderats

Utformningen av den information som skickas ut tillsammans med inbjudan
till ett screeningprogram är avgörande för dess täckningsgrad. Sannolikt
skulle en rekommendation om nationell screening uppfattas som ett starkt
argument för att tacka ja till inbjudan. Screening för prostatacancer skulle
innebära en svår balansgång mellan tänkbar nytta och skada för individen.
Det är därför angeläget att informationen i inbjudan tydligt beskriver både
fördelar och nackdelar, så att den enskilde mannen kan ta ett eget välgrundat
beslut om deltagande.
I det underlag som tagits fram för kriterium 12 lyfts att inbjudan till screening och bifogad information helst bör vara samma i hela landet, men att
den i vissa fall kan behöva anpassas lokalt och regionalt om ett screeningprogram skulle införas. För att ett screeningprogram ska bli jämlikt och nå ut
till alla män i den aktuella åldersgruppen, bör information finnas tillgänglig i
olika former på flera olika språk.
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Enligt Socialstyrelsens modell för bedömning, införande och uppföljning
av screeningprogram bör även följande ingå i informationen till personer som
inbjuds till en eventuell screening:
•
•
•
•
•
•

risken för att drabbas och konsekvenserna av tillståndet
hur screeningprogrammet påverkar konsekvenserna av tillståndet
hur stor andel som får ett positivt utfall av screeningtestet
vilka åtgärder för tillståndet som kan bli aktuella och deras konsekvenser
att det är frivilligt att delta i ett screeningprogram
vem som är avsändare.

Sedan 2007 ger Socialstyrelsen ut en informationsbroschyr som riktar sig till
män som överväger att ta ett PSA-prov. Broschyren tar upp mycket av det
som bör ingå i information om screening, men den behöver anpassas om den
ska användas inom ett screeningprogram.
Eftersom det saknas kunskap om hur information om organiserad screening för prostatacancer borde utformas, är det av stor vikt att alla komponenter i en eventuell information kontinuerligt utvärderas. Bland det som bör
utvärderas är hur informationen uppfattas och hur man bäst når grupper med
lågt deltagande.
Underlaget för kriterium 12 finns i sin helhet i bilagan Organisatoriska
aspekter som finns publicerad på Socialstyrelsens webbplats,
www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellascreeningprogram.

13. Organisatoriska aspekter som är relevanta för ett
nationellt likvärdigt screeningprogram har klarlagts

Till skillnad från oorganiserad PSA-testning kan de olika delarna av ett
eventuellt screeningprogram kontinuerligt utvärderas, kvalitetssäkras och
utvecklas för att successivt uppnå likvärdiga och jämlika förhållanden över
hela landet. För att detta ska kunna uppnås bör landsting och regioner
samverka under införande av nya screeningprogram. Det är också angeläget
att väsentliga delar av ett eventuellt program är lika för hela landet om det
skulle införas. Samtidigt skulle också vissa delar av ett eventuellt program
kunna organiseras på olika sätt av olika landsting och regioner, beroende på
lokala och regionala förutsättningar.
Underlaget för kriterium 13 utgår från ett förslag på ett screeningprogram
för prostatacancer som omfattar en nationell administrativ enhet samt lokala
enheter för provtagning och utredning.
Om ett screeningprogram skulle införas är det önskvärt med en strukturerad och nationellt överenskommen struktur för utredningen (palpation,
ultraljud och vävnadsprover). Återbesök för svar på vävnadsproven bör ske
inom den tidsram som är fastslagen inom standardiserade vårdförlopp (SVF).
Män som diagnostiseras med cancer bör därefter tas omhand enligt de
principer och med de ledtider som gäller för SVF.
Med stor sannolikhet skulle det utifrån dagens förutsättningar bli svårt att
bemanna utredningsenheterna med urologer i vissa delar av landet. Sköterskeledd utredning skulle därför kunna behöva utvärderas, men alla enheter
skulle behöva ha tillgång till läkare med urologisk kompetens. Även dagens
brist på patologer kan påverka rutinerna vid de utredande enheterna.
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I bilagan Organisatoriska aspekter som finns publicerad på Socialstyrelsens webbplats,
www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellascreeningprogram finns mer
detaljerad information om hur ett screeningprogram skulle kunna organiseras.

14. Screeningprogrammets resursbehov och
genomförbarhet har värderats

Övergången från oorganiserad PSA-testning till ett screeningprogram för
prostatacancer skulle innebära en omfördelning av tillgängliga resurser.
Under en införandeperiod, innan den oorganiserade testningen minskat,
skulle behovet av resurser för diagnostik öka (personal för provtagning och
analyser samt specialistläkare inom urologi och patologi). Belastningen på
primärvården, som i dag hanterar en stor del av den oorganiserade PSAtestningen, skulle däremot minska. Dagens brist på urologer och patologer
skulle sannolikt vara en utmaning vid ett införande av en nationellt likvärdig
screening för prostatacancer.
Det är oklart hur fort PSA-provtagningen utanför programmet skulle
minska för symtomfria män. En hälsoekonomisk beräkning talar för att ett
införande av organiserad PSA-testning i Region Skåne skulle minska det
totala resursbehovet till under det ursprungliga efter 3 år, om den oorganiserade testningen helt upphör inom 5 år. För de landsting och regioner som
i dag har en låg andel män som PSA-testas, skulle ett screeningprogram
troligen medföra större initial ökning av resursbehoven än för dem som i dag
har en utbredd PSA-testning. På längre sikt skulle ett screeningprogram
troligen leda till att antalet PSA-prov minskar totalt.
Ett screeningprogram skulle leda till att antalet funna prostatacancerfall
skulle öka. Det ökade antalet män med prostatacancer skulle framför allt öka
behovet av urologisk sjukvård, såväl för operationer som för aktiv monitorering. På längre sikt skulle ett minskande antal män med spridd prostatacancer
minska den snabba behovsökningen för onkologisk sjukvård, som nu ses på
grund av en åldrande befolkning och nya behandlingsmetoder.
Underlaget för kriterium 14 finns i sin helhet i bilagan Organisatoriska
aspekter som finns publicerad på Social-styrelsens webbplats,
www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellascreeningprogram

15. Det finns en plan för utvärdering av
screeningprogrammets effekter

Utifrån Socialstyrelsens modell för bedömning, införande och uppföljning av
nationella screeningprogram har myndigheten tagit fram indikatorer och
bakgrundsmått för uppföljning av screening för prostatacancer. Dessa finns
angivna i bilagan Organisatoriska aspekter som finns publicerad på Socialstyrelsens webbplats,
www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellascreeningprogram
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Samverkansnämnden för sydöstra
sjukvårdsregionen

Fokusområden 2018-2019
Förslag till beslut
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen antar områdena
kompetensförsörjning, digitalisering och samverkan i regionala
utvecklingsfrågor som fokusområden för samverkansnämndens arbete 20182019.
Bakgrund
För att genom tydliga politiska prioriteringar ytterligare stärka kraften i
samverkan inom den Sydöstra sjukvårdsregionen gav samverkansnämnden
vid sitt sammanträde den 23 mars 2018 presidiet i uppdrag att fördjupa sig
kring fokusområdena och återkomma med förslag. Presidiet diskuterade
frågan vid sitt möte den 9 april 2018 och beslutade att föreslå följande
fokusområden:
– kompetensförsörjningsfrågor och nya kompetenser,
– digitalisering,
– samverkan i regionala utvecklingsfrågor.
Kompetensförsörjningsfrågor och nya kompetenser

En långsiktig och hållbar kompetensförsörjning är avgörande för att
huvudmännen i sjukvårdsregionen ska kunna erbjuda god och jämlik hälsooch sjukvård. Samverkan på området sker redan i olika delar av systemet
från regionsjukvårdsledning till de regionala medicinska programområdena.
De utmaningar som ses som följd av pågående utveckling och de
demografiska behoven ger anledning att utveckla detta samarbete ytterligare.
Att driva gemensamt och strategiskt arbete för samverkan med de lärosäten
som finns i sjukvårdsregionen bedöms ha potential att ytterligare stärka
kompetensförsörjning och kompetensutveckling i sjukvårdsregionen.
Digitalisering

Hälso- och sjukvården befinner sig liksom flera andra tjänsteproducerande
sektorer i en transformationsprocess. Digitala tjänster har potential att bidra
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till effektiv resursanvändning, ökad nöjdhet hos invånare/patienter och en
bättre arbetsmiljö. Utvecklingen kräver nära samarbete mellan invånare,
medarbetare, nationella aktörer och tjänsteleverantörer. I sjukvårdsregionen
finns gott samarbete genom t.ex. e-SPiR och goda förutsättningar, bl.a.
genom vårt gemensamma vårdsystem Cambio Cosmic.
Genom att utveckla denna samverkan har Sydöstra sjukvårdsregionen
möjlighet att leda utvecklingen nationellt.
Samverkan i regionala utvecklingsfrågor

Från den 1 januari 2018 har alla tre huvudmännen även det regionala
utvecklingsansvaret i sin respektive geografi. De regionala
utvecklingsfrågorna kräver samverkan på flera nivåer med varierande
geografiska samband. I flera av frågorna krävs samverkan över större
geografiska områden än länsnivån. Den väletablerade samverkan som finns
mellan huvudmännen i Sydöstra sjukvårdsregionen kan här nyttjas som en
styrka. Beroende på hur Indelningskommitténs slutbetänkande
Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå hanteras kan
statliga myndigheter komma att söka samverkan på regional nivå i högre
grad än tidigare.
På grund av områdets stora komplexitet och behoven av samverkan i flera
sammanhang inleds arbetet inom detta fokusområde med en kartläggning av
existerande samband och samverkansytor. Under kommande tvåårsperiod
kan sedan ytterligare konkret samverkan utvecklas.
Anders Henriksson (S)
Ordförande Samverkansnämnden
för sydöstra sjukvårdsregionen

Karl Landergren
Ordförande
Regionsjukvårdsledningen
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Komplettering till Regional kompetensförsörjning- underlaget för
dialog med lärosäten
Det finns en samstämmighet i sydöstra regionen att rapporten som togs fram 2016 fortfarande
är förhållandevis aktuell. Bristen på både grundutbildade och specialistutbildade
sjuksköterskor kvarstår.
I Region Jönköping ser man en minskning av behovet när det gäller anestesi i Jönköping
medan behovet kvarstår i Eksjö och Värnamo. Behovet inom intensivvård gäller fortfarande
men studiegruppen i Jönköping är inställd i höst och de som bor i Jönköping söker i stället till
Linköpingsgruppen eller Linnéuniversitet i Växjö
Landstinget i Kalmar har idag sjuksköterskeutbildningen fördelad på tre orter med ett ökat
intag sedan 2015. Antalet VFU-platser begränsar möjlighet till fler utbildningsplatser både
inom grundutbildning och flertalet specialistutbildningar.
Antalet utbildningsanställningar inom landstinget har ökat i antal och barnmorskor har varit
ett högt prioriterat område under senaste åren
Behovet av röntgensjuksköterskor är stort och behovet av utbildning i närområdet är viktigt.
Diskussion att ha en studiegrupp på Linnéuniversitetet kopplad till befintlig utbildning i
Jönköping har startat av lärosätena men inga besked har lämnats.
Specialistsjuksköterskeutbildning operation bedrivs på Linnéuniversitetet- framgår inte av
rapporten - med 18 utbildningsplatser sedan tidigare. Som ett resultat av de dialoger som
genomfördes mellan regioner och lärosäten 2015-2016 kommer Linnéuniversitetet från och
med hösten 2018 starta studiegrupper inom operation i Jönköping och Linköping.
Region Östergötland har haft tre rekryteringsomgångar till utbildningsanställningar så det är
möjligt att vara mer tillförlitlig vad gäller antal per inriktning. Linköpings universitet har ht 18
beslutat ställa in inriktningarna medicin samt intensivvård studieort Jönköping på grund av
lågt söktryck.
Regionsjukvårdsledningens initiativ till samverkan med lärosäten och regioner/landsting som
påbörjades 2015 är viktig och behöver en fortsättning i regionen för att säkerställa
kompetensförsörjningen och för att fortsätta utveckla samverkan mellan regionens lärosäten
avseende utbildningar.
Anna Georgsson, HR-strateg, Region Jönköpings län
Susanne Kvarnström, HR-strateg, Region Östergötland
Elisabeth Johansson, utbildningsstrateg, Landstinget i Kalmar län

Regional kompetensförsörjning

Underlag för dialog med lärosäten

Sara Mellergård, HR-strateg, Region Östergötland
Susanne Kvarnström, HR-strateg, Region Östergötland
Hans-Peter Eriksson, personalstrateg, Landstinget i Kalmar län
Ingela Lindström, personalstrateg, Landstinget i Kalmar län
Inga-Lena Alm Larsson, HR-strateg, Region Jönköpings län (red)
Marcus Lundgren, HR-strateg, Region Jönköpings län
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Sammanfattning

Som bakgrund till underlaget ligger tidigare uppdrag från regionsjukvårdsledningen. I
åtgärdsplanen föreslog arbetsgruppen bland annat tydligare dialoger med regionens
lärosäten om utbildningsplatser som svarar mot regionernas/landstingens behov. Syftet
är att öka vårt samarbete med lärosätena, på flera nivåer, för att säkerställa att
utbildningsinriktningar och utbildningsplatser tillgodoser vårt behov av kompetens.
Sammanfattningsvis vill vi belysa följande
•

Antalet utbildningsplatser för grundutbildade sjuksköterskor täcker vårt behov
om; vi är de enda arbetsgivarna, samtliga studenter fullföljer sin utbildning, om
vi arbetar med ”rätt använd kompetens”. Detta gäller i ett regionperspektiv men
inte för Landstinget i Kalmar län.

•

Verksamheterna efterlyser fler utbildningsplatser för röntgensjuksköterskor.
Med endast en utbildning i regionen finns det många konkurrerande
arbetsgivare.

•

Vi känner oro för en låg genomströmning av studenter på vissa utbildningar.
Exempelvis för biomedicinsk analytiker- och sjuksköterskeprogrammen. Detta
problem kan inte enbart hanteras med överintag.

•

Behovet av kompetensförsörjning när det gäller specialistutbildade
sjuksköterskor kvarstår i hela sjukvårdsregionen trots att antalet anställda har
ökat inom de flesta inriktningarna. Vi ser ett stort värde i att antagningen till
specialistsjuksköterskeutbildningarna sker i samverkan med arbetsgivaren.

•

Fler specialistsjuksköterskeprogram på halvfart efterfrågas. Det underlättar för
både verksamhet och medarbetare att kombinera studier och yrkesarbete samt
ökar möjligheten för arbetsgivaren att bevilja ledigheter.

•

Bristen på cytodiagnostiker är såväl en nationell som regional fråga och
utbildningen ges idag endast på Karolinska institutet. Det är önskvärt med en
regional lösning.

•

Det råder en sårbar situation när det gäller kompetensförsörjning av både
audionomer och logopeder. Utbildning för audionomer saknas i
sjukvårdsregionen och logopedprogrammet finns enbart vid Linköpings
universitet.
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1.

Bakgrund

Uppdraget grundar sig på tidigare kartläggning och analys över framtida behov av
kompetensförsörjning för viktiga yrkesgrupper inom sjukvårdsregionens hälso- och
sjukvård 1. Ett förslag till åtgärd i den rapporten var att skapa tydligare dialog mellan
region/landsting och lärosätena i regionen för att tillgodose vårt samlade behov av
kompetens.

2.

Uppdrag

2015 gavs ett nytt uppdrag till HR direktörerna där sydöstra regionsjukvårdsledningen
föreslår en dialog mellan regionernas regiondirektörer/landstingsdirektörer och
dekanerna vid de tre lärosätena i sjukvårdsregionen.
Syftet med dialogen ska vara att säkra framtida behov av utbildningsplatser genom att
öka den strategiska samordningen mellan regionens behov och lärosätenas utbud.
HRs uppdrag är att ta fram ett underlag för dialog. Underlaget grundar sig på tidigare
rapport, uppdatering av regionens samlade behov samt regionens utbud i form av
utbildningsplatser.
Uppdraget har fokus på utbildningar som genomförs via våra lärosäten. Underlaget
redovisar därför ingen statistik och analys över sjukvårdsregionens
specialistläkarförsörjning (ST), då ansvaret för läkarnas specialistutbildning inte ligger
på lärosätena utan är regionernas/landstingens.

3. Grundutbildningar
I tidigare rapport (2012) beskrevs att sjukvårdsregionen ansågs vara relativt välförsörjd
med utbildningsplatser för grundutbildade sjuksköterskor. Det är inte vår bild i dag. För
närvarande ser vi behov av fler utbildningsplatser för framförallt sjuksköterskor.

3.1

Läkarutbildningen

Antal utbildningsplatser på läkarprogrammet har ökat med ca 45 platser från 171 platser
år 2012 till 216 platser år 2016. Parallellt till denna utveckling har även
sjukvårdsregionens antal AT-platser ökat kraftigt med 59 platser från 126 AT-platser år
2012 till 185 AT-platser år 2016. Tillräckligt med AT-platser i landet är en förutsättning
att säkerställa flödet från läkarexamen till färdig specialist.
Sjukvårdsregionen kan fortsatt konstatera ett generellt högt söktryck till AT- platserna
vilket är glädjande men det innebär också att inte alla som vill göra AT i
sjukvårdsregionen får plats utan tvingas söka sig från regionen eller att deras
legitimationstid förlängs avsevärt. Med beaktande av detta kan det inte uteslutas att en
fortsatt utökning av AT-platser kan bli aktuell i framtiden.
1

En kartläggning i den sydöstra sjukvårdsregionen (2012) samt Behov av framtida kompetensförsörjning
i den sydöstra sjukvårdsregionen (2014)
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Utbildningsplatser totalt; LiU, JU och
LnU

2012

2016

Differens
2012-2016

Läkarprogrammet

171

216

45

3.2

Behov/år
185 AT

Grundutbildade sjuksköterskor

Behovet av sjuksköterskor har ökat under senare år samtidigt som vi har fler
sjuksköterskor anställda. Verksamheterna signalerar behov av nya sjuksköterskor
medan regionledningen framhåller vikten av att arbeta med ”rätt använd kompetens”.
Under samma period har antalet undersköterskor minskat för att numera plana ut och
öka inom vissa verksamheter. I Region Östergötland har trenden vänt, i Region
Jönköpings län har den stagnerat och i Landstinget i Kalmar län fortsätter antalet
undersköterskor att minska.
Antalet utbildningsplatser för sjuksköterskor har ökat med ca 50 platser från och med år
2012 i regionen till 642 utbildningsplatser år 2016.
Utbildningsplatser totalt; LiU, JU och
LnU

2012

2016

Differens
2012-2016

Sjuksköterskeprogrammet

589

642

53

Behov/år
546

Sjukvårdsregionens samlade behov av ersättningsrekrytering uppgår till nästan 550
sjuksköterskor per år. Även intern rörlighet som sker genom sjuksköterskor som
specialistutbildar sig till specialistsjuksköterskor är medräknat. Antalet
utbildningsplatser är totalt 642. I den beräkningen måste vi även väga in att
antagningen är nationell och att en viss andel kommer från andra län. För en helhetsbild
ska vi ha med i beräkningen att flera studenter från andra län inte stannar i vår region
och att det finns fler arbetsgivare med rekryteringsbehov som ex kommunerna. Vi
framhåller även oro angående genomströmningen av studenter på utbildningen. Under
senare år har vi fått signaler om att antal utexaminerade studenter har minskat trots
överintag. Vi menar att minskad genomströmning inte enbart kan hanteras med
överintag eftersom VFU-volymerna i tidiga terminer påverkas
En del i att säkra vårt framtida behov av sjuksköterskor är att öka antalet
utbildningsplatser men under förutsättning att antalet VFU-platser kan garanteras.
Störst behov av utbildningsplatser har Landstinget i Kalmar och i syfte att få till stånd
grundutbildningsplatser i norra länsdelen lämnar Landstinget i Kalmar ekonomiskt stöd
till Linnéuniversitetet.
I enlighet med LUST studien 2 visar även den att färre fullföljer grundutbildningen till
sjuksköterska och att fler slutar efter några års anställning. Det är därför både en
arbetsgivarfråga och en utbildningsfråga. Arbetsgivaren får inte kompetensbehovet
tillgodosett och lärosätet får inte ersättning för studenter som inte fullföljer sin
2

LUST-studien, en landsomfattande longitudinell studie av sjuksköterskestudenters hälsoutveckling och karriärval, som

genomfördes under 2002 – 2006.
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utbildning. Hur kan vi tillsammans arbeta vidare med det? Stämmer innehållet i
utbildningen överens med den verklighet studenterna möter?

3.3

Röntgensjuksköterskor

Regionen har fortsatt behov av att anställa röntgensjuksköterskor. Den utbildning som
finns idag, i regionen, är vid Jönköping University och närmast därefter vid Högskolan i
Halmstad. Upptagningsområdet är därför stort med näraliggande regioner och andra
verksamheter som konkurrerande arbetsgivare.
I Region Östergötland har röntgenverksamheten uttryckt behov av dialog med
Linköpings universitet för att få till stånd ytterligare en utbildning i regionen för att
säkra kompetensförsörjningen. Region Jönköpings län har tvingats rekrytera nya
medarbetare från andra länder för att tillgodose sitt kompetensbehov och Landstinget i
Kalmar län har distansstudenter vid Luleå tekniska universitet.
Antalet utbildningsplatser har minskat marginellt inom regionen men vårt behov av
röntgensjuksköterskor kvarstår. Därför ser vi det önskvärt att utbildningen skulle finnas
på ytterligare ett lärosäte i regionen.
Utbildningsplatser totalt; LiU, JU och
LnU
Röntgensjuksköterska

3.4

2012

2016

Differens
2012-2016

33

30

-3

Behov/år
26

Biomedicinska analytiker (BMA)

Sjukvårdsregionens samlade behov av biomedicinska analytiker är att rekrytera ca 50
nya medarbetare per år. Utbildningen finns på två lärosäten i regionen med totalt 68
utbildningsplatser (år 2016) i grundutbildningen. Sett till siffror ser det ganska bra ut.
Däremot vet vi att både arbetsmarknaden och antagningsområdet är större än de
verksamheter vi har. Dessutom känner vi stor oro för den låga genomströmningen av
studenter som fullföljer utbildningen trots att vi vet att vissa förbättringar har skett.
Utbildningsplatser totalt; LiU, JU och
LnU

2012

2016

Differens
2012-2016

Biomedicinska analytiker (BMA)

83

68

-15

52

Kompletterande BMA

14

34

20

se ovan

4.

Behov/år

Specialistsjukskötserkor

Behovet av kompetensförsörjning när det gäller specialistutbildade sjuksköterskor
kvarstår i hela sjukvårdsregionen trots att antalet anställda har ökat inom de flesta
inriktningarna. Fortsatt behov finns främst inom operation, intensivvård, anestesi,
psykiatri och barn- och ungdomssjukvård samt barnmorskor. Vidare kan även nämnas
onkologi och distriktssjuksköterska.
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Utbildningsplatser totalt; LiU, JU och
LnU
Spec ssk anestesi

2012

2016

Differens
2012-2016

14

47

33

26

18

18

i.u.

Spec ssk akut

Behov/år

Spec ssk barnmorska

29

51

22

40

Spec ssk distrikt

76

75

-1

55

Spec ssk IVA

12

41

29

31

Spec ssk med

7

17

10

Spec ssk barn och ungdom

39

44

5

27

Spec ssk kir

18

17

-1

2

Spec psyk

34

49

15

38

0

0

23

18

-12

8*

15

15

4

Spec ssk op
Spec ssk ambulans

30

Spec ssk ögon

* Behovet för Region Östergötland är ej inräknat eftersom ambulansverksamheten
bedrivs i privat regi.

4.1

Kartläggning av behov

Samtliga landsting i sydöstra sjukvårdsregionen genomför kontinuerligt kartläggningar
för att identifiera behov och inriktning mot prioriterade områden och professioner.
Kunskap om kommande behov av specialistsjuksköterskor är en förutsättning för dialog
med lärosätena.

4.2

Stimulansatt söka och fullfölja utbildningar

Kompetensförsörjning av just specialistsjuksköterskor är komplex och beror på en rad
samverkande faktorer. Inom utbildningarna har sannolikt aspekter såsom regionalt/
nationellt samarbete mellan lärosäten och hur studierna är anpassade för vuxna
yrkesverksamma exempelvis via hel- eller halvfart stor betydelse för söktrycket. Andra
faktorer är hur arbetsgivaren motiverar till studier genom marknadsföring av
specialiteten och olika former av studielön/bibehållen grundlön. Tidigare erfarenheter är
att höjningar av studielön och breddning av målgruppen har gett positiva resultat i form
av ökat söktryck. Vi ser också att åtgärderna har betydelse för att stimulera medarbetare
att söka till och fullfölja specialistutbildning.
Samtliga regioner/landsting i sydöstra sjukvårdsregionen finansierar lön under
utbildning för medarbetare i olika former. Både via studielöner och numera även som
utbildningsanställningar. Främst förekommer stimulansåtgärder för att motivera till
vidareutbildning som specialistsjuksköterska inom respektive region/landstings
prioriterade områden.
Eftersom regionens lärosäten inte längre kan ha samma breda utbud som tidigare av
specialistutbildning för sjuksköterskor har det lett till att vissa utbildningar genomförs
7
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som distansutbildningar i samverkan med lärosäten utanför regionen. Det sker inom
inriktningar som, operation, intensivvård, anestesi och psykiatri samt för
röntgensjuksköterskor. Åtgärder har därför vidtagits av arbetsgivaren för extra
finansiering för merkostnader som litteratur, resor. Ett sätt att stimulera medarbetare att
fullfölja sin utbildning.
Det finns också efterfrågan av fler studier på halvfart. Det underlättar för både
verksamhet och medarbetare att kombinera studier och yrkesarbete samt ökar
möjligheten för arbetsgivaren att bevilja ledigheter. En inventering hösten 2014
indikerar att antalet medarbetare som bedöms kunna ges ledighet för studier mer än
fördubblas vid halvfartsstudier jämfört med helfart, framförallt inom verksamheter som
har hög andel grundutbildade sjuksköterskor. Halvfartstudier uppfattas även ge bättre
kontinuitet och inskolning i den nya professionen som specialistsjuksköterska.

4.3

Utbildningsanställningar

För att ytterligare säkra vår kompetensförsörjning av specialistsjuksköterskor har
samtliga regioner/landsting inom sydöstra sjukvårdsregionen inrättat former av
utbildningsanställningar. Det är en medveten strategi med förhoppning att öka intresset
för utbildning till specialistsjuksköterska. Vi kan dock se en risk i att medarbetare, som
inte omfattas av en utbildningsanställning, väljer att avvakta.
Genom att arbetsgivaren styr via vem som får en utbildningsanställning får det
konsekvenser för lärosätena. Sökande som inte får en utbildningsanställning tros i högre
grad tacka nej till sökt utbildning. Samtidigt bedöms antalet sökande öka kraftigt. Det är
därför angeläget att hitta lösningar som gynnar både arbetsgivarens behov och
lärosätenas utbud. Kanske kan ”Kalmarmodellen” vara förebild för ett bra samarbete.
Enligt uppgift reserverar Linneuniversitetet vissa utbildningsplatser till Landstinget i
Kalmar. Vi ser alltså att antagningen till specialistsjukskötserka sker i samverkan med
lärosätet.
En vinst med utbildningsanställningar är att vi i ett rekryteringsförfarande är tydliga
med att informera intresserade medarbetare om vad det nya arbetet innebär. Genom
rekryteringsförfarande med urval och intervjuer till utbildningsanställningar, kan vi i
ökad grad säkerställa att vi anställer sjuksköterskor som känner till vad som förväntas
av dem efter genomförd utbildning.

5.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen är en trång sektor inom flera verksamheter i
regionen.
I idealsituationen kommunicerar regioner/landstingen väl underbyggda
kompetensbehov på ett effektivt sätt till berörda lärosäten, som i sin tur anpassar
utbildningsplatser och utbildningsinnehåll efter framtida verksamhetsbehov.
Regionen/landstinget tillhandahåller sedan önskat antal VFU-placeringar med
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kompetenta och engagerade handledare samt har ekonomiska möjligheter att rekrytera
och anställa de nyutbildade studenterna.
Regionerna har ofta avtal med lärosäten som försäkrar lärosätet att vi som arbetsgivare
tar emot det antal studenter på VFU som det finns utbildningsplatser. I avtalet regleras
även den summa som arbetsgivaren får för genomförda VFU veckor.
Den utökade och decentraliserade läkarutbildningen vid Linköpings universitet påverkar
kraftigt handledarbehov och kompetens i hela regionen. Det får konsekvenser att
utrymme för handledning måste skapas i verksamheten såväl som utveckling av
handledningskompetens. Universitetskanslerämbetets regelbundna
kvalitetsgranskningar av landets utbildningsprogram sätter också press på lärosätena att
handledningen håller hög kvalitet och att handledare har adekvat formell akademisk
kompetensnivå.
Vi måste vara medvetna om att en ökning av utbildningsplatser medför ett utökat antal
VFU placeringar. Det är viktigt att fler aktörer, t.ex. kommuner är med och bidrar. Det
är också viktigt med fortsatt samverkan kring VFU placeringar för att säkerställa
framtidens behov av VFU platser. För att klara ökade volymer och behålla god kvalitet
krävs god planering och helt nya lösningar. Ett alternativ kan vara sprida VFU
perioderna för att eliminera ”krockar” av VFU-studenter i verksamheterna.

6.

Övriga utbildningar inom vissa nyckelfunktioner

Sjukvårdsregionens samlade behov av kompetens inom vissa mindre professioner
saknar helt utbildningsplatser i regionen. Bland annat gäller det utbildning till
cytodiagnostiker, en vidareutbildning för biomedicinska analytiker. Behov uttrycks för
hela Sydöstra sjukvårdsregionen men är även en nationell fråga. Utbildningen till
cytodiagnostiker ges idag endast på Karolinska institutet. Idag finns ca 20
cytodiagnostiker i regionen och vi kan inte hävda att vårt samlade behov styrker ett
utbildningsprogram i regionen för egen del. Vår mening är att frågan om fler
utbildningsplatser bör tas upp såväl nationellt som i sjukvårdsregionen.
Vidare har vi en sårbar situation när det gäller kompetensförsörjning av såväl
audionomer som logopeder. Vår tidigare kartläggning tyder på att det kommer att finnas
behov av fler audionomer och logopeder på grund av fler sjuka äldre. Audionomer är en
förhållandevis liten yrkesgrupp men sårbar. Utbildning för audionomer saknas i
regionen och audionomer är svårt att rekrytera. Logopedprogrammet finns vid
Linköpings universitet.

7.

Innehåll i utbildningarna

Dialog om utbildningsprogram, antal platser och innehåll förs idag på flera olika nivåer
mellan regioner/landsting och lärosäten. Såväl ledningsföreträdare som strateger och
VFU-ansvariga har kontinuerliga träffar om behov och utbildningsutbud.
9
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För den mer verksamhetsnära kopplingen sker dialoger med verksamhetsföreträdare
som VFU-ansvariga/professionsansvariga och programansvariga för utbildningarna på
respektive lärosäte. Här är utbildningens innehåll ett väsentligt inslag.
För ökad styrning på universitet och högskolor är det önskvärt med dialoger även på
regionledningsnivå. En samlad begäran från regionsjukvårdsledningen kan på ett
kraftfullt sätt kommunicera regionens utbildnings- och kompetensbehov för lärosätena.
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Socialdepartementet

Överenskommelse om nomineringar till
Nämnden för nationell högspecialiserad vård vid Socialstyrelsen
Förutsättningar och aktuella förändringar
I november 2017 beslutade regeringen propositionen En ny beslutsprocess
för den högspecialiserade vården (2017/18:40). Enligt regeringens förslag
ska en ny Nämnd för nationell högspecialiserad vård inrättas som ett särskilt
beslutsorgan vid Socialstyrelsen. Den nya nämnden ersätter dagens
Rikssjukvårdsnämnd. Nämnden ska, utöver ordföranden, bestå av sex
ledamöter. De sex ledamöterna, samt ersättarna för dessa, utses av
regeringen och ska representera respektive sjukvårdsregion. Socialstyrelsens
generaldirektör är ordförande i den nya nämnden. Nämnden kommer,
liksom dagens Rikssjukvårdsnämnd, att regleras i förordningen (2015:284)
med instruktion för Socialstyrelsen. Nämndens uppgift bör enligt
propositionen vara att, efter ansökningar från landstingen, besluta om
tillstånd och villkor för att bedriva nationell högspecialiserad vård. Nämnden
bör också besluta om återkallelse av sådana tillstånd. Riksdagen har röstat ja
till regeringens förslag.
Nominering av ledamöter i den nya nämnden
I propositionen om högspecialiserad vård (2017/18:40) anges inte hur
nomineringen av ledamöterna till den nya nämnden ska gå till.
Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är
överens om att SKL ska bistå regeringen genom att samla in och vid behov
rangordna nomineringar från samtliga sjukvårdsregioner.
Socialdepartementet och SKL är vidare överens om att nomineringarna i

denna första omgång ska samlas in och överlämnas till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) av SKL senast den 15 juni 2018.
SKL bör från varje sjukvårdsregion nominera en man och en kvinna till
rollen som ledamot i nämnden, samt en man och en kvinna till rollen som
ersättare för ledamoten. Samtliga ledamöter och ersättare bör vara
förtroendevalda.
I de fall som en ledamot eller en ersättare behöver avsluta sitt uppdrag innan
förordnandet löper ut, ska SKL inkomma med nya nomineringar i så god tid
att beslut om förordnande kan fattas samtidigt som beslut om entledigande.
Inför att ordinarie förordnanden för nämndens ledamöter och dess ersättare
går ut ska SKL inkomma med förslag på nya nomineringar senast tre
månader innan förordnandena löper ut.
Krav på ledamöterna i Nämnden för nationell högspecialiserad vård
Ledamöterna samt ersättarna till dessa bör ha:
-

Goda kunskaper om hälso- och sjukvårdens organisation i Sverige

-

Goda kunskaper om de förutsättningar som krävs för att bedriva
högspecialiserad vård

-

Förmåga att se till patientens bästa och att ha ett nationellt perspektiv
i beslutsfattandet

-

Ha möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för arbetet i nämnden.

Godkännande av överenskommelsen
För

För Sveriges Kommuner och

Socialdepartementet

Landsting

Stockholm den X april 2018

Stockholm den X april 2018

Torkel Nyman

Hans Karlsson
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TJÄNSTESKRIVELSE
1(2)
Regionsjukvårdsstaben
Eva Hellman

2018-04-23

SVN 2018-11

Samverkansnämnden för sydöstra
sjukvårdsregionen

Nationella riktlinjer för vård vid endometrios
Förslag till beslut
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen ställer sig bakom
remissvaret till Socialstyrelsen avseende nationella riktlinjer för vård vid
endometrios.
Bakgrund
Socialstyrelsen har inom ramen för satsningen på vård av personer med
kronisk sjukdom fått ett regeringsuppdrag att ta fram helt nya nationella
riktlinjer för vård vid endometrios. Sydöstra sjukvårdsregionen fick i mitten
av mars 2018 ta del av remissversionen på de rekommendationer som
föreslås gälla som stöd och styrning. Samverkansnämnden har att yttra sig
över Socialstyrelsens remiss som ska vara besvarad senast den 31 maj 2018.
En slutversion på riktlinjen förväntas publiceras hösten 2018.
I dagsläget finns ett gap mellan det önskade läget som beskrivs i
Socialstyrelsens riktlinjer och rådande praxis inom de tre
regionerna/landstinget som ingår i Sydöstra sjukvårdsregionen. Gapet är
olika stort för olika delar av riktlinjen. Generellt kan sägas att mycket av det
som föreslås i riktlinjerna redan finns i dag men att det behöver utvecklas.
Patienter med endometrios behöver tidiga insatser, med bedömning av
personal med kunskap om endometrios. Här behövs utbildning om
sjukdomen för flera olika yrkeskategorier. Patienter som har sjukdomen
behöver träffa ett multidisciplinärt team med kunskap om sjukdomen.
Teamet kan bestå av gynekolog, kontaktsjuksköterska/barnmorska,
smärtspecialist, kurator, och fysioterapeut. För att patienten ska vara delaktig
och medskapare av sin vård behöver en skriftlig vårdplan skrivas.
Vårdplanen utvärderas kontinuerligt för att möta patientens behov.
Rekommendationerna innebär på kort sikt ökade kostnader inom flera olika
områden och verksamheter. Kostnadsökningen beror på behov av ökad
bemanning samt utbildning för att öka kunskapen om sjukdomen. Nya
arbetssätt behöver införas med multidisciplinära team och digitala lösningar
där utbildning via webben kan vara ett alternativ. Här finns redan i dag t. ex

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Landstinget i Kalmar län

Ltkalmar.se

landstinget@ltkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Strömgatan 13
391 26 Kalmar

0480-810 00 vx

833-3007

Samverkansverkansnämnden för sydöstra
sjukvårdsregionen

Datum

Sida

2018-04-23
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CTG (kardiotokografi) undervisning på webben. De yrkesgrupper t. ex
kontaktsjuksköterska, fysioterapeut som ingår i teamen behöver
specialistkunskap om sjukdomen och fortbildning kontinuerligt.
På lång sikt förväntas en kostnadsbesparing till följd av att patienterna får en
diagnos tidigt och därmed adekvat behandling för sin sjukdom. De
multidisciplinära teamen kan hjälpa patienterna utifrån flera olika perspektiv
och patienten lär sig hantera sin sjukdom. Lidandet kan därmed minska med
rätt behandling av smärta och andra symtom. Det kan innebära att
sjukskrivningstalet går ner för patientgruppen.
För bedömning av regionernas/landsting totala kostnader behöver ytterligare
analys göras. Sydöstra sjukvårdsregionen önskar att Socialstyrelsen anordnar
seminarier för uppföljning av följsamhet till riktlinjer.

Anders Henriksson (S)
Ordförande Samverkansnämnden
för sydöstra sjukvårdsregionen

Karl Landergren
Ordförande
Regionsjukvårdsledningen

Bilagor
1. Synpunkter och konsekvensbeskrivning avseende Socialstyrelsens
remissversion av Nationella riktlinjer för vård vid endometrios.

YTTRANDE
Regionsjukvårdsstaben
Eva Hellman

Dnr SVN 2018-11

2018-04-20

Synpunkter och konsekvensbeskrivning avseende
Socialstyrelsens remissversion av Nationella riktlinjer
för vård vid endometrios
Sjukvårdsregion
Sydöstra sjukvårdsregionen – Region Östergötland, Region Jönköpings län
och Landstinget i Kalmar län.
Kontaktperson: Eva Hellman, Region
Östergötland, eva.hellman@regionostergotland.se
Genomförande av analys och insamling av synpunkter
Den regionala medicinska programgruppen, RMPO, kvinnosjukvård och
förlossning har inom Sydöstra sjukvårdsregionen samarbetat om riktlinjen.
Synpunkter har inhämtats från en eller flera nyckelpersoner i respektive län
som i sin tur inhämtat synpunkter från olika delar av sin organisation. En
primärvårdschef och en chefläkare/medicinsk rådgivare har lämnat
synpunkter. Inkomna synpunkter har sedan sammanställts av sekreterare i
RMPO kvinnosjukvård och förlossning. Nyckelpersonerna i respektive län har
haft möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på ett utkast till remissvar,
innan det slutligen sammanställdes och skickades till Socialstyrelsen. Beslut
kring yttrandet har fattats av Samverkansnämnden.
Representanter från sydöstra sjukvårdsregionen och lokala patientföreträdare
har deltagit vid Socialstyrelsens nationella seminarium den 20 april 2018.
Val av rekommendationer för analys
Av totalt 42 rekommendationer har de 39 rekommendationer som har
prioritet 1-6 samt FoU valts ut för analys. Det är de rekommendationer som
prioriteras högst och därmed borde få störst påverkan på hälso- och
sjukvården. Utöver det har allmänna synpunkter på riktlinjens delar eller
helhet efterfrågats och lämnats.
Resultat av Gapanalys
I dagsläget finns ett gap mellan det önskade läget som beskrivs i
Socialstyrelsens riktlinjer och rådande praxis inom de tre
regionerna/landstinget som ingår i Sydöstra sjukvårdsregionen. Gapet är olika
stort för olika delar av riktlinjen. Generellt kan sägas att mycket av det som

föreslås i riktlinjerna redan finns i dag men att det behöver utvecklas.
Patienter med endometrios behöver tidiga insatser, med bedömning av
personal med kunskap om endometrios. Här behövs utbildning om
sjukdomen för flera olika yrkeskategorier. Patienter som har sjukdomen
behöver träffa ett multidisciplinärt team med kunskap om sjukdomen. Teamet
kan bestå av gynekolog, kontaktsjuksköterska/barnmorska, smärtspecialist,
kurator, och fysioterapeut. För att patienten ska vara delaktig och medskapare
av sin vård behöver en skriftlig vårdplan skrivas. Vårdplanen utvärderas
kontinuerligt för att möta patientens behov.
Rekommendationerna är en viktig del när regeringen vill stärka kvinnors
hälsa och utveckla den vård som riktas specifikt till kvinnor. Satsningen
innebär att stärka bland annat bemanningen och kompetensförsörjningen i
sin helhet inom förlossningsvården och den hälso- och sjukvård som rör
kvinnors hälsa i syfte att minska ojämställdheten mellan kvinnor och män,
motverka sjukskrivningar hos kvinnor och minska hälsoklyftorna i samhället.
Etableringen för struktur för kunskapsstyrning och det nationella kliniska
kunskapsstödet blir viktiga områden där riktlinjerna behöver finnas med som
prioriteringsgrund.
Rekommendationerna innebär på kort sikt ökade kostnader inom flera olika
områden och verksamheter. Kostnadsökningen beror på behov av ökad
bemanning samt utbildning för att öka kunskapen om sjukdomen. Nya
arbetssätt behöver införas med multidisciplinära team och digitala lösningar
där utbildning via webben kan vara ett alternativ. Här finns redan i dag t. ex
CTG (kardiotokografi) undervisning på webben. De yrkesgrupper t. ex
kontaktsjuksköterska, fysioterapeut som ingår i teamen behöver
specialistkunskap om sjukdomen och fortbildning kontinuerligt.
På lång sikt förväntas en kostnadsbesparing till följd av att patienterna får en
diagnos tidigt och därmed adekvat behandling för sin sjukdom. De
multidisciplinära teamen kan hjälpa patienterna utifrån flera olika perspektiv
och patienten lär sig hantera sin sjukdom. Lidandet kan därmed minska med
rätt behandling av smärta och andra symtom. Det kan innebära att
sjukskrivningstalet går ner för patientgruppen. Vården ska anpassa form och
innehåll utifrån varje enskild persons resurser och förmågor och kompensera
där förmågorna sviktar. Flera delar av vården kommer framåt sett att använda
sig av digitala system och hjälpmedel. Digitala hjälpmedel skulle kunna
användas för t. ex rapportera smärta och för uppföljning av behandling.
Kvinnor söker primärvården och ungdomsmottagningar för smärta och andra
symtom där de inte fått diagnosen endometrios. Här behövs bättre kunskap
om sjukdomen och hur den yttrar sig. Enklare fall kan behandlas inom
primärvården men övriga ska behandlas inom specialistvården.
Primärvården möter också kvinnor som redan har diagnosen endometrios och
som söker för andra symtom. Här behövs mer kunskap om vad det innebär att
ha sjukdomen.
Kommunernas roll
Unga kvinnor drabbas av endometrios. Flera av dem är i skolålder och söker
därför för besvären hos skolhälsovården som kommunerna ansvarar för. Vid
hälsosamtalet med eleverna i årskurs åtta finns en fråga om menstruation.
Frågan skulle behöva ställas redan vid hälsosamtalet i årskurs sex. En ökad
kunskap om endometrios inom kommunens verksamhet skulle innebära att
patienterna får rätt diagnos och behandling tidigt vilket ger ett minskat
lidande.

Konsekvensbeskrivning utifrån utvalda rekommendationer i
riktlinjerna
I detta avsnitt kommenteras särskilt vissa av de utvalda rekommendationerna.
Rekommendation O38, O43, O39
Patienter med endometrios behöver tidiga insatser med bedömning av
personal med kunskap om endometrios. Här behövs utbildning om
sjukdomen för flera olika yrkeskategorier. Patienter som har sjukdomen
behöver träffa ett multidisciplinärt team med kunskap om sjukdomen. Inom
den teambaserade vården ser det olika ut i de olika länen i dag Alla har t. ex
inte tillgång till fysioterapeut, sexolog, sjuksköterska eller barnmorska med
kunskap om endometrios. Ett problem är också att flera yrkeskategorier har
specialistkunskapen men det finns ingen arena för dem att arbeta med
frågorna. Patienterna remitteras därför till privata vårdgivare.
Rekommendation D2
Patienter som är i behov av kvalificerat ultraljud kan inte få det i alla
länsdelar. Kompetensen finns bara hos enskilda läkare. Här behövs mer
kunskap och utbildning.
Rekommendation B31
Möjlighet till tilläggsbehandling med akupunktur finns men används inte i
någon större utsträckning för den här patientgruppen.
Rekommendation B27, B29, B30
Fysioterapeuter är den kategori som behandlar patienter med
bäckenbottensmärta. Ett av länen har det som en rutin att alla som träffar en
fysioterapeut får behandling av bäckenmuskulaturen. Den möjligheten skulle
finnas i samtliga län.
Rekommendation O41b, B22, O41a
Rutinen för smärtbehandling vid akuta vårdbesök behöver utvecklas inom
samtliga län. Här skulle en tydligare processbeskrivning behövas med en
riktlinje för smärtbehandlingen där patienten får en individuell
behandlingsplan. Patienterna har ofta många olika vårdkontakter och behöver
en plan att följa.
Rekommendation D3, D4
Användningen av MR (magnetresonanstomografi) som diagnostisk metod är
det som rekommenderas. Datortomografi har ett begränsat värde då det inte
visar på endometrios.
Rekommendation S37, S36
Vid samsjuklighet skrivs remiss till annan specialist, men samarbetet med
andra specialister behöver förbättras. Det gäller framförallt samarbetet med
psykiatrin där många av de svårast sjuka har en samsjuklighet.
Rekommendation B14, B16a, B16b
Tillgång av kirurger som utför benigna operationer finns men de har inte
någon specifik endometriosinriktning. Ett av länen svarar att de vid utbredd
endometrios skickar remiss till universitetssjukhus alternativt
endometrioscentra medan enklare ingrepp genomförs lokalt. Här skulle en
nivåstrukturering behövas med kirurger som har specifik kunskap att
genomföra kirurgiska ingrepp vid endometrios.

Kirurgisk behandling med radikal endometrioskirurgi är åldersberoende, men
erbjuds utvalda patienter med misslyckad hormonell kombinationsbehandling
eller då inte patienten pga. biverkningar kan använda sådana. Vikt fästs vid
att primärt eller sekundärt göra radikala endometriosoperationer då detta är
patienter med extremt stor risk för kronisk smärta och de ska opereras så få
gånger som möjligt.
Rekommendation B28, O42, O34, B21
Multiprofessionell smärtbehandling erbjuds främst genom
bäckensmärtenheten eller via multidisciplinär konferens. Där det inte finns
måste behandlande läkare remittera patienten till de olika instanser som
bedöms nödvändiga. Tillgången till smärtläkare och team varierar. Det kan
vara svårt att få adekvat hjälp med starka opioider.
Rekommendation B25a, B25b
Smärtbehandling vid graviditet erbjuds utifrån patientens behov.
Det finns ett gott samarbete med RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum).
Rekommendation O45, O45b, O35
Uppföljningen efter ändrad behandling eller ingrepp varierar inom de olika
länen. Här behöver en utveckling ske, gärna med uppföljning via vårdplaner
och digitala hjälpmedel/system.
Övriga synpunkter på riktlinjerna
Saknar beskrivning av vad digitaliseringen av vården skulle kunna innebära
för vården av patienter med endometrios. Det är viktigt att utvecklingen av
digitala lösningar sker nationellt för att förhindra dubbelarbete.
Sydöstra sjukvårdsregionen är positiv till att nationella riktlinjer för vård vid
endometrios har tagits fram. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd i
handläggningen och den fortsatta utvecklingen av vården för denna
patientgrupp.
Sjukvårdsregionerna står inför utmaningen att kontinuerligt utveckla och
stödja såväl professionen som patienter och närstående. För att uppnå detta är
det av stor betydelse att den nya organisationen för kunskapsstyrning med
nationella programområden involveras i alla processer och aktiviteter som
berör kunskapsstyrning. Nationellt samordnade insatser där professionen,
specialistföreningar och patientföreningar tillsammans skapar underlag som
är lätt tillgängliga för alla medarbetare och medborgare bör bidra till att de
resurser och kompetenser som finns nyttjas på ett kostnadseffektivt sätt.

Samverkansnämnden står bakom rekommendationerna i riktlinjerna.
Rekommendationerna innebär, som Socialstyrelsen skriver, ökade kostnader,
främst för personal, utbildning och förändrade arbetssätt. För bedömning av
kostnaden behöver ytterligare analys genomföras.
Sydöstra sjukvårdsregionen önskar att Socialstyrelsen anordnar seminarier för
uppföljning av följsamhet till riktlinjer.

Anders Henriksson (S)
Ordförande Samverkansnämnden
för sydöstra sjukvårdsregionen

Karl Landergren
Ordförande
Regionsjukvårdsledningen

Sammanfattning
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NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD VID ENDOMETRIOS
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NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD VID ENDOMETRIOS
SOCIALSTYRELSEN

TJÄNSTESKRIVELSE
1(2)
Regionsjukvårdsstaben
Leni Lagerqvist

2018-04-23

SVN 2018-12

Samverkansnämnden för sydöstra
sjukvårdsregionen

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi
Förslag till beslut
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen ställer sig bakom
remissvaret till Socialstyrelsen avseende nationella riktlinjer för vård vid
epilepsi.
Bakgrund
Socialstyrelsen har inom ramen för satsningen på vård av personer med
kronisk sjukdom fått ett regeringsuppdrag att ta fram helt nya nationella
riktlinjer för vård vid epilepsi. Sydöstra sjukvårdsregionen fick i mitten av
mars 2018 ta del av remissversionen på de rekommendationer som föreslås
gälla som stöd och styrning. Samverkansnämnden har att yttra sig över
Socialstyrelsens remiss som ska vara besvarad senast den 31 maj 2018.
En slutversion på riktlinjen förväntas publiceras våren 2019.
En generell analys är att flera av rekommendationerna med
konsensusförfarande fått hög prioritet, kanske väl hög, i relation till hur
sådana hanteras i andra riktlinjer. Detta kan göra prioriteringarna mer
svårjämförbara mellan olika riktlinjer.
En övergripande reflektion kring GAP-analysen är att Sydöstra
sjukvårdsregionen har bra tillgänglighet på högspecialiserad vård med
tillhörande välfungerande team. Sjukvårdsregionen har även en god
tillgänglighet till utredningar samt att man och under de senaste åren utfört
flest epilepsikirurgiska operationer per capita. I relation till detta står
utmaningar i att tillskapa fullgoda team på de mindre sjukhusen där de flesta
patienterna har sin huvudsakliga kontakt.
Rekommendationerna som berör multiprofessionella team, habilitering och
rehabilitering uppfylls endast delvis, begränsad tillgång till framförallt
paramedicinska kompetenser och neuropsykologer gör att det är svårt att
bilda kompletta team för såväl barn som vuxna. Samverkan inom sydöstra är
välfungerande och som stöd använts ofta videomöte som effektiv metod.
Teambildande via videosamverkan är något som kan utvecklas utan att extra
resurser krävs, det innefattar snarare en utmaning på organisationsnivå.
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Rekommendationerna innebär ökade kostnader, sjukvårdsregionens
bedömning är att ökade kostnader främst berör personal och
kompetensutveckling. Bristen på barn- och vuxenneurologer står
tillsammans med ökat behov av teambedömning och teambehandling för de
största utmaningarna. För bedömning av regionernas/landsting totala
kostnader behöver ytterligare analys göras. Sydöstra sjukvårdsregionen
önskar att Socialstyrelsen anordnar seminarier för uppföljning av följsamhet
till riktlinjer.

Anders Henriksson (S)
Ordförande Samverkansnämnden
för sydöstra sjukvårdsregionen

Karl Landergren
Ordförande
Regionsjukvårdsledningen

Bilagor
1. Synpunkter och konsekvensbeskrivning avseende Socialstyrelsens
remissversion av Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi.

Regionsjukvårdsstaben
Leni Lagerqvist

YTTRANDE

Dnr SVN 2018-12

2018-04-19

Synpunkter och konsekvensbeskrivning avseende Socialstyrelsens
remissversion av Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi
Sjukvårdsregion
Sydöstra sjukvårdsregionen som består av Landstinget i Kalmar län, Region
Jönköpings län och Region Östergötland.
Kontaktperson: Leni Lagerqvist, administrativ kontaktperson
leni.lagerqvist@ltkalmar.se
Genomförande av analys och insamling av synpunkter
De regionala medicinska programgrupperna (RMPO) neurosjukdomar och barnoch ungdomssjukvård har varit delaktiga i processen med att beskriva GAP och
konsekvenser. Synpunkter från andra medarbetare och nyckelpersoner i organisationen har också inhämtas. Även primärvården i respektive region/landsting
har lämnat in synpunkter.
Representanter från Sydöstra sjukvårdsregionen har den 19 april 2018 deltagit i
kunskapsseminariet tillsammans med lokala patientföreträdare och Socialstyrelsen.
Val av rekommendationer för analys

Av totalt 44 rekommendationer har 28 rekommendationer valts ut. Dessa har
framförallt prioritet 1-3 samt en FoU. Det är de rekommendationer som prioriteras högst och därmed borde få störst påverkan på hälso- och sjukvården. Utöver
det har allmänna synpunkter på riktlinjens delar eller helhet efterfrågats och
lämnats. Med anledning av att rekommendationerna vänder sig till både barn och
vuxna kommer eventuella skillnader i GAP att förtydligas under respektive rubrik.
Resultat av analys

En generell analys är att flera av rekommendationerna med konsensusförfarande
fått hög prioritet, kanske väl hög, i relation till hur sådana hanteras i andra riktlinjer. Detta kan göra prioriteringarna mer svårjämförbara mellan olika riktlinjer.
En övergripande reflektion kring GAP-analysen är att Sydöstra sjukvårdsregionen har bra tillgänglighet på högspecialiserad vård med tillhörande välfungerande
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team. Sjukvårdsregionen har även en god tillgänglighet till utredningar samt att
man och under de senaste åren utfört flest epilepsikirurgiska operationer per capita. I relation till detta står utmaningar i att tillskapa fullgoda team på de mindre
sjukhusen där de flesta patienterna har sin huvudsakliga kontakt.
Misstänkt epilepsi vuxna och barn

Rekommendationerna A01, A02, A03, A05, A07, A08, som alla är olika typer
av utredningar vilka alla redan idag görs i alla tre länen.
A01 görs inte av barnneurolog jourtid på US i Linköping utan av en erfaren
barnläkare, övriga orter kan inte erbjuda något av detta under jourtid.
A01 för barn har försämrade förutsättningar i alla tre länen, då det råder brist på
barnneurologer.
A02 – Erbjuda neurologisk bedömning utförs i alla tre länen, men angiven tid 4
veckor är en utmaning. I dagsläget kan sjukvårdsregionen erbjuda detta inom 8
veckor en tillgänglighet som professionen anser vara rimligt på gruppnivå.
A03 – ”bedömning av barnläkare med erfarenhet” är en utmaning, detta då det
råder brist på barnneurologer i alla tre länen.
A06 – ”erbjuda EEG-undersökning inom 24 timmar” eftersträvas i alla tre länen,
men kan endast erbjudas på vardagar. Denna rekommendation borde pga. sensiviteten ha en högre prio.
Uppföljning av ny-diagnostik
Rekommendationerna B02 - B04 utförs redan idag i alla tre länen. B03 uppföljning av vuxna inom sex månader, här anser sjukvårdsregionen att det på gruppnivå är för snävt intervall. Rimligt på gruppnivå är en gång per år och att man på
individnivå kan ha en mer flexibel bedömning av uppföljningsbehovets frekvens
per år, detta för att kunna använda resurserna behovsrelaterat.
Uppföljning – återbesök – kontakt olika professioner
C01-C7 och C10 utförs redan idag gällande samtliga rekommendationer med reservation barn gällande C01.
Vad det gäller rekommendationen barn och C01 - ”kontakt med epilepsisjuksköterska inom 2 dagar” finns det en variation inom sjukvårdsregionen d.v.s. själva
besöket erbjuds i alla tre länen, men rekommenderad tid kan endast uppfyllas av
klinikerna i Linköping och Jönköping i de flesta fallen.
Multiprofessionellt team – rehabilitering - habilitering
Rekommendationen C12, C13 och C16 uppfylls endast delvis, begränsad tillgång till framförallt paramedicinska kompetenser och neuropsykologer gör att
det är svårt att bilda kompletta team för såväl barn som vuxna. Samverkan inom
sydöstra är välfungerande och som stöd använts ofta videomöte som effektiv
metod. Teambildande via videosamverkan är något som kan utvecklas utan att
extra resurser krävs, det innefattar snarare en utmaning på organisationsnivå.
Utmaningen att tillskapa team gäller även för rekommendationen C14 ”multiprofessionell rehabilitering”, C16 ”Bedömning att hantera aktivitet” samt
E01 – ”teamomhändertagande habilitering-vuxna”.
Hela sjukvårdsregionen anger dock att man erbjuder rekommendationen E02 –
”teamomhändertagande habilitering-barn och ungdomar”.

3 (4)

Neuropsykologisk utredning
Rekommendationen C15 är en utmaning för hela sjukvårdsregionen. Bristen på
neuropsykologer utgör den främsta orsaken. Endast Linköping erbjuder detta till
vuxna.
Psykosociala problem, psykisk ohälsa och samsjuklighet
Rekommendationerna C17-C19 ges helt eller delvis till vuxna.
Vad det gäller barn så hänvisar klinikerna till kommunerna gällande psykosociala problem - C17 och till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) gällande samsjuklighet - C19. C18 erbjuds inte för barn i dagsläget.
Läkemedel
Rekommendationerna C20 - C22 erbjuds samtliga vuxna. Vad det gäller barn så
konsulteras eller remitteras barnen till specialister inom BUP.
Rekommendationerna D07 och D08 erbjuds samtliga oavsett ålder.
Oklara fall – avancerad utredning - kirurgi
Rekommendationerna D01- D02 utförs i alla tre länen gällande vuxna. Gällande
D03 - ”kirurgi” finns det avtalat att US i Linköping utför detta för hela sjukvårdsregionen.
Gällande barn utförs samtliga tre rekommendationer på US i Linköping.
Behandling av terapiresistent epilepsi
- Ketogen kost D04 och vagusnervstimulering (VNS) D05
Det råder brist av kompetens för att behandla med ketogen kost. För barn och
ungdomar finns enbart kompetens hos läkare dvs. såväl dietist som sjuksköterskekompetens saknas. Ketogen kost kan inte erbjudas till vuxna inom sjukvårdsregionen.
Sjukvårdsregionen är den region i landet som utför flest antal ingrepp VNS per
år, oavsett ålder. Erfarenheten av insatsen är god vilket även patient och närstående framhåller. Sjukvårdsregionen uppfyller således kraven för rekommendationen vagusnervstimulering, med den erfarenhet som finns anser såväl profession som patient- och närstående att rekommendationen har fått en för låg prioritet dvs. borde vara högre.
D06 Djup hjärnstimulering (DBS) som tillägg till antiepileptiska läkemedel
Bra att denna rekommendation är med som FoU.
Övriga synpunkter på riktlinjerna
Sydöstra sjukvårdsregionen är positiv till att nationella riktlinjer för vård vid epilepsi har tagits fram. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd i handläggningen och
den fortsatta utvecklingen av vården för denna patientgrupp.
Sjukvårdsregionen står inför utmaningen att kontinuerligt utveckla och stödja
såväl professionen som patienter och närstående. För att uppnå detta är det av
stor betydelse att den nya organisationen för kunskapsstyrning med nationella
programområden involveras i alla processer och aktiviteter som berör kunskapsstyrning. Nationellt samordnade insatser där professionen, specialistföreningar
och patientföreningar tillsammans skapar underlag som är lätt tillgängliga för
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alla medarbetare och medborgare bör bidra till att de resurser och kompetenser
som finns nyttjas på ett kostnadseffektivt sätt.
Samverkansnämnden står bakom rekommendationerna i riktlinjerna. Rekommendationerna innebär, som Socialstyrelsen skriver, ökade kostnader. Sjukvårdsregionens bedömning är att ökade kostnader främst berör personal och
kompetensutveckling. Bristen på barn- och vuxenneurologer står tillsammans
med ökat behov av teambedömning och teambehandling för de största utmaningarna. För bedömning av regionernas/landsting totala kostnader behöver ytterligare analys göras.
Sydöstra sjukvårdsregionen önskar att Socialstyrelsen anordnar seminarier för
uppföljning av följsamhet till riktlinjer.

Anders Henriksson (S)
Ordförande Samverkansnämnden
för sydöstra sjukvårdsregionen

Karl Landergren
Ordförande
Regionsjukvårdsledningen

Sammanfattning
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NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD VID EPILEPSI
SOCIALSTYRELSEN

TJÄNSTESKRIVELSE
1(2)
Regionsjukvårdsstaben
Marie Gustavsson

2018-04-23

SVN 2018-13

Samverkansnämnden för sydöstra
sjukvårdsregionen

Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis
Förslag till beslut
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen ställer sig bakom
remissvaret till Socialstyrelsen avseende nationella riktlinjer för vård vid
psoriasis.
Bakgrund
Socialstyrelsen har inom ramen för satsningen på vård av personer med
kronisk sjukdom fått ett regeringsuppdrag att ta fram helt nya nationella
riktlinjer för vård vid psoriasis. Sydöstra sjukvårdsregionen fick i mitten av
mars 2018 ta del av remissversionen på de rekommendationer som föreslås
gälla som stöd och styrning. Samverkansnämnden har att yttra sig över
Socialstyrelsens remiss som ska vara besvarad senast den 31 maj 2018.
En slutversion på riktlinjen förväntas publiceras våren 2019.
I dagsläget finns ett gap mellan det önskade läget som beskrivs i
Socialstyrelsens riktlinjer och rådande praxis inom regionerna/landstinget
som ingår i Sydöstra sjukvårdsregionen. Gapet är olika stort för olika
rekommendationer i riktlinjerna och skiljer sig åt mellan
regionerna/landstinget. Generellt sett görs mycket av det som
rekommenderas idag och innebär inga förändringar medan andra åtgärder
behöver utvecklas och har påverkan på ekonomi främst genom ökad
personalåtgång. Klimatvård och medicinsk fotvård är exempel på
rekommendationer där variation finns mellan de tre länen.
Klimatvård erbjuds idag i Sydöstra sjukvårdsregionen, men i olika
omfattning. Enligt kriterierna bör klimatvård erbjudas patienter med svår
psoriasis där andra behandlingsmetoder visat sig otillräckliga och där särskilt
behov av utbildning, förändrade levnadsvanor och fysisk aktivitet finns.
Sydöstra sjukvårdsregionen önskar att det i rekommendationen ska framgå
att uppföljning efter klimatvård ska ske.
Medicinsk fotvård är en av rekommendationerna, där insatsen avser en del
av målgruppen dvs. de med svår psoriasis på fötterna. Här finns en variation
inom sydöstra. Idag erbjuds detta i Region Jönköpings län. I Landstinget i
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Kalmar län är tillgången till medicinsk fotvård begränsad och Region
Östergötland omfattas inte denna patientgrupp av den medicinska fotvården.
När det gäller farmakologiska behandlingar har gruppen inte kunnat göra
någon kostnadsberäkning av en rad olika skäl. Läkemedelsbolagen har
hemliga avtal som gör att kostnaden är svår att uppskatta. Konkurrensen ökar
vilket över tid medför sänkta priser. Det finns också ett antal nya biologiska
läkemedel som ännu inte finns med i Socialstyrelsens rekommendation men
som med största sannolikhet kommer att vara med i den slutliga versionen.
Inte minst påverkar omfattningen av de icke farmakologiska behandlingarna
behovet av läkemedel.
För bedömning av regionernas/landsting totala kostnader behöver ytterligare
analys göras. Sydöstra sjukvårdsregionen önskar att Socialstyrelsen anordnar
seminarier för uppföljning av följsamhet till riktlinjer.

Anders Henriksson (S)
Ordförande Samverkansnämnden
för sydöstra sjukvårdsregionen

Karl Landergren
Ordförande
Regionsjukvårdsledningen

Bilagor
1. Synpunkter och konsekvensbeskrivning avseende Socialstyrelsens
remissversion av Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis.

Regionsjukvårdsstaben
Marie Gustavsson

YTTRANDE

Dnr 2018-13

2018-04-18

Synpunkter och konsekvensbeskrivning avseende Socialstyrelsens
remissversion av Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis
Sjukvårdsregion
Sydöstra sjukvårdsregionen som består av Region Jönköpings län, Landstinget i
Kalmar län och Region Östergötland.
Kontaktperson: Marie Gustafsson, administrativ kontaktperson
marie.a.gustafsson@rjl.se
Genomförande av analys och insamling av synpunkter
I Sydöstra sjukvårdsregionen finns ännu ingen färdig Regional medicinsk programgrupp för hudsjukdomar. Verksamhetscheferna på hudklinikerna har därför
utsett representanter till denna arbetsgrupp som bestått av läkare och sjuksköterskor.
Primärvården i resp. region/landsting har också lämnat synpunkter.
Representanter från Sydöstra sjukvårdsregionen har deltagit vid kunskapsseminariet tillsammans med lokala patientföreträdare och Socialstyrelsen den 18
april.
Samtliga tillstånds- och åtgärdspar har gåtts igenom. Rekommendationen innehåller inga prioritet1-åtgärder och inte heller några icke-göraåtgärder. En åtgärd
har bedömts som FoU.
Vid genomgången saknar Sydöstra sjukvårdsregionen ett tillstånds- och åtgärdspar gällande Avfjällning. Ett avsnitt om detta bör läggas till i nästa version
av riktlinjerna.
Det saknas också tankar/diskussion om vad digitaliseringen av vården skulle
kunna innebära för patienter med psoriasis
I dagsläget finns ett gap mellan det önskade läget som beskrivs i Socialstyrelsens
riktlinjer och rådande praxis inom regionerna/landstinget som ingår i Sydöstra
sjukvårdsregionen. Gapet är olika stort för olika rekommendationer i riktlinjerna
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och skiljer sig åt mellan regionerna/landstinget. Generellt sett görs mycket av det
som rekommenderas idag och innebär inga förändringar medan andra åtgärder
behöver utvecklas och har påverkan på ekonomi främst genom ökad personalåtgång.
Konsekvensbeskrivning
Gruppen har valt att fokusera på klimatvård, medicinsk fotvård, och icke farmakologiska behandlingar men lämnar även några korta synpunkter inom övriga
områden.
När det gäller farmakologiska behandlingar har gruppen inte kunnat göra någon
kostnadsberäkning av en rad olika skäl. Läkemedelsbolagen har hemliga avtal
som gör att kostnaden är svår att uppskatta. Konkurrensen ökar vilket över tid
medför sänkta priser. Det finns också ett antal nya biologiska läkemedel som
ännu inte finns med i Socialstyrelsens rekommendation men som med största
sannolikhet kommer att vara med i den slutliga versionen.
Inte minst påverkar omfattningen av de icke farmatologiska behandlingarna behovet av läkemedel.
Klimatvård
Rekommendation 18: Klimatvård erbjuds idag i Sydöstra sjukvårdsregionen,
men i olika omfattning. Enligt kriterierna bör klimatvård erbjudas patienter med
svår psoriasis där andra behandlingsmetoder visat sig otillräckliga och där särskilt behov av utbildning, förändrade levnadsvanor och fysisk aktivitet finns.
För att ha effekt måste behandlingsperioden vara 3 veckor.
Konceptet innebär mer än varmt klimat och sol. Patienten ska också ha särskilt
behov av utbildning, förändrade levnadsvanor och fysisk aktivitet. Klimatrehabilitering är en bättre benämning.
Det är viktigt att poängtera att samtliga kriterier ska vara uppfyllda för att klimatvård ska bli aktuell annars är risken för en kostnadsökning stor.
Sydöstra sjukvårdsregionen önskar att det i rekommendationen framgår att uppföljning efter klimatvård ska ske.
Medicinsk fotvård
Rekommendation 37: Medicinsk fotvård för svår psoriasis på fötterna erbjuds
idag i Region Jönköpings län. I Landstinget i Kalmar län är tillgången till medicinsk fotvård begränsad och Region Östergötland omfattas inte denna patientgrupp av den medicinska fotvården.
Icke farmakologisk behandling
Uppföljning och utredning
Rekommendation 23: Strukturerad utvärdering av behandlingseffekt med både
livskvalitetsinstrument och kliniska instrument vid svår psoriasis. Åtgärden har
fått prioritet 2.
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Detta görs inte strukturerat inom Sydöstra sjukvårdsregionen idag men har nyligen påbörjats i liten skala inom Region Jönköpings län i form av sjuksköterskeledd psoriasismottagning i Nässjö och Värnamo.
Rekommendation 33: Återkommande utvärdering av kardiovaskulära riskfaktorer vid svår psoriasis görs inte idag. Utvärdering bör göras i primärvården och
vara en prioriterad grupp jämförbar med diabetes.
Rekommendation 34: Utredning av psoriasisartropati till personer med misstänkt
psoriasisartropati. Detta är en patientgrupp som ofta hamnar mellan stolarna Åtgärden har fått prioritet 3. Ett utökat samarbete med reumatologen behövs.
Sydöstra sjukvårdsregionen anser att det är viktigt med bedömning av reumatolog för att få en säker diagnos och för att kunna erbjuda rätt behandling i ett tidigt skede.
Rekommendation 24: Samtalsstöd för patienter med psoriasis och låg livskvalitet. Generellt samtalsstöd erbjuds idag inom primärvården men är inte speciellt
riktat till psoriasispatienter. Patienter med medelsvår-svår psoriasis behandlas
idag oftast på hudklinik och bör där kunna erbjudas samtalsstöd. Kurator på
hudkliniken bör här kunna involveras.
Rekommendation 25; Individuell genomgång av riskfaktorer kopplade till levnadsvanor och psoriasis för patienter med svår psoriasis. Rekommendationen har
prioritet 2. Detta görs idag efter remiss inom primärvården i Sydöstra sjukvårdsregionen men allmän screening liknande rutinen för diabetespatienter görs inte.
På hudkliniken i Jönköping finns målet att alla psoriasispatienter ska screenas
för samsjuklighet ca vart tredje år. Om något värde faller ut skrivs remiss till
vårdcentral för livsstilsförändring.
Här, liksom för rekommendation 33 behövs förändrade arbetssätt och förtydligande av ansvar mellan specialistvård och primärvård.
Rekommendation 26; Psoriasisutbildning genomförs inte regelbundet i Sydöstra
sjukvårdsregionen. Rekommendationen har fått prioritet 5. Sjukvårdsregionen
anser att det är viktigt att det finns tillgång till utbildning för patienterna. Åtgärden är relativt resurskrävande. Ett alternativ är en samverkan mellan Psoriasisförbundet och regionen/landstinget där sjuksköterska och läkare från hudkliniken
medverkar vid utbildningen.
Övriga rekommendationer
Topikala behandlingar:
Rekommendation 1b: Behandling med mjukgörare vid lindrig psoriasis har fått
rekommendation 10. Detta görs idag i för stor utsträckning inom primärvården i
Sydöstra sjukvårdsregionen. Regionala/lokala riktlinjer behöver uppdateras och
anpassas till de nya riktlinjerna.
Rekommendation 5a: Kombinationsbehandling med kalcipotriol och betametason. Det är viktigt att utvärdering av behandling med grupp III- IV-steroid görs
innan behandling med steroid och kalicipotriol i kombination påbörjas.

4 (4)

Vid behandling med kalcipotriol/betametason i gel form bör högkostnadsskyddet
även gälla vid behandling av plack på kroppen och inte enbart vid behandling av
hårbotten.
Ljusbehandling rekommendation 6,7,8 och 9:
Sydöstra sjukvårdsregionen instämmer i Socialstyrelsens bedömning att dessa
behandlingar kommer att minska
Systemisk behandling
Rekommendation 14c: När det gäller behandling med TNF-alfahämmare infliximab bör lägre prioritering övervägas med hänsyn till tidsåtgången både för patient och behandlande personal.
Rekommendation 22: Tidig insättning av systemisk behandling har bedömts som
FoU. Sydöstra sjukvårdsregionen instämmer i att detta bör vara FoU.
Övriga synpunkter på riktlinjerna
Sydöstra sjukvårdsregionen är positiv till att nationella riktlinjer för vård vid
psoriasis har tagits fram. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd i handläggningen
och den fortsatta utvecklingen av vården för denna patientgrupp.
Sjukvårdsregionerna står inför utmaningen att kontinuerligt utveckla och stödja
såväl professionen som patienter och närstående. För att uppnå detta är det av
stor betydelse att den nya organsationen för kunskapsstyrning med nationella
programområden involveras i alla processer och aktiviteter som berör kunskapsstyrning. Nationellt samordnade insatser där professionen, specialistföreningar
och patientföreningar tillsammans skapar underlag som är lätt tillgängliga för
medarbetare och medborgare bör bidra till att de resurser och kompetenser som
finns nyttjas på ett kostnadseffektivt sätt.
Samverkansnämnden står bakom rekommendationerna i riktlinjerna. Rekommendationerna innebär, som Socialstyrelsen skriver, ökade kostnader, främst för
personal, då flera åtgärder kräver ökad sjuksköterskeinsats. För bedömning av
kostnaden behöver ytterligare analys göras.
Sydöstra sjukvårdsregionen önskar att Socialstyrelsen anordnar seminarier för
uppföljning av följsamhet till riktlinjer.

Anders Henriksson (S)
Ordförande Samverkansnämnden
för sydöstra sjukvårdsregionen

Karl Landergren
Ordförande
Regionsjukvårdsledningen

Sammanfattning
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Granskning av årsredovisning 2017

1.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av Region Östergötlands revisorer granskat regionens årsredovisning
för 2017. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017.
Syftet med granskningen är att ge regionens revisorer ett underlag för sin bedömning av
om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från
ställda revisionsfrågor gör vi följande bedömning:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Balanskravet hade inte uppfyllts vid en redovisning enligt blandmodellen. Regionens bedömning att återställning av
underskott inte är nödvändig bedöms som rimlig utifrån kommunallagens förarbeten.
Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt innehåller den information som ska
ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.


Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?

Det finansiella målet för 2017 om ett resultat på minst en procent av skatter och statsbidrag är uppfyllt.
Verksamhetsresultaten för 2017 är till viss del förenliga med de mål som fullmäktige fastställt. Det finns ett antal väsentliga områden såsom tillgänglighet och patientsäkerhet där
målen inte uppnås och utvecklingen är negativ.


Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna avviker från lagar och rekommendationer vad gäller värdering av fondplaceringar och redovisning av pensionsåtagandet. Årsredovisningen överensstämmer i dessa avseenden med regionens styrmodell och är kopplad till regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget. En alternativ redovisning av pensioner enligt
blandmodell finns i årsredovisningen. Vidare informeras om värdet av fondplaceringarna
enligt lägsta värdets princip.
Avvikelsen i balansräkningen avseende pensionsåtagandet uppgår till 7 269 mkr. Beträffande fondplaceringar uppgår avvikelsen till 686 mkr. Sammanlagd påverkan på det egna
kapitalet uppgår till 6,6 miljarder kr.
Årets resultat skulle, vid redovisning enligt Lag om kommunal redovisning (KRL), varit 25
miljoner kr högre. Av avvikelsen i resultatet avser 208 mkr fullfondering och 233 mkr
marknadsvärdering.
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Eftersom felen är materiella och påverkar räkenskaperna i väsentlig omfattning, bedömer
vi att räkenskaperna inte ger en rättvisande bild och därför bör rättas innan de fastställs
av fullmäktige.
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2.

Inledning

PwC har på uppdrag av Region Östergötlands revisorer genomfört en granskning av regionens årsredovisning för 2017. Två förtroendevalda revisorer, Anders Senestad och
Christian Nordin Olsson, har följt granskningen.
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner, landsting
och regioner. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och i
tillämpliga delar av Redovisningsrådets och Bokföringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är regionstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

2.1.

Syfte och revisionsfrågor

Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om
kommunal redovisning (kap. 3–8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (kap. 9
§ 9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt
med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker
inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.
Syftet med granskningen är att ge regionens revisorer ett underlag för sin bedömning av
om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Granskningen, som sker
utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande revisionsfrågor:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?



Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?



Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av årsredovisningen omfattar:


förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)



resultaträkning



kassaflödesanalys



balansräkning



sammanställd redovisning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
Vi har även bedömt regionens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om.
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Nämndernas rapportering till fullmäktige har granskats såsom den presenteras i årsredovisningen.
Vidare har några produktionsenheters årsredovisningar granskats. Följande produktionsenheter har valts: Centrum för verksamhetsstöd och utveckling (CVU) med fem ingående
redovisningsenheter, Närsjukvården i östra Östergötland, Sinnescentrum, Finansförvaltningen och Pensionsförvaltningen.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för
att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande
bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar
resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt
beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den
information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma.
Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning av om den interna kontrollen som
görs inom nämnderna är tillräcklig.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i SKYREV:s (Sveriges
kommunala yrkesrevisorer) utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och
landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Vår
granskning och våra synpunkter baseras på ett utkast till årsredovisning från mars månad
2018. Regionstyrelsen fastställer årsredovisningen 2018-04-12 och regionfullmäktige behandlar årsredovisningen 2018-04-25.
Ett utkast till revisionsrapport har lämnats till berörda för synpunkter på sakinnehåll.

2.2.

Revisionskriterier

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:


Kommunallagen (KL)



Lag om kommunal redovisning (KRL)



Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)



Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

3.1.1.

Iakttagelser

Utveckling av regionens verksamhet
I förvaltningsberättelsen redovisas, i enlighet med kraven i Lag om kommunal redovisning, väsentliga händelser som inträffat under räkenskapsåret. Redovisning sker i allt
väsentligt utifrån regionens målsättningar för 2017.
Av årsredovisningen framgår i viss omfattning förväntad utveckling inom olika verksamheter. Framtida utveckling och aktiviteter finns till viss del beskrivna under respektive
perspektivs redovisning av måluppfyllelse. Enligt årsredovisningen förväntas ekonomin
bli ansträngd de närmsta åren. Det anges också att kostnadsutvecklingen behöver dämpas.
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. Sjukfrånvaron
uppgår för 2017 till totalt 5,1 % vilket är i nivå med utfallet för 2016.
Årsredovisningen innehåller även information om andra förhållanden som har betydelse
för styrning och uppföljning av verksamheten.
Gemensam förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av regionens samlade organisation och
verksamhet. Upplysningar lämnas om verksamhet i koncernföretag, uppdragsföretag och
stiftelser samt samordningsförbund. Utöver detta finns ekonomiska nyckeltal avseende
den samlade verksamheten redovisade i årsredovisningen.
Investeringsredovisning
Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om budgetavvikelser för större investeringar lämnas. Investeringarna är totalt 1 503 miljoner kronor
(mkr), vilket kan jämföras med budgeterade 1 941 mkr. Specifikation lämnas över större
investeringar. Beslutade investeringsbelopp anges i sin helhet för större projekt.
Driftredovisning
Det ekonomiska utfallet av regionens verksamhet redovisas samlat i årsredovisningen.
Upplysningar om orsaker till nämndernas och produktionsenheternas driftbudgetavvikelser lämnas i allt väsentligt.
Av resultatredovisningen framgår bland annat att hälso- och sjukvårdsnämnden samt
trafik- och samhällsplaneringsnämnden uppvisar positiva ekonomiska resultat.
Budgetavvikelsen uppgår till -269,5 mkr (föregående år: -136 mkr) för regionens sjukvårdande verksamheter. Avvikelserna mot budget är störst för Närsjukvården i östra Östergötland (-76 mkr) samt för Sinnescentrum (-70 mkr). Finansförvaltningens resultat är
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250 mkr bättre än budgeterat. Orsaker till avvikelser redovisade i den samlade årsredoviningen samt i respektive produktionsenhets årsredovisningar.
Regionens resultat uppgår totalt till 142 mkr, vilket är 14 mkr bättre än budgeterade 128
mkr.
Balanskravsresultat
Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning. Balanskravsresultatet uppgår till +137 mkr med full fondering av pensioner. Balanskravsresultatet i enlighet med
blandmodellen redovisas också i årsredovisningen och är -71 mkr.
Region Östergötland bedömer att återställning av underskott enligt blandmodellen inte är
nödvändig mot bakgrund av tillräckligt stark ekonomisk ställning.
Utvärdering av ekonomisk ställning
Årsredovisningen innehåller en utvärdering av regionens ekonomiska ställning i enlighet
med lagens krav.

3.1.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Balanskravet hade inte uppfyllts vid en redovisning enligt blandmodellen. Regionens bedömning att återställning av
underskott inte är nödvändig bedöms som rimlig utifrån kommunallagens förarbeten.
Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt innehåller den information, som
ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

3.2.

God ekonomisk hushållning

I regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget 2017-2019 anges att ”God ekonomisk hushållning” innebär att organisationen ska uppnå goda verksamhetsresultat och
därutöver ska det finansiella målet vara uppfyllt.

3.2.1.

Iakttagelser

Finansiella mål
I regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget 2017-2019 anges kopplat till god
ekonomisk hushållning den tidigare antagna finansiella målnivån två procent av skatter
och generella statsbidrag. I och med att det egna kapitalet uppgår till mer än 500 miljoner
har den finansiella målnivån i den strategiska planen 2017-2019 omvärderats till en procent. Målnivån om en procent gäller även i den strategiska planen för 2018-2020.
Region Östergötland redovisade positiva resultat för år 2017 om 142 mkr motsvarar 1,1
procent av skatter och generella statsbidrag. Det finansiella målet om ett resultat
på minst en procent av skatter och generella statsbidrag uppnås därmed.
Av den strategiska planen framgår även andra mål av finansiell karaktär under ekonomiperspektivet. Otillfredsställande måluppfyllelse kan konstateras för framgångsfaktorn ”Balans mellan intäkter och kostnader för produktionsenheterna sammantaget”. Det
sammanlagda resultatet om -348 mkr är långt ifrån målsättningen i finansplanen som var
-88 mkr.
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Vidare är måluppfyllelsen otillfredsställande när det gäller kostnadseffektiviteten. Produktiviteten har minskat under senare år enligt årsredovisningen. Den ekonomiska ställningen är dock fortsatt god och måluppfyllelsen är tillfredsställande för framgångsfaktorn
”Avsättningar för framtiden”.
Verksamhetsmål
Under medborgarperspektivet finns brister avseende ” Hög tillgänglighet till Region
Östergötlands verksamheter”, ”Delaktiga och nöjda patienter”, ”Jämlik hälso- och sjukvård” samt ”Trygg och ändamålsenlig vård”. Detta har bidragit till den inte helt tillfredsställande måluppfyllelsen.
Målen gällande ”Ett rikt och utbrett kultur- och friluftsliv” samt ”Goda res- och transportmöjligheter” bedöms vara uppnådda på ett tillfredsställande sätt. Otillfredsställande
resultat anges för framgångsfaktorn ” Patienter ska inte behöva drabbas av undvikbara
vårdskador”.
Inom processperspektivet är måluppfyllelsen tillfredsställande för ”En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet”. Utöver detta redovisas inte helt tillfredsställande måluppfyllelse för bland annat ”Effektiv verksamhet”, ”Säker verksamhet” samt
”Kunskapsbaserad verksamhet”. Ett otillfredsställande resultat redovisas för framgångsfaktorn ”Optimal beläggning av vårdplatser”.
För medarbetarperspektivet redovisas inte helt tillfredsställande resultat för samtliga
strategiska mål däribland ”Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens
uppdrag och framtida utmaningar” samt ”Ett engagerat medarbetarskap”.
Granskning har skett i syfte att bedöma följsamhet i redovisningen av mål i förhållande till
beslutad strategisk plan med treårsbudget. Därefter har granskning skett utifrån ett urval
avseende kopplingen mellan utfall på nyckelindikatorer och resultatmått samt bedömning
av framgångsfaktorer och strategiska mål. Granskning har även skett avseende tillförlitligheten i underlagen till utvalda nyckelindikatorer och resultatmått.
Det redovisade utfallet i årsredovisningen visar sammantaget på en inte helt tillfredsställande måluppfyllelse i verksamhetsperspektiven. Årsredovisningen innehåller analyser
kring måluppfyllelse för respektive framgångsfaktor.

3.2.2.

Revisionell bedömning

Det finansiella målet för 2017 om ett resultat på minst 1 procent av skatter och statsbidrag
är uppfyllt.
Verksamhetsresultaten för 2017 är till viss del förenliga med de mål som fullmäktige fastställt. Det finns ett antal väsentliga områden såsom tillgänglighet och patientsäkerhet där
målen inte uppnås och utvecklingen är negativ.
Det finns i allt väsentligt ett tydligt orsakssamband mellan utfall på nyckelindikatorer och
resultatmått och gjord bedömning av måluppfyllelse. Redovisning bedöms ske i enlighet
med beslutat mål- och uppföljningsdokument. Tillförlitligheten i underlagen till nyckelindikatorer och resultatmått bedöms i allt väsentligt vara god. Analyser bedöms ske utifrån
nyckelindikatorers och resultatmåtts utfall samt väsentligt påverkande åtgärder.
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3.3.

Rättvisande räkenskaper

3.3.1.

Iakttagelser

Resultaträkning
Resultaträkningen skall redovisa regionens samtliga intäkter och kostnader och hur det
egna kapitalet har förändrats under året. Resultaträkningen är uppställd i enlighet med
KRL och omfattar tillräckliga noter. Interna transaktioner har justerats korrekt.
Det redovisade resultatet påverkas av de avvikelser som regionen gör från KRL vad gäller
värdering av fondplaceringar och redovisning av pensionsåtagandet. Dessa medför att
redovisat resultat inte är rättvisande. Vid en redovisning enligt lägsta värdets princip hade
större realisationsvinster redovisats i resultaträkningen och resultatet hade varit 233 mkr
högre för 2017.
Vid redovisning enligt blandmodellen och lägre pensionskostnader i resultaträkningen
hade resultatet blivit 208 mkr lägre.
Framräknat resultat enligt KRL (mkr):
Årets resultat enligt fullfondering och marknadsvärdering
Resultateffekt 2017 vid värdering enligt lägstavärdesprincip
Resultateffekt 2017 vid blandmodell pensioner
Årets resultat vid redovisning enligt KRL

+142
+233
-208
+167

Avstegen från KRL och dess resultateffekter redovisas i regionens årsredovisning. En alternativ resultaträkning enligt blandmodellen för pensioner redovisas. Det finns kommentarer om väsentliga faktorer som påverkat det redovisade ekonomiska resultatet på +142
mkr.
Enligt god redovisningssed ska kostnader och intäkter så långt som möjligt hänföras till
det redovisningsår, där motsvarande prestation hör hemma. Vi bedömer, utifrån gjorda
stickprov, att periodiseringar av leverantörsfakturor, projektmedel etc. i allt väsentligt är
korrekt genomförda.
Balansräkning
Balansräkningen skall redovisa regionens samtliga tillgångar, avsättningar och skulder
samt eget kapital vid räkenskapsårets utgång. Balansräkningen är uppställd i enlighet
med KRL och omfattar tillräckliga noter. Balansräkningen avviker från lagar och rekommendationer vad gäller fullfondering av pensioner och marknadsvärdering av fondplaceringar. Felen är materiella och påverkar räkenskaperna i väsentlig omfattning.
Dokumentation i form av bilagor och specifikationer bedöms finnas i tillräcklig omfattning till balansräkningen.
Granskningsiakttagelser gällande olika delar av balansräkningen redovisas nedan:
Kortfristiga placeringar
De kortfristiga placeringarna har ett totalt marknadsvärde om 6054 mkr per bokslutsdagen. 1 581 mkr är placerat i aktier och 4 470 mkr är räntebärande placeringar.
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Regionen har valt att ta upp fondplaceringarna till aktuellt marknadsvärde. Motivet till
detta, som anges i årsredovisningen, är att dessa placeringar är långsiktiga och omsätts
relativt sällan även om de kan säljas vid varje givet tillfälle. Skulle anskaffningsvärdet redovisas innebär det att regionen, under långa tidsperioder, inte skulle redovisa några värdeförändringar på dessa tillgångar. Regionens uppfattning är därför att en redovisning av
fondandelar till anskaffningsvärde inte ger en rättvisande bild av regionens ekonomiska
ställning och resultat. Regionen har därför valt att redovisa det verkliga värde som fondförvaltare redovisar vid bokslutstillfället. Information om värderingen enligt principen om
lägsta värdet finns med i noterna till resultat- och balansräkning samt i årsredovisningens
beskrivning av redovisningsprinciper.
Av KRL framgår att omsättningstillgångar ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärde
och verkligt värde på balansdagen. Per 2017-12-31 är marknadsvärde för placeringarna
686 mkr högre än värdet enligt lägstavärdesprincipen.
Pensionsskuld inkl. löneskatt
Regionens bokslut och den sammanställda redovisningen redovisas enligt fullfondering av
pensionsskulden i enlighet med beslut av fullmäktige. Redovisningen av pensionsskulden
sker även enligt blandmodellen.
Av KRL framgår att en förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år
1998 inte ska tas upp som skuld eller avsättning. Vid en redovisning i enlighet med KRL
redovisas pensionsskulden för regionens del till ett 7 269 mkr lägre belopp än vid fullfondering.
Eget kapital
Regionens egna kapital uppgår utifrån regionens valda redovisningsprinciper till 931 mkr
vid årets slut. Avstegen från KRL påverkar det redovisade egna kapitalet enligt nedan.
Eget kapital enligt KRL (miljoner kr):
Redovisat eget kapital 31 dec 2017
Effekt av värdering enligt lägstavärdesprincip
Effekt av blandmodell pensioner
Eget kapital vid redovisning enligt KRL

+931
-686
+7 269
+7 514

Totalt påverkas det egna kapitalet med 6,6 miljarder kr till följd av avstegen. Det egna
kapitalet är 7,5 miljarder kr vid en redovisning enligt KRL.
Anläggningstillgångar
Från och med år 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av materiella anläggningstillgångar enligt rekommendation 11.4 från RKR. Regionen har tillämpat komponentavskrivning under lång tid och bedöms uppfylla rekommendationens krav.
I vår granskning har stickprov genomförts av huvudbok mot anläggningsregister. I stickprovet har inga väsentliga avvikelser konstaterats.
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Kortfristiga fordringar
Vid stickprovsgranskning av de kortfristiga fordringarna har inga väsentliga felperiodiseringar påträffats. Kundfordringarna hanteras i enlighet med skriftlig rutin med schablonmässiga nedskrivningar enligt försiktighetsprincip.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen redovisar regionens finansiering och investeringar under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendationer och omfattar tillräckliga noter. Den överensstämmer med årsredovisningens övriga delar.
Regionens kassaflöde för 2017 uppgår till -304 miljoner kr som är förändringen av likvida
medel. Investeringarna om 1,5 miljarder kr har till stor del finansierats av kassaflödet från
den löpande verksamheten som är ca +1,2 miljarder kr.
Sammanställda räkenskaper
De sammanställda räkenskapernas syfte är att ge en helhetsbild av regionens ekonomiska
åtaganden oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. De sammanställda
räkenskaperna är uppställda jämte regionens räkenskaper och omfattar motsvarande noter. Uppställningen följer god redovisningssed.
Konsolideringen av underliggande enheter har beskrivits på ett korrekt sätt och hantering
av olikheter i redovisningsprinciper mellan enheter har hanterats korrekt.
Resultatet för koncernen uppgår till +158 mkr, vilket är sämre än föregående års resultat
om +404 mkr.
Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i övrigt
lämnas i enlighet med god redovisningssed. Det innebär att:


Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisningsprincip och
eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens intressenter måste känna
till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll.



Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning
samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplysningar som krävs i
KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god redovisningssed i övrigt.

3.3.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna avviker från lagar och rekommendationer vad gäller värdering av fondplaceringar och redovisning av pensionsåtagandet. Årsredovisningen överensstämmer i dessa avseenden med regionens styrmodell och är kopplad till regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget. En alternativ redovisning av pensioner enligt
blandmodell finns i årsredovisningen. Vidare informeras om värdet av fondplaceringarna
enligt lägsta värdets princip.
Avvikelsen i balansräkningen avseende pensionsåtagandet uppgår till 7 269 mkr. Beträffande fondplaceringar uppgår avvikelsen till 686 mkr. Sammanlagd påverkan på det egna
kapitalet uppgår till 6,6 miljarder kr.
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Årets resultat skulle, med en redovisning enligt KRL, varit 25 mkr högre. Av avvikelsen i
resultatet avser 208 mkr fullfondering och 233 mkr marknadsvärdering.
Eftersom felen är materiella och påverkar räkenskaperna i väsentlig omfattning, bedömer
vi att räkenskaperna inte ger en rättvisande bild och därför bör rättas innan de fastställs
av fullmäktige.
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