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Uppföljning av Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal 
kemoterapi för behandling av cancer i bukhinnan, 
CRS/HIPEC 2017-2018 
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 

Struktur 

Fysiska förutsättningar för verksamheten 

Ledningsstruktur/linjeorganisation 

Verksamheten bedrivs inom PO bäckencancer, patientflöde kolorektalcancer vid Karolinska 
Universitetssjukhuset i Solna. Kolorektalcancerflödet är en subspecialicerad enhet som i 
första hand bedriver verksamhet inom kolorektalcancer och IBD kirurgi. Karolinska 
Universitetssjukhuset är profilerat som ett cancerspecifikt universitetssjukhus där 
Kolorektalcancerflödet är remissinstans för primärt lokalt avancerad kolorektalcancer och 
recidivkirurgi för region Stockholm-Gotland samt tar emot ett stort antal utomlänspatienter 
från hela landet varje år. Profileringen med CRS/HIPEC passar väl in i verksamheten. 

Lokaler 

Verksamheten flyttade under 2018 till nya sjukhusbyggnaden i Solna (NKS) och är integrerad 
med kolorektalcancerflödets övriga verksamhet. Verksamheten bedrivs på 
öppenvårdsmottagning, vårdavdelning med inriktning mot kolorektal kirurgi och 
operationsalsenhet med operationssalar som har ventilationssystem vilka väl uppfyller kraven 
för CRC/HIPEC. 

Nationell MDK 

På Karolinska Solna finns ett flertal lokaler med videokonferensuppkopplingsmöjligheter 
både nationellt och internationellt. Två gånger i veckan hålls regional MDK med 
videokonferens. Dit anmäls och diskuteras alla fall aktuella för CRS/HIPEC.  Karolinska 
deltar också i nationell MDK (med internationellt deltagande) specifikt för CRS/HIPEC 
varannan vecka. Där diskuteras utvalda fall.  

Speciell apparatur 

Pump för HIPEC finns på operationsavdelningen Karolinska, Solna. 

Inkvartering 

På Karolinska finns enbart enkelrum för patienterna. Särskild utrustning finns i anslutning till 
varje vårdsal för omhändertagande av material som kan ha kontaminerats av cytostatika. 

Om behov finns kan anhörig övernatta på rummet. Det finns hotell i direkt anslutning till 
sjukhusbyggnaden (tvärs över gatan). 
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Bemanning 

På Karolinska sker ett multidisciplinärt omhändertagande och alla patienter får en egen 
kontaktsjuksköterska. Förutom kirurger, varav ett tiotal är ackrediterade kolorektalkirurger, 
finns kärlkirurger, urologer, gynekologer samt lever/pankreaskirurger som sammantaget har 
all erforderlig kompetens för denna typ av kirurgi. På operationsavdelningen finns ett team 
med operationssjuksköterskor, anestesiläkare och anestesisjuksköterskor med mångårig 
erfarenhet av denna typ av ingrepp. Dessutom finns onkologer med erforderlig kompetens, 
psykosocialt stöd, rehabiliteringsmöjligheter, dietist samt stomiterapeut. Samtliga är 
involverade i vårdkedjan. 

Nätverk för samverkan med remittenter och andra nationella enheter 

Regional MDK utgår från Karolinska två ggr/vecka med möjlighet till videouppkoppling. 
Även patolog deltar i dessa när operationspreparat demonstreras postoperativt. Årligen sker 
regional återkoppling till remitterande enheter vid MDK-dagar. Samtliga enheter dit 
patienterna återremitteras för rehabilitering kontaktas per telefon för avstämning före 
avtransport.   

Vi har ett nära samarbete med övriga enheter i landet med MDK varannan vecka där samtliga 
fyra nationella enheter medverkar liksom en ledande enhet i Holland. Vi har även medverkat 
vid bildandet av Svenska Peritoneal Carcinosgruppen (SPCG), en arbetsgrupp i Svensk 
förening för kolorektal kirurgi.  Gruppen har möten ca fyra gånger per år och diskuterar 
gemensamma strategier och forskningsprojekt. Vi har även initierat ett nordiskt samarbete, 
Nordiska Periotoneal Carcinosgruppen som har ett möte/år och där vi alltid deltar.  

 

Anpassningsmöjligheter mht volymförändringar och ev. undanträngningseffekter 

Kolorektalcancerflödet på Karolinska handlägger kolorektalcancer och IBD kirurgi och har 
för närvarande god tillgång på operationskapacitet och erforderligt antal vårdplatser med 
specialkompetens för kolorektal kirurgi för att klara detta nationella uppdrag. CRS/HIPEC 
hade initialt en operationsdag/vecka, vilket innebar omkring 50 operationer/år men behovet 
visade sig vara större och en kösituation uppstod. Vi har nu sedan hösten 2017 två 
operationssalar per vecka kl. 7.30-21 under terminstid och en sal under lovperioder. Detta har 
inneburit en balans i verksamheten och att kapaciteten varit tillräckligt för verksamhetens 
behov. På operationsavdelningen har man aktivt arbetat med projekt för att minimera 
strykningar. Operationskoordinator och samverkansrutin finns när behov uppstår för 
prioritering och sena ändringar i operationsprogram. 

Regelbundna fortbildningstillfällen i samband med internutbildning, introduktion av ny 
personal, utbildningsdagar osv genomförs återkommande på operationsavdelning och 
vårdavdelning.  

Samtliga överläkare i kolorektalcancerflödet är involverade i kirurgin och klinikens 
specialister är med som assistenter vilket ger en stor bredd på operatörskompetensen. 

Kapacitetstak för verksamheten 
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Två patienter per vecka, samt en patient under perioder med neddragen verksamhet. Totalt 
finns således ca 90 möjliga operationstillfällen per år. Denna volym har vi inte uppnått ännu 
(70 st-2018) så viss expansionsmöjligheter finns med nuvarande resursfördelning. 

Process 

Vårdkedjan ur patientens perspektiv 

Primär diagnostik 

Kolorektal cancer: Patienten diagnosticeras oftast primärt på vår enhet eller kirurgkliniker 
regionalt eller nationellt vid utredning. Om carcinosen är metakron upptäckts den oftast vid 
den reguljära kontrollprogrammet efter behandling eller om patienten sökt akut p.g.a. 
symptom.  

Pseudomyxoma peritoneii (PMP) diagnosticeras inte sällan via gynkliniker då de ofta har 
cystiska ovarialförändringar eller akut vid operation av misstänkt appendicit. 

Mesotheliom diagnosticeras ofta som ett överraskningsfynd vid diagnostisk laparotomi/skopi 
av oklara buksymtom. 

Remissvägar 

Patienten remitteras till oss via e-remiss eller pappersremiss (utomlänspatienter). Ofta har en 
primär förfrågan gjorts via telefon. Det finns möjlighet att nå oss dygnet runt. (Dagtid 
facilitator telefon, jourtid mellanjoursökare). Telefonnummer samt remissväg finns 
tillgängligt på Karolinska universitetssjukhusets hemsida. Där finns även en information om 
vad vi önskar ska vara utrett innan remiss. 

Nationell MDK 

Alla patienter diskuteras på våra regionala MDK (tis och ons fm). Patienter som är 
svårbedömda gällande möjlighet till kurativ behandling anmäls vidare för diskussion på 
nationell/internationell MDK, där de fyra nationella enheterna i Sverige samt en enhet i 
Amsterdam medverkar. Denna MDK sker varannan fredag året om. 

Varje enhet förbereder själv fallen de vill diskutera. Radiolog medverkar från varje enhet för 
demonstration av radiologin. Konferensen sker på engelska. En-ca sex fall diskuteras vid 
varje tillfälle. 

Överlämning och mottagande till/vid nationell vårdenhet  

Efter remiss och diskussion och godkännande på regional/nationell MDK kallas patienten till 
ett öppenvårdsbesök för information och bedömning om patienten är i lämpligt skick för 
kirurgi. Utredning ska då vara klar och patienten får oftast en preliminär operationstid. En del 
patienter behöver ett ytterligare besök efter komplettande utredning. En kontaktsjuksköterska 
medverkar vid första besöket och följer sedan patienten genom hela vårdprocessen. Vi arbetar 
med aktiva överlämningar.  

Microsoft Office-användare
Länk. Tyvärr hittar jag det inte själv på hemsidan.
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Patienten får tid för anestesibedömning, stomiterapeut, inskrivningsmottagning (IMO), vid 
behov remiss till dietist. Om patienten är utomlänspatient görs besöken samma dag. Besök 
hos stomiterapeut och dietist sker då oftast på hemsjukhuset. 

Behandling/postopvård/återremittering 

Patienten kommer till vårdavdelning dagen innan operation och träffar då operatörerna och 
personalen på vårdavdelningen. Sedvanliga perioperativa rutiner i övrigt t.ex. laxering, 
lågmolekylärt antikoagulatiabehandling samt kompressionsstövlar som trombosprofylax.V id 
enheten finns ett ERAS program för optimerad perioperativ vård och ett projekt pågår för att 
inkorporera denna patientgrupp i programmet. 

Operation på välventilerad operationssal på enheten för bukkirurgi. Postoperativt är två dygn 
på postoperativa övervakningsenheten inplanerade i förväg. Om patienterna är välmående kan 
de återgå till vårdavdelning efter ett dygn.  

Vårdtiden 2017-18 är medel 10,9 dagar, (2-38dgr) median 9 (initialt var medianvårdtid 16 
dagar 2012-15) och merparten av patienterna behandlas ytterligare en vecka på rehab. För 
patienter som tillhör Stockholms län finns rehabiliteringsmöjligheter med vårdavtal på 
Stockholms sjukhem, Furuhöjden eller Saltsjöbadens sjukhus.  

Utomlänspatienter återvänder till hemsjukhuset efter ca 7-10 dagar. Under vårdtiden tas 
kontakt med hemkliniken efter ca en vecka för information om behandling och 
operationsutfall samt diskussion om hemtransport. Vid utskrivning medföljer epikris och 
vårdplan för patienten. Kontakt tas även med ansvarig läkare samt en 
sjuksköterskeöverrapportering via telefon. 

Vid postoperativa komplikationer under rehabiliteringen återremitteras patienten oftast till 
Karolinska efter telefonkontakt eller remiss alternativt telefonkonsultationer som stöd till 
hemortskliniken. 

Uppföljning 

Samtliga patienter erbjuds återbesök fyra till sex veckor postoperativt på Karolinska 
Universitetssjukhuset men en del föredrar att få detta besök på hemorten. Vi meddelar beslut 
från postop MDK (PAD besked samt rekommendation om eventuell adjuvant behandling) till 
hemortskliniken. Stockholmspatienterna erbjuds alltid fortsatt uppföljning på Karolinska 
Universitetssjukhuset samt erbjuds möjlighet till poliklinisk rehabilitering vid 
Bäckencancerrehabcentrum,  Sabbatsberg sjukhus. 

Merparten av patienterna med kolorektal carcinos och mesotheliom erbjuds adjuvant 
behandling om de inte erhållit det tidigare. PMP patienterna är oftast färdigbehandlade efter 
kirurgi. 

Ett nationellt uppföljningsprogram finns med sex månaders kontroller i två år och därefter 
årligen i fem år (tio år för PMP) med CT thorax/buk, klinisk kontroll samt tumörmarkörer. 
För utomlänspatienter sker dessa på hemorten och vid misstankar på recidiv tas kontakt med 
oss. 
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Aktiva överlämningar 

Se ovan. 

Min Vårdplan 

Finns en regionalt/lokalt anpassad vårdplan i en pärm som överlämnas av kirurg och 
kontaktsjuksköterska vid öppenvårdsbesök när det är klart att patienten kommer att opereras. 

Ansvarsfördelning i olika delar av vårdkedjan 

Patienten bör vara färdigutredd på hemsjukhuset innan remiss, dvs en CT thorax buk, 
tumörmarkörer, koloskopi samt ev. gastroskopi och MR lever/bäcken ska vara utförda. Vi 
önskar också att biopsi med histopatologi från carcinosen finns. Vb ber vi hemkliniken utföra 
en laparoskopi eller laparotomi staging för att verifiera carcinosen och bedöma utbredningen. 
Detta sker oftast efter att patienten är diskuterad på MDK. 

För uppföljning följer vi alla stockholmspatienter medan ULP följs på hemorten enligt 
nationellt PM som Svenska Peritoneal Carcinosgruppen upprättat. 

För cancerrehabilitering kan stockholmspatienter få rehab via Sabbatsberg 
bäckencancerrehabcenter eller via Karolinska. För ULP får rehabilitering organiseras via 
hemortens rutiner men vi uppmanar att patienterna bör få dietist, stomiterapeut, fysioterapi 
och psykosocialt stöd vb. 

Kommunikationsvägar 

För direkt telefonkontakt finns dagtid kolorektalkonsult telefon som sköts av senior 
specialist/öl i kolorektalkirurgi. På jourtid kan information förmedlas via 
trauma/kirurgmellanjourtelefon. 

Remittenter som har Take Care kan skicka e-remiss, övriga pappersremiss via post eller fax. 

Kvalitetssystem 

Patienter som har carcinos p.g.a. en primärtumör i kolon eller rektum registreras i Svenska 
kolorektalcancerregistret. 

Samtliga oavsett diagnos registreras i ett nationellt webbaserat HIPEC register där Karolinska 
har 100% täckningsgrad. 

PROM och PREM har vi inte mätt hos alla patienter, enbart hos de patienter med carcinos vid 
primär kolorektalcancer som ingått i mätning via RCC i Stockholm Gotland regionen. Dessa 
data har fortlöpande analyserats av RCC Stockholm-Gotland. Systematiserade patientenkäter 
för öppen och slutenvård finns inom Karolinska. 

Patientsäkerhetsarbete: Patienten ingår i samma säkerhetsarbete som övriga kolorektala 
patienter på Karolinska Universitetssjukhuset. Extra rutiner finns kring hanteringen av 
cellgifter på operationsavdelning samt exkretion från patienten de fem första postoperativa 
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dagarna då cellgifter kan finnas i urin, avföring och kräkningar. Inom SLL används 
patientsäkerhetsystemet Händelsevis. Skriftliga rutiner finns i Domino/LIS. 

Forskning 

Samverkan i forskningsnätverk 

• SPCG har regelbundna fysiska möten ca fyra ggr/år och gemensam nationell MDK 
varannan vecka.  Vi har etablerat gemensamma indikationer och vårdprogram som är 
publicerade på svensk förening för kolorektal kirurgis hemsida samt i artiklar i Svensk 
Kirurgi. Vi har skrivit en gemensam artikel om mesotheliom inskickad för publicering 
under våren 2019. Vi har haft gemensamma postrar från SCPG på Internationella 
peritonealcancer mötena (PSOGI) som är vartannat år, senast hösten 2018 i Paris, där 
vi deltog. 

• Deltar i Nordiska nätverket för peritoneal carcinos som träffas en gång per år. 
• Representerade i PMP COST nätverket som är en europisk nätverksgrupp för projekt 

inom diagnosen PMP(Pseudomyxoma peritonei). 

• Deltar i forskningsprojekt i Holland- (Compass studien) genom att dela våra data.  
 

Planerad och pågående forskning: 

• Utvärdering av carcinos med PET MRI jämfört med DT-(Samprojekt med röntgen) 
• Systematisk uppföljning av preop PCI och periop PCI. 
• Tumörmarkörer vid högersidig koloncancer och carcinomatos. 
• Immunologiska markörer vid koloncancer med carcinos. 

 

 Vi har gjort flera studentprojekt och magisterarbeten: 

1.Register study for the evaluation of perioperative fluid therapy and renal function during 
HIPEC surgery at Karolinska University Hospital. (Andreas Lundholm ht 16) 

2. The predictive value of peritoneal cancer index for oncological outcome in patients with 
peritoneal carcinomatosis of colorectal cancer undergoing cytoreductive surgery and 
hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. (Henrik Styvert vt17) 

3. Does the level of Carcinoembryonic Antigen correlates to the Peritoneal Carcinomatosis 
Index and predicts postoperative complications? (Lovisa Hartwig ht17) 

4. Hälsorelaterad Livskvalitet efter operation med Hypertermisk intraperitoneal 
kemoterapibehandling. (Karin Forsberg, Marijana Wallin ht16) 

Vi har haft postrar presenterade på kirurgveckan, på PSOGI och på radiologimöte RSNA, 
Chicago i USA fick vi pris för Educational Poster om Peritoneal Carcinos,: Pitfalls and tips 
and tricks in radiological assessments of patients with peritonealcarcinomatosis 
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Handlingsplan för kompetensförsörjning 

Vi anordnar regelbundet utbildningsdagar med anestesi, operationssjuksköterskor, 
vårdavdelning, öppenvårdsmottagningen för vidareutbildning och uppföljning av HIPEC 
verksamheten. 

Samtliga specialister och överläkare på kolorektalflödet medverkar vid operation och vården 
av patienter som är aktuella för cytoreduktiv kirurgi och HIPEC. 

Externt riktade utbildningsaktiviteter 

Vi medverkar på regionala MDT dagar med information och uppföljning av HIPEC 
verksamheten. Genom Svenska Peritoneal Cancinos Gruppen har vi publicerat informativa 
artiklar i Svensk Kirurgi, Läkartidningen och PM finns på kolorektalföreningens hemsida. 

Tillgänglighet 

Väntetider SVF 

Går ej att använda då många är metakrona carcinomatoser som uppkommer efter 
primärtumören är bortopererade. PMP och mesotheliom ingår ej i SVF. 
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Väntetider från nMDK till behandling 

År 2017 medel 33 dagar median 28 p20 14 och p80 48 

År 2018 medel 30 dagar median 28 p20 14 och p80 43 

Väntetider från egna regionen jmf med patienter från andra regioner 

Väntetiden från andra regioner är längre då patienterna först utreds på hemorten, därefter 
remitteras med pappersremiss. Inte sällan behövs kompletterande utredning innan vi kallar 
patienten. Prioritering är enbart medicinsk för rättvis och jämlik vård och påverkas inte av var 
patienten är remitterad ifrån. 

Samverkan och samplanering med övriga nationella enheter 

Vi har vi ett tillfälle under 2018 skickat en patient till Uppsala men annars har vi ofta tagit 
emot patienter från övriga nationella enheterna med mindre volymer, inte minst sommartid då 
vi haft mer kapacitet än övriga nationella enheter. 

Genom våra regelbundna gemensamma konferenser och tät telefonkontakt med övriga HIPEC 
enheter har vi en bra gemensam kontroll över operationsbehov och kapacitet. 

Samverkan och samplanering med remitterande enheter 

Gemensamma MDK dagar årligen, MDK två dagar/vecka med remitterande regionala 
enheter. Återkoppling via månadsvisa möten med regional vårdprogramgrupp för kolorektal 
cancer RCC Stockholm-Gotland. 

Samverkan med patient och patientföreningar 

Patienterna meddelas att ILCO och Mag tarmföreningen finns och att dessa föreningar 
diskuterar frågor som rör deras sjukdom.  

Compliance till nMDK och remittering i enlighet med riktlinjer 

Vi följer nMDK beslut och respekterar och följer de nationella riktlinjerna. 

 

Resultat 

HIPEC registret är heltäckande och inrapportering sker via forskningssjuksköterska. Varje 
nationell enhet rapporterar in sin egen del och kan ta ut sina egna data. Patienter med primär 
kolorektalcancer med synkron carcinomatos rapporteras också in i Svenska 
Kolorektalcanceregistret. 

 

Sedan start av verksamheten september 2012 har 327 patienter behandlats tom 31 december 
2018. Nedan redovisas resultat för åren 2017-2018 (se tabell 1). 
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Tabell 1. Antal ingrepp, könsfödelning, diagnos, typ av ingrepp och operationstider 2017-
2018. 

 2017 2018 Summa 
MDK för bedömning om 
operabilitet 

121 140 261 

Antal operationer 58 71 129 
Kvinnor/Män 27/31 35/36 62/67 
Diagnos: 
  Kolorektal cancer 
  PMP 
  Mesotheliom 
  Övriga diagnoser 

 
39 
9 
3 
7 

 
43 
16 
3 
9 

 
82 
25 
6 
16 

Öppna-stäng utan åtgärd 9 9 18 
Debulking 0 3 3 
PCI vid op median 13 14 - 
Optid min (range) 457 (322-611) 445 (324-799) - 

 

 

 

Uppföljning: 

Vid uppföljning av 2017 års patienter har 15 fått recarcinos, 16 fjärrmetastaser, 14 avlidit, en 
varav en postop död p.g.a. blödning vid pancreas.; 2018 års patienter har 14 fått recarcinos, 13 
fjärrmetastaser och sex har avlidit. Patienterna är följda till 20 maj 2019 eller död. 

Under 2018 opererades fyra patienter med carcinos pga ventrikelcancer men tre av dessa hade 
för omfattande carcinos och vi gick inte vidare med operation. Dessa operationer gjordes 
tillsamanns med övre gastrokirurger inom ramen för ett forskningsprojekt. P.g.a. av det 
nedslående resultatet har vi inte fortsatt med operation av carcinos från ventrikelcancer. 

Behandlingskomplikationer: ca 30% av patienterna får allvarligare komplikationer (Clavien 
Dindo grad III-IV) som abscesser, anastomosläckage och sårruptur. 

Sammanfattande bedömning: 

• Verksamheten är väl integrerad i sjukhusets subspecialiserade cancerverksamhet med 
ett multidisciplinärt engagemang omfattande bl.a. onkolog, radiolog, patolog, 
anestesiolog, rehabilitering, fysioterapi, psykosocial omvårdnad, stomiterapeut, 
kontaktsjuksköterskor och olika kirurgiska discipliner. 

• Vi har byggt upp ett kontaktnät med remittenter och tillgängligheten är god dygnet 
runt för kontakt. 

• Ur en kirurgisk synvinkel är vi ett tillräckligt stort team av kirurger som har kunskap 
och teknisk förmåga att utföra dessa stora operationer och specialkunskap om 
patientgruppen finns tex bland operationssjuksköterskor och anestesipersonal 
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• Vi har flera pågående forskningsprojekt och har byggt upp ett stort nationellt och 
internationellt nätverk kring verksamheten. 

• Hot mot verksamheten är operationssalskapacitet och vårdplatsbrist. 
• Det finns en önskan att registret kan inkorporeras i 

kolorektalcancerregisterplattformen på INCA. 
 

Gabriella Palmer  Fredrik Hjern 

Öl, docent   PFC, Öl, docent 

 

Kolorektalcancerflödet   

PO bäckencancer   

Karolinska Universitetssjukhuset 
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