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Nationell nivåstrukturering av behandling av peritoneal 

carcinomatos med cytoreduktiv kirurgi och HIPEC 

Information till utredande och remitterande enheter 

 

Från och med 1 jan 2017 är kirurgklinikerna vid Skånes Universitetssjukhus, Sahlgrenska 
sjukhuset, Uppsala Akademiska sjukhus och Gastrocentrum vid Karolinska 
Universitetssjukhuset nationella vårdenheter för cytoreduktiv kirurgi och HIPEC vid 
peritoneal carcinomatos. 

I åtagandet som nationell vårdenhet ingår att vara stödjande för utredande och 
remittenter oavsett var i utredningen patienten befinner sig. 

 

Kontaktuppgifter 

Skånes Universitets sjukhus 

Telefon till ansvarig läkare  Dagtid: 0725-97 62 90 
Jourtid: 040-33 84 85 

Fax till mottagningen:   040-33 78 77 

E-post:      kirurgiskakliniken.sus@skane.se 
 

Sahlgrenska sjukhuset/Östra 

Telefon till ansvarig läkare  Dagtid: 031-343 66 45 (Torbjörn Swartling) 
Jourtid: växeln Sahlgrenska/Östra sjukhuset 
Bakjour kirurgi för vuxna: 031-342 10 00 

Fax till mottagningen:   031-19 12 24 

E-post:     torbjorn.swartling@vgregion.se 
 

Karolinska Universitetssjukhuset 

Telefon till ansvarig läkare  Dagtid: 0739-66 13 76 
Jourtid: 08-517 786 00 

Fax till mottagningen:   08-517 741 92 

Tel till kirurgmottagningen:  08-517 741 86 (dagtid) 

E-post:  via Take Care, S-kolorektalsekt NAK, Karolinska 
Universitetssjukhuset 
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Uppsala Akademiska sjukhus 

Telefon till ansvarig läkare  Dagtid: 018-611 46 06  |  018-611 46 63 1 
lt vx: 018-611 00 00, begär nedre gastro konsult 
Jourtid: kirurgbakjour via Akademiska vx 018-611 00 00 

Fax till mottagningen:   018-611 45 37 

E-post:    kirmott@akademiska.se (ej för brådskande ärenden) 

 

Gemensamma riktlinjer avseende patienter med bukhinnecancer 

Inklusionsdiagnoser 

 Pseudomyxoma peritonei (PMP), primärt + recidiv 
 

 Mesotheliom, primärt + recidiv 
 

 Kolorektal cancer + tunntarmscancer, primärt eller vid recidiv 
 

Exklusionkriterier 

 Karnofsky performance scale  < 60-70 
 

 Fjärrmetastasering – undantaget begränsad operabel fjärrmetastasering, se nedan 
 

 Tunntarmsengagemang som medför att < 1.5 - 2.0 m kan sparas (om 
kolonsegment kan lämnas). Om permanent terminal ileostomi bör 2.5 m 
eftersträvas. Vid ev samtidig ventrikelresektion / gastrektomi, bör än större 
restriktivitet eftersträvas och kolon kunna sparas!! 
 

 Lymfkörtelmetastasering bortom mesenterialroten (såsom paraaortala o 
mediastinala körtlar) 
 

 CC0 resektion bedöms ej kunna uppnås. Undantaget PMP där CC1 kan accepteras 
 

 PC vid pancreascancer, gallvägscancer, bröstcancer, etablerad carcinos vid 
ventrikelcancer 
 

Primär utredning vid peritoneal carcinomatos /bukhinnecancer 

 Koloskopi 
 

 (Gastroskopi om primärtumör ej känd) 
 

 CT thorax/buk (ej äldre än 2 månader)  
 

 Tumörmarkörer: CEA, CA125, CA19.9, CA15-3, CA 72-4 
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 Laparoskopi på kolorektal cancer (CRC) för staging och PAD  
 

 MRT lever vid misstänkt levermetastas 
 

 PET vid oklara CT förändringar på CRC 

 

Multidisciplinär konferens 

Varje enhet har en MDK varje vecka där inremitterade patienter diskuteras med radiolog, 
onkolog, kirurg, kontaktsjuksköterska och patolog. 

Vid svåra fall att selektera finns en nationell MDK varannan fredag där de fyra enheterna 
gemensamt diskuterar tillsammans även med en klinik från Amsterdam, NCI via 
videolänk. 

Patienterna anmäls i första hand till den lokala MDK. 
 

Vid remittering 

CT thorax, buk samt ev annan radiologi ska länkas. På remissen bör information om 
patientens Karnovsky, comorbiditet, ev tidigare cytostatikabeh anges. Om staging 
laparoskopi är utförd ange tumörutbredning, tunntarmsengagemang och PCI score samt 
px svar av carcinosen. Tumörmarkörer enligt ovan. 

 

Verksamhetsföreträdare 

Gabriella Palmer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 

Ingvar Syk, Skånes Universitetssjukhus, Malmö 

Torbjörn Swartling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 

Wilhelm Graf, Akademiska sjukhuset, Uppsala 

 

 

 

 

 

 

 

 


