
Ansökan om nationellt centrum/nationell vårdenhet inom cancervården 2015-10-20 JH 
Nationell nivåstrukturering inom cancervården innebär att åtgärder ska genomföras på färre än 
sex vårdenheter i landet. RCC i samverkan föreslår områden som kan vara aktuella för 
nivåstrukturering och remissunderlag bereds av särskilda sakkunniggrupper. I samband med 
remissförfarandet kan regioner och landsting ansöka om ett uppdrag som nationellt centrum. 
Denna ansökan utgör det huvudsakliga underlaget för bedömning av vilka vårdenheter som 
föreslås för nationellt uppdrag.  
Ansökan ska följa nedanstående mall och beskriva såväl hittillsvarande verksamhet som hur man 
planerar för en utökad verksamhet. Beskrivningen ska omfatta hela vårdprocessen ur ett 
patientperspektiv, dvs. omfatta förloppet såväl före som efter den del som är aktuell för nationell 
nivåstrukturering. Beskrivningen ska bl.a. omfatta: samverkan med andra vårdgivare, samverkan 
med patient/närstående-företrädare, utbildning, kompetensförsörjning samt forskningsaktivitet. 
Beslut om nationell vårdenhet tas sedan av regioner/landsting. 
 

1. Beskrivning av verksamhet/er som ansökan omfattar  
Här preciseras vilka typer av tillstånd/åtgärder som ansökan omfattar och hur dessa åtgärder 
relateras till patientens övriga process. Här ska också anges vilka vårdgivare som förutsätts vårda 
patienten före och i efterförloppet. I detta avsnitt ska också beskrivas vem som ska handlägga 
komplikationer samt hur och var uppföljning ska ske.  
 

Ansökan omfattar kurativ behandling av cancer i 
matstrupen och övre magmunnen (esofagus/cardia) 
 
Akademiska sjukhuset i Uppsala har ett utbyggt internt och externt nätverk för denna 
verksamhet avseende flera professioner, såsom läkare (kirurger och onkologer), 
kontaktsjuksköterskor, dietister och medicinska sekreterare, samt företrädare från radiologi och 
patologi. Vi har även patientrepresentanter i flera av våra arbetsgrupper. 
 
Den preoperativa utredningen (gastroskopi med provtagningen av tumören samt skiktröntgen av 
thorax och buk) sker både på Akademiska och på länssjukhus för långväga patienter. Vissa 
undersökningar (PET-CT eller endoskopiskt ultraljud) är centraliserade till Akademiska sjukhuset. 
Preoperativa utredningar såsom arbetsprov eller lungfunktionsundersökningar kan vid eventuella 
kapacitetsproblem på hemorten erbjudas på Akademiska sjukhuset- 
 
Varje vecka har vi en multidisciplinär videokonferens (MDK, med kirurg, onkolog, radiolog, 
patolog samt kontaktsjuksköterskor) med berörda patientansvariga läkare från sjukhusen i vår 
närhet (Västerås, Hudiksvall, Gävle, Mora och Falun) för att diskutera varje fall och gå igenom 
patientens utförda undersökningar. Vid behov av kompletterande undersökningar kan dessa 
beställas direkt. Omedelbart efter MDK erbjuds ett besök på vår multiprofessionella mottagning 
så att patienten och anhöriga kan ta del av de behandlingsförslag vi har kommit fram till och 
därmed fatta ett gemensamt behandlingsbeslut. På denna mottagning finns ansvarig kirurg, 
onkolog, kontaktsjuksköterska, dietist, sjukgymnast och vid behov kurator. I samband med 
besöket erbjuds patienten delta i vår satsning på värdebaserad vård, varvid utgångsmått tas för 
förutbestämda variabler (viktutveckling, grad av dysfagi och trygghet). Med tanke på att ca 60 % 
av alla patienter inte bor i Uppland, finns god vana för att administrera resor för patient och 
anhöriga i regionen. Patienten och anhöriga kan under det kommande vårdförloppet vända sig till 
en kontaktsjuksköterska på Akademiska eller på hemorten mellan vilka god kommunikation finns i 
och med det kontaktsköterskenätverk som byggts upp med hjälp av RCC. 
 
Inför kirurgi ges oftast förbehandling med cytostatika och strålning. Cytostatika ges i allmänhet på 
hemorten och strålning ges, om möjligheten finns på hemorten, annars i Uppsala. Efter denna 



behandling genomförs en ny skiktröntgenundersökning inför uppföljande MDK. Patient och 
anhöriga informeras ytterligare kring det kirurgiska ingreppet i samband med inskrivningsbesök ca 
2v preoperativt. 
 
I samband med operationen erbjuds anhöriga hotellrum i Uppsala vid behov. Vårdtiden är i 
allmänhet 10-14 dagar varefter patienten oftast kan återgå till hemmet, men vid behov av 
ytterligare återhämtning kontaktas hemsjukhuset för ställningstagande till konvalescens. Tidpunkt 
för sådan transport anpassas efter hemsjukhusets önskemål. Våra opererade patienter 
kvarstannar sålunda på den opererade enheten tills risken för kirurgiska komplikationer är mycket 
liten. 
 
Fyra till sex veckor efter operationen sker ett postoperativt återbesök på Akademiska med svar 
på mikroskopiundersökningen efter operationen och ställningstagande till eventuell ytterligare 
onkologisk behandling. Därefter sker vanligen sex- och 12-månadersbesök på Akademiska, men 
patienter som så önskar kan göra dessa på hemorten. Innehållet i återbesöket är identiskt och 
uppdateras kontinuerligt efter diskussion i våra nätverk med utgångspunkt i det nationella 
vårdprogrammet. 
 
Komplikationer till operationer som utförts på Akademiska sjukhuset handläggs på Akademiska 
sjukhuset. 
 
 

 
 
Figur: Ett omfattande arbete med kartläggning av patientprocesserna för matstrups- och 
magsäckscancer är genomfört under2013-2014 med syfte att öka värdet för patienten i varje steg 
av processen.  
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2. Nuvarande vårdvolym samt planerad utökad volym  
Här preciseras vårdvolymen under de senaste tre åren samt upptagningsområde/remissvägar för 
aktuell verksamhet samt hur denna har utvecklats. Här anges även den tilltänkta planeringen som 
utgör underlag för framtida verksamhet som nationellt centrum. Ange även om det finns ett 
beräknat kapacitetstak för verksamheten. 
 
Under den gångna 12-månadersperioden har 212 patienter med esofagus/cardia- eller 
ventrikelcancer bedömts på speciell MDK för dessa sjukdomsgrupper. Årligen utförs i genomsnitt 
20 esofagusresektioner för cancer på Akademiska sjukhuset (se årsrapport1). I år beräknar vi att 
utföra drygt 25 ingrepp, som följd av genomförd regional nivåstrukturering. Dessutom utförs en 
stor volym avancerad bariatrisk kirurgi och annan benign kirurgi vid sjukdomar i matstrupe och 
magsäck (esofagusperforationer, resektion av divertiklar, akalasi mm, totalt ca 350 fall/år). Detta 
ger mycket kirurgisk träning som kommer cancerpatienter till godo, men det ger också en 
flexibilitet som gör det lättare att absorbera tillfälliga toppar av cancerverksamhet utan att 
påverka ledtider i processen. 
 
Idag mottar vi remisser från framförallt kirurger och onkologer i Västerås, Hudiksvall, Gävle, Mora 
och Falun, men även från läkare på öron-näsa-halskliniker och från flera Norrlandssjukhus. 
Sålunda finns goda administrativa förutsättningar för ett nationellt uppdrag. 
 
Tack vare detta och de redan genomförda förändringarna i vårt processarbete som beskrivs längre 
fram i ansökan ser vi inga kapacitetsproblem. 
 
 
 

 
 
 
 
Figur: Schematisk beskrivning av vårdprocessen vid VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset. 
Del 1) Utredning till MDK. 



 
 
Figur: Schematisk beskrivning av vårdprocessen vid VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset 
Del 2) MDK till start av behandling. 
 
Nyligen har minimalinvasiv operationsteknik införts vid flera av dessa ingrepp, vilket minskat 
belastningen på intensivvården och den totala kostnaden för denna avancerade vård. Inrättandet 
av en subspecialiserad sektion för esofagus/ventrikelkirurgi med samtidig en expansion av 
teamets verksamhet med nya operationslokaler har frigjort utrymme för den expanderande 
cancerverksamheten. Samtliga patienter har hittills fått kirurgi inom den planerade tidsramen 
efter avslutad onkologisk behandling. Ytterligare expansion kan absorberas inom befintlig 
verksamhet för upp till 2,5 miljoner invånare, då ovanstående MDK, multiprofessionella 
mottagning osv dimensionerats för detta redan från start. 
 

3. Nuvarande struktur samt planerade förändringar vid ett utökat uppdrag  
Här preciseras nuvarande resurser för aktuell verksamhet samt hur dessa förväntas att utvecklas 
vid framtida verksamhet som nationellt centrum.  
- Fysiska resurser: lokaltillgång för mottagning, vårdplatser, patienthotell, operationskapacitet, teknisk 
utrustning, bild- och funktionsdiagnostik, patologi, utrustning för multidisciplinär konferens mm.  
Reviderad 2015-06-25  
 

Idag deltar fem länssjukhus motsvarande ett upptagningsområde på cirka 1,1 miljoner invånare i 
vår MDK. Dessa remissvägar är väl upparbetade och ytterligare landsting kan lätt ansluta. Varje 
onsdag mailas en lista med aktuella fall ut till berörda kollegor med hjälp av särskild administrativ 
resurstilldelning. Vid framtida verksamhet som nationellt centrum kan befintliga kontaktvägar 
användas och antalet patienter på MDK utökas för att optimera ledtider även vid högre volymer. 
MDK bedrivs med toppmodern utrustning som medger direktkommunikation i ord och bild samt 
delad bildinformation på tre videoskärmar. Ingen begränsning i tillgång på denna service förutses. 
 
Vi har utrymme för expansion på samtliga befintliga mottagningar, liksom MDK, inom nuvarande 
resurstilldelning. En omfattande ombyggnad pågår och vid nationell centrumbildning kommer 
vårdplatsallokering för denna verksamhet att ske. Patienthotell finns i nära anslutning till 
sjukhuset och den kapaciteten kommer att öka i och med ombyggnation. I dagsläget disponerar 
vårt team fyra operationssalar per vecka med modern utrustning för minimalinvasiv kirurgi. En 
ökning av denna resurs planeras. 



 
Akademiska sjukhuset har modern bild- och funktionsdiagnostik på alla nivåer. Exempelvis är ett 
forskningsprojekt om esofaguscancer och nordens första PET-MR utrustning etikgodkänt och i 
startfas. En ökad kapacitet har under hösten 2015 kommit patologen till del. 
 
Personalresurser: Bemanning, kompetenser och kompetensnivå inom olika professioner och 
specialiteter, utbildning, kompetensutveckling mm. Beskrivningen ska omfatta tillgänglig 

kompetens/bemanning 24/7/365 dvs. inkl. nattetid, helger och semesterperioder.  
 

Personalresurser: 
 Läkare: Sektionen för esofagus/ventrikelkirurgi består av sex heltidsanställda specialister i 

kirurgi, varav två har Europeisk ackreditering inom esofagus- och ventrikelcancerkirurgi 
(ECS Surg). Esofagusoperatörerna deltar kontinuerligt i nationell och internationell 
vidareutbildning. Sektionen bedriver kontinuerligt teoretisk internutbildning för icke-
esofagusoperatörer. Ett flertal dedicerade specialister finns inom anestesi och 
intensivvård, liksom inom interventionell radiologi. Den kliniska patologin är för 
närvarande välbemannad. 

 Sjuksköterskor: Vi har två kontaktsjuksköterskor för patienter med esofaguscancer, som 
delar sin arbetstid mellan mottagning och slutenvård. Slutenvården har bedrivits på 
samma vårdavdelning sedan 1995. Flera specialistsjuksköterskor i kirurgi och en avancerad 
specialistsjuksköterska (Nurse practitioner) tjänstgör på avdelningen. Kontinuerlig 
avdelningsövergripande internutbildning pågår med t.ex. 4 tillfällen under hösten 2015.  

 Paramedicinsk personal: God tillgång på engagerade dietister och fysioterapeuter. 
Representanter ur bägge professionerna deltar både i våra arbetsgrupper (värdebaserad 
vård, standardiserat vårdförlopp) samt kliniskt vid den multiprofessionella mottagningen, 
slutenvård inom kirurgi och onkologi och återbesök. 

 
Kompetens 24/7/365: 

 Minst en esofaguskirurg är i tjänst årets alla veckor (även sommartid och veckor med 
storhelger) och denne kan kontaktas dygnet runt efter kontakt med kirurgens bakjour. 
Diskussion pågår om att inrätta en formell beredskapslinje, även om nuvarande system 
alltid fungerat väl, och vi vid flera tillfällen tagit emot patienter från andra 
universitetssjukhus som saknat erforderlig kompetens. 

 Ovanstående kompentens används också för andra akuta och planerade tillstånd, såsom 
komplikationer till bariatrisk kirurgi, perforationer och andra iatrogena skador, både från 
vårt eget område och närliggande specialiteter (ÖNH, thorax mfl). 

 Välfungerande jourlinjer inom onkologi och radiologi, där det dessutom finns en separat 
linje för interventionell radiologi. 

 Vårdavdelningen bedriver vård året om, och rondas helgtid av en specialistläkare inom 
övre abdominell kirurgi.  

 

4. Nuvarande process samt planerade förändringar vid ett utökat uppdrag  
Här preciseras nuvarande vårdprocess samt planerade förändringar inför en framtida verksamhet 
som nationellt centrum.  
- Översiktlig beskrivning av vårdprocessen ur ett patientperspektiv från första kontakt p.g.a. 
sjukdomsmisstanke till uppföljning och palliativ vård.  
 
- Detaljerad beskrivning av den del av vårdprocessen som omfattas av det nationella uppdraget 
med särskild uppmärksamhet på:  
o Remitteringsrutiner  
o Samverkan med remitterande enheter  
o Samverkan med övriga nationella centra  



o Kontaktsjuksköterskans roll  
o Koordinatorns roll vid standardiserade vårdförlopp(om detta är aktuellt)  
o Aktiva överlämningar  
o Arbetsfördelning mellan remitterande verksamheter och nationellt centrum  
o Multidisciplinär konferensverksamhet inkl. anmälningsrutiner till MDK  
o Kommunikation med remittenter  
o Patient/närståendeinformation inkl. webbaserad information  
o Individuell vårdplan/ Min vårdplan  
o Rutiner för handläggning av komplikationer, såväl tidiga (under vårdtiden) som sena (efter avslutad 
vårdepisod)  
o Rutiner för arbete med patientsäkerhet  
o Rutiner vid återfall  
o Registrering i kvalitetsregister omfattande rutiner och ansvar för registrering under hela processen 
(d.v.s. samtliga blanketter).  
 

- Externt riktad utbildningsaktivitet, t.ex. till remittenter, patientorganisationer m.m.  
 

Översiktlig beskrivning av vårdprocessen ur ett patientperspektiv från första 
kontakt p.g.a. sjukdomsmisstanke till uppföljning och palliativ vård. 
Patienter från Uppland (C-län) genomgår gastroskopi med biopsi på endoskopienheten, där svar 
kommer inom ett par dagar tack vare införd rutin angående välgrundad cancermisstanke. I 
samband med skopin beställs skiktröntgen av thorax och buk, som utförs inom 10 arbetsdagar och 
demonstreras på MDK. Behandlingsförslag finns sålunda inom två veckor från första kontakt. 
 
Övriga patienter (ej boende i C-län) som remitterats med svar på PAD och CT senast tisdag, 
diskuteras samma vecka på torsdagens videosända MDK. Patienten kallas till multiprofessionella 
mottagningen samma förmiddag för information av vårt team. Skriftlig dokumentation avseende 
bägge kontakterna når remitterande läkare dagen därpå via fax. 
 

Detaljerad beskrivning: 
 Remitteringsrutiner. Inom C-län skickas digitala remisser som når oss momentant. 

Skriftliga remisser från andra sjukhus ställs till Esofagus/ventrikelsektionen, 
Verksamhetsområde Kirurgi, Akademiska sjukhuset Uppsala och skickas via post eller fax 
(018/611 45 37). Vid ankomst till Kirurgmottagningen registreras de och vidarebefordras 
till konsultansvarig esofagus/ventrikelkirurg. Vederbörande kan också nås direkt från alla 
sjukvårdsinrättningar i Sverige via särskild konsulttelefon (070/018-611 38 58 eller 
076/721 91 33). Denna information har förmedlats till våra remittenter och finns på 
Akademiska sjukhusets externa hemsida: 
http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Kirurgi/For-dig-som-ar-
remittent/Videokonferens/Esofagus--Ventrikel/ 

 Samverkan med remitterande enheter. Remitterande enheter har deltagit i flera möten 
under det att ovanstående process byggdes upp och kan alltid nå oss (kontorstid direkt på 
telefon annars via kirurgbakjour). Vi har under de senaste åren besökt sjukhusen i 
Västerås, Gävle, Falun och Hudiksvall för att utbyta gemensamma erfarenheter, vilket 
också sker spontant vid alla kontakter. 

 Samverkan med övriga nationella centra sker kontinuerligt på nationella och lokala 
möten samt via NREV. Vi har vid två tillfällen haft inbjudna gästoperatörer från Huddinge 
och även besökt dem. Pågående regionmöten med Örebro. 

 Kontaktsjuksköterskan deltar under hela vården, d.v.s. från bokning av inkommande 
remiss via operation till sista uppföljande återbesök. De deltar aktivt i den 
multiprofessionella mottagningen med ett eget registrerat besök, där många 
värdebaserade mått tas och håller sedan i alla patientkontakter. Då 
kontaktsjuksköterskans roll är central i ett modernt omhändertagande av cancerpatienter 

http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Kirurgi/For-dig-som-ar-remittent/Videokonferens/Esofagus--Ventrikel/
http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Kirurgi/For-dig-som-ar-remittent/Videokonferens/Esofagus--Ventrikel/


är vi tacksamma för att ha egna på esofagus/ventrikelsektionen, som dessutom aktivt 
deltar i vården under alla skeenden (nybesök, slutenvård, återbesök och för 
Uppsalapatienter övergång till palliativ behandling). 

 Koordinatorns roll vid standardiserade vårdförlopp sköts av våra kontaktsjuksköterskor. 
De ansvarar för nybesök, andra mottagningstider, svar på röntgenremisser samt noterar 
mättiderna i eget register. De deltar också i arbetsgrupp kring SVP och värdebaserad vård. 

 Aktiva överlämningar sker av kontaktsjuksköterskan för patienter som efter besök på 
multiprofessionella mottagningen inte är aktuella för ytterligare vård på Akademiska 
sjukhuset, liksom vid utskrivning till hemortssjukhus av ansvarig vårdavdelningssköterska. 

 Arbetsfördelning mellan remitterande verksamheter och nationellt centrum. 
Remitterande enhet utför initial gastroskopi med biopsi och CT Thorax-buk, liksom vid 
behov kompletterande undersökningar, t.ex. PET-CT, ultraljud lever, arbetsprov och/eller 
spirometri. För de remittenter som önskar kan alla kompletterande undersökningar ske på 
Akademiska. Nationellt centrum planerar MDK, återkommer med tidsschema för aktuella 
patienter och håller videosänd MDK torsdag kl. 08.00. Vi återkommer med skriftlig 
information dagen därpå, liksom efter vård på Akademiska sjukhuset (kopia på 
mottagningsbesök, respektive slutenvårdsepikris). Särskilda önskemål noteras i separat 
remiss eller brev. 

 Multidisciplinär konferensverksamhet inklusive anmälningsrutiner till MDK. 
Multidisciplinär konferensverksamhet sker varje vecka, för närvarande torsdagar kl 08.00-
08.45. Skriftliga remisser ställs till Esofagus/ventrikelsektionen, Verksamhetsområde 
Kirurgi, Akademiska sjukhuset Uppsala och skickas via post eller fax (018/611 45 37). De 
som inkommit senast under tisdagen behandlas samma torsdag, enligt det tidsschema 
som når remitterande enhet under onsdagen. Vid problem eller frågor kan konsultansvarig 
esofagus/ventrikelkirurg kontaktas direkt från alla sjukvårdsinrättningar i Sverige via 018-
611 38 58 eller 076/721 91 33. 

 Kommunikation med remittenter sker fortlöpande enligt ovan via videosänd MDK, 
skriftliga journalutskick och telefon, men även via personliga mobil- och tjänstetelefoner 
för att undvika den ej optimalt fungerande växelfunktionen på många sjukhus. 

 Patient/närståendeinformation inkl. webbaserad information. Remitterade patienter får 
snarast möjligt information om sin sjukdom, tänkbara behandlingar och för- och nackdelar 
samt risker med dessa. Denna information ges på den multiprofessionella mottagningen 
med fördel tillsammans med 1-3 närstående. Tider anpassas för tillresta patienter, så att 
resan underlättas (ankomst med sjukhusets busslinjer eller egen bil). Webbaserad praktisk 
information finns: http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Kirurgi/Avdelningar-och-
mottagningar1/Praktisk-information-infor-din-vistelse-hos-oss/, liksom översiktlig 
medicinsk: http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Kirurgi/Om-
verksamheten1/Sektionen-for-esofagus-ventrikelkirurgi/ 

 Individuell vårdplan upprättas för samtliga patienter i samband med nybesöket. I väntan 
på att Min vårdplan skall bli klar, delas kortfattad skriftlig information ut med uppgifter 
angående kommande onkologisk och kirurgisk behandling, inklusive principskiss av det 
operativa ingreppet, ytterligare utredning och namn på den onkolog och kirurg som 
patienten träffat. Patienten får därefter skriftlig information av kontaktsjuksköterskan 
angående kommande praktiska saker samt hennes/hans visitkort med kontaktuppgifter. 
Information om vårdplanen samlas i en pärm som byggs ut efter behov. 

 Rutiner för handläggning av komplikationer, såväl tidiga (under vårdtiden) som sena 
(efter avslutad vårdepisod). Patienterna genomgår sedvanliga kontroller av 
vitalparametrar och kontinuerlig bedömning av avdelningssjuksköterska, med bedömning 
av kirurg i samband med dagliga ronder morgon och kväll under vardagar samt vid behov 
dygnet runt. Lungröntgenkontroll morgonen efter operation och anastomoskontroll med 
hjälp av vattenlöslig kontrast dag 5-6. Odränerad pleuravätska tappas ultraljudslett och 

http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Kirurgi/Avdelningar-och-mottagningar1/Praktisk-information-infor-din-vistelse-hos-oss/
http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Kirurgi/Avdelningar-och-mottagningar1/Praktisk-information-infor-din-vistelse-hos-oss/


anastomosläckage handläggs individuellt av ansvarig esofagusoperatör beroende på 
patientens allmäntillstånd (stent, reoperation, dränage). Kompetens finns inom 
interventionell radiologi för handläggning av komplikationer vid behov. Efter avslutad 
vårdepisod ombeds patienterna ta direktkontakt med oss för beslut om vidare åtgärder: 
återinläggning, kontakt med hemortssjukhuset eller annat. Alla patienter kallas till ett 
rutinmässigt återbesök efter 6 veckor, där eventuella komplikationer efterhörs aktivt. 

 Rutiner för arbete med patientsäkerhet är identiska med övrig verksamhet inom VO 
Kirurgi och Akademiska sjukhuset. Alla icke förväntade händelser som medfört skada eller 
risk för skada för patient eller händelser som inte uppfyller verksamhetens krav och/eller 
kvalitetsmål anmäls via Medcontrol, Akademiska sjukhusets 
avvikelserapporteringssystem, för vidare granskning. Dessutom registreras samtliga 
dödsfall, reoperationer, komplikationskoder, vårdtider över 30 dagar, och återinläggningar 
inom 30 dagar separat. Vårdförloppet på dessa patienter granskas inom varje sektion och 
utvalda ärenden behandlas på regelbundna klinikövergripande morbiditets- och 
mortalitetskonferenser. I samband med operativa ingrepp används Time-out enligt WHOs 
checklista. 

 Patienter som drabbas av återfall informeras och remitteras i de flesta fall till 
onkologklinik på hemorten för palliativ cytostatika. Lokala symptom, t.ex. sväljningsbesvär, 
kan åtgärdas med stent. 

 Samtliga patienter som undersöks vid Akademiska sjukhuset registreras i Nationella 
kvalitetsregistret för Esofagus- och Ventrikelcancer. I samband med MDK bestäms TNM 
för att underlätta registreringen av blankett 1, oavsett vilken sjukvårdshuvudman 
patienten tillhör. Operationsdata, blankett 2, fylls i av operatören i samband med 
ingreppet. Blankett 3 med information om komplikationer, fylls i efter det postoperativa 
återbesöket av ansvarig kirurg. Ett utbildningsarbete för att underlätta basregistreringen 
med hjälp av administrativ personal från de olika landstingen i regionen är igång.  

 Externt riktad utbildningsaktivitet, t.ex. till remittenter, patientorganisationer m.m. 
Kontinuerliga möten med remittenter inom Akademiska sjukhuset, samt kirurg- och 
onkologklinikerna i Uppsala-regionen (se lokala möten ovan) samt träffar i samband med 
lokala RCC-möten. Sedan många år sker kontinuerliga möten inom Övre abdominal kirurgi, 
dit samtliga kirurger i Uppsala-regionen kallas, vilket breddar basen för informationen. I 
samband med den årliga KUB-kurs för ST-läkare inom kirurgi förmedlar vi, förutom de 
fastlagda föreläsningarna, också vår syn på hanteringen av esofaguscancer liksom lokala 
rutiner. Då det i princip saknas patientorganisation för denna patientgrupp är riktade 
aktiviteter svåra och vi har arbetat via patientrepresentanterna i våra olika arbetsgrupper. 

 

5. Nuvarande resultat samt planerade förändringar vid ett utökat uppdrag  
Här preciseras nuvarande vårdresultat samt hur dessa utvecklats över tid. Här anges även 
tilltänkta behov av förändringar inför en framtida verksamhet som nationellt centrum.  
- Rutiner för resultatredovisning, källor.  
- Täckningsgrad i kvalitetsregister.  
- Utveckling av tillgänglighet och ledtider.  
- Medicinska kvalitetsmått med relevans för aktuell verksamhet.  
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o Uppnått behandlingsresultat: Radikalitet, sjukdomsfri överlevnad, överlevnad.  
o Behandlingskomplikationer efter kirurgi enligt Clavien-Dindos gradering (1-5), oplanerad IVA-vård, 
oplanerad återinläggning, vårdtider.  

- Utveckling av patientrapporterade mått, PROM och PREM.  
- Följsamhet till vårdprogram och guidelines.  
- Andel patienter diskuterade i multidisciplinär konferens per region/landsting av inrapporterade i 
kvalitetsregistret.  



- Deltagande i nationella och internationella vetenskapliga studier.  
- Antal patienter behandlade inom ramen för kliniska studier.  
- Publicerade vetenskapliga arbeten under de senaste fem åren.  
 

Rutiner för redovisning: 
Vid vård av esofaguscancerpatienter på Akademiska sjukhuset följs vårdresultat på flera sätt.  

1. Den regionala årsrapporten från det nationella kvalitetsregistret 
(http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/matstrupe-och-

magsack/kvalitetsregister/). Här finns data från regionens sjukhus. 
2. Årligen publiceras en regional årsrapport med information om täckningsgrad, 

operationsvolymer, komplikationer och överlevnad med mera 
(http://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/matstrupe-och-
magsack/kvalitetsregister/nationell-kvalitetsregisterrapport-matstrups-magsackscancer-
2014.pdf). Nedan presenteras utdrag med information om komplikationer samt 
överlevnad på kort, medellång och lång sikt samt utdrag ur komplikationsanalysen. 

3. Intern kvalitetskontroll (se nedan). 
 

Täckningsgrad i det nationella kvalitetsregistret framgår i den regionala rapporten och ligger 
mellan 95 och 100 %. Ur denna kan också ledtider utläsas. Sammanfattningsvis är mediantiden 
mellan diagnos och svar från patolog fem dagar, från diagnos till MDK 15,5 dagar och från diagnos 
till start av behandling 29 dagar, således inom ramen för det standardiserade vårdförloppet. 

 

Medicinska kvalitetsmått: 
1. Patienter opererade på Akademiska sjukhuset hade 97 % fria resektionsmarginaler (94 % i 

riket). 
2. Överlevnad efter operation för esofaguscancer vid Akademiska sjukhuset överstiger 

rikssnittet enligt senaste data från NREV 

 
 
Figur: Kaplan-Meier analys av överlevnad efter operation för esofaguscancer vid Akademiska 
sjukhuset 2012-2014. Rikssnitt 0.45 vid tre år enligt NREV. 
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Esofaguscancer (C15.*), esofagusresektion (JCC00, JCC10, JCC11), operationsår 2009−2014, 
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a) Alla

b) pTNM−stadium I
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No. at risk
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b) 24 20 16 8
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3. Medianvårdtiden efter esofagusresektion i Uppsala är 13 dagar (14d i riket). 
4. Komplikationer, NREV. Andel patienter som drabbas av någon allmän (19 %) eller kirurgisk 

komplikation (33 %) efter esofaguscancerkirurgi på Akademiska sjukhuset var i nivå med övriga 
riket. Under införandet av minimalinvasiv esofagusresektion drabbades vi av en ny 
komplikation, läckage från tuben, som nu är åtgärdad i och med byte till intrathorakal 
anastomos. 

 

 
 

Figur: Allmänna och kirurgiska komplikationer 2012-2014. Källa NREV. 
 
 

Inom VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, följs också komplikationer (blödning, infektion), 
reoperationer, vårdtillfällen över 30 dagar, oplanerade återinläggningar inom 7 dagar och 
mortalitet via månatliga rapporter på sektionsnivå, den så kallade Kvalitetsmätningen. Dessa 
presenteras regelbundet och ligger till grund för internt kvalitetsarbete. 

 
 
5. Mortalitet, 30- respektive 90-dagar, redovisas nedan från samma källa. 

 
 
 
 
 
Andel patienter som diskuteras på MDK är 96 % under 2014, enligt den regionala rapporten. 

 
Behandling av esofaguscancer vid Akademiska sjukhuset följer det nationella vårdprogrammet till 
vilket Jakob Hedberg är medförfattare. 
 
Avseende PREM har det nationella registret de senaste åren utarbetat ett instrument för monitorering 
på det nationella planet. Med start 2016 kommer detta instrument skickas till alla patienter 3 månader 
efter diagnos. En PROM-enkät skickas ett år efter diagnos. I väntan på implementering av detta har 
Akademiska sjukhuset i sitt arbete med värdebaserad vård i samråd med patientrepresentant 
definierat ytterligare mått för lokal uppföljning, vilket följs kontinuerligt genom registrering i en för 



ändamålet dedikerad journaltabell. 

 
Sedan hösten 2013 bedrivs ett sjukhusövergripande arbete inom värdebaserad vård för 
Esofaguscancer. I samband med nybesök på den multiprofessionella mottagningen (kirurg, 
onkolog, dietist och kontaktsjuksköterska) mäts graden av dysfagi, viktnedgång, trötthet och 
upplevd trygghet enligt validerade formulär. Data registreras i journaltabell och nya värden tas 
efter given onkologisk behandling, operation, samt sedan årligen under uppföljningsperioden. 
Detta har redan gett mycket intressanta data och lett till flertal förändringar i det kliniska 
omhändertagandet. 
 

 
 
Figur: Sammanställning av det värdebaserade måttet trötthet, fördelat på fysisk-, generell-, och 
mentaltrötthet, samt patienternas egen skattning av aktivitet och motivation under 
behandlingsförloppet. 

 
 
 
I Uppsala bedrivs behandlingsnära forskning och forskning inom ramen för nationella och 
internationella nätverk. Patienter som behandlats i Uppsala har inkluderats i nedanstående projekt: 
 

1. Hultman B, Mahteme H, Sundbom M, Ljungman M, Larsson R, Nygren P. Benchmarking of 
gastric cancer sensitivity to anti-cancer drugs ex vivo as a basis for drug selection in systemic 
and intraperitoneal therapy. J Exp Clin Cancer Res. 2014 Dec 21;33:110. 

2. Hultman B, Lind P, Glimelius B, Sundbom M, Nygren P, Haglund U, Mahteme H. Phase II study 
of patients with peritoneal carcinomatosis from gastric cancer treated with preoperative 
systemic chemotherapy followed by peritonectomy and intraperitoneal chemotherapy. Acta 
Oncol. 2013 May;52(4):824-30.  

3. Ekman S, Dreilich M, Lennartsson J, Wallner B, Brattström D, Sundbom M, Bergqvist M. 
Esophageal cancer: current and emerging therapy modalities. Expert Rev Anticancer Ther. 
2008 Sep;8(9):1433-48. 

4. Ekman S, Dreilich M, Lennartsson J, Wallner B, Brattström D, Sundbom M, Bergqvist M. 
Esophageal cancer: current and emerging therapy modalities. Expert Rev Anticancer Ther. 



2008 Sep;8(9):1433-48. doi: 10.1586/14737140.8.9.1433. Review. 
5. Ekman S, Bergqvist M, Heldin CH, Lennartsson J. Activation of growth factor receptors in 

esophageal cancer--implications for therapy. Oncologist. 2007 Oct;12(10):1165-77. Review. 
6. Ekman S, Bergqvist M, Tell R, Bergström S, Lennartsson J. Hsp90 as a therapeutic target in 

patients with oesophageal carcinoma. Expert Opin Ther Targets. 2010 Mar;14(3):317-28. 
7. Tinge B, Molin D, Bergqvist M, Ekman S, Bergström S. Mast cells in squamous cell esophageal 

carcinoma and clinical parameters. Cancer Genomics Proteomics. 2010 Jan-Feb;7(1):25-9.  
8. Wu X, Wanders A, Wardega P, Tinge B, Gedda L, Bergstrom S, Sooman L, Gullbo J, Bergqvist M, 

Hesselius P, Lennartsson J, Ekman S. Hsp90 is expressed and represents a therapeutic target in 
human oesophageal cancer using the inhibitor 17-allylamino-17-demethoxygeldanamycin. Br J 
Cancer. 2009 Jan 27;100(2):334-43. 

9. Dreilich M, Wagenius G, Bergström S, Brattström D, Larsson A, Hesselius P, Bergqvist M. The 
role of cystatin C and the angiogenic cytokines VEGF and bFGF in patients with esophageal 
carcinoma. Med Oncol. 2005;22(1):29-38. 

10. Dreilich M, Bergström S, Wagenius G, Brattström D, Bergqvist M. A retrospective study 
focusing on clinical predictive factors in 126 patients with oesophageal carcinoma. Anticancer 
Res. 2004 May-Jun;24(3b):1915-20. 

11. Brattström D, Wagenius G, Sandström P, Dreilich M, Bergström S, Goike H, Hesselius P, 
Bergqvist M. Newly developed assay measuring cytokeratins 8, 18 and 19 in serum is 
correlated to survival and tumor volume in patients withesophageal carcinoma. Dis 
Esophagus. 2005;18(5):298-303. 

12. Dreilich M, Bergqvist M, Moberg M, Brattström D, Gustavsson I, Bergström S, Wanders A, 
Hesselius P, Wagenius G, Gyllensten U. High-risk human papilloma virus (HPV) and survival in 
patients with esophageal carcinoma: a pilot study. BMC Cancer. 2006 Apr 18;6:94. 

13. Dreilich M, Wanders A, Brattström D, Bergström S, Hesselius P, Wagenius G,Bergqvist M. HER-
2 overexpression (3+) in patients with squamous cell esophageal carcinoma correlates with 
poorer survival. Dis Esophagus. 2006;19(4):224-31. 

14. Bergström S, Dreilich M, Wagenius G, Brattström D, Larsson A, Hesselius P, Bergqvist M. The 
presence of anti-p53 antibodies in sera from patients with oesophageal carcinoma: correlation 
to treatment, tumour volume and survival. In Vivo. 2004 Sep-Oct;18(5):615-20.  

15. Dreilich M, Lindkvist A, Dhar S, Paulsson-Karlsson Y, Brattström D, Nygren P, Rickardson L, 
Wagenius G, Bergqvist M. Telomerase activity is not a key determinant of sensitivity to 
standard cytotoxic drugs in human esophageal carcinoma cell lines. Anticancer Drugs. 2006 
Jun;17(5):503-9. 

16. Bergqvist M, Brattström D, Brodin D, Lindkvist A, Dahlman-Wright K, Dreilich  M, Wagenius G, 
Paulsson-Karlsson Y. Genes associated with telomerase activity levels in esophageal carcinoma 
cell lines. Dis Esophagus. 2006;19(1):20-3.  

17.  Ekman S, Eriksson P, Bergström S, Johansson P, Goike H, Gullbo J, Henriksson R, Larsson A, 
Bergqvist M. Clinical value of using serological cytokeratins as therapeutic markers in thoracic 
malignancies. Anticancer Res. 2007 Sep-Oct;27(5B):3545-53. Review. 

18. Bergqvist AS, Bergqvist M, Brattstrom D, Hesselius P, Larsson A, Brodin O, Wagenius G. Serum 
p53 autoantibodies as prognostic marker in patients with oesophageal carcinoma. Anticancer 
Res. 2001 Nov-Dec;21(6A):4141-5.  

19. Wu X, Smavadati S, Nordfjäll K, Karlsson K, Qvarnström F, Simonsson M, Bergqvist M, Gryaznov 
S, Ekman S, Paulsson-Karlsson Y. Telomerase antagonist imetelstat inhibits esophageal cancer 
cell growth and increases radiation-induced DNA breaks. Biochim Biophys Acta. 2012 
Dec;1823(12):2130-5. 

20. Wu X, Sooman L, Lennartsson J, Bergström S, Bergqvist M, Gullbo J, Ekman S. Microtubule 
inhibition causes epidermal growth factor receptor inactivation in oesophageal cancer cells. 
Int J Oncol. 2013 Jan;42(1):297-304. 

21. Perfusion of the gastric conduit during esophagectomy – a tonometric study. Linder G, 
Hedberg J, Björk M, Sundbom M. EPN Dnr 2013/212. Submitted. 

22. Validering av det nationella kvalitetsregistret, EPN Dnr 2013/1091-31/2, Stockholm.  
23. Jämförelse av PET-CT och PET-MR vid esofaguscancer inom ramen för PRECisE studien (Pet-
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24. Riskprediktion vid resektionskirurgi för esofaguscancer och cancer i övre magmunnen, Dnr 
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Riskanalys 
Riskanalysen ska belysa konsekvenser för verksamheten (inklusive näraliggande verksamheter?) 
såväl vid ett nationellt uppdrag som vid ett uteblivet sådant uppdrag.  
 
Vid nationellt uppdrag 
Positiva konsekvenser: Ökad verksamhet ger eventuellt förbättrade resultat och minskade 
kostnader per patient. Bibehålla nuvarande seniora operatörer för denna och kringliggande 
verksamhet (benign esofaguskirurgi och avancerad obesitaskirurg). Underlätta rekrytering av 
specialistkompetenta kirurger. Inrätta beredskapslinje för esofagus/ventrikelkirurgi. Bevarat 
internt stöd för närliggande specialiteter, t.ex. Thorax, Öron-näsa-hals och lungmedicin. Utveckla 
PET-CT och PET-MR. Ökad forskning och utveckling. Driva nationella multicenterstudier. 
Negativa konsekvenser: - Undanträngningseffekter på VO Kirurgi är små med tanke på utförd 
dimensionering, liksom på andra kliniker då utredningen framförallt sker på hemortssjukhuset. 
 
Uteblivet nationellt uppdrag 
Positiva konsekvenser: Plats för ökning av annan verksamhet. 
Negativa konsekvenser: Minskad kompetens för övrig esofagus/ventrikelverksamhet, 
nedläggningsrisk även av denna på sikt. Minskat intresse och därmed suboptimalt 
omhändertagande av patienter med esofaguscancer. Avsaknad av stöd för närliggande 
specialiteter och akutpatienter. Ökad kostnad för remittering av Uppsalapatienter till annat 
sjukhus.  
 
Riskanalysen bifogas (bilaga 3.2). 
 

7. Programförklaring/checklista för presentation av verksamheten för remitterande 
landsting/regioner.  
Här anges hur Ni önskar presentera en kommande verksamhet för tilltänkta remittenter. Använd 
uppgifterna under process ovan för att beskriva:  
- När klinik ska kontakta er, d.v.s. beskriv aktuell patient.  
- Hur kliniker i Sverige ska kontakta er; remiss, telefon.  
- Hur patienten kontaktas från er.  
- Kontaktsjuksköterska utses hur och när, individuell vårdplan.  
- Hur nationell rond ska fungera, anmälan och presentation.  
- Vad som skall vara gjort i utredningsväg före anmälan till rond.  
- Inom vilken tid efter nationell rond patienten kan påbörja behandling.  
- Vad som händer när patienten tas in för behandling.  
- Boendemöjlighet för medföljande närstående.  
- Rutiner vid utskrivning, återremiss? telefonkontakt? kontakt med. kontaktsjuksköterska på 
hemmaplan?  
- Ansvar och rutiner för komplikationer.  
- Uppföljning, hur och var.  
- Ert ansvar året runt.  

  



Nationellt center för Esofagus- och Ventrikelcancer, Akademiska 
(NEVA) 
 
Vid nationellt center för esofagus- och ventrikelcancer, Akademiska (NEVA) behandlas 
patienter med nyupptäckt tumör i matstrupen eller magsäcken. Patienter med PAD-verifierad 
diagnos, liksom diskussionsfall vid misstänkt tumörsjukdom kan remitteras till oss, gärna efter 
utförd skiktröntgen av thorax och buk. Remissen sänds till Kirurgmottagningen, Esofagus- och 
ventrikelsektionen, Akademiska sjukhuset eller per fax 018 611 45 37. Kontakta gärna vår 
Esofagus/ventrikelkonsult på 018-611 38 58 vid frågor. 
 
Patienten kommer att kontaktas av oss per telefon och kallas till ett multiprofessionellt 
mottagningsbesök inom 1 vecka. Vi ger där information kring sjukdomen och tänkbara 
behandlingsalternativ samt utser en personlig kontaktsjuksköterska. Även om allt 
dokumenteras i Min vårdplan, ser vi gärna att en närstående medföljer. 
 
Då vår multidisciplinära rond är på torsdagar kl. 08.00 behöver vi din remiss under tisdagen. 
Den bör innehålla uppgifter om allvarliga sjukdomar och aktuellt allmäntillstånd, liksom PAD-
svar och endoskopisk beskrivning av tumörläget. En CT Thorax-buk måste vara länkad till oss. 
Uppge om du vill delta i videokonferensen, vilket är mycket önskvärt, samt dina 
kontaktuppgifter så att vi kan återkomma med en skriftlig multidisciplinär bedömning dagen 
därpå. 
 
Merparten av patienterna får initialt onkologisk behandling, men oavsett val av behandling 
kommer den att starta inom 4 veckor och inledas med inläggning av en subcutan venport. Om 
operation blir aktuell kan vi komma att beställa några kompletterande undersökningar. 
 
Vi ordnar transporter till och från Akademiska sjukhuset med lämpligt färdmedel i samråd 
med patienten. Medföljande närstående kan erbjudas boende på närbeläget patienthotell.  
 
Vid utskrivning kommer vi att rapportera till era kontaktsjuksköterskor per telefon i god tid 
samt informera dig eller annan representant från hemortssjukhuset skriftligt. Vi önskar att 
patienten vänder sig direkt till oss om någon oförutsedd komplikation skulle uppstå efter 
utskrivningen, vilket förstås ni också är välkomna att göra. Vi nås året runt på 018-611 38 58. 
 
Vi kommer att kalla till ett uppföljande återbesök 6 veckor efter operation och då ge förslag 
på vidare kontroller. 
 
Akademiska sjukhusets externa hemsida, www.akademiska.se innehåller information för 
remittenter och annan sjukvårdpersonal samt för patienter och anhöriga. 
Sektionen för esofagus- och ventrikelkirurgi i stort: 
http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Kirurgi/Om-verksamheten1/Sektionen-for-esofagus-
ventrikelkirurgi/ 
Multidisciplinärkonferens (tider, remissvägar mm): 
http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Kirurgi/For-dig-som-ar-
remittent/Videokonferens/Esofagus--Ventrikel/ 
Information för patienter och anhöriga (råd, sjukresor, vårdprogram mm): 
http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Kirurgi/For-dig-som-ar-patient/ 

 
Med vänliga hälsning, 
Claes Juhlin 
Verksamhetschef, VO Kirurgi 
Akademiska sjukhuset, Uppsala  
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1. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2014. 
http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/matstrupe-och-
magsack/kvalitetsregister/. 
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