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Nationell nivåstrukturering av vulvacancer - remisstöd
From 20170101, är all vulvacancerbehandling nationellt koncentrerad till Sahlgrenska
Sjukhuset Göteborg, Universitetssjukhuset i Linköping, Karolinska Sjukhuset Solna och
Skånes Universitetssjukhus Lund.
Förutom pT1N0M0 tumörer, som direkt bör anmälas till operation vid respektive centrum,
bör alla nyupptäckta fall och recidivfall anmälas till nationell koordinator och nationell
multidisciplinär konferens (MDK). MDK hålles veckovis via en länk med representanter
för gynekologisk tumörkirurgi, gynekologisk onkologi, patologi och bild och
funktionsdiagnostik. I södra regionen remitterar sjukhusen till ”tumörteamet” på
Kvinnokliniken i Lund, som i sin tur tar upp fallen vid nMDK. På dessa möten deltar
även representanter från patientens hemregion, som ansvarar för delar av patientens
vård (preoperativ utredning, postoperativ vård, uppföljning).
Konferensens beslut dokumenteras alltid och återkoppling mellan centra och
inremitterande sker via central kooordinator eller direkt mellan behandlande centrum och
inremitterande. Avstämning i första hand per telefon mellan inremitterande och
behandlande läkare och genom ansvarig kontakt sjuksköterska på hemmaplan och på
centrum. Även koordinatorer, kuratorer och avdelningspersonal kan informera patienten
om tider och bokningar.

Remissinnehåll
På ”Regionala Cancercentrums hemsida”(www.cancercentrum.se) finns en remissmall
som kan fyllas elektroniskt och skrivas ut därefter. Alla frågor bör vara besvarade. Ange
om du önskar behandling på ett särskilt centrum (under rubriken” Övrigt”). Bifoga en
skiss av tumören i vulva med remissen (se länk mall ”Ritningsskiss vulva”, relevanta
journalkopior som PAD/cytologisvar och CT svar.

Remissväg
Alla remisser skall till en nationell koordinator. Fn innehar Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg den funktionen. Därifrån sker förberedelserna för
nMDK, samt val av ett lämpligt centrum för behandling. Vid frågor runt remissväg,
innehåll mm skall nationella koordinatorn kontaktas via telefon eller email).
Remissen skall på längre sikt skickas via en säker elektronisk väg. För närvarande
måste den skickas per fax eller brev till nationell koordinator.

Postadress: 205 02 Malmö
Besöksadress i Malmö: Södra Förstadsgatan 101
Besöksadress i Lund: Getingevägen 4
Telefon (växel): Malmö: 040-33 10 00 / Lund: 046-17 10 00
Internet: www.skane.se/sus

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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En färdigbehandlad patient återremitteras till sin region/hemort. Svar på resultat från
behandling överenskommes med patienten innan hemgång. Återremittering från
kontaktsköterska till kontaktsköterska.

Flödesmodell för inremitering till nationell konferens
Vid misstanke om/bekräftad invasiv vulvacancer:
Alla remisser faxas till nationella koordinatorn fn på KK Sahlgrenska
Faxnr SU KK; 031-41 93 61 Telnr: 031-3422482
Postadress: Sekreterare avd 67 KK, Blå stråket 6, 413 45 Göteborg

Senast mån kl 12 ska remissen vara på KKSU för nMDK
kommande onsdag. Remisser granskas dagligen.
Patientlista tas fram från KKSU och bör omfatta vilka enheter som remitterar.
Listan faxas ut från KKSU till övriga nationella centra samt andra inremitterande sjukhus tisdag
eftermiddag.

MDK Vulvacancer Onsdagar med Starttid 15.00
Ordförande är en senior Gyn Tumörkirurg på KK SU som ansvarar att listan följs och
att alla patientfall hinner föredragas
Ordning:
1. Varje enhets fall dras (av ordförande)
2. Radiolog eftergranskning vid behov
3. Patolog eftergranskning vid behov

Kontaktinformation till Lund
5.2.1 Sektion för gynekologisk tumörkirurgi
Verksamhetschef:

Pia Teleman
pia.teleman@skane.se

Sektionschef

Jan Persson
jan.persson@med.lu.se

Ansvarig för vulvacancerbehandlingen:

Louise Moberg
louise.moberg@skane.se
046-173606

Tumörkirurgisk konsult (kontorstid)

0768-870037

Kontakt jourtid (dygnet runt, hela året)

Primärjour 046-17 25 01 för
hänvisning till bakjour vid behov.

Region
Skåne
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Ansvarig koordinator

Carina Petersson

Fax: 046-211 92 76
Tel: 046-17 24 45
Mobil: 0725-97 71 92
E-mail:
svf.gyn.lund.sus@skane.se
Vårdavdelning 49

046-17 24 49

Boendemöjligheter

Ibland finns det enkelrum att
tillgå på avdelningen så att
anhörig kan vara med. Annars
finns tillgång till patienthotell.
Hjälp med kontakt via
koordinator.

Region
Skåne

