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KHS/Enheten för högspecialiserad vård

Förslag till särskilda villkor Neuroendokrina tumörer i
buken och Avancerade binjuretumörer

Kompetens och resurser
Kritisk medicinsk kompetens (läkare)

Läkare med särskild kompetens inom de tillståndsgivna
områdena:


Kirurgteam inkluderande endokrinkirurg
med erfarenhet av multiorganresektion



Pankreaskirurg med erfarenhet av NET i
pankreas



Anestesiolog med särskild kompetens för
sövning vid carcinoidsyndrom och feokromocytom



Team med erfarenhet av PRRT och 131IMIBG terapi, bestående exempelvis av nuklearmedicinare och onkolog



Endokrinolog



Onkolog



Patolog



Gastroenterolog



Radiolog



Nuklearmedicinare



Klinisk genetiker

Vid enhet som erbjuder klaffkirurgi ska utöver ovanstående även nedan angivna kompetenser finnas:


Kardiolog med kunskap och erfarenhet av
carcinoid hjärtsjukdom (CHD)



Thoraxkirurg med erfarenhet och kunskap
om CHD



Anestesiologer med erfarenhet av CHD

Andra typer av kompetens (t.ex. speci-

Övriga yrkesgrupper med särskild kompetens inom de

alkompetent sjuksköterska, kurator,

tillståndsgivna områdena:

psykolog, fysioterapeut)
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Kontaktsjuksköterska med erfarenhet och intresse av respektive område



Sjukhusfysiker



Biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska med kompetens inom nuklearmedicin

Kritiska medicinska resurser
(utrustning, lokaler etc.)



Dietist



Kurator



Fysioterapeut



PET-kamera



Gammakamera



Lokaler som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens krav

Andra områden (ffa medicinska) som
är en förutsättning för att den utredda



Postoperativ vård



Intensivvård



SSA-PET/CT(t.ex. 68Ga-DOTATOC)



123I-MIBG-skintigrafi

vården ska kunna bedrivas
Kritiska diagnostiska metoder

Vid minst en av de fyra tillståndsgivna enheterna:


11C-HED-PET/CT



11C-metomidate-PET/CT

Behandling som behöver finnas men
som inte är definierat som NHV (t.ex.
medicinsk, kirurgisk, interventionell radiologi)
Rehabilitering (särskilt anpassad till
behovet)
Övrigt (krav på NHVe att utveckla t.ex.



Samordnad MDK med övriga NHVe som innehar tillstånd för Neuroendokrina tumörer i bu-

vårdplaner etc.)

ken och Avancerade binjuretumörer


Skriftlig vårdplan vid utskrivning från NHVe



NHVe ska ansvara för överrapportering till
hemorten samt uppföljning av patientrapporterade mått



NHVe ska bidra till att forskning inom det aktuella sjukdomsområdet bedrivs.



NHVe ska verka för att etablera ett internationellt samarbete inom tillståndsområdet.
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