MDK-rutin för Blodcancer
Telepatologisk rond

Omfattning
Denna rutin omfattar all vårdpersonal i norra sjukvårdsregionen som medverkar i regionala multidisciplinära konferenser för patienter med blodcancer. Telepatologisk videokonferens varannan vecka
sker vid olika dagar på de olika sjukhusen; Östersund, Sundsvall, Skellefteå och Sunderbyn.

Kriterier för patienter som ska tas upp på konferensen
Ronden rör främst patologi, vissa kliniska frågor kan tas upp men de har inte i första hand formen av
terapikonferens förutom vad det gäller akuta leukemier. Vid konferensen diskuteras alla slags
hematologiska patienter där diagnostiken är svår och där diskussion med hematopatolog
/genetiker/onkolog/hematolog är av värde.

Tid och plats
Tid: Olika dagar för de olika sjukhusen i regionen
Plats: Videokonferens NUS
Teknisk uppkopplingsinformation: 124316

Deltagare
Patientansvariga läkare på hemortssjukhuset.
Hematopatolog NUS.
Genetiker NUS vid behov.
Onkolog NUS.
Hematolog NUS.
Eventuellt kontaktsjuksköterska.

Anmälan till MDK
Stopptid för anmälan: Klockan 1600 dag före telepatologisk konferens
Schemalagd läkare på hemortssjukhuset mailar kodad lista på anmälda patienter som ska diskuteras
till berörda läkare och sekreterare på pat/cyt NUS. Maillista finns som hålls uppdaterad av sekreterare
på pat/cyt NUS.
I anmälan skrivs frågeställning samt om det finns tidigare PAD.
Om önskvärt med deltagande av genetiker påpekas detta i anmälan.
Sköterska på anmälande sjukhus kontaktar sekreterare på pat/cyt med fullständiga patient-id.
Listan med fullständiga patient-id går till alla lymfom onkologer, hematologer, hematopatologer,
genetiker på NUS.
Ronden förbereds av medicinsk sekreterare och hematopatolog pat/cyt NUS. Aktuella, ej anmälda
fall, som kan tänkas vara av intresse kan också tas med.
Rondansvarig sekreterare tar ut historiklistor på varje patient, och drar ut arbetskopior på de
intressanta provsvaren och plockar sedan ihop de provglas som diagnoserna i provsvaren baserats

på. Därefter lämnas glas, utlåtande samt rondlista till läkaren som går igenom fallen för att kontrollera
och verifiera diagnoser samt underlätta senare visning vid konferens. Vid oklarheter bör den för provet
ansvariga diagnostikern kontaktas för förtydligande.

Genomförande av konferensen
Patientansvarig läkare på hemortssjukhuset redogör kortfattat för anamnes och resultat av övriga
undersökningar-laboratorieprover, röntgen, eventuella tidigare behandlingar.
Hematopatolog NUS håller i ronden.
Genetiker NUS vid behov, alltid när vidare behandling av akuta leukemier diskuteras.
Samtliga deltar i diskussion angående diagnostik och behandlingsförslag.

Dokumentation
Anmälande läkare ansvarar för dokumentation i patientens journal.
Efter konferensen lämnas glas, listor och övrigt material till rondansvarig sekreterare. Vid eventuella
avvikelser från den ursprungliga diagnosen görs kompletterande svar, vanligtvis i samråd med den
diagnostiker som besvarat provet. Om ytterligare analyser krävs för att säkerställa diagnosen beställs
dessa.

Återkoppling till patienten
Ansvarig läkare återkopplar till patienten.

Kontaktuppgifter
Ange ev. övriga kontaktuppgifter som bedöms vara bra att ha lätt tillgängliga, ev. i bilaga
Rondsamordnare: Magnus Hultdin. magnus.hultdin@vll.se tel växel 090 7850000
Rondansvarig sekreterare: Ylva Palmer ylva.palmer@vll.se
Elizabeth Johansson elizabeth.johansson@vll.se

Uppföljning
Rondsamordnaren följer minst var 6:e månad upp hur de utarbetade rutinerna fungerar. Vid större
förändringar av rutinerna sker uppföljning under en månad efter att rutinerna har fastställts. Avvikelse
från rutinen, volym och orsak noteras och tas upp till diskussion på regionmöte.

Utarbetat av
Birgitta Lauri Regional processledare blodcancer Norra regionen
Regional grupp läkare: Dan Fors Piteå, Olof Hasslow Skellefteå, Marin Erlandsson Umeå, Maria
Liljeholm Umeå, Kjell Lundkvist Örnsköldsvik, Maria Strandberg Sundsvall, Andreas Asklund
Östersund.
För hematopatologi och genetik : Magnus Hultdin Umeå, Irina Golovleva Umeå.
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