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Rapport Nationellt Uppdrag HIPEC, SUS Malmö 
 
 

 
Struktur 
Fysiska förutsättningar för verksamheten 

• Ledningsstruktur för verksamheten, plats i sjukhusets linjeorganisation: Inga 
förändringar har skett beträffande detta 

• Tillgång till lokaler för mottagning, vård och behandling: Operation, vård och 
mottagning sker i befintliga lokaler och med befintliga resurser. Inga förändringar i 
strukturen 

• Utrustning för nationell MDK: Befintlig lokal används, vilken är mycket funktionell 
• Speciell apparatur: En HIPEC-pump har införskaffats. En ny pump behöver inköpas, 

den gamla är nu 5 år  
• Möjlighet till inkvartering för patienter och närstående inkl ekonomiska villkor: Inga 

resurser finns för detta (tidigare fanns patienthotell, men det är nedlagt sedan ett 
antal år) 

 
Lokaler:  
De fysiska lokaler vi har på avdelning 9, operationsavdelningen och kirurgmottagning är 
välfungerande för verksamheten. Ser inget behov av förändring här.  
 
Personal 
Patienterna är synnerligen vårdtunga och med speciella krav i den postoperativa perioden, 
till följd av framför allt cytostatikabehandling och den mycket kraftiga SIRS (inflammatoriskt 
svar) med organpåvekran dessa patienter utvecklar. Det skulle därför vara av mycket stort 
värde om det på avdelning 9 kunde inrättas en särskild enhet (förslagsvis rum 1-5) för dessa 
patienter (tillsamman m bäckenutrymningarna) med: 

1. Specialutbildade sjuksköterskor och undersköterskor med (kontinuerlig) utbildning i 
intensivvård och onkologisk vård 

2. Lite tätare bemanning än standard 
3. En separat ”nattsyster” 

 
På operationsavdelningen har ett team bildats med specialintresserade operationssköterkor, 
undersköterskor samt anestesisköterskor och anestesiläkare. Detta har lett till att vi kunnat 
börja med tidig start och till ett betydligt bättre fokus och flyt under operationerna. 
Samverkan med anestesi har också lett till förbättrade rutiner vilket bidragit till att minska 
givna vätskemängder (med minskad sekundär svullnad och  organdysfunktion) minskad 
blödning och minskade operationstider. Det är av yttersta vikt att denna teambildning 
behålls på operationsavdelningen och att således nya medarbetare succesivt plockas upp och 
lärs upp. Som led i detta önskvärt med ytterligare tillfälle till studiebesök på internationellt 
HIPEC-centra. 
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Avseende läkare på kirurgsidan är vi nu 5 läkare engagerade. 
• Ingvar Syk, professor, överläkare. Ansvarig för HIPEC-verksamheten sedan start 
• Jenny Brändstedt, med dr, överläkare. Kompetent hipec-kirurg med eget ansvar. Under 

fortsatt vidareutbildning och går nu en internationell träning/utbildning inom European 
School of Peritoneal Surface Oncology Training Programme, som är en samverkan mellan 
ESSO ( Europens Society Surgical of Oncology)  och PSOGI (Peritoneal Surface Oncology 
Group – international) 

• Lotten Darlin, med dr, specialistläkare. Nybliven specialist i krurgi samt specialist i 
gynekologi, precis påbörjat sin placering inom hipec-teamet men m erfarenhet från 
cytoreductiv kirurgi inom gynekologin. 

• Dadi Wilhjalmson, Bitr överläkare. Precis påbörjat sin placering inom hipec-teamet men 
med lång vana av kolorektalkirurgi. 

• Anders Falk, Bitr överläkare. Tidigare stor vana av hipec-kirugi. Numer (av hälsoskäl) inte 
kirurgisk aktiv men delaktig i remissbedömningar och mottagningsverksamhet. 
 

Det vore önskvärt att åtminstone en av Lotten Darlin eller Dadi Wilhjlamson på sikt kan 
engageras i European School of Peritoneal Surface Oncology Training Programme 
 
 
Nätverk för samverkan med remittenter och andra nationella vårdenheter 
Vi deltar i den nationella HIPEC-konferensen som går 1 gång/2 veckor, där alla svenska hipec-
centra deltar samt Amsterdam. HIPEC-ansvariga ingår också i den svenska 
Peritonealcarcinosgruppen samt i den Nordiska Samarbetsgruppen för peritonealcarcinos. Vi 
har också haft ett utbildningsutbyte med Genk, Belgien (studiebesök, hela hipec-teamet; en 
kirurg under träning fr Genk har auskulterat i 3 månader här på SUS) samt med Århus, 
Danmark där yngre kollega (JBr) varit på utbyte i 3 veckor och ansvarig (IS) på studiebesök i 2 
dagar. 
 
Struktur för regelbunden återkoppling och dialog med remittenter 
Vi har ordnat ett regionalt möte för alla kolorektalkiruger, kontaktsjuksköterskor och 
vårdpersonal i Södra sjukvårdsregionen inkopplade i remittering och eftervård av HIPEC-
patienter. Utöver detta har vi återkommande regionmöten för kolorektalkirurger och 
kontaktsjuksköterskor i Sö sjukvårdsregionen där återkoppling kan ske. 
 
Vi har också distribuerat det vårdprogram för HIPEC som vi skapat till samtliga 
inremitterande sjukhus 
 
 
Volym / Kapacitet 
Volym, kapacitetstak för verksamheten. Anpassningsmöjligheter mht volymförändringar  
En svag länk! Vi har 1 operationstillfälle i veckan under terminstid men mycket begränsat 
under storhelger och under sommarveckorna. Vanligen kan vi bara erhålla 2-3 
operationstillfällen under 12 veckors sommarneddragningar, vilket gjort att vi varje år 
tvingats skicka patienter till andra landsting (Stockholm respektive Uppsala) som lyckligtvis 
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kunnat bistå. Detta är förstås dock inte hållbart i längden. Vi har under 2017 och 2018 
remitterat ut 5 respektive 4 patienter. Det som begränsar tillgången är främst brist på 
operationskapacitet men också brist på vårdplatser.  
Utöver detta finns ett behov av större flexibilitet. Vi skulle behöva kunna operera 2 patienter 
i veckan enstaka veckor när det skett en ansamling liksom av halvakuta patienter där 
peritonealcarcinos upptäcks som överraskningsfynd vid exploration för planerad ”vanlig” 
resektion av kolorektalcancer. Vi har haft några fall där tumörsituationen hunnit progrediera 
till att bli icke möjliga att operera under väntan, med följd att någon kurativ behandling inte 
kunnat erbjudas! 
 
Undanträngningseffekter  
Det går inte att ange en specifik undanträngningseffekt avseende HIPEC-patienterna. 
Ansamling av högspecialiserad vård men framför allt minskade resurser, pga av 
personalbrist, har medfört att ett stort antal cancerpatienter, liksom patienter med benign 
åkomma, nödgas remitteras till annat sjukhus för åtgärd under 2018.  
 
Den totala resursåtgången för HIPEC under 2018 var 32 heldagsoperationer (lång sal), ca 24 
kortare ingrepp (explorationer, diagnostiska laparoscopier), totalt krävande ca 670 vårddygn 
och 64 dygn på IVA (planerad postop vård). Av de vårdade patienterna var 53% Reigon Skåne 
patienter 47% från övriga landsting i Södra Sjukvårdsregionen. I redovisningen av vårddygn 
ingår inte återinläggningar och vårdtillfällen för senkomplikationer (såsom ileus mm), 
eftersom de skulle belasta oss även om hipec-operationerna gjordes på annat centra. 
 
 
Process 
Vårdkedjan ur patientens perspektiv 
Det finns 3 olika vägar in 
1, Överraskningsfynd av peritoneal carcinos vid elektiv eller akut operation 
2, Överraskningsfynd enligt PAD på patient opererad för suspekt ovarialcancer / appendicit  
3, Suspekt carcinos upptäckt vid uppföljning av patienter opererade för kolorektal cancer 
eller genomgången HIPEC-operation 
 
Laparoscopi görs på grupp 2 och 3 för verifiering av carcinos och operabilitetsbedöming 
genom scoring*. Detta görs företrädesvis på hemsjukhuset efter överenskommelse, 
respektive på SUS för ”egna” patienter 
 
Gemensam remissgransking och mottagning för HIPEC-patienter sker varje torsdag em*. Alla 
patienter utreds med CT thorax-buk för att bedöma tumörbörda och utesluta 
fjärrmetastsering. Undersökningarna utförs på hemsjukhuset. 
CT PET görs på patienter med kolorektal cancer*, för att skärpa diagnostiken avseende 
fjärrmetastaser och spridning till centrala lymfkörtlar som utgör exklusionsindikation. 
Beroende av tillgång görs detta på hemsjukhuset eller på SUS (Malmö).  
 
Vägen in / utredningsgång 
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Som regel blir HIPEC-teamet kontaktade av ansvarig Dr på respektive sjukhus eller 
akutteamet vid fynd av påvisad eller suspekt carcinos. Här görs bedömning om patienten 
överhuvudtaget kan bli aktuell för HIPEC och utredningsgången läggs upp*. Vid tveksamma / 
svårbedömda fall, sätts patienten upp för MDK med skyltning av bilder och eftergranskning 
av preparat efter behov. Vid klara fall beställs tid för nybesök och en preliminär operationstid 
planeras in* direkt. I de fall remiss ankommer utan tidigare kontakt, granskas remissen på 
den gemensamma remissgranskningen i teamet och sätts upp för MDK på samma sätt med 
nybesök och preliminär inplanering – alternativt kontaktas inremitterande för 
kompletterande upplysningar eller behov av undersökningar.  
 
Operationsplanering / preoperativ handläggning 
Det görs löpande översyn av operationskön / operationsplanering*. Målet är operation inom 
4 veckor för cancer och inom 6 veckor för pseudomyxoma peritoneii (PMP). I det fall vi inte 
kan erbjuda cancerpatienter op-tid inom 6 veckor för cancer respektive inom 8 veckor för 
PMP tas kontakt med annat HIPEC-centra.  
 
Alla patienter bedöms således vid gemensam remissgranskning och op-planering i HIPEC-
teamet. Merparten dras också på vår MDK. Gränsfall, ovanliga frågeställningar och ovanliga 
diagnoser dras på den Nationella MDK:n.* 
 
Alla patienter ses på nybesök på mottagningen och träffar där någon av operatörerna samt 
får en kontaktsjuksköterska som också träffar patienten. Patienterna kommer också på ett 
s.k. inskrivningssamtal 1 vecka pre-operativt där de ånyo får träffa kontaktsjuksköterskan, 
stomisköterska samt narkosläkare, vilken gör en riskbedömning och planerar och informerar 
om narkosen. 
 
Postoperativt  
Postoperativt övervakas patienterna rutinmässigt på IVA de första 1.5 dygnen* och överförs 
därefter till avd 9, kir klin. Patienterna har en förlängd paralys, ett mycket kraftig systemisk 
inflammatoriskt svar, systemiska cytostatikabiverkningar (främst benmärgspåverkan, 
njurpåverkan och mucosit), rubbad homeostas inklusive en sen blödningsdiates av oklar 
genes – och är mycket vårdtunga. När risken för mer behandlingsspecifika komplikationer 
bedöms låg och ingen allvarlig komplikation utvecklats överförs patienten till 
hemortssjukhuset, vanligen efter 10 dagar ca. Det tas regelmässigt kontakt med 
inremitterande i god tid innan detta för avstämning och planering*. Vid komplikation vårdas 
patienten på SUS tills det är åtgärdat. Eftervård för återhämtning kan vara aktuell på 
hemsjukhuset även i dessa fall. 
Alla patienter kallas för postoperativ kontroll och information till någon av operatörerna 4-6 
veckor postoperativt till HIPEC-mottagningen*. Fallet har innan dess diskuterats på vår MDK. 
Uppföljning görs med halvårskontroller med tumörmarkörer och CT-thorax,buk*. Som regel 
görs detta via hemsjukhusets försorg 
 
*ny rutin genom nationellt uppdrag 
 
Kvalitetssystem  
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Kvalitetsregistrering: 
Ända sedan cytoreduktiv kirurgi och intraperitoneal kemoterapi togs upp 2004 (då i form av 
sk EPIC + SPIC och senare Hipec 2012) har alla patienter registrerats i ett lokalt 
kvalitetsregister (Pul resp KVB-certifierat). 2015 startade ett nationellt kvalitetsregister inom 
ramen för Svenska Peritonealcarcinos Gruppen, där SUS Malmö deltar. Täckningsgraden från 
vår sida i registreringen är 100% sedan start. Registreringen lokalt sker prospektivt med start 
direkt i samband m operation, men vi släpar efter i inrapporteringen t det nationella 
registret. Vare sig i det lokala eller nationella registret ingår PROM eller PREM data. 
 
Patientsäkerhetsarbete 
Vi har ett nära samarbete med anestesi och har i samarbete med dem sett över och 
reviderat den perioperativa vätsketerapin vilket lett till avsevärt lägre givna vätskemängder, 
mindre vätskeretention och sekundärt till detta mindre svullnad av vävnaderna och mindre 
problem m bukförslutning och organpåv erkan. Detta samarbete har också lett till att 
rutinmässig vård, under ca 36 timmar, på intensivvårdsavedlningen har införts. Ett 
omfattande program för profylax mot postopillamående har införts. Ett program med 
njurskyddande åtgärder, med ökad diures och ändrade regimer har lett till minskade 
problem med njurpåverkan. Inget fall av permanent dialysbehov har uppstått efter 2015. 
 
Vi har haft samarbete med koagulationslab för att försöka härleda den blödningsdiates som 
ibland (ca 10%) uppstår efter oxaliplatinbehandling. Detta har också lett till ändrade rutiner 
med ökat användande av fibinolyshämning och sekundärt till detta mindre peroperativ 
blödning.  
 
Tidig start på operationsavdelningen har genomförts, liksom standardrutiner / 
standardvårdplaner som gjort att arbetet på operation löper på bättre – vilket tillsammans 
med ökad erfarenhet lett till kortare operationstider och betydligt tidigare avslut. Det senare 
har medfört att nattlaget som tidigare varit i beredskap vid hipec-operationer kunnat 
avskaffas. 
 
 
Forskning 
• Ansvarig (IS) har deltagit i ett internationellt samarbete för att ta fram riktlinjer för 

behandling av pseudomyxom (PMP) enligt Delphi-process samt bidragit i en studie om 
HIPEC vid ovanliga tumörformer 

• I ett samarbete med den svenska arbetsgruppen har ett arbete med sammanställda 
svenska data gjorts som presenterats vid internationellt möte (PSOGI, Washington 2016) 

• I ett samarbete med den svenska arbetsgruppen har ett arbete om Mesotheliom gjorts 
(IS, sista namn) som är inskickat för publicering 

• Två arbeten har publicerats baserat på den svenska randomiserade studien av hipec där 
SUS ingick som ett av två centra (IS, ansvarig / lokal PI) 

• Ett arbete har publicerats avseende register för peritoneal malignitet i ett internationellt 
samarbete 

• Ett projekt pågår avseende Learning curve, baserat på de första 200 operationerna på 
SUS 
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Mindre projekt av typ kvalitetssäkring har utförts avseende: Postopertiv gastropares 
beroende av epiploicasparande operation eller ej vid delmomentet omentresektion. Projekt 
pågår avseende utvärdering av: Ärrexcision som rutin och förekomst av tumörspridning samt 
perioperativ vätskebehandling. 
 
Ett translationellt projekt avseende tumörmigration och adhesion i peritoneum har 
resulterat i flera publicerade experimentella arbeten och inskickat manuskript avseende en 
pilotundersökning på människa. En safety-studie förbereds för närvarande på patienter som 
förberedelse inför en större randomiserad multicentersstudie avseende adhesionshämning 
som adjuvantbehandling i samband med HIPEC-operation med en helt ny angreppspunkt – 
emanerande från de laborativa studierna. Ett samarbete har här inletts med ett 
läkemedelsföretag som nu genomför de grundläggande humana säkerhetsstudierna 
 
  
Tillgänglighet 
Medelväntetider för 2017 + 2018 års patienter (61 stycken): 

• Tid fr remiss till remissgranskning: 2,4 dagar 
• Tid fr remiss till mottagningsbesök: 31,1 dagar 
• Tid fr behandlingsbeslut (op-anmälan) till operation:  29,1 
• Tid fr remiss till operation:  65 dagar (osäkerhet kring denna siffra pga data ej möjligt 

få fram i PASIS för alla patienter) 
 
Observera att under denna tid vidareremitterades totalt 11 hipec-patienter till annat centra 
pga för långa väntetider och för ytterligare en del patienter hänvisades remiss direkt till 
annat centra vid direktkontakt med annat sjukhus före remiss av samma anledning. Att 
notera här är också att detta gäller såväl cancer (majoriteten) som övriga diagnoser. 
 
Samma väntelista används för patienter från den egna sjukvårdsregionen och patienter från 
andra sjukvårdsregioner, varför inga skillnader bör föreligga i väntetider 
 
Samverkan  
Samverkan och samplanering med övriga nationella vårdenheter 
Avstämning av väntelisteläget görs regelbundet på den nationella MDKn 
 
Samverkan med patient och närståendeföreträdare, t.ex. patientföreningar 
Ingen patientförening finns men en av våra patienter har med stöd av kontaktsjuksköterska 
bildat ett nätverk för HIPEC-opererade 
 
Compliance till nationell MDK och remittering i enlighet med riktlinjer 
Ett gemensamt dokument har tagits fram för alla svenska hipec-centra med gemensamma: 
indikationer; inklusionskriterier; exklusionskriterier och behandlingsstrategier för 
kemoterapin – vilket vi följer. 
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Resultat 
Sedan det Nationella uppdraget tilldelades 2015 tom 2018 har totalt 118 patienter opererats 
med HIPEC. Av dessa lever idag 96 - motsvarande 81.4%. Medeluppföljningstiden för dessa 
patienter är 28 månader. Den postoperativa 30-dagarsmortalietn är 0 % och 90-dagars 
mortaliteten är 0 %. Resultaten baserat på verksamheternas eget register, täckningsgrad 
100%.  
 
 
Sammanfattande bedömning 
Sammanfattningsvis kan konstateras att våra resultat så långt är mycket goda i en 
internationell jämförelse. Forskningsaktiviteten har tidigare inte varit så hög som önskvärt 
men har nu tack vare en större totalvolym och framför allt genom ett genombrott i de 
experimentella studierna, som lett till ett mycket lovande translationellt projekt, tagit god 
fart. 
De goda resultaten kan i mångt och mycket tillskrivas ett gott samarbete med 
operationspersonalen, anestesi och vårdpersonalen på avdelning 9. En stor entusiasm finns 
bland dessa personer. 
De områden där förbättringar behövs är: 
1. Ökad totalkapacitet 
2. Ökad flexibilitet, möjliggörande subakuta operationer och möjlighet att ”svälja” tillfälliga 

pucklar i patienttillflödet. 
3. Utbildningsinsats för avdelningspersonal - och baserat på detta, punkt 4 
4. Skapandet av en intermediärvårds enhet på avdelning 9 med lite högre personaltäthet 

för vård av HIPEC-patienter, bäckenutrymningar, och komplicerade enterala fistlar  
 
 
 
Malmö som ovan  
 
 
 
Ingvar Syk 
Prof, Överläkare 
Lunds Universitet |  Skånes Universitetssjukhus 
Kirurgiska kliniken, Malmö 
 

 

 

 

  


