MDK Hjärntumör
Omfattning
Denna rutin omfattar all vårdpersonal i norra sjukvårdsregionen som medverkar i regionala multidisciplinära konferenser för patienter med hjärntumör.

Kriterier för patienter som ska tas upp på konferensen
MDK hjärntumör är en multidisciplinär konferens (MDK) för diskussion och handläggning av patienter
med hjärntumör eller misstanke om hjärntumör.

Tid och plats
Tid: Fredag kl. 10.30
Plats: Röntgens rondrum 1, 2 trp, By 3A, NUS

Deltagare
Neuroradiolog, neuropatolog, onkolog, neurokirurg, andra specialister vid behov,
kontaktsjuksköterska.

Anmälan till MDK
Alla fall som ska avhandlas på ronden anmäls av ansvarig läkare senast en arbetsdag före rond
(deadline torsdag 10.00) till rondsamordnaren (Anna Karlsson, Cancercentrum).
Samtliga remisser till Bild och funktionsmedicin NUS för demonstration vid MDK hjärntumör ska
skickas in senast kl 10:00 en arbetsdag före rond

Remisser
Ansvarig läkare skickar röntgenremiss märkt ”MDK hjärntumör”. På remissen ska tydligt indikeras om
neuropatolog krävs, utöver neurokirurg, onkolog och neuroradiolog, för att beslut ska kunna tas. Tydlig
frågeställning skall anges. Detta innebär att om särskild granskning av neuroradiolog önskas ska det
framgå. Om inte förväntas bara en ”enkel” hängning, tex postop. Frågeställning till onkolog,
neurokirurg o/e neuropatolog ska framgå av remissen. I remissen ska det stå om patienten är
remitterad enligt SVF (standardiserat vårdförlopp) (ja/nej).
Röntgenremiss från regionen (uppkopplade kliniker) skickas direkt till Bild och funktionsmedicin NUS.
Rondsamordnaren gör en anmälan via gemensam lista i NCS Cross under Cancercentrum. På listan
ska framgå vem som i första hand frågeställning är riktad till och vem som remitterat, alternativt om
det rör sig om en postop diskussion. Lista på regionpatienter faxas till berörda kliniker i regionen av
rondsamordnaren.
Rondsamordnaren ska ha samarbete med aktuell rondordförande, senior onkolog, inför kommande
rond för att säkra anmälan av aktuella patienter.
Rondsamordnare har mandat att stoppa anmälan om patient ej är färdigutredd och ska dubbelchecka:
Radiologi utförd och finns tillgänglig. Eventuellt beställa från regionen.
PAD finns.
Nödvändiga specialister kan delta (gäller framförallt neuropatolog).

Genomförande av konferensen
Ronden börjar helgfria fredagar 10.30.
Ansvarig läkare eller dennes ombud skall delta i ronden och ha aktuell och relevant information om
patient.
Beslut om behandlingsrekommendation ska fattas vid MDK. Tumören ska klassificeras enligt WHO.
Remittent presenterar patientdata som anamnes och funktionsstatus.
Neuroradiolog/neuropatolog presenterar diagnostikdata.
Gemensamt sammanfattas rondbeslutet och det klargörs en ansvarsfördelning för fortsatt
handläggning och behandling, vilka kontakter som behöver tas och information till patienten.
Uppkoppling sker genom att välja RÖNTGENKONFERENS i styrenheten till rondsystemet och
därefter RING UPP och välj REGIONROND 1.
Tel. Rondrum 1, NUS: 090 7851681

Dokumentation
Företrädare för berörda kliniker dokumenterar beslut från MDK.

Återkoppling till patienten
Patientansvarig läkare förmedlar beslut vid MDK till patient.
Rond och dokumentansvarig: Rickard Sjöberg, 070-980 30 03, sökare 52992, email:
rickard.sjoberg@vll.se
Rondsamordnare Anna Karlsson är sekreterare på Cancercentrum och har telefon 090-785 05 37
samt e-mail: anna.e.karlsson@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. Rondsamordnaren återkopplar en analys av resultatet av
uppföljningen till rondansvarig.

Utarbetat av
Representanter från: Neuroradiologi, neuropatologi, onkologi, neurokirurgi, neurologi och
kontaktsjuksköterskor.
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