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Dokumentets giltighetsområde 
Detta dokument riktar sig till alla vårdgivare som utreder och behandlar kolorektalcancer i Region 
Stockholm-Gotland. Det utgör en skarp rekommendation för planering av vård och är en 
komplettering till det nationella vårdprogrammet kolorektalcancer. Dokumentet är giltigt till dess det 
upphävs från Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland. Dokumentet kommer att uppdateras 
beroende på utvecklingen. 

Syfte 
Att vara ett stöd för att handlägga kolorektalcancer patientsäkert under pågående pandemi, minska 
smittspridning genom att minimera besök på vårdinrättningar, att minimera åtgärder med risk för 
slutenvårdskrävande komplikationer, samt att identifiera patienter som är i behov av snar 
handläggning. 

Allmänna riktlinjer 
Covid-19-situationen i Stockholm har stabiliserats. Kapacitet finns på radiologiska avdelningar, 
onkologmottagningar, vissa kirurgmottagningar. Operationskapacitet finns i nuläget på Karolinska 
Universitetssjukhuset och Ersta sjukhus. Visby Lasarett opererar sina egna koloncancerfall men har 
neddragen kapacitet. Danderyd opererar kolorektalcancer men med neddragen kapacitet och 
remitterar fall till Ersta sjukhus. 
Personer >70 år utgör en riskgrupp för svår Covid -19 och deras fysiska vårdkontakter ska begränsas, 
men kolorektalcancer ska utredas och behandlas även i denna grupp.  
Avseende uppföljning efter kolorektalcancerbehandling gäller nationella vårdprogrammet men 
fysiska besök minimeras.  

Rekommenderad diagnostik kolorektalcancer 
Patienter med misstanke om kolorektalcancer ska prioriteras. De fastställda SVF-kriterierna används. 
Patienter med fastställd kolorektalcancer/stark misstanke om kolorektalcancer vid klinisk eller 
radiologisk undersökning remitteras till kirurgklinik enligt normal SVF-rutin och utreds enligt 
nationella vårdprogrammet för kolorektalcancer. 

Inför kirurgisk behandling 
På patienter som inkommer för elektiv kirurgi rekommenderas att Covid-test tas. Vid positivt prov 
uppskjutes elektiv operation minst två veckor om man bedömer att patientens kolorektalcancer-
situation så tillåter. 

 
I övrigt hänvisas till Nationella Vårdprogrammet kolorektalcancer. 
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Principer för onkologisk behandling (ej kirurgi) 

Situation Åtgärd 

Planeras strålbehandling mot rektalcancer Kort strålning 5x5 Gy väljs framför lång radiokemo 

Planeras start adjuvant cytostatika Skjut upp start till inom 8v postop 

Koloncancer stadium II Överväg att avstå adjuvant cytostatika 

Kolorektalcancer stadium III med få riskfaktorer Överväg att avstå adjuvant cytostatika, överväg enbart capecitabin 

Adjuvant alt perioperativ (rektalcancer) 
kombinationscytostatika                                             
CapOxa (väljs i första hand), OxaFlvMdg 

Överväg G-CSF (granulocytkolonistimulerande faktorer) när 
kombinationscytostatika ges i fulldos, speciellt hos riskpatienter för 
allvarlig Covid-19 infektion  

Trippelcytostatika i konverteringssituation 
mOxaIrIFlv Mdg, FlOxa Iri 

Överväg G-CSF när kombinationscytostatika ges i fulldos, speciellt 
hos riskpatienter för allvarlig Covid-19 infektion.  

Kombinationscytostatikabehandling, palliativ 
situation, BRAFmuterade patienter 

Överväg G-CSF när kombinationscytostatika ges i fulldos, speciellt 
hos riskpatienter för allvarlig Covid-19 infektion 

Kombinationscytostatikabehandling, palliativ 
situation 

Dosreducera, avstå trippelbehandling, överväg singelbehandling, 
ev. med bevacizumab i stället för kombinationsbehandling av 
cytostatika. 

Generella principer • Överväg att ge varannan-veckas-behandlingar var tredje 
vecka istället (palliativ situation). BRAF-muterade bör dock 
i möjligaste mån kvarstå på varannan-veckas behandling 

• Avvakta med behandlingsstart vid palliativ, asymtomatisk 
patient 

• Patienter med stabil sjukdom/regress efter 2-3 månaders 
behandling bör erhålla behandlingsuppehåll  

• För patienter i palliativ behandling och där särskilda skäl i 
det individuella fallet inte säger annat gäller att om 
blodvärden eller annan toxicitet inte medger behandling 
på planerad tid, stryks behandlingen och patienten får 
behandling på nästa ordinarie tid. 

• Var realistisk angående positiva effekter av cytostatika. 
Försök undvika att ge ”en linje för mycket” 

 


