Kirurgisk behandling av lokalt
avancerad pankreas- och
periampullär cancer
Ansökan om nationellt centrum/nationell
vårdenhet inom Cancervården

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
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.
Efter rekommendation av RCC i samverkan tas sedan beslut om nationell vårdenhet av
regioner/landsting.

1. Beskrivning av verksamhet/er som ansökan omfattar.
Här preciseras vilka typer av medicinska 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 åtgärden kurativt syftande kirurgi vid lokalt avancerad pankreas- och periampullär
cancer (LAPC), definierat enligt sakkunniggruppens utlåtande1, se figur nedan.

Här följer en översiktlig beskrivning hur åtgärden relaterar till patientens övriga process: Processen
för patienter som är aktuella för kurativt syftande kirurgi vid LAPC består först av ett diagnostik- och
utredningsskede vilket sker inom hemmaregionen, vanligtvis på regionens universitetssjukhus.
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Patienten anmäls sedan till den nationella multidisciplinära terapikonferensen - MDK (vilken idag
administreras av Karolinska) som utmynnar i ett beslut om behandlingsrekommendation till
patienten. Blir det aktuellt med kirurgi remitteras patienten efter information och samtycke, till den
nationella enheten. Komplett preoperativ utredning och optimering inför anestesi och operation
sker enligt vårdprogram i första hand i hemmaregionen men kan till delar ske vid Karolinska
Universitetssjukhuset efter överenskommelse. Behandlingen för dessa patienter individanpassas och
vanligen föregås det omfattande kirurgiska ingreppet av gallvägsavlastning, cellgiftsbehandling
ibland kombinerat med strålterapi (neoadjuvant kemo- alt. kemoradioterapi). Detta sker vanligtvis
inom hemmaregionen men kan efter överenskommelse ske vid den nationella enheten .
Det perioperativa förloppet vid den nationella enheten:
Patienten träffar operatör och skrivs in via en Specialistinskrivningsmottagning - SPIMO (se nedan).
Där kommuniceras bl.a. mer detaljerad information om ingreppet, eftervården och patienten
tillfrågas också om deltagande i relevanta forskningsstudier. Omedelbart efter det kirurgiska
ingreppet vårdas patienten vid den nationella enheten och därefter följer eftervård vid den klinik
som hemmaregionen önskar. Stockholmspatienter eftervårdas på rehabiliteringsklinik alternativt
skrivs ut till hemmet. Patienten kommer sedan på ett planerat polikliniskt återbesök (alternativt via
videolänk om resvägen är lång) för kontroll av symtom och eventuell komplikation samt genomgång
och information om slutlig patologisk anatomisk diagnos (PAD) av tumören. Denna sker i samråd
med patienten ansvariga läkare i hemmaregionen. Registrering sker i det nationella kvalitetsregistret
för pankreas- och periampullär cancer. Uppföljning och eventuell adjuvant behandling sker i
hemmaregionen enligt gällande vårdprogram, vanligen under tre till fem år. Under hela
vårdprocessen på den nationella enheten har patienten en kontaktsjuksköterska samt koordinator
för att kvalitetssäkra och övervaka processen och skapa trygghet. Tät kommunikation med
remitterande enhet sker fortlöpande i enlighet med Karolinskamodellen.
Komplikationer under vårdtiden på Karolinska Universitetssjukhuset handläggs initialt av Karolinska i
nära dialog med inremitterande kollegor. Eventuella senkomplikationer som uppstår efter att
patienten skrivits ut till hemmaregionen handläggs i första hand där och gärna i dialog med
Karolinska.

2. Nuvarande vårdvolym samt planerad utökad volym.
Här preciseras vårdvolymen under de senaste tre åren samt upptagningsområde och remissvägar för
aktuell verksamhet samt hur denna har utvecklats. Här anges även den tilltänkta planeringen som
utgör underlag för framtida verksamhet som nationell vårdenhet.
Volymen omfattar antalet multidiciplinära konferenser (MDK) samt antalet pankreasingrepp.
Karolinska Universitetssjukhuset har sedan 2005 det regionala ansvaret för all kurativt syftande
kirurgi av pankreas och periampullär cancer, inklusive LAPC, samt genom samverkansavtal med
Sörmlands och Västmanlands läns landsting gällande dessa åtgärder. Antalet MDK och
operationsvolymer har ökat med cirka 15 respektive 10 % årligen under de senaste tio åren (se
figur).

2

Karolinska Universitetssjukhuset utför flest antal fall av kurativt syftande operationer för pankreasoch periampullär cancer i Sverige.
Ifrån sakkunniggruppens utlåtande framgår att totalt endast 17 patienter med LAPC i Sverige (data
från nationella kvalitetsregistret) genomgått resektion under perioden 2014-Q2 2015 (se tabell 1).
Hälften av dessa resektioner, 8 st har utförts på Karolinska Huddinge. Av tabellen framgår att
andelen patienter med LAPC som genomgår kurativt syftande resektionsbehandling är högst i
Stockholm-Gotlandsregionen dvs Karolinska Huddinge (12%). Från vårt egna pankreasregister ser vi
att under perioden 2008-2013 har 3-4 LAPC-patienter årligen genomgått kurativt syftande kirurgi.
Karolinska har därmed den idag största erfarenheten av kurativt syftande kirurgi för LAPC i Sverige
och fungerar redan idag som ett nationellt referenscenter för denna patientkategori.
Tabell 1. LAPC i Sverige, ur sakkunniggruppens utlåtande
.

Perioden 2014-Q2 2015
Antal lokaliserade tumörer
Antal LAPC
Kurativt syftande beh av LAPC
Resekerade LAPC

Sthlm-G Upp-Öre Sydöst
240
95
99
65
26
24
23
3
7
8
0
1

Syd
113
43
17
3

Väst
166
41
9
4

Norr
57
17
2
0

Riket
771
216
61
17

Från sakkunniggruppens utlåtande står det klart att andelen patienter med gränsresekabel LAPC som
erbjuds kurativt syftande behandling är för låg och ojämlikt fördelad i landet. Potentiellt räknar
gruppen med att ungefär det dubbla antalet patienter med LAPC årligen bör kunna erbjudas
kirurgisk behandling med genomförd nivåstrukturering vilket således skulle innebära 30-40
resektioner totalt i riket per år. Utöver dessa tillkommer ett fåtal patienter med LAPC som behöver
artärresektion. Sammanfattningsvis skulle detta innebära en dubblering av dagens volymer av LAPC
om Karolinska blir utsett till nationellt center.
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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 nationell vårdenhet.
Fysiska resurser: lokaltillgång för mottagning, vårdplatser, patienthotell, operationskapacitet,
teknisk utrustning, bild- och funktionsdiagnostik, patologi, utrustning för multidisciplinär konferens
mm.
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.
Den nuvarande situationen avseende struktur och resurser vid Karolinska Universitetssjukhuset
innefattar en stor öppenvårdsavdelning med åtta mottagningsrum inom övre abdominell
gastrocancer, sju kontaktsjuksköterskor varav tre är subspecialiserade inom området pankreas- och
periampullär cancer. Nuvarande mottagningsverksamhet består av motsvarande 2,0 hela dagars
läkarmottagning per vecka inriktat på de aktuella patientgrupperna. Vidare finns en särskild
specialistinskrivningsmottagning (SPIMO) med bemanning av specialiserade dietister,
fysioterapeuter, anestesiläkare och sjuksköterskor.
Det finns fyra vårdavdelningar med inriktning på övre abdominell kirurgi omfattande 46 vårdplatser,
varav åtta vårdplatser har intermediärvårdskapacitet med särskilt högkvalificerad kompetens,
utrustning och bemanning. Hela vårdkedjan för övre abdominell kirurgi, där kurativt syftande kirurgi
för LAPC ingår som en del, har fn tillgång till 14 heldags-operationslag under en standardvecka
respektive 8 /v under sommarveckorna.
Ett sjukhusövergripande förbättringsprojekt har lett till signifikant förkortade väntetider till
operation, som sedan drygt ett år tillbaka är mycket korta – två till tre veckor. Den perioperativa
delen av vårdprocessen bedrivs på ÖAK sedan ca ett år tillbaka enligt det erkända konceptet
Enhanced Recovery Program (ERP), som resulterat i en signifikant förkortad vårdtid, reducerad
komplikationsfrekvens och en dramatisk värdeökning för patienten i form av ökad delaktighet och
kostnadseffektivitet. ERP för pankreas startas from maj 2016. Det finns etablerade rutiner för tidig
eftervård vid hemsjukhuset. I vårdkedjan finns god tillgång till modern teknisk utrustning i form av
videolänksystem för att bedriva välfungerande multidisciplinära konferenser på distans med
högspecialiserad bedömning och demonstration av radiologiskt och endoskopiskt bildmaterial. Det
finns god tillgång till diagnostisk radiologi och patologibemanning samt utrustning av högsta kvalitet.
Idag finns det vid Karolinska Universitetssjukhuset fem specialister i pankreaskirurgi med lång klinisk
och vetenskaplig erfarenhet inom området. Inom detta team har två pankreaskirurger speciellt
ansvar för patienter med LAPC. Utöver dessa pankreaskirurger så har Karolinska en av Nordens mest
avancerade enheter för endoluminal kirurgi med specialintresse för patienter med komplicerad
pankreassjukdom. Såväl diagnostiska, sk ”Spy-glass-teknik” – pankreato- och pankreacystoskopi med
eller utan konfokal laser-endomikroskopi, som terapeutiska tekniker exempelvis intraluminal
ablation med radiofrekvensbehandling eller alkoholinstillation utvecklas kontinuerligt. I vårt nya
ERCP-lab kan patienten under samma sövning direkt avlastas med PTC ifall ERCP metoden ej är
möjlig. Alternativ till PTC är i vissa fall EUS. Angioverksamheten är vidare etablerad och helt
avgörande för att bedriva säker vård av pankreasopererade ffa avseende postoperativa
kärlkomplikationer.
Det finns inom vårdkedjan inom övre abdominell kirurgi tillgång till ett stort antal erfarna kirurger
(14 överläkare/bitr.överläkare och sex specialistläkare), samt en biträdande universitets4

sjuksköterska med inriktning ERP. Vidare finns två fysioterapeuter och två dietister med
subspecialisering mot aktuell patientgrupp. Jourtid finns alltid tillgång till specialist i kirurgi fysiskt
närvarande vid Karolinska Universitetssjukhuset. Till det finns bakjourskompetent kirurg med
subspecialisering inom övre abdominell kirurgi dygnet runt hela året. Under helgen förstärks detta
med ytterligare en specialist inom övre abdominell kirurgi.
Det finns god tillgång på rum för anhöriga vid närliggande patienthotell. En påtagligt utökad
patientdelaktighet i vården är idag en avgörande angelägenhet. Genom ett klinikövergripande
initiativ att införa personcentrerat arbetssätt i vården samt genom att implementera ERP har
verksamheten ett särskilt stort fokus på att förbättra patientdelaktigheten.
Som framgår av sakkunniggruppens utlåtande beräknas operationsvolymen av LAPC öka med det
dubbla i Sverige. Eftersom Karolinska gör ca hälften av all LAPC-kirurgi i landet skulle uppdraget som
ett nationellt center (av 2) för LAPC innebära en dubblerad operationsvolym av LAPC dvs ca 10 -talet
ingrepp per år vilket i vår totala verksamhet rör sig om ca 5 %. När det gäller nationell MDK
administreras denna idag av Karolinska och ett framtida uppdrag innebär därför ingen utökad
belastning på nuvarande organisation. Sammanfattningsvis beräknas en framtida verksamhet som
nationellt centrum för LAPC resultera i en relativt sett blygsam ökning av remisser, MDK och
kirurgiska ingrepp . Med hänsyn till Karolinska Universitetssjukhusets kapacitet och alltmera tydliga
inriktning mot högspecialiserade vårduppdrag samt implementeringen av ERP-program och
därigenom reducerade slutenvårdstider, beräknas inget kapacitetstak föreligga inom ramen för de
aktuella nationella operationsvolymerna. Inom ramen för utvecklingen av Nya Karolinska har
Karolinska Universitetssjukhuset påbörjat en nybyggnation i Huddinge av en helt ny operations- och
radiologisk avdelning (CHOPIN) omfattande ett stort antal nya hybridsalar, interventionssalar och
operationssalar med högsta tänkbara tekniska nivå. Denna utbyggnad beräknas vara driftsatt 2019.

4. Nuvarande process samt planerade förändringar vid ett utökat uppdrag.
Här preciseras nuvarande vårdprocess samt planerade förändringar inför en framtida verksamhet
som nationell vårdenhet. Översiktlig beskrivning av hela 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:


Remitteringsrutiner



Samverkan med remitterande enheter där det bla ska framgå vem som har ansvar för
uppföljning



Samverkan med övriga nationella vårdenheter



Kontaktsjuksköterskans roll



Aktiva överlämningar



Arbetsfördelning mellan remitterande verksamheter och nationell vårdenhet



Multidisciplinär konferensverksamhet inkl. anmälningsrutiner till MDK



Kommunikation med remittenter



Patient/närståendeinformation inkl. webbaserad information



Individuell vårdplan
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Rutiner för handläggning av komplikationer, såväl tidiga (under vårdtiden) som sena (efter
avslutad vårdepisod)



Rutiner för arbete med patientsäkerhet



Rutiner vid återfall



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.

Övergripande beskrivning av vårdprocessen samt planerade förändringar inför en framtida
verksamhet som nationellt centrum
Vårdprocessen för LAPC på Karolinska följer de direktiv som ställts upp dels i det nyligen
introducerade standardiserade vårdförloppet, dels utifrån de krav som ställs på ett natonellt
centrum i sakkunniggruppen utlåtande . Avseende patienter med LAPC i vår egen region så
kontaktas patienten per telefon av kontaktsjuksköterska så fort en remiss inkommit med välgrundad
misstanke om eller bekräftad cancer. Planering av eventuella undersökningar samt
mottagningsbesök och MDK sker i samråd mellan patient och koordinator för standardiserade
vårdförlopp. I normalfallet är basutredningen redan genomförd vid remitterande sjukhus inom
regionen och remissbedömande kirurgspecialist (en av de fem ovan nämnda pankreaskirurgerna)
bedömer om utredningen i något avseende behöver kompletteras. När utredningen är komplett
sätts patienten upp på den nationella MDKn utan fördröjning. Alla patienter med LAPC diskuteras på
den nationella MDKn där det nationella centret ansvarar för att sekundärgranska utförd radiologi
och för att administrera den telemedicinska konferensen. Vid MDK kommer man fram till en
behandlingsrekommendation som kommuniceras till patienten vid ett mottagningsbesök för
information om konferensbedömningen samt diskussion om behandlingsalternativ. Vid detta besök
fattas ett gemensamt behandlingsbeslut av patient och kirurgspecialist.
På Karolinska träffar patienten samtidig kontaktsjuksköterska och vid behov dietist och i samråd
upprättas den individuella vårdplanen. Vid detta tillfälle görs också en bedömning av
behandlingstålighet/operabilitet samt nutritionsstatus. Åtgärder vidtas direkt för ett eventuellt
nedsatt nutritionsläge. I de fall behandlingen har kurativ intention planeras för de flesta patienter
med LAPC initialt kemo-/kemoradiobehandling. Innan denna åtgärd kan genomföras måste
patienten vara gallvägsavlastad vilket i allmänhet redan har genomförts vid hemregionen. Efter
gallvägsavlastning samt avslutad neoadjuvant behandling diskuteras patienten på ny nationell MDK
innan den kurativt syftande kirurgin genomförs inom ca 4 veckor. I de fall patienten kommer från en
annan region remitteras patienten till det nationella centret efter denna andra MDK i det fall kurativt
syftande kirurgi blir aktuellt.
Resektion av pankreastumörer genomförs inom ramen för ERP där patienten tillsammans med
vårdpersonal följer ett strukturerat protokoll med en rad evidensbaserade åtgärder som alla syftar
till att öka patientdelaktighet, minska komplikationer och förkorta återhämtningen efter kirurgi.
Under vårdtillfället hålls tät kontakt med remittenten i form av telefonsamtal för avrapportering
minst en gång per vecka samt vid viktiga händelser i enlighet med Karolinskamodellen.
Rehabiliteringsvård sker i allmänhet i hemregionen. Det första återbesöket efter kirurgi sker normalt
på Karolinska Universitetssjukhuset och uppföljningen sker därefter i regel i hemregionen. Om
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patienten vill fortsätta uppföljningen på Karolinska Universitetssjukhuset och detta stöttas från
hemlandstinget så erbjuder vi detta. Uppföljande återbesök kan också ske på öppenvårdsmottagning
i remitterande landsting via videolänk till mottagningen på Karolinska. Detta arbetssätt är redan
praxis gällande patienter från Gotland.
Om Karolinska Universitetssjukhuset blir nationellt centrum planeras flera åtgärder för att optimera
processen och ytterligare förbättra kommunikation mellan Karolinska, patient, anhöriga och
hemlandsting. Den individuella vårdplanen ska vidareutvecklas så att patienten direkt vid första
kontakt kan få alla tider för eventuella kompletterande undersökningar, MDK och efterföljande
läkarbesök. Som ett led i detta arbete planeras för fasta obokade tider på röntgen och
endoskopienhet. Ytterligare en MDK på annan veckodag förkortar ledtider liksom en till två dagars
utökad operationsresurs i veckan.
Detaljerad beskrivning av den del av vårdprocessen som omfattas av det nationella uppdraget
med särskild uppmärksamhet på:
Remitteringsrutiner: Remisser inom Stockholms läns landsting och Gotland skickas elektroniskt inom
Take Care-systemet. Remittenter utanför Stockholm/Gotland skickar i regel pappersremisser
alternativt remisser med fax. Remissen bedöms alltid samma kontorsdag som de inkommer av
kirurgspecialist och patienten kontaktas i samband med remissbedömningen av
kontaktsjuksköterska för att bekräfta ankomst och för att informera om fortsatt vård.
Remissmottagningsbekräftelse skickas till remittent.
Samverkan med remitterande enheter: Remitterande enheter får kopia av
remissbedömningsanteckning samt löpande kopior av mottagningsanteckningar,
operationsberättelse, epikris m.fl. väsentliga journalanteckningar. Remitterande enheter ska i fallet
med LAPC uppmuntras att delta i den nationella MDKn via videolänk (det är fn nuvarande rutin för
hemlandstingen). I samband med operationsvårdtillfället kontaktas remitterande enheterna per
telefon första dagen efter operation och därefter var tredje dag och vid utskrivning samt vid andra
viktiga händelser av ansvariga kirurger för rapport om situationen. Tät kontakt med remittenten
hålls också under uppföljningstiden och gemensamma videolänkade mottagningsbesök uppmuntras.
Samverkan med övriga nationella centra: Redan idag finns en nationell MDK som hålls en gång per
vecka och är administrerad av Karolinska Universitetssjukhuset. Här ska all LAPC och andra särskilt
komplexa pankreasfall diskuteras. Dessa konferenser ska fortsätta och ytterligare utvecklas, i
enlighet med sakkunniggruppens utlåtande. Vidare samverkar alla nationella centra på möten i
nationella vårdprogramgrupper och ingår styrgruppen för det nationella kvalitetsregistret samt ingår
i Svenska studiegruppen för pankreascancer (SSPAC). Karolinskas pankreaskirurger deltar aktivt och
innehar flera ledande positioner i olika internationella organisationer såsom European Pancreatic
Club (EPC), International Association of Pancreatology (IAP), United European Gastroenterology
(UEG), Scandinavian Association for Digestive Endoscopy (SADE), etc.
Kontaktsjuksköterskans roll: Kontaktsjuksköterskan har en nyckelroll i vårdprocessen och etablerar
samma dag som remissankomst kontakt med patienten. Kontaktsjuksköterskan skall ta tillvara
patientens intressen i vårdprocessen samt stötta och ge råd i både medicinska och mer allmänna
frågor som uppkommer under utrednings-, behandlings- och uppföljningstid. Löpande fångas viktiga
symtom eller problem upp och frågor besvaras eller förmedlas till ansvarig läkare, dietist eller
kurator. Kontaktsjuksköterska skall dagtid alltid vara tillgänglig för patient och anhöriga. Kvällar,
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nätter och helger kan anhöriga ringa till ansvarig sjuksköterska på vårdavdelning för att lämna
meddelande till kontaktsjuksköterska som kan ringa tillbaka nästa vardag.
Koordinatorns roll vid standardiserade vårdförlopp: Koordinatorn för standardiserade vårdförlopp
är ansvarig för logistik och planering i vårdprocessen. Koordinatorn skall utan dröjsmål kontakta
patienten med tider för undersökningar, mottagningsbesök, behandlingar m.m. Koordinatorn skall
vara omedelbart tillgänglig för patient och anhöriga under kontorstid. Vidare ska koordinatorn föra
statistik och bevaka ledtider.
Aktiva överlämningar: Aktiva överlämningar praktiseras mellan alla delar i vårdkedjan. Överlämning
sker dels från kontaktsjuksköterska till kontaktsjuksköterska, men också läkare till läkare, oftast via
direktkontakt med telefon eller videolänk i kombination med skriftlig dokumentation i journalen.
Arbetsfördelning mellan remitterande verksamheter och nationellt centrum: Den remitterande
verksamheten kommer att ha huvudansvar för patienten under diagnostik- och utredningsskedet
fram till MDK och därefter i de fall gallvägsavlastning och kemo/kemoradioterapi görs i
hemregionen, samt för den långsiktiga uppföljningen postoperativt, om inget annat
överenskommits. Remitterande verksamhet genomför basutredning av patienten enligt
standardiserat vårdförlopp. Den nationella centrat bedömer remisser, sekundärgranskar radiologin
och administrerar och deltar i den nationella MDK där beslut om behandlingsrekommendation
fattas. Beslut om behandling sker i samråd med patient och kirurgspecialist i regionen och/el på
Karolinska i samband med mottagningsbesök eller via videolänk. I anslutning till beslutet anordnar
Karolinska specialistinskrivningsmottagning. I samband med inläggning för operation tar Karolinska
över vårdansvaret under vårdtillfället. Karolinska ansvarar för löpande kontakt med anhöriga och
remittent under vårdtillfället, inklusive överrapportering i samband med utskrivning. Karolinska
ansvarar för att ordna ett återbesök cirka fyra veckor efter operation på Karolinska eller via
videolänk. Efter utskrivning från Karolinska tar remittenten över vårdansvaret och ansvarar för
eftervård och uppföljning, frånsett första återbesöket, om inget annat överenskommits med
hemlandstinget.
Multidisciplinär konferensverksamhet inkl. anmälningsrutiner till MDK: Anmälan till all MDK görs
av Karolinskas koordinator för standardiserade vårdförlopp efter att remiss inkommit till Karolinska
Universitetssjukhuset och utredningen bedöms som adekvat för konferensdiskussion.
Kommunikation med remittenter: Kommunikation med remittenter sker kontinuerligt, oftast via
regelbundna direkta telefonsamtal men även löpande utskick av journalkopior. Dessutom sker
samverkan i samband med videolänkade multidisciplinära konferenser.
Patient/närståendeinformation inkl. webbaserad information: Patienten informeras noggrant både
skriftligen och muntligen av kontaktsjuksköterska, kirurgspecialist och dietist. Särskilt
informationsblad finns för patienten angående processen i samband med operation, s.k. enhanced
recovery-program. Information finns också på enhetens internetsida. Det finns god tillgång på rum
för anhöriga vid närliggande patienthotell
Individuell vårdplan/Min vårdplan: Individuell vårdplan skapas tillsammans med patienten vid
patientens första besök på enheten.
Rutiner för handläggning av komplikationer, såväl tidiga (under vårdtiden) som sena (efter
avslutad vårdepisod): Komplikationer under vårdtillfället handläggs på Karolinska
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Universitetssjukhuset. Komplikationer som inträffar efter återvändande till remittentsjukhus eller till
hemmet sker i samverkan mellan remittenten och Karolinska. Enhetens inställning är dock att alla
patienter alltid är välkomna att omedelbart komma tillbaka till Karolinska Universitetssjukhuset för
inneliggande vård av komplikationer. Beslut fattas i samråd med remittent.
Rutiner för arbete med patientsäkerhet: Det bedrivs ett mycket aktivt patientsäkerhetsarbete vid
Karolinska Universitetssjukhuset. Vid Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset finns ett
särskilt multidisciplinärt och multiprofessionellt patientsäkerhetsråd som aktivt arbetar med
patientsäkerhetsfrågor. Tröskeln för att genomföra analys av händelser är låg och systematiska
förbättringar är grundpelaren i patientsäkerhetsarbetet.
Rutiner vid återfall: Återfall kommer i de flesta fall att upptäckas av de remitterande enheterna
under uppföljningsperioden. Om patient eller remittent så önskar kan behandling av recidiv
diskuteras vid nationell MDK och naturligtvis ske vid Karolinska Universitetssjukhuset
Registrering i kvalitetsregister omfattande rutiner och ansvar för registrering under hela processen
(d.v.s. samtliga blanketter): Pankreasregisterformulär A (diagnos och stadieindelning) fylls i i
samband med MDK , vanligtvis av den vårdenhet som ställt diagnosen och gjort den primära
utredningen, d.v.s. i de flesta fall remittenten. Formulär B (patientdata), C (operation) och D
(komplikationer) och E (PAD) ifylls av den opererande enheten. F (uppföljning) och G (onkologin) fylls
i hemregionen vid respektive klinik (kirurgi resp. onkologi)
Externt riktad utbildningsaktivitet, t.ex. till remittenter, patientorganisationer m.m.: Karolinska
Universitetssjukhuset deltar i de nationella grupperingar avseende utbildning (ex kirurgveckans
symposier) och forskning (SSPAC) och erbjuder sedan ett år tillbaka sk fellowship i pankreaskirurgi
för medarbetare från landets övriga universitetskliniker. Pankreaskirurg deltar kontinuerligt i
informations- och utbildningsaktiviteter inom patientorganisationen PALEMA.

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 nationell vårdenhet.


Rutiner för resultatredovisning, källor.



Täckningsgrad i kvalitetsregister.



Utveckling av tillgänglighet och ledtider.



Medicinska kvalitetsmått med relevans för aktuell verksamhet.
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 nationella vårdprogram och riktlinjer.



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.
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Publicerade vetenskapliga arbeten under de senaste tre åren inom aktuellt sjukdomsområde.

Karolinska universitetssjukhuset har i enlighet med 3S utredningen sedan 2005 varit ensamutförare
av pankreaskirurgi i Stockholms läns landsting samt Gotland. Alltsedan dessa har vi också opererat
samtliga patienter från Sörmland och periodvis också patienter från Västmanland samt de senaste
åren även fall ifrån Örebro. Antalet pankreasresektioner per år har under perioden ökat nära trefalt,
från knappa 80/år till nuvarande över 200/år där venresektion görs hos 20-25 % av resektionerna. Av
dessa 200 resektionsfall utgör LAPC 2-3%.
Det finns flera tekniska och onkologiska skäl till att den kirurgiska behandlingen av LAPC bör
centraliseras till Karolinska:
Centralisering av avancerad pankreaskirurgi innebär att pankreatektomi med kärlresektion kan
utföras på ett säkert sätt vid högspecialicerade centra. Kirurgi är idag den enda typ av behandling
som är ”botande” vid pankreascancer och venresektion i samband med pankreatektomi får idag
anses vara standardbehandling för patienter med pankreascancer med begränsad inblandning av
SMV/portven. Artärresektion är idag inte att anse som standardbehandling vid kirurgi för
pankreascancer, men kan ingå i behandling av selekterade fall i samband med ny och effektivare
neo-adjuvant behandling, exempelvis med FOLFIRINOX (1, 2). Med förbättrad multimodal
behandling för cancer i bukspottskörteln, exempelvis immunterapi (3), uppstår ett ökat behov av
omfattande resektion av de större blodkärl som omger bukspottskörteln. Skapandet av nationella
centra för behandling av LAPC kommer att förbättra den kirurgiska kompetensen och
behandlingsresultaten genom ett breddat spektrum av multimodal behandling.
Vid pankreatektomi med kärlresektion är också särskild kompetens inom transplantationskirurgi av
stort värde, detta då resektion av SMV, SMA, samt leverartär kräver kännedom av de kirurgiska
tekniker som används vid organtransplantation i bukhålan. Två av våra pankreaskirurger har sådan
erfarenhet. Vidare, även om den stora majoriteten av vaskulära resektioner kan göras utan
användning av ett mellanliggande kärlgraft, kan det i vissa fall vara nödvändigt att använda ett för
ändamålet avsett och preparerat s.k. cadavergraft dvs. iliacavener och artärer från avlidna donatorer
(4, 5).
1.
Bockhorn M, Uzunoglu FG, Adham M, Imrie C, Milicevic M, Sandberg AA, et al.
Borderline resectable pancreatic cancer: a consensus statement by the International Study Group of
Pancreatic Surgery (ISGPS). Surgery. 2014;155(6):977-88.
2.
Mollberg N, Rahbari NN, Koch M, Hartwig W, Hoeger Y, Buchler MW, et al. Arterial
resection during pancreatectomy for pancreatic cancer: a systematic review and meta-analysis.
Annals of surgery. 2011;254(6):882-93.
3.
Meng Q, Liu Z, Rangelova E, Poiret T, Ambati A, Rane L, et al. Expansion of Tumorreactive T Cells From Patients With Pancreatic Cancer. Journal of immunotherapy (Hagerstown, Md :
1997). 2016;39(2):81-9.
4.
Boggi U, Del Chiaro M, Croce C, Vistoli F, Signori S, Moretto C, et al. Prognostic
implications of tumor invasion or adhesion to peripancreatic vessels in resected pancreatic cancer.
Surgery. 2009;146(5):869-81.
5.
Del Chiaro M, Segersvard R, Rangelova E, Coppola A, Scandavini CM, Ansorge C, et al.
Cattell-Braasch Maneuver Combined with Artery-First Approach for Superior Mesenteric-Portal Vein
Resection During Pancreatectomy. Journal of gastrointestinal surgery : official journal of the Society
for Surgery of the Alimentary Tract. 2015;19(12):2264-8.
Komplexiteten vid LAPC med omfattande kärlresektion kräver kritisk volym som möjliggör utbildning
av nya kirurger och skapande av multidisciplinära team där man då optimerar det perioperativa
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omhändertagandet och lär sig att hantera potentiella komplikationer. Ett specifikt problem som kan
härröras till kärlrekonstruktioner och blir tydlig vid operationer med LAPC är tromboemboliska dito.
Andra LAPC komplikationer men som torde utgöra ett mindre problem är postoperativ blödning
samt pankreasläckage med fistelbildning.
Rutiner för resultatredovisning, källor: Resultat redovisas i Nationella registret för pankreas och
periampullär cancer samt vid lokala morbiditet- och mortalitetsmöten tre gånger/termin.
Resultaten redovisas också vid regionala, nationella och internationella möten samt i vetenskapliga
publikationer (se publikationslista).
Täckningsgrad i nationellt kvalitetsregister 2015: 93 %.
Utveckling av tillgänglighet och ledtider: Från senaste kvalitetsregisterårsrapporten (diagnosår
2014) har Karolinska kortast väntetid från remiss till behandlingsbeslut (se figur nedan) och var den
enhet som låg närmast (> 75% av pat) det nationella vårdprogrammets målnivå på 14 dagar.

Andelen patienter som diskuterades på MDK är > 90 % och vår region är den enda som uppfyller
vårdprogrammets målnivå. Däremot har tidigare brist på operationsresurser givit upphov till något
längre väntetider från beslut till operation jfr riket. Dessa har dock har reducerats de senaste året
och väntetiden idag är mellan 3-4 veckor.
Medicinska kvalitetsmått med relevans för aktuell verksamhet: Relevanta mått är
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

Andel patienter där terapibeslut tagits vid MDT
Andel patienter med LAPC som erhåller kurativt syftande behandling
Andel patienter med LAPC som genomgår resektion
Gradering av allvarlighetsgrad av komplikation enligt Clavien-Dindo
a. Andel med signifikant (Clavien-Dindo ≥ 3b) kirurgisk komplikation
b. Andel med signifikant (Clavien-Dindo ≥ 2) allmän komplikation
Postoperativ vårdtid (median/medel)
Oplanerad intensivvård
90-dagars mortalitet
Sjukdomsfri överlevnad (DFS)
Överlevnad (OS)

Uppnått behandlingsresultat enligt Sakkunniggruppens utlåtande, årsrapport nationellt
kvalitetsregister eller lokal data.
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För patientgruppen med LAPC finns idag endast de data som redovisas i Sakkunniggruppens
utlåtande (se punkt 1). I övrigt redovisas data från årsrapporten samt från vårt lokala register I
jämförelse med resultat från andra högvolymcentra utanför Sverige, står sig Karolinska
Universitetssjukhusets resultat väl.
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

Andel patienter där terapibeslut tagits vid MDT: 95 %
Andel patienter med LAPC som erhåller kurativt syftande behandling: 23/65 (35%)
Andel patienter med LAPC som genomgår resektion: 8/65 (12 %)
Gradering av allvarlighetsgrad av komplikation enligt Clavien-Dindo
a. Andel med svår (Clavien-Dindo ≥ 3b) postoperativ komplikation: 14 %
b. Andel med moderat (Clavien-Dindo 2-3a) postoperativ komplikation: 26 %
Postoperativ vårdtid (median): 13 dagar
Oplanerad postoperativ intensivvård: 5 %
90-dagars mortalitet: < 5 %
Sjukdomsfri överlevnad (DFS): ej registrerat
Överlevnad (OS): se nedan

Figuren visar överlevnad efter resektion för pankreascancer, åren 2013-14 (Data: Nationella
pankreasregistret).

Behandlingskomplikationer efter kirurgi enligt Clavien-Dindos gradering och oplanerad IVA-vård
Var god se ovan.
Utveckling av patientrapporterade mått, PROM och PREM: PROM och PREM håller på att införas i
det nationella pankreasregistret och kommer att registreras så snart detta är på plats.
Följsamhet till vårdprogram och guidelines: Karolinska har aktivt bedragit att ta fram det idag
gällande nationella vårdprogramet där 8 st medarbetare är medförfattare.
Deltagande i nationella och internationella vetenskapliga studier
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Ett omfattande forsknings- och utvecklingsprogram pågår omfattande allt från tidig diagnostik och
staging (radiologi, pankreatoskopi), hantering av kirurgiska komplikationer till adjuvant kemoterapi
och immunterapi/stamcellstransplantion. Enheten för pankreaskirurgi vid Karolinska deltar aktivt i
nationella och internationella forskningssamarbeten. Exempelvis leds ”European expert group on
cystic tumor of the pankreas” från Karolinska och denna har initierat multicenterstudier exempelvis
Pacyfic (Europeisk). Vidare leder vi o/el deltar vi aktivt i ett flertal RCT som ex pankreasskarvstudien
(nationell), patch vid distal pankreatektomi (nationell), dränagestudie (nationell), ESPAC 4 -adjuvant
kemoterapi (europeisk), ASPRO – RCT (europeisk), suturmaterial vid pankreasanastomos – RCT
(internationell) och svår kanylering vid ERCP (nordisk). Karolinska är också initiativtagare till en
nationell prospektiv studie gällande LAPC.
Utöver dessa pågår experimentell laboratorieforskning på djurmodeller och cellkultur samt planeras
en klinisk studie (fas 1) med immunterapi mot pankreascancer startas under 2016.

Antal patienter behandlade inom ramen för kliniska studier: I princip alla patienterna behandlade
med kurativ intention tillfrågas om deltagande i någon form av klinisk studie.
Publicerade vetenskapliga arbeten under de fem senaste åren inom aktuellt sjukdomsområde
1. Del Chiaro M, Schulick RD. Main-duct Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm. High Cancer Risk
in Duct Diameter of 5 to 9 mm. Ann Surg. 2016 Mar 31. [Epub ahead of print] PubMed PMID:
27043742.
2. Insulander J, Sanjeevi S, M. Haghighi, T. Ivanics, A. Analatos, L. Lundell M. Del Chiaro, Å. AndrénSandberg and C. Ansorge. Prognostic implications of surgical bypass in pancreatic
adenocarcinoma deemed unresectable at laparotomy. Br J Surg. Accepted

3. Sanjeevi S, Ivanics T, Dsouza,M, Ghazi S, Del Chiaro M, Isaksson B, Andrén-Sandberg Å, Blomberg
J, Ansorge C. An Emergent Case of Pancreatic Cancer; Adenosquamous Carcinoma with
Sarcomatoid Change. JOP. J Pancreas (Online) 2016 Jan 08; 17(1):93-97.
4. Norberg Å, Rooyackers O, Segersvärd R, Wernerman J. Leakage of Albumin in Major Abdominal
Surgery. Crit Care. 2016 Apr 26;20(1):113
5. Haas SL, Arnelo U, Löhr J-M, Iglesias-Garcia J. Endoscopic ultrasound (EUS) of cystic tumors of
the pancreas. In: del Chiaro M, Haas SL, Iglesias-Garcia J (eds), Cystic tumors of the pancreas:
Diagnosis and treatment, Springer 2016
6. Haas SL, Löhr JM (2016): Molecular biology of cystic tumors of the pancreas. In: Cystic tumors of
the pancreas – diagnosis and treatment. Del Chiaro M, Hass SL, Schulick R (Eds.). Springer
Science+Business Media, New York, NY. in press
7. Del Chiaro M, Rangelova E, Maeurer M. The Ethical Dilemma of Compensating Living Kidney
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27008584.
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6. Genomförd riskanalys
Riskanalysen ska belysa konsekvenser för verksamheten (inklusive näraliggande verksamheter?) såväl
vid ett nationellt uppdrag som vid ett uteblivet sådant uppdrag.
Ett uppdrag som nationellt center vid Karolinska Universitetssjukhuset skulle ge Sverige möjlighet att
på sikt få ett internationellt ledande centrum på allra högsta internationella nivå inom hela fältet.
Operationsvolymerna skulle nå högre tröskelvärden med förutsättningar för ännu bättre resultat på
kort och lång sikt. Verksamheten skulle fullfölja och kunna initiera nya kliniska prövningar för att
skapa ny kunskap om dessa sjukdomars orsak samt bästa utredning och behandling. Den förväntade
volymökningen är relativt de stora volymerna av begränsad omfattning och bedöms inte påverka
ledtider nämnvärt.
Vid ett uteblivet nationellt uppdrag vid Karolinska Universitetssjukhuset skulle ett antal patienter
kunna drabbas negativt. Sedan länge upparbetade och välfungerande vårdkedjor inom regionen
bryts för dessa patienter. Kirurgisk expertis skulle gå förlorad med försämrad akut och elektiv service
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för regionen inom övre abdominell kirurgi. Ett väl uppbyggt internationellt kliniskt och
forskningsnätverk inom pankreascancer skulle också påverkas negativt. Förlorade värden enligt ovan
skulle ta många år att bygga upp igen.

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.

Svar:
När ska klinik kontakta er, d.v.s. beskriv aktuell patient: Karolinska Universitetssjukhuset bör
kontaktas (dvs anmälas till nationell konferens) när en patient som vid regionklinik bedöms tåla stor
kirurgi och som efter utredning i enlighet med standardiserat vårdförlopp (SVF) har en lokalt
avancerad tumör definierad enligt sakkunniggruppens utlåtande och utan fjärrmetastaser.
Hur kliniker i Sverige ska kontakta er; remiss, telefon: Elektronisk remiss i Take Care-systemet
alternativt brev eller fax. Vi uppmuntrar dock alltid även direktkontakt per telefon för att säkerställa
att kommunikationen fungerar. Kontorstid och helger kommer man att kunna nå specialiserad övre
abdominell kirurg på mobiltelefon nr 073-9661307 eller dagtid kan man nå kontaktsjuksköterska
eller koordinator (tel nr 08-585 824 63).
Kontaktsjuksköterska utses hur och när, individuell vårdplan: Så fort remissen inkommit utses
kontaktsjuksköterska som då kontaktar patienten. Individuella vårdplanen fastställs gemensamt vid
första besöket.
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Vad som skall vara gjort i utredningsväg före anmälan till rond: Innan MDK bör utredning enligt SVF
vara klart vilket vanligen innebär en 3-fas kontrastförstärkt datortomografi (alt MR) samt att dessa
bilder är länkade till det nationellt centra för sekundärgranskning.
Inom vilken tid efter nationell rond kan patienten påbörja behandling: De flesta patienter med
LAPC erhåller i förekommande fall gallvägsavlastning, biopsi av tumören och påbörjande av i
neoadjuvant kemoterapi vilket sker i hemmaregionen och enligt SVF bör start ske inom 36 dagar.
Efter genomgången behandling re-evalueras patientens tumörsituation, efter förnyad DT, vid den
nationella MDKn där en behandlingsrekommendation om överföring till nationellt centra för resektiv
kirurgi fattas. Samtidigt görs också bedömning om lämplig tidpunkt för operation med hänsyn till
genomgången neoadjuvant behandling, dock vanligen ca 4 veckor efter MDK.
Vad som händer när patienten tas in för behandling: Patienten får noggrann information av
kontaktsjuksköterska, dietist, fysioterapeut och pankreaskirurg. Vi månar om god kontinuitet inte
bara avseende kontaktsjuksköterskan, utan också vad gäller läkare, som så långt möjligt är samma
person vid nybesök, operation och uppföljning. Inför behandling får patienten noggrann skriftlig och
muntlig information om enhanced recovery-programmet och behovet av eftervård bedöms.
Boendemöjlighet för medföljande, närstående: Det finns ett patienthotell precis vid sjukhuset. Det
finns också anhörigrum för övernattning på intensivvårds-, intermediär- och kirurgvårdavdelningen i
de fall patienten är svårt sjuk och närstående behöver vara omedelbart tillgänglig.
Rutiner vid utskrivning, återremiss? telefonkontakt? kontakt med kontaktsjuksköterska på
hemmaplan? Vid utskrivning återremitteras patienten till hemmaregionen. Direktkontakt för
överlämning tas dels av läkare till läkare men också kontaktsjuksköterska till kontaktsjuksköterska.
Skriftlig medicinsk och omvårdnadsepikris, aktuell läkemedelslista och utskrivningsmeddelande till
patienten medföljer vid utskrivningen.
Ansvar och rutiner för komplikationer: Komplikationer som inträffar under inneliggande vård på
Karolinska Universitetssjukhuset hanteras på Karolinska, om görligt helst i samråd med
hemlandstinget. Komplikationer som inträffar efter förflyttning till remitterande sjukhus eller till
hemmet hanteras i samarbete med remitterande sjukhus. Grundprincipen är att patienten alltid är
välkommen för komplikationshantering på Karolinska Universitetssjukhuset. Remitterande sjukhus
kan nå Gastrocentrum, Karolinska dygnet runt.
Uppföljning, hur och var: Första återbesöket sker i regel på Karolinska Universitetssjukhuset men i
samråd med hemmaregionen. Möjlighet finns också som nämnts ovan till gemensamt återbesök från
remittentsjukhuset till Karolinska via videolänk. Angående fortsatt uppföljning är grundprincipen att
det sker på det inremitterande sjukhuset men om patient eller remittent så önskar kan detta ske på
Karolinska.
Ert ansvar året runt: Karolinska Universitetssjukhuset tar ansvar för patientgruppen dygnet runt alla
dagar om året. Det finns en telefon som innehas av specialistkompetent övre abdominell kirurg
kontorstid samt hela helger, 073-966 13 07 alternativt och vid övrig tid kirurgspecialist på +46-8585 869 40.
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Kirurgisk behandling av perihilära
gallvägstumörer
Ansökan om nationellt centrum/nationell
vårdenhet inom Cancervården

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
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.
Efter rekommendation av RCC i samverkan tas sedan beslut om nationell vårdenhet av
regioner/landsting.

1. Beskrivning av verksamhet/er som ansökan omfattar.
Här preciseras vilka typer av medicinska 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 åtgärden kurativt syftande kirurgi vid perihilära gallvägstumörer. Här följer en
översiktlig beskrivning hur åtgärden relaterar till patientens övriga process:
Processen för patienter som är aktuella för kurativt syftande kirurgi vid perihilära gallvägstumörer
består först av ett diagnostik- och utredningsskede som vid en multidisciplinär terapikonferens
(MDK) utmynnar i ett beslut om behandlingsrekommendation till patienten. Behandlingen för dessa
patienter individanpassas, men är vanligen ett omfattande kirurgiskt ingrepp föregått av
gallvägsavlastning och portavensembolisering samt i vissa fall cellgiftsbehandling. Ytterligare
utredning och optimering inför anestesi och operation kan komma att behövas. Det perioperativa
förloppet beskrivs nedan.
Efter kirurgin vårdas patienten vid den opererande kliniken och därefter följer eftervård vid annan
kirurgisk klinik, rehabiliteringsklinik, alternativt hemgång. Patienten kommer sedan på ett planerat
polikliniskt återbesök (via videolänk för många utomlänspatienter) för kontroll av symtom och
eventuell komplikation samt genomgång och information om slutlig patologisk anatomisk diagnos
(PAD) av tumören. Uppföljning sker enligt gällande vårdprogram i vanligen mellan tre till fem år med
regelbundna intervall. Under hela vårdprocessen har patienten kontakt med kontaktsjuksköterska
samt koordinator för att, kvalitetssäkra och övervaka processen och skapa trygghet. Tät kontakt hålls
med remitterande enhet, fortlöpande och vid avvikande vårdförlopp.
Komplett preoperativ utredning enligt vårdprogram sker i första hand vid hemlandstinget men kan
till delar ske vid Karolinska Universitetssjukhuset efter överenskommelse. Eventuell onkologisk
förbehandling utförs i hemlandstinget. Eftervård efter kurativt syftande kirurgi sker i hemlandstinget
om så önskas. Kommunikation med hemlandstinget sker regelbundet enligt överenskommelse i
enlighet med Karolinskamodellen.
Komplikationer under vårdtiden på Karolinska Universitetssjukhuset handläggs initialt av Karolinska i
nära dialog med hemlandstinget. Eventuella sena komplikationer som uppstår efter att patienten
skrivits ut till hemlandstinget handläggs i första hand i hemlandstinget men kan hanteras av
Karolinska om önskemål finns.
Ett mindre antal patienter med perihilära gallvägstumörer utreds och behandlas vid Karolinska
Universitetssjukhuset med levertransplantation enligt det s k Mayo-protokollet vilket innebär
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omfattande onkologisk förbehandling, staging-laparoskopi/-tomi och levertransplantation. Särskilt
patienter med primär scleroserande cholangit (PSC) kan bli aktuella för denna strategi. Vid
Karolinska Universitetssjukhuset finns en stor patientkohort med denna sjukdom och ett omfattande
vetenskapligt program (se nedan). Karolinska har rikssjukvårdsuppdrag för levertransplantationer.

2. Nuvarande vårdvolym samt planerad utökad volym.
Här preciseras vårdvolymen under de senaste tre åren samt upptagningsområde och remissvägar för
aktuell verksamhet samt hur denna har utvecklats. Här anges även den tilltänkta planeringen som
utgör underlag för framtida verksamhet som nationell vårdenhet.
Volymen omfattar dels antalet remisser som hanteras, antalet MDK samt antalet kirurgiska
resektioner. Karolinska Universitetssjukhuset har sedan 2005 det regionala ansvaret för kurativt
syftande kirurgi vid perihilära gallvägstumörer samt sedan år 2004 samverkansavtal med Sörmlands
och Gotlands läns landsting gällande dessa åtgärder. Vårdvolymerna har ökat med cirka 10 % varje år
under de senaste tio åren. Under 2015 tog Karolinska emot över 1600 remisser gällande lever- och
gallvägstumörer och 1546 patientfall med dessa tumörer presenterades vid regional, eller nationell
MDK.
Karolinska Universitetssjukhuset utför flest antal fall av kurativt syftande operationer för lever- och
gallvägstumörer i Sverige1:




2013 – 260 st
2014 – 289 st
2015 – 305 st

Dessa volymer motsvarar ca 30% av Sveriges totala volym av leverkirurgi.
Under perioden 2009-2014 genomgick 71 patienter kurativt syftande kirurgi för perihilära
gallvägstumörer i Sverige, varav 27 opererades vid Karolinska enligt SweLiv (tabell 28). Av tabellen
framgår även avsevärda regionala skillnader i andelen patienter som blir föremål för kurativt
syftande resektionsbehandling för perihilär gallvägscancer, där Stockholmsregionen har en ca
dubbelt så hög resektionsfrekvens jämfört med Sverige i övrigt. Det bör dock nämnas att siffrorna
från SweLiv inte ger en komplett bild. I vår egen databas över kirurgiskt behandlade patienter med
perihilära gallvägstumörer mellan 2010 och 2015 ingår 70 patienter som genomgått resektion, att
jämföra med de 27 som omfattas av SweLiv 2009-2014.2

1

Se Årsrapporter från Nationellt kvalitetsregister för lever- och gallvägscancer, SweLiv.
Skillnaden beror sannolikt till stor del på att många patienter kodats med andra diagnoser (t.ex. C22.1 och C23.9 i stället
för C24.0), vilket gör att SweLiv-siffrorna blir för låga. Dessutom redovisas resultaten i SweLiv utifrån patienternas
bostadsort, vilket kan leda till missvisande resultat när olika sjukhus ska jämföras. Exv. redovisas patienter boende i
Sörmland och Örebro som opererade i Uppsala, trots att de opererats på Karolinska.
2

2

Tabell 28 ur SweLivs årsrapport visar antal och andel patienter i Sverige 2009-2014 med diagnosen perihilär gallvägscancer
(C24.0) som opererats med resektion, transplantation eller annan åtgärd.

För denna vårdkedja finns en välbemannad och välfungerande verksamhet för mottagning,
operation och kirurgisk vård. Remissförfarande sker inom Stockholms läns landsting och Gotland
huvudsakligen digitalt via journalsystemet Take Care och med övriga instanser via brev eller fax.
Enkel och lättillgänglig telefonkontakt finns också med kontaktsjuksköterskor, koordinator,
vårdplanerare och kirurgisk specialist enligt väl etablerade rutiner och telefonnummer.
Den tilltänkta planeringen för framtida verksamhet som nationellt centrum beräknas resultera i ett
något ökat antal remisser och MDK och viss ökad årlig operationsvolym av den aktuella åtgärden.
Med hänsyn till Karolinska Universitetssjukhusets kapacitet och alltmera tydliga inriktning mot
högspecialiserade vårduppdrag beräknas inget kapacitetstak föreligga inom ramen för de aktuella
nationella operationsvolymerna.

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 nationell vårdenhet.
Fysiska resurser: lokaltillgång för mottagning, vårdplatser, patienthotell, operationskapacitet,
teknisk utrustning, bild- och funktionsdiagnostik, patologi, utrustning för multidisciplinär konferens
mm.
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.
Den nuvarande situationen avseende struktur och resurser vid Karolinska Universitetssjukhuset
innefattar en stor öppenvårdsavdelning med åtta mottagningsrum inom övre abdominell
gastrocancer, sju kontaktsjuksköterskor varav två subspecialiserade inom lever- och gallvägscancer.
Nuvarande mottagningsverksamhet består av motsvarande 2,0 hela dagars läkarmottagning per
vecka inriktat på de aktuella patientgrupperna. Vidare finns en särskild
specialistinskrivningsmottagning (SPIMO) med bemanning av specialiserade dietister,
fysioterapeuter, anestesiläkare och sjuksköterskor.
Det finns fyra vårdavdelningar med inriktning på övre abdominell kirurgi omfattande 46 vårdplatser,
varav åtta vårdplatser har intermediärvårdskapacitet med särskilt högkvalificerad kompetens,
utrustning och bemanning. Hela vårdkedjan för övre abdominell kirurgi, där kurativt syftande kirurgi
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för perihilära gallvägstumörer ingår som en del, har tillgång till totalt 14 heldags operationslag under
en standardvecka och åtta under sommarveckor.
Ett sjukhusövergripande förbättringsprojekt har lett till signifikant förkortade väntetider till
operation, som sedan drygt ett år tillbaka är mycket korta – två till tre veckor. Den perioperativa
delen av vårdprocessen bedrivs sedan ca ett år enligt det erkända konceptet Enhanced Recovery
Program (ERP), som resulterat i en signifikant förkortad vårdtid, reducerad komplikationsfrekvens
och en dramatisk värdeökning för patienten i form av ökad delaktighet och kostnadseffektivitet. Det
finns etablerade rutiner för tidig eftervård vid annat sjukhus. I vårdkedjan finns god tillgång till
modern teknisk utrustning i form av videolänksystem för att bedriva välfungerande multidisciplinära
konferenser på distans med högspecialiserad bedömning och demonstration av radiologiskt och
endoskopiskt bildmaterial. Det finns god tillgång till diagnostisk radiologi och patologibemanning
samt utrustning av högsta kvalitet.
Idag finns det vid Karolinska Universitetssjukhuset sex specialister i leverkirurgi med lång klinisk och
vetenskaplig erfarenhet inom området. Inom detta team har två leverkirurger speciellt ansvar för
patienter med perihilära gallvägstumörer. Utöver dessa leverkirurger deltar aktivt fem specialister i
levertransplantationskirurgi i den leverkirurgiska verksamheten. Två leverkirurger är alltid
levertransplantationsjour och samarbetet har varit och är befruktande och utvecklande för båda
specialiteterna, kanske särskilt vad avser avancerade kirurgiska behandlingsmetoder, vilket många
gånger involverar patienter med perihilära gallvägstumörer. Utöver dessa leverkirurger så har
Karolinska en av Nordens mest avancerade enheter för endoluminal kirurgi med specialintresse för
patienter med komplicerad gallvägssjukdom. Såväl diagnostiska (t ex sk ”Spy-glass-teknik”) som
terapeutiska tekniker (t ex intraluminal ablation) utvecklas kontinuerligt.
Det finns inom vårdkedjan inom övre abdominell kirurgi tillgång till ett stort antal erfarna kirurger
(14 överläkare/bitr.överläkare och sex specialistläkare), samt en biträdande universitetssjuksköterska med inriktning ERP. Vidare finns två fysioterapeuter och två dietister med
subspecialisering mot den aktuella patientgruppen. Jourtid finns alltid tillgång till specialist i kirurgi
fysiskt närvarande vid Karolinska Universitetssjukhuset. Till det finns bakjourskompetent kirurg med
subspecialisering inom övre abdominell kirurgi dygnet runt hela året. Under helgen förstärks detta
med ytterligare en specialist inom övre abdominell kirurgi. Det finns dessutom alltid möjlighet
24/7/365 att nå en av de sex högspecialiserade kirurgerna inom leverkirurgi.
Det finns god tillgång på rum för anhöriga vid närliggande patienthotell. En påtagligt utökad
patientdelaktighet i vården är idag en avgörande angelägenhet. Genom ett klinikövergripande
initiativ att införa personcentrerat arbetssätt i vården samt genom att implementera ERP har
verksamheten ett särskilt stort fokus på att förbättra patientdelaktigheten.
Vid framtida verksamhet som nationellt centrum kommer Karolinska Universitetssjukhuset bereda
möjlighet för omhändertagande för den beräknade nya vårdvolymen, var god se punkt 2. Inom
ramen för utvecklingen av NKS och K Huddinge kommer kapaciteten för verksamheten att utvidgas.
Karolinska Universitetssjukhuset har påbörjat en byggnation i Huddinge av en helt ny operationsoch radiologisk avdelning omfattande ett stort antal nya hybridsalar, interventionssalar och
operationssalar med högsta tänkbara tekniska nivå. Denna utbyggnad beräknas vara klar år 2019.
Vidare kan verksamheten utökas inom befintlig resurs, genom den pågående implementeringen av
ERP-program och därigenom reducerade slutenvårdstider.
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4. Nuvarande process samt planerade förändringar vid ett utökat uppdrag.
Här preciseras nuvarande vårdprocess samt planerade förändringar inför en framtida verksamhet
som nationell vårdenhet. Översiktlig beskrivning av hela 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:


Remitteringsrutiner



Samverkan med remitterande enheter där det bla ska framgå vem som har ansvar för
uppföljning



Samverkan med övriga nationella vårdenheter



Kontaktsjuksköterskans roll



Aktiva överlämningar



Arbetsfördelning mellan remitterande verksamheter och nationell vårdenhet



Multidisciplinär konferensverksamhet inkl. anmälningsrutiner till MDK



Kommunikation med remittenter



Patient/närståendeinformation inkl. webbaserad information



Individuell vårdplan



Rutiner för handläggning av komplikationer, såväl tidiga (under vårdtiden) som sena (efter
avslutad vårdepisod)



Rutiner för arbete med patientsäkerhet



Rutiner vid återfall



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.

Övergripande beskrivning av vårdprocessen samt planerade förändringar inför en framtida
verksamhet som nationellt centrum
Vårdprocessen för perihilära gallvägstumörer vid Karolinska Universitetssjukhuset följer de direktiv
som ställts upp i det nyligen introducerade standardiserade vårdförloppet. Så fort en remiss
inkommit med välgrundad misstanke om eller bekräftad cancer kontaktas patienten per telefon av
kontaktsjuksköterska. Planering av undersökningar samt mottagningsbesök och MDK sker i samråd
mellan patient och koordinator för standardiserade vårdförlopp. I normalfallet är basutredningen
(block A) redan genomförd vid remitterande sjukhus. Remissbedömande kirurgspecialist (en av de
sex ovan nämnda leverkirurgerna) bedömer om utredningen i något avseende behöver
kompletteras. När utredningen är komplett sätts patienten upp för MDK utan fördröjning (8 dagar i
median för primära maligniteter, vilket är kortast i riket enligt SweLiv).
Efter MDK får patienten skyndsamt ett mottagningsbesök för information om
konferensbedömningen samt diskussion om behandlingsalternativ. Vid detta besök fattas ett
gemensamt behandlingsbeslut av patient och kirurgspecialist. Patienten träffar samtidigt
kontaktsjuksköterska och vid behov dietist och i samråd upprättas den individuella vårdplanen. Vid
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detta tillfälle görs också en bedömning av behandlingstålighet/operabilitet samt nutritionsstatus.
Åtgärder vidtas direkt för ett eventuellt nedsatt nutritionsläge. I de fall behandlingen har kurativ
intention planeras antingen kirurgi direkt inom två veckor från behandlingsbeslutet, alternativt,
vilket är fallet för de flesta patienter, inleder patienten behandlingen med portavensembolisering för
att minska risken för postoperativ leversvikt. Innan denna åtgärd kan genomföras så måste
patienten vara gallvägsavlastad vilket i allmänhet redan har genomförts vid hemlandstinget.
Portavensembolisering görs i allmänhet inom hemregionen, men kan om så skulle bedömas enklare
för patienten göras på Karolinska. Flertalet patienter kommer att tillfrågas om deltagande i en
nordisk multicenterstudie och de som väljer att inkluderas i studien randomiseras till neoadjuvant
kemoterapi eller ingen förbehandling.
Efter gallvägsavlasning, portavensembolisering med utvärdering av storlekstillväxt efter tre veckor
samt avslutad eventuell neoadjuvant behandling utförs den kurativt syftande kirurgin, efter ca 4-6
veckor. Resektion av lever- och gallvägstumörer genomförs numera enligt ERP där patienten
tillsammans med vårdpersonal följer ett strukturerat protokoll med en rad evidensbaserade åtgärder
som alla syftar till att öka patientdelaktighet, minska komplikationer och förkorta återhämtningen
efter kirurgi.
Under vårdtillfället hålls tät kontakt med remitterande landsting i form av telefonsamtal för
avrapportering minst en gång per vecka samt vid viktiga händelser i enlighet med
Karolinskamodellen. Rehabiliteringsvård sker i allmänhet i remitterande landsting. Det första
återbesöket efter kirurgi sker normalt på Karolinska Universitetssjukhuset och uppföljningen sker
därefter i regel vid hemlandstinget. Om patienten däremot vill fortsätta uppföljningen på Karolinska
Universitetssjukhuset och detta stöttas från hemlandstinget så erbjuder vi detta. Uppföljande
återbesök kan också ske på öppenvårdsmottagning i remitterande landsting videolänkat till
mottagningen på Karolinska. Detta arbetssätt är redan praxis gällande patienter från Gotland.
Om Karolinska Universitetssjukhuset blir nationellt centrum planeras flera åtgärder för att optimera
processen och skapa god kommunikation mellan Karolinska och patient, anhöriga och hemlandsting.
Den individuella vårdplanen ska vidareutvecklas så att patienten direkt vid första kontakt kan få alla
tider för eventuella kompletterande undersökningar, MDK och efterföljande läkarbesök. Därför
planeras möjlighet för fasta obokade tider på röntgen och endoskopienhet. Ytterligare en MDK på
annan veckodag förkortar ledtider liksom en till två dagars utökad operationsresurs i veckan.
Detaljerad beskrivning av den del av vårdprocessen som omfattas av det nationella uppdraget
med särskild uppmärksamhet på:
Remitteringsrutiner: Remisser inom Stockholms läns landsting och Gotland skickas elektroniskt inom
Take Care-systemet. Remittenter utanför Stockholm/Gotland skickar i regel pappersremisser
alternativt remisser med fax. Remissen bedöms alltid samma kontorsdag som de inkommer av
kirurgspecialist och patienten kontaktas i samband med remissbedömningen av
kontaktsjuksköterska för att bekräfta ankomst och för att informera om fortsatt vård.
Remissmottagningsbekräftelse skickas till remittent.
Samverkan med remitterande enheter: Remitterande enheter får kopia av
remissbedömningsanteckning samt löpande kopior av mottagningsanteckningar,
operationsberättelse, epikris m.fl. väsentliga journalanteckningar. Remitterande enheter
uppmuntras att vara med på MDK via videolänk (det är nuvarande rutin för hemlandstingen). I
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samband med operationsvårdtillfället kontaktas remitterande enheterna per telefon första dagen
efter operation och därefter var tredje dag och vid utskrivning samt vid andra viktiga händelser av
ansvariga kirurger för rapport om situationen. Tät kontakt med remittenten hålls också under
uppföljningstiden och gemensamma videolänkade mottagningsbesök uppmuntras.
Samverkan med övriga nationella centra: Redan idag finns en nationell MDK som hålls en gång per
vecka och är administrerad av Karolinska Universitetssjukhuset. Här dras särskilt komplexa fall där
mer erfarenhet än den som finns på de regionala MDK är av värde. Dessa konferenser bör fortsätta
och utvecklas ytterligare även efter bildandet av formella nationella centra. Vidare samverkar
nationella centra på möten i nationella vårdprogramgrupper, styrgrupp för nationella
kvalitetsregistret, nationella nätverksgruppen för leverkirurgi samt vid Skandinaviska vetenskapliga
möten inom ramen för SHPBA (Scandinavian chapter of International Hepato-Pancreatico-biliary
Association). Karolinska Universitetssjukhuset har också sedan mer än 10 år årligen anordnat
Stockholm Liver Week (http://www.leverveckan.se/sv/) med associerade kurser inom leverkirurgi
och vetenskapliga symposier inom lever- och gallvägscancer.
Kontaktsjuksköterskans roll: Kontaktsjuksköterskan har en nyckelroll i vårdprocessen och etablerar
samma dag som remissankomst kontakt med patienten. Kontaktsjuksköterskan skall ta tillvara
patientens intressen i vårdprocessen samt stötta och ge råd i både medicinska och mer allmänna
frågor som uppkommer under utrednings-, behandlings- och uppföljningstid. Löpande fångas viktiga
symtom eller problem upp och frågor besvaras eller förmedlas till ansvarig läkare, dietist eller
kurator. Kontaktsjuksköterska skall dagtid alltid vara tillgänglig för patient och anhöriga. Kvällar,
nätter och helger kan anhöriga ringa till ansvarig sjuksköterska på vårdavdelning för att lämna
meddelande till kontaktsjuksköterska som kan ringa tillbaka nästa vardag.
Koordinatorns roll vid standardiserade vårdförlopp: Koordinatorn för standardiserade vårdförlopp
är ansvarig för logistik och planering i vårdprocessen. Koordinatorn skall utan dröjsmål kontakta
patienten med tider för undersökningar, mottagningsbesök, behandlingar m.m. Koordinatorn skall
vara omedelbart tillgänglig för patient och anhöriga under kontorstid. Vidare ska koordinatorn föra
statistik och bevaka ledtider.
Aktiva överlämningar: Aktiva överlämningar praktiseras mellan alla delar i vårdkedjan. Överlämning
sker dels från kontaktsjuksköterska till kontaktsjuksköterska, men också läkare till läkare, oftast via
direktkontakt med telefon eller videolänk i kombination med skriftlig dokumentation i journalen.
Arbetsfördelning mellan remitterande verksamheter och nationellt centrum: Den remitterande
verksamheten kommer att ha huvudansvar för patienten under diagnostik- och utredningsskedet
fram till MDK och därefter i de fall gallvägsavlastning och portavensembolisering görs i hemregionen,
samt för den långsiktiga uppföljningen postoperativt, om inget annat överenskommits.
Remitterande verksamhet genomför basutredning av patienten enligt standardiserat vårdförlopp.
Karolinska Universitetssjukhuset bedömer remiss och genomför MDK där beslut om
behandlingsrekommendation fattas. Beslut om behandling sker i samråd med patient och
kirurgspecialist på Karolinska i samband med mottagningsbesök eller via videolänk. I anslutning till
beslutet anordnar Karolinska specialistinskrivningsmottagning. I samband med inläggning för
operation tar Karolinska över vårdansvaret under vårdtillfället. Karolinska ansvarar för löpande
kontakt med anhöriga och remittent under vårdtillfället, inklusive överrapportering i samband med
utskrivning. Karolinska ansvarar för att ordna ett återbesök cirka fyra veckor efter operation på
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Karolinska eller via videolänk. Efter utskrivning från Karolinska tar remittenten över vårdansvaret
och ansvarar för eftervård och uppföljning, frånsett första återbesöket, om inget annat
överenskommits med hemlandstinget.
Multidisciplinär konferensverksamhet inkl. anmälningsrutiner till MDK: Anmälan till MDK görs av
Karolinskas koordinator för standardiserade vårdförlopp efter att remiss inkommit till Karolinska
Universitetssjukhuset och utredningen bedöms som adekvat för konferensdiskussion.
Kommunikation med remittenter: Kommunikation med remittenter sker kontinuerligt, oftast via
regelbundna direkta telefonsamtal men även löpande utskick av journalkopior. Dessutom sker
samverkan i samband med videolänkade multidisciplinära konferenser.
Patient/närståendeinformation inkl. webbaserad information: Patienten informeras noggrant både
skriftligen och muntligen av kontaktsjuksköterska, kirurgspecialist och dietist. Särskilt
informationsblad finns för patienten angående processen i samband med operation, s.k. enhanced
recovery-program. Information finns också på enhetens internetsida.
Individuell vårdplan/Min vårdplan: Individuell vårdplan skapas tillsammans med patienten vid
patientens första besök på enheten.
Rutiner för handläggning av komplikationer, såväl tidiga (under vårdtiden) som sena (efter
avslutad vårdepisod): Komplikationer under vårdtillfället handläggs på Karolinska
Universitetssjukhuset. Komplikationer som inträffar efter återvändande till remittentsjukhus eller till
hemmet sker i samverkan mellan remittenten och Karolinska. Enhetens inställning är dock att alla
patienter alltid är välkomna att omedelbart komma tillbaka till Karolinska Universitetssjukhuset för
inneliggande vård av komplikationer. Beslut fattas i samråd med remittent.
Rutiner för arbete med patientsäkerhet: Det bedrivs ett mycket aktivt patientsäkerhetsarbete vid
Karolinska Universitetssjukhuset. Vid Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset finns ett
särskilt multidisciplinärt och multiprofessionellt patientsäkerhetsråd som aktivt arbetar med
patientsäkerhetsfrågor. Tröskeln för att genomföra formella händelseanalyser är låg och
systematiska förbättringar är grundpelaren i patientsäkerhetsarbetet.
Rutiner vid återfall: Återfall kommer i de flesta fall att upptäckas av de remitterande enheterna
under uppföljningen. Om patient eller remittent så önskar kan behandling vid recidiv naturligtvis ske
vid Karolinska Universitetssjukhuset men omfattas inte av den aktuella åtgärden.
Registrering i kvalitetsregister omfattande rutiner och ansvar för registrering under hela processen
(d.v.s. samtliga blanketter): SweLiv-blankett 1 (diagnos och stadieindelning) fylls i av den vårdenhet
som ställt diagnosen och gjort den primära utredningen, d.v.s. i de flesta fall remittenten. SweLivblankett 2A och 3 d.v.s. de som avser kirurgisk behandling respektive uppföljning efter kirurgi, fylls i
av Karolinska Universitetssjukhuset. SweLiv-formulär 4 för analys av långtidsöverlevnad fylls i av
Karolinska Universitetssjukhuset.
Externt riktad utbildningsaktivitet, t.ex. till remittenter, patientorganisationer m.m.: Karolinska
Universitetssjukhuset har sedan många år en tradition att anordna kurser och utbildningar i
behandling av lever- och gallvägscancer, med exempelvis palliativa åtgärder som kan bli aktuellt vid
remitterande enheter. Inom ramen för den årliga kongressen Stockholm Liver Week ordnas kurser
8

och vetenskapliga symposier inom området Lever- och gallvägstumörer. Leverkirurg deltar
kontinuerligt i informations- och utbildningsaktiviteter inom patientorganisationen PALEMA.

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 nationell vårdenhet.


Rutiner för resultatredovisning, källor.



Täckningsgrad i kvalitetsregister.



Utveckling av tillgänglighet och ledtider.



Medicinska kvalitetsmått med relevans för aktuell verksamhet.
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 nationella vårdprogram och riktlinjer.



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 tre åren inom aktuellt sjukdomsområde.

Karolinska Universitetssjukhuset har sedan 2005 varit ensamutförare av lever- och gallvägskirurgi i
Stockholms läns landsting samt Gotland. Under denna tid har vi också opererat samtliga patienter
från Sörmland och periodvis också från Västmanland och de senaste åren från Örebro. Antalet
resektioner per år har under perioden gått från ca 20/år till nuvarande drygt 300/år. Ett av de största
problemen för patienter med perihilära gallvägstumörer är den höga risken för leversvikt efter
kurativt syftande resektion. Detta beror dels på det i regel mycket omfattande ingreppet, men också
på nedsatt leverfunktion till följd av långvarig gallvägsavstängning innan patienten kom till utredning
och behandling.
Ett omfattande forsknings- och utvecklingsprogram med tre doktorandprojekt startades för ca fem
år sedan för att lära oss att förstå hur vi på olika sätt kan minimera risken för leversvikt efter
leverresektion samt hur vi kan behandla denna. Sedan vårdprocessen dessutom börjat tillämpa ett
strukturerat Enhanced Recovery Program (maj 2015) har vårdtider och komplikationsfrekvenser
minskat ytterligare, var god se nedan.
Rutiner för resultatredovisning, källor: Resultat redovisas i Nationella registret för lever- och
gallvägscancer (SweLiv) samt vid lokala morbiditet- och mortalitetsmöten tre gånger/termin.
Resultaten redovisas också vid regionala nätverksmöten terminsvis, vid internationella kongresser,
samt i vetenskapliga publikationer.
Täckningsgrad i kvalitetsregister: 97 %.
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Utveckling av tillgänglighet och ledtider: Det har tidigare funnits viss brist på operationsresurser.
Sedan snart två år tillbaka är den resursbristen borta och väntetiden ligger på mellan två och tre
veckor. Majoriteten av patienterna erhåller preoperativ portavensembolisering varför väntetiderna
till operation i praktiken är försumbara. Beträffande hela gruppen med lever- och gallvägstumörer så
framgår i SweLiv bland annat följande: Andelen patienter som diskuterades på MDK inom 3 veckor
från remissankomst har de senaste åren legat runt 88% vilket är högst i Sverige. Mediantiden från
remissankomst till MDK var 8 dagar. Även andelen patienter som opererats inom fyra veckor från
MDK är högst i Sverige sedan några år.
Medicinska kvalitetsmått med relevans för aktuell verksamhet: Relevanta mått är
1) Andel patienter där terapibeslut tagits vid MDT
2) Andel patienter som resekerades av alla patienter med perihilär gallvägscancer
3) Andel radikalt avlägsnad tumör vid operationen (R0)
4) Andel med signifikant kirurgisk komplikation inom 30 dagar efter operation
5) Andel med signifikant allmän komplikation inom 30 dagar efter operation
6) Andel patienter med postoperativ leversvikt enligt Balzan-kriterierna (PHLF)
7) Gradering av allvarlighetsgrad av komplikation enligt Clavien-Dindo
8) Postoperativ vårdtid
9) Oplanerad intensivvård
10) 30-dagars mortalitet
11) 90-dagars mortalitet
12) Sjukdomsfri överlevnad (DFS)
13) Överlevnad (OS)
Uppnått behandlingsresultat (gäller 2013-2014 om inte annat anges, se SweLivs Årsrapport, samt
Karolinskas kohort av patienter opererade för perihilär gallvägscancer 2010-2015)
För patientgruppen med perihilär gallvägscancer saknas idag nationella jämförelsedata pga
sjukdomens relativa sällsynthet. I jämförelse med resultat från andra högvolymcentra utanför
Sverige, står sig Karolinska Universitetssjukhusets resultat väl.
1) Andel patienter där terapibeslut tagits vid MDT: 100% för aktuell patientgrupp, 99,2 % för
gruppen lever-gallvägscancer.
2) Andel patienter som resekerades av alla patienter med perihilär gallvägscancer: 24,1 % (högst i
Sverige, 13 % medelvärde för riket)
3) Andel radikalt avlägsnad tumör vid operationen (R0): traditionell klassifikation 65%
4) Andel med signifikant kirurgisk komplikation inom 30 dagar efter operation: 41%
5) Andel med signifikant allmän komplikation inom 30 dagar efter operation: 21%
6) Andel med PHLF enl Balzan: 24%
7) Andel med allvarlighetsgrad av komplikation enligt Clavien-Dindo > 3a: 12%
8) Postoperativ vårdtid: median 13 dagar (medel 21 dagar)
9) Oplanerad intensivvård: 2010-2015: 6% av patienterna
10) 30-dagars mortalitet: 0
11) 90-dagars mortalitet: 12%
12) Sjukdomsfri överlevnad (DFS), ur internt register 2013-2015: med medianuppföljningstid 10 mån
– 61%
13) Överlevnad (OS): Data kan inte hämtas ur SweLiv på regionnivå, eftersom antalet poster är för
få. Internt register 2010-2015: 3-årig 40% och 5-årig 35% (på nationell nivå 40% 3-års- resp 27%
5-årsöverlevnad 2009-2014 enl sweLiv). Se figurer nedan.
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Figuren visar överlevnad efter resektion för perihilär gallvägscancer vid Karolinska
Universitetssjukhuset 2010-2015.

Figuren visar överlevnad efter resektion, transplantation och annan behandling för perihilär
gallvägscancer i Sverige 2009-2014 (SweLiv).
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Behandlingskomplikationer efter kirurgi enligt Clavien-Dindos gradering (1-5) och oplanerad IVAvård Var god se ovan.
Utveckling av patientrapporterade mått, PROM och PREM: PROM håller på att införas i det
nationella registret lever- och gallvägscancer sedan ett år. Inom ramen för ett pilotprojekt får en
grupp patienter PROM-formulär utskickat ett år efter diagnos. Vad gäller PREM så är förhoppningen
att det skall kunna införas i det nationella registret fr.o.m. januari 2017 och patienterna kommer då
att få PREM-frågeformulär utskickat efter genomgången behandling.
Följsamhet till vårdprogram och guidelines: Enheten följer vårdprogram helt. Sex av enhetens
medarbetare är medförfattare till vårdprogrammet. Andelen patienter i den aktuella gruppen
diskuteras i multidisciplinär konferens i närmare 100 % av fallen.
Deltagande i nationella och internationella vetenskapliga studier
Enheten för leverkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset deltar aktivt i nationella och
internationella forskningssamarbeten. Inom ramen för ett nordiskt samarbete pågår en
randomiserad fas-II-studie av neoadjuvant kemoterapi vid perihilära cholangiocarcinom där en av
teamets medarbetare (Bengt Isaksson) är nationell koordinator. Enheten är aktiva i en Nordisk
randomiserad studie av ALPPS (Associationg Liver Partition and Portal vein ligation in Staged
hepatectomy) vs PVO (Portal Vein Oclusion) vid kolorektala levermetastaser. Vi deltar i studier
tillsammans med nationella levernätverket rörande olika aspekter på gallblåsecancer och kolorektala
levermetastaser och driver studier av postoperativ återhämtning tillsammans med leverteamet i
Lund. Portavensembolisering studeras i gemensamt projekt med Lund.
Inom Karolinska Universitetssjukhuset finns fyra linjer för forskning och utveckling inom fältet:
1. Inom leverkirurgiska teamet bedrivs utvecklingsarbete för att förutsäga och minska risken
för leversvikt samt behandla redan uppkommen leversvikt efter operation av perihilära
gallvägstumörer. Leversvikt är den enskilt allvarligaste komplikationen efter operation av
perihilär gallvägscancer och inom ramen för tre doktorandprojekt studeras hur vi effektivast
kan bedöma och öka levervolymen och -funktionen preoperativt samt behandling av denna
speciella typ av leversvikt med leverdialys.
2. I samarbete med patologavdelning utarbetas och utvärderas nya metoder att bedöma
kirurgisk radikalitet vid perihilära gallvägstumörer. Inom projektet utvärderas också nya
histopatologiska prognostiska markörer. Immunhistokemisk kartläggning med ca 25 olika
biomarkörer används för bl.a. prognosticering.
3. Inom hepatologenheten pågår ett sedan många år omfattande forskningsarbete utifrån
patienter med primär skleroserande cholangit där ett av spåren inriktats på risken för
utveckling av perihilära gallvägscancer och hur sådana tumörer kan upptäckas tidigt.
4. Intrahepatiska NK (Natural Killer)-celler kan vara betydelsefulla för uppkomst och eliminering
av gallvägscancer och kanske kan utgöra en framtida behandlingsväg. NK-cellernas roll i
dessa avseenden studeras inom ramen för ett antal pågående translationella projekt.
Antal patienter behandlade inom ramen för kliniska studier: Nära 90% av patienterna behandlade
med kurativ intention ingår i kliniska studier (se ovan) och en mindre del av de palliativa också.
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6. Genomförd riskanalys
Riskanalysen ska belysa konsekvenser för verksamheten (inklusive näraliggande verksamheter?) såväl
vid ett nationellt uppdrag som vid ett uteblivet sådant uppdrag.
Ett uppdrag som nationellt center vid Karolinska Universitetssjukhuset skulle ge Sverige möjlighet att
på sikt få ett internationellt ledande centrum på allra högsta internationella nivå inom hela fältet.
Operationsvolymerna skulle nå högre tröskelvärden med förutsättningar för ännu bättre resultat på
kort och lång sikt. Verksamheten skulle fullfölja och kunna initiera nya kliniska prövningar för att
skapa ny kunskap om dessa sjukdomars orsak samt bästa utredning och behandling. Den förväntade
volymökningen är av begränsad omfattning och bedöms inte påverka ledtider nämnvärt.
Vid ett uteblivet nationellt uppdrag vid Karolinska Universitetssjukhuset skulle ett antal patienter
kunna drabbas negativt. Sedan länge upparbetade och välfungerande vårdkedjor inom regionen
bryts för dessa patienter. Kirurgisk expertis skulle gå förlorad med försämrad akut och elektiv service
för regionen inom övre abdominell kirurgi. Ett väl uppbyggt nordiskt kliniskt och forskningsnätverk
inom lever- och gallvägscancer skulle påverkas negativt. Förlorade värden enligt ovan skulle ta
många år att bygga upp igen.

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.

Svar:
När ska klinik kontakta er, d.v.s. beskriv aktuell patient: Karolinska Universitetssjukhuset bör
kontaktas när det föreligger en patient med potentiellt kurabel perihilär gallvägstumör efter
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utredning med, i enlighet med standardiserat vårdförlopp, undersökningsblock A. I praktiken innebär
detta att patienter med misstänkt hilustumör utan uppenbara tecken på irresektabilitet (t ex
fjärrmetastaser, ascites) och som bedöms kunna tåla stor kirurgi remitteras till Karolinska
Universitetssjukhuset.
Hur kliniker i Sverige ska kontakta er; remiss, telefon: Elektronisk remiss enligt Take Care-systemet
alternativt brev eller fax. Vi uppmuntrar dock alltid direktkontakt per telefon för att säkerställa att
kommunikationen fungerar. Kontorstid och helger kommer man att kunna nå specialiserad övre
abdominell kirurg på mobiltelefon nr 073-9661307 eller dagtid kan man nå kontaktsjuksköterska
eller koordinator (tel nr 08-585 824 63).
Kontaktsjuksköterska utses hur och när, individuell vårdplan: Så fort remissen inkommit utses
kontaktsjuksköterska som då kontaktar patienten. Individuella vårdplanen fastställs gemensamt vid
första besöket.
Vad som skall vara gjort i utredningsväg före anmälan till rond: Innan MDK bör utredningsblock A
enligt SVF vara klart. Detta innebär MR/MRCP (före ev gallavlastning) och adekvat sjukhistoria. Om
patienten inte har tecken till cholangit så kan med fördel gallvägsavlasningen anstå till dess MDK
genomförts.
Inom vilken tid efter nationell rond patienten kan påbörja behandling: De flesta patienter som ska
genomgå den aktuella åtgärden erhåller gallvägsavlastning i hemlandstinget. Om inget ytterligare
utredningsbehov framkommer vid MDK ska behandlingsbeslut tillsammans med patienten fattas
inom 7 dagar och behandling bör ske inom ca två veckor efter MDK. I flertalet fall innebär detta
portavensembolisering följt av resektionskirurgi ca 4 veckor senare när planerad kvarvarande lever
tillvuxit i tillräcklig omfattning.
Vad som händer när patienten tas in för behandling: Patienten får noggrann information av
kontaktsjuksköterska, dietist, fysioterapeut och leverkirurg. Vi månar om god kontinuitet inte bara
avseende kontaktsjuksköterskan, utan också vad gäller läkare, som så långt möjligt är samma person
vid nybesök, operation och uppföljning. Inför behandling får patienten noggrann skriftlig och muntlig
information om enhanced recovery-programmet och behovet av eftervård bedöms.
Boendemöjlighet för medföljande, närstående: Det finns ett patienthotell precis vid sjukhuset. Det
finns också anhörigrum för övernattning på intensivvårds-, intermediär- och kirurgvårdavdelningen i
de fall patienten är svårt sjuk och närstående behöver vara omedelbart tillgänglig.
Rutiner vid utskrivning, återremiss? telefonkontakt? kontakt med kontaktsjuksköterska på
hemmaplan? Vid utskrivning återremitteras patienten till hemlandstinget. Direktkontakt för
överlämning tas dels av läkare till läkare men också kontaktsjuksköterska till kontaktsjuksköterska.
Skriftlig medicinsk och omvårdnadsepikris, aktuell läkemedelslista och utskrivningsmeddelande till
patienten medföljer vid utskrivningen.
Ansvar och rutiner för komplikationer: Komplikationer som inträffar under inneliggande vård på
Karolinska Universitetssjukhuset hanteras på Karolinska, om görligt helst i samråd med
hemlandstinget. Komplikationer som inträffar efter förflyttning till remitterande sjukhus eller till
hemmet hanteras i samarbete med remitterande sjukhus. Grundprincipen är att patienten alltid är
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välkommen för komplikationshantering på Karolinska Universitetssjukhuset. Remitterande sjukhus
kan nå Gastrocentrum, Karolinska dygnet runt.
Uppföljning, hur och var: Första återbesöket efter lever- och gallvägskirurgi sker i regel på Karolinska
Universitetssjukhuset. Angående fortsatt uppföljning är grundprincipen att det sker på det
inremitterande sjukhuset men om patient eller remittent önskar så kan det ske på Karolinska
Universitetssjukhuset. Möjlighet finns också som nämnts ovan till gemensamt återbesök från
remittentsjukhuset till Karolinska via videolänk.
Ert ansvar året runt: Karolinska Universitetssjukhusets Lever-och gallvägskirurgiska enhet har ansvar
dygnet runt alla dagar, året runt. Det finns en telefon som innehas av specialistkompetent övre
abdominell kirurg kontorstid samt hela helger, 073-966 13 07 alternativt och vid övrig tid
kirurgspecialist på +46-8-585 869 40.
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Retroperitoneal
lymfkörtelutrymning vid
testikelcancer
Ansökan om nationellt centrum/nationell
vårdenhet inom Cancervården

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
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.
Efter rekommendation av RCC i samverkan tas sedan beslut om nationell vårdenhet av
regioner/landsting.

1. Beskrivning av verksamhet/er som ansökan omfattar.
Här preciseras vilka typer av medicinska 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 retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer (RPLND). Den absolut
dominerande indikationen för RPLND är borttagande av resttumör efter genomgången
cellgiftsbehandling för spritt testikulärt non-seminom Kirurgisk behandling genomförs om det finns
kvarvarande tumör > 10 mm i diameter. Ingreppet utförs i enstaka fall i diagnostiskt syfte utan
föregående cellgiftsbehandling samt vid primärt extragonadal sjukdom.
Testikelcancerpatienter tas primärt omhand vid urologiska kliniker som genomför orkidektomi. Vid
spridd cancer genomgår sedan patienterna cellgiftsbehandling på onkologisk klinik och remitteras
tillbaka till urolog för RPLND vid behov. Patientfallen diskuteras mellan urolog och onkolog
tillsammans med radiolog innan definitivt beslut om kirurgi tas.
Kirurgin är idag centraliserad inom regionen till Karolinska universitetssjukhuset. Medianvårdtiden är
7 dygn. Vid postoperativa komplikationer efter utskrivning omhändertas patienterna vid
dagvårdsenheten på Karolinska Huddinge. Efter första återbesöket hos urolog sker sedan fortsatta
kontroller på onkologiska kliniken, Karolinska.
Inom SWENOTECA (Sweden Norway Testicular Cancer Group) arbetar man för att utforma en
nationell MDK för alla patienter som kan bli aktuella för kirurgi.

2. Nuvarande vårdvolym samt planerad utökad volym.
Här preciseras vårdvolymen under de senaste tre åren samt upptagningsområde och remissvägar för
aktuell verksamhet samt hur denna har utvecklats. Här anges även den tilltänkta planeringen som
utgör underlag för framtida verksamhet som nationell vårdenhet.
Karolinska har idag regionalt ansvar för RPLND vid testikelcancer. Vi opererar 10-15 patienter varje
år. Antalet inkommande remisser är fler men alla patienter blir inte aktuella för kirurgi. Det samlade
antalet remisser som bedöms ligger kring 25. Majoriteten av remisserna kommer från onkologiska
kliniken på Karolinska men vi opererar varje år även utomlänspatienter.
Totalt uppgår behovet av antal RPLND i Sverige ca 40 st årligen. En jämbördig fördelning av denna
volym på två centra skulle följaktligen innebära en volym om ca 20/år. Volymökningen för Karolinska
motsvarar alltså 5-10 pat/år. Karolinskas allt tydligare inriktning mot högspecialiserad vård i
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kombination med förstärkta resurser för avancerad tumörkirurgi innebär att den aktuella
volymökningen kan hanteras okomplicerat inom vår organisation.

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 nationell vårdenhet.
Fysiska resurser: lokaltillgång för mottagning, vårdplatser, patienthotell, operationskapacitet,
teknisk utrustning, bild- och funktionsdiagnostik, patologi, utrustning för multidisciplinär konferens
mm.
Nuvarande:

Förändringar vid nationellt uppdrag

God tillgång på mottagningsrum (ca 10)

Tillgången tillfredsställande

39 vårdplatser på urologisk slutenvårdsavdelning

God tillgång och uteslutande enkelrum på
NKS

Tillgång till patienthotell i Huddinge

Patienthotell byggs intill NKS

God operationskapacitet utan köställda patienter

Tillgången tillfredsställande

All nödvändig teknisk utrustning finns
i NKS

Tillgången tillfredsställande och förbättrad

Tillgång till nödvändig bild- och funktionsdiagnostik
i NKS

Tillgången tillfredsställande och förbättrad

Välfungerande patologi

Tillgången tillfredsställande

Fungerande utrustning för telemedicinsk MDK
i NKS

Tillgången tillfredsställande och förbättrad

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.
Nuvarande:
Idag finns det två läkare (en överläkare, en biträdande överläkare) som har kompetens som
huvudoperatörer vid RPLND. Båda dessa kirurger har lång erfarenhet (ca 10 år) av ingreppet. Vi
strävar efter att alla patienter ska opereras av huvudoperatörerna tillsammans.
Vidare är vi ett av landets största centra för njurcancerkirurgi vilket innebär att det finns ytterligare
läkare med bred erfarenhet av kirurgi i det retroperitoneala rummet (två överläkare, en biträdande
överläkare och fyra specialistläkare). Två av dessa kollegor är under upplärning för att bli
självständiga RPLND-operatörer.
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Vi har en mycket välfungerande vårdplaneringsenhet med två sjuksköterskor. Särskilt vill vi betona
vikten av det praktiska stöd som erbjuds alla patienter och särskilt de som kommer från andra delar
av landet.
Vi har fem kontaktsjuksköterskor och en universitetssjuksköterska som stöd för våra
cancerpatienter. Jourtid finns tillgång till bakjour i urologi.
Vi har också ett sedan länge väl utvecklat samarbete med kollegor inom övre gastrointestinal-, tarm, thorax- och kärlkirurgi inom Karolinska om kirurgiskt stöd fordras.
Förändringar vid nationellt uppdrag:
Arbete pågår för att utbilda ytterligare operatörer med kompetens för RPLND och annan avancerad
retroperitoneal kirurgi, se ovan. Befintliga vårdplatser bedöms som tillräckliga för uppdraget.
Översyn av behovet av koordinatorfunktionen pågår med utgångspunkt från ett framtida utvidgat
uppdrag. På motsvarande sätt ser vi över uppdraget för kontaktsjuksköterskan. Testikelcancer
kommer gå in i s.k. standardiserat vårdförlopp under 2017 och vi verkar för att
koordinatorfunktionen samordnas. Vid detta ansökningstillfälle är vår ambition att RPLND-patienter
kommer att opereras och vårdas kirurgiskt vid enheten i Solna (NKS).

4. Nuvarande process samt planerade förändringar vid ett utökat uppdrag.
Här preciseras nuvarande vårdprocess samt planerade förändringar inför en framtida verksamhet
som nationell vårdenhet. Översiktlig beskrivning av hela 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:


Remitteringsrutiner



Samverkan med remitterande enheter där det bla ska framgå vem som har ansvar för
uppföljning



Samverkan med övriga nationella vårdenheter



Kontaktsjuksköterskans roll



Aktiva överlämningar



Arbetsfördelning mellan remitterande verksamheter och nationell vårdenhet



Multidisciplinär konferensverksamhet inkl. anmälningsrutiner till MDK



Kommunikation med remittenter



Patient/närståendeinformation inkl. webbaserad information



Individuell vårdplan



Rutiner för handläggning av komplikationer, såväl tidiga (under vårdtiden) som sena (efter
avslutad vårdepisod)



Rutiner för arbete med patientsäkerhet



Rutiner vid återfall



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.
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Här beskrivs standardvårdprocessen för de patienter som är aktuella för RPLND, vilket är ca 10-15%
av alla testikelcancerfall.
Nuvarande:
Remiss skickas från patientansvarig onkolog till urologiska kliniken. Detta sker tidigt under
behandlingen och efter två av tre av cytostatikabehandlingarna, görs en utvärderande
datortomografi för att se om körtelmetastaserna har påverkats. Urologen håller med hjälp av
vårdplanerare reda på när uppföljande röntgen görs och demonstrerar bilder på röntgenrond. Efter
detta tas beslut om rekommendation av RPLND i samråd mellan urolog och onkolog. Patienten
informeras och beslut om operation fattas i samråd med patienten.
Inskrivning av patienten sker på vår klinik och i anslutning till detta träffar patienten huvudoperatör,
anestesiolog, dietist, sjukgymnast, kontaktsjuksköterska och inskrivningssjuksköterska. Patienten
erhåller ytterligare information om vårdförloppet, ev. komplikationer, eftervård samt övriga
praktiska detaljer.
Efter genomförd operation och ca en veckas vård på avdelningen kan de flesta patienter återgå till
hemmet. Ett fåtal patienter behöver ytterligare kirurgisk rehabilitering och remitteras för detta till
våra etablerade samarbetspartner på Stockholms sjukhem och i Saltsjöbaden. Alla patienter får ett
återbesök till vår dagvård ca en vecka efter utskrivning där de träffar kontaktsjuksköterska för
sårvård och hantering av eventuella andra besvär.
Utfallet av operationen och PAD diskuteras på MDK tillsammans med onkolog. Med utgångspunkt
från underlaget upprättas en fortsatt vårdplan för patienten och den fortsatta vården på onkologiska
kliniken.
Avslutningsvis träffar patienten en av operatörerna vilket avslutar den urologiska delen av vården.
Underlagen vid ovanstående MDK avgör om patienten ska överföras till ett nytt
behandlingsprotokoll eller om ordinarie uppföljningsprotokoll hos urologen ska nyttjas.
Planerad förändring vid nationellt uppdrag:
Remitteringsrutiner: Patienter aktuella för RPLND remitteras till nationell MDK där beslut om
fortsatt handläggning fattas. Remissmottagningsbekräftelse skickas till remittent.

Samverkan med remitterande enheter: Remitterande enheter har möjlighet att delta på nationell
MDK och sedan få löpande kopior på väsentliga journalanteckningar. På informell nivå är man alltid
välkommen att kontakta aktuell kirurg. Kontaktsjuksköterskan finns också tillgänglig för information.
Se vidare punkt 7.
Samverkan med övriga nationella centra: Om det blir två nationella centra så turas de om att
ansvara för den nationella MDK-verksamheten, på motsvarande sätt som för peniscancervården.
SWENOTECA ansvarar för det nationella vårdprogrammet som vården följer.
Möjligheterna för gemensam forskning och utbildning ökar med en två-sites lösning.
Vidare bedöms möjligheterna att skapa redundans i vårdkapaciteten som förbättrade genom ett
närmare samarbete mellan två aktörer.

Kontaktsjuksköterskans roll: Kontaktsjuksköterskan kopplas in och medverkar vid nationell-MDK.
Vid planerad kirurgi tar kontaktsjuksköterskan kontakt med patienten för att ge stöd inför kirurgin
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och hjälpa till med planeringen. Kontaktsjuksköterska skall dagtid alltid vara tillgänglig för patient
och anhöriga.

Koordinatorns roll vid standardiserade vårdförlopp: När standardiserat vårdförlopp är infört för
testikelcancer blir det enklare för koordinatorn att hjälpa till med logistik och planering för
patienterna.
Aktiva överlämningar: Aktiva överlämningar praktiseras mellan alla delar i vårdkedjan.
Överlämning sker via direktkontakt mellan kontaktsjuksköterska till kontaktsjuksköterska och läkare
till läkare. Se vidare punkt 7.
Arbetsfördelning mellan remitterande verksamheter och nationellt centrum: Den remitterande
verksamheten kommer att ha huvudansvar för patienten under diagnostik och utredningsskedet
fram till operationstillfället samt för den långsiktiga uppföljningen postoperativt. Efter beslut om
kirurgi vid nationell MDK tar urologiska kliniken över ansvaret. Urologiska kliniken ansvarar för
löpande kontakt med anhöriga och remittent under vårdtillfället, inklusive överrapportering i
samband med utskrivning. Urologiska kliniken ansvarar för att ordna ett återbesök 4-6 veckor efter
operationen. Vid ev. sena komplikationer, när patienten åter är i hemlandstinget, ansvarar
urologiska kliniken för att ge stöd och råd till patienten och remittenten. Om ett omhändertagande
på Karolinska är nödvändigt återförs patienten till urologiska kliniken.
Multidisciplinär konferensverksamhet inkl. anmälningsrutiner till MDK: Anmälan till nationell
MDK görs av Karolinskas koordinator i samarbete med ansvarig urolog efter att remiss har inkommit.
Anmälan till postoperativ MDK för genomgång av PAD görs av ansvarig urolog.
Kommunikation med remittenter: Samverkan sker i samband med videolänkad nationell MDK.
Under patientens vårdtid sker kommunikationen genom telefonkontakt och utskick av journalkopior
via rekommenderad post.
Patient/närståendeinformation inkl. webbaserad information: Patienten informeras noggrant
både skriftligen och muntligen av kontaktsjuksköterska, urolog, dietist och sjukgymnast. Särskilt
informationsblad finns för patienten angående processen i samband med operation.
Individuell vårdplan/Min vårdplan: Individuell vårdplan skapas tillsammans med patienten vid
första besök på enheten.
Rutiner för handläggning av komplikationer, såväl tidiga (under vårdtiden) som sena (efter
avslutad vårdepisod): Komplikationer under vårdtillfället handläggs på urologiska kliniken.
Komplikationer som inträffar efter återvändande till remittentsjukhus eller till hemmet sker i
samverkan mellan berörd klinik och urologiska kliniken. Alla patienter är vid behov välkomna att
omedelbart komma tillbaka till urologiska kliniken för inneliggande vård av komplikationer. Samråd
sker mellan berörd klinik och ansvarig urolog vid Karolinska.
Rutiner för arbete med patientsäkerhet: Det bedrivs ett mycket aktivt patientsäkerhetsarbete vid
Karolinska. Internt på urologkliniken har vi regelbundna s.k. MoM (morbiditet och
mortalitetskonferens) för att diskutera komplikationer och säkerhetsproblem. Tröskeln för att
genomföra formella händelseanalyser är låg.
Rutiner vid återfall: Återfall kommer i de flesta fall att upptäckas av de remitterande onkologiska
enheterna under uppföljningen. Dessa patienter tas upp på nationell MDK för diskussion om
handläggningen. I händelse om beslut om recidivkirurgi sker denna enligt samma process som
beskrivits ovan.
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Registrering i kvalitetsregister omfattande rutiner och ansvar för registrering under hela
processen (d. v. s. samtliga blanketter): Alla patienter registreras i det nationella
testikelcancerregistret. Det består av information från flera olika blanketter. I den aktuella
vårdprocessen är det blanketten för kirurgisk behandling som nyttjas. Ansvaret för att fylla i denna
ligger hos Karolinska.
Externt riktad utbildningsaktivitet, t.ex. till remittenter, patientorganisationer m.m: Urologer
från Karolinska har tidigare deltagit i nationella kongresser för att berätta om den kirurgiska
verksamheten. Både urologer och onkologer från Karolinska sitter också i SWENOTECAs styrgrupp
och arbetar med patientinformation och information till hela nätverket av behandlande läkare samt
driver forskningen inom området.

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 nationell vårdenhet.


Rutiner för resultatredovisning, källor.



Täckningsgrad i kvalitetsregister.



Utveckling av tillgänglighet och ledtider.



Medicinska kvalitetsmått med relevans för aktuell verksamhet.
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 nationella vårdprogram och riktlinjer.



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 tre åren inom aktuellt sjukdomsområde.

Rutiner för resultatredovisning, källor:
I dagsläget görs RPLND på landets 6 regionsjukhus. I Sverige och Norge har vi inom SWENOTECA
startat en prospektiv registrering av alla operationsfall (RETROP). Denna prospektiva studie startade
2007 och syftet är att kartlägga hur RPLND genomförs och hur utfallet blir. I studien samlas data om
tumörbörda, operationstider, blödning, kort och långtidskomplikationer mm. Vi arbetar f n med en
analys av patienterna registrerade i RETROP från 2007 till 2014 och beräknar vara klara med detta
under hösten 2016. I RETROP inkluderas bara patienter med non-seminom som opereras efter
cytostatikabehandling vilket gör att det finns ytterligare patienter som opereras med RPLND som
inte registreras i RETROP. På Karolinska har vi valt att ändå använda RETROP-protokollet för att
samla data även om dessa fall.
Täckningsgrad i kvalitetsregister:
Stockholm-Gotlandregionen har 100 % täckning i testikelcancerregistret. För kirurgiblanketten är
täckningen >98%.
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Utveckling av tillgänglighet och ledtider:
På Karolinska erhåller alla patienter kirurgi inom stipulerad behandlingstid. Beslut om kirurgi tas
innan sista cellgiftsbehandlingen startas vilket gör att vi har ca 6-8 veckors planeringshorisont.
Vårdprogrammet anger att operation bör ske 4-6 veckor efter sista kur och Karolinska har
mediantiden 32 dagar (median för riket 44 dagar).
Medicinska kvalitetsmått med relevans för aktuell verksamhet:
Data från preliminära analyser av RETROP. Då alla inlämnade formulär inte är fullständiga är data
mycket preliminära speciellt för komplikationsdata och data för retrograd ejakulation. Exempel på
komplikationer är lymfocele, sårinfektion, annan infektion, sårruptur mm. Informationen i tabellen
får därför tolkas med stor försiktighet. Andelen utomlänsremitterade ”svåra” fall skiljer också mellan
vårdgivare där Karolinska har en större andel än genomsnittet i riket.
Data för hela den svenska kohorten står sig mycket bra när man jämför med publicerade data från
stora internationella centra.

Variabel

Karolinska

Riket

Operationstid (min)(median)

230

231

Blödning (ml)(median)

500

400

Vårdtid (dygn)(median)

7

7

Komplikationer inom 90 dagar
(%)

10

5,6

Andel patienter med retrograd
ejakulation (%)

43

55

Utveckling av patientrapporterade mått, PROM och PREM:
Arbete med att utveckla PROM och PREM nationellt för att inkludera detta i testikelcancerregistret
pågår.
Följsamhet till vårdprogram och guidelines:
Karolinska följer vårdprogrammet SWENOTECA VIII och SWENOTECA IX helt.
Deltagande i nationella och vetenskapliga studier:
Data från SWENOTECA används i både nationella och internationella studier. Analysen av RETROPmaterialet kommer leda till flera vetenskapliga studier.
Antal patienter behandlade inom ramen för kliniska studier:
Ca 90 % av patienterna som genomgår RPLND inkluderas i RETROP
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Publicerade vetenskapliga arbeten inom fältet under de senaste tre åren:
1. The SWENOTECA group: A good example of continuous binational and multidisciplinary
collaboration for patients with testicular cancer in Sweden and Norway.
Tandstad T, Ståhl O, Håkansson U, Wahlqvist R, Klepp O, Cavallin-Ståhl E, Cohn-Cedermark
G; SWENOTECA Scand J Urol. 2015 Jun 26:1-5.
2. Primum Non Nocere: What Hurts in Clinical Stage I Testicular Cancer? Tandstad T , CohnCedermark G J Clin Oncol. 2015 Jul 10;33(20):2318-9
3. Personalizing, not patronizing: the case for patient autonomy by unbiased presentation of
management options in stage I testicular cancer. Oldenburg J, Aparicio J, Beyer J, CohnCedermark G, Cullen M, Gilligan T, De Giorgi U, De Santis M, de Wit R, Fosså SD, GermàLluch JR, Gillessen S, Haugnes HS, Honecker F, Horwich A, Lorch A, Ondruš D, Rosti G,
Stephenson AJ, Tandstad T; On behalf of: SWENOTECA (Swedish Norwegian Testicular
Cancer group), the Italian Germ Cell Cancer Group (IGG), Spanish Germ Cell Cancer Group
(SGCCG)
4. Sick leave and disability pension among Swedish cancer survivors according to clinical
stage and treatment Nord C, Olofsson SE, Glimelius I, Cohn-Cedermark G, Ekberg S,
Cavallin Ståhl E, Neovius M, Jerkeman M, Smedby K. Acta Oncol. 2015 Apr 2:1-11
5. Low RBM3 protein expression correlates with clinical stage, prognostic index and
increased risk of treatment failure in testicular non-seminomatous germ cell cancer. SE
Olofsson, B Nodin, A Gaber, J Eberhard, M Uhlén, E Cavallin-Ståhl, K Jirström, M Jerkeman.
PLoS One. 2015 Mar 26;10(3)
6. Surveillance vs. adjuvant therapy of clinical stage I testicular tumors - a review and the
SWENOTECA experience.
Cohn-Cedermark G1, Stahl O, Tandstad T; SWENOTECA. Andrology. 2015 Jan;3(1):102-10
7. SWENOTECA IX Revised continuation of SWENOTECA VII A cancer care program for
Seminomatous Germ Cell Tumours (Including testicular, retroperitoneal and mediastinal
tumours) www.swenoteca.org, Oct 1, 2014
8. Management of clinical stage I seminomatous testicular cancer: a report from
SWENOTECA. Tandstad T, Cavallin-Stahl E, Dahl O, Haugnes HS, Langberg C, Laurell
A,Oldenburg J, Stierner U, Solberg A, Soderstrom K, Stahl O, Wall N & Cohn-Cedermark G.
2014 J Clin Oncol 32(Suppl.) abstract
9. Bone metastases in germ cell tumors: Results from an international database.Christoph
Oing, Karin Oechsle, Andrea Necchi, Yohann Loriot, Ugo de Giorgi, Aude Fléchon, Gedske
Daugaard, Mikhail Fedyanin, Gabriella Cohn-Cedermark, Teodoro Sava, Anja Lorch1, Eric
Winquist, Jourik Gietema, Marcus Hentrich, Carsten Bokemeyer 2014 J Clin Oncol
32(Suppl.) abstract
10. Patterns of Relapse in Patients With Clinical Stage I Testicular Cancer Managed With
Active Surveillance. Kollmannsberger C, Tandstad T, Bedard PL, Cohn-Cedermark G, Chung
PW, Jewett MA, Powles T, Warde PR, Daneshmand S, Protheroe A, Tyldesley S, Black PC,
Chi K, So AI, Moore MJ, Nichols CR. J Clin Oncol. 2014 Aug 18. pii: JCO.2014.56.2116. [Epub
ahead of print]
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11. Bilateral testicular germ cell tumors in patients treated for clinical stage I non-seminoma
within two risk-adapted SWENOTECA protocols. Tandstad T, Solberg A, Håkansson U, Stahl
O, Haugnes HS, Oldenburg J, Dahl O, Kjellman A, Angelsen A, Cohn-Cedermark G; on
behalf of SWENOTECA. Acta Oncol. 2014 Apr;54(4):493-9
12. One Course of Adjuvant BEP in Clinical Stage I Nonseminoma Mature and Expanded
Results from the SWENOTECA group. Tandstad T, Ståhl O, Håkansson U, Dahl O, Haugnes
HS, Klepp OH, Langberg CW, Laurell A, Oldenburg J, Solberg A, Söderström K, CavallinStåhl E, Stierner U, Wahlquist R, Wall N, Cohn-Cedermark G; on behalf of SWENOTECA.
Ann Oncol. 2014 Nov;25(11):2167-72
13. Isaksson S, Eberhard J, Ståhl O, Cavallin-Ståhl E, Cohn-Cedermark G, Arver S, Lundberg
Giwercman Y, Giwercman A.
Andrology. 2014 Mar;2(2):252-8
14. Association between polymorphisms in the aryl hydrocarbon receptor repressor gene and
disseminated testicular germ cell cancer.Brokken LJ, Lundberg-Giwercman Y, Meyts ER,
Eberhard J, Ståhl O, Cohn-Cedermark G, Daugaard G, Arver S, Giwercman A. Front
Endocrinol (Lausanne). 2013;4:4.
15. Maintaining success, reducing treatment burden, focusing on survivorship: Highlights from
the third European consensus conference on diagnosis and treatment of germ cell cancer.
Beyer J, Albers P, Altena R, Aparicio J, Bokemeyer C, Busch J, Cathomas R, Cavallin-Ståhl E,
Clarke NW, Classen J, Cohn-Cedermark G et al. Ann Oncol. 2013 Apr;24(4):878-88.
Framtida förändringar:
En koncentration av kirurgin till färre centra kommer öka möjligheten att säkerställa en fullständig
rapportering vilket förbättrar förutsättningarna för den kvalitetsuppföljning och forskning kring
RPLND som är nödvändig.

6. Genomförd riskanalys
Riskanalysen ska belysa konsekvenser för verksamheten (inklusive näraliggande verksamheter?) såväl
vid ett nationellt uppdrag som vid ett uteblivet sådant uppdrag.
Ett uppdrag som nationellt center vid Karolinska skulle öka möjligheterna att utbilda nya
huvudoperatörer för att minska sårbarheten. Det skulle också kunna leda till bättre resultat både på
lång och kort sikt. Möjligheterna att initiera nya studier skulle öka. Då volymerna är små ser vi inga
risker för undanträngning av annan kirurgi.
Vid ett uteblivet nationellt uppdrag vid Karolinska skulle väl uppbyggda vårdkedjor brytas. Kirurgisk
expertis skulle gå förlorad med försämrade möjligheter att bedriva avancerad kirurgi i det
retroperitoneala rummet. Möjligheterna till fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete inom området
skulle upphöra.
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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.

När ska klinik kontakta er, d.v.s. beskriv aktuell patient:
Patienter som genomgått cellgiftsbehandling av metastaserad testikelcancer med kvarvarande
förstorade lymfkörtlar är aktuella för RPLND. Ingreppet utförs i enstaka fall i diagnostiskt syfte utan
föregående cellgiftsbehandling samt vid primärt extragonadal sjukdom.
Alla dessa ska anmälas till den nationella MDK som enligt remissförslaget ska startas.
Hur kliniker i Sverige ska kontakta er; remiss, telefon:
Elektronisk remiss enligt Take Care-systemet alternativt brev eller fax. Vi uppmuntrar dock alltid
direktkontakt per telefon för att säkerställa att kommunikationen fungerar. Dagtid kan man nå
kontaktsjuksköterska eller koordinator (tel nr 08-585 877 58). Patienten anmäls på detta sätt till den
nationella MDK. Ansvaret för den nationella MDK kommer att delas mellan vårdgivarna.
Kontaktsjuksköterska utses hur och när, individuell vårdplan:
Så fort remissen inkommit utses kontaktsjuksköterska som då kontaktar patienten. En individuell
vårdplan fastställs gemensamt vid första besöket.
Vad som skall vara gjort i utredningsväg före anmälan till rond:
Innan patienten anmäls till MDK ska en uppföljande röntgen för att utvärdera effekten av
cellgiftsbehandlingen vara gjord. Även andra sammanfattade uppgifter om patientens
allmäntillstånd, medicinisk anamnes, medicinering, tidigare operationer, kortfattad
narkosbedömning behövs inför anmälan.
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Inom vilken tid efter nationell rond patienten kan påbörja behandling:
De flesta patienter som ska genomgå den aktuella åtgärden ska först erhålla ytterligare en
cellgiftsbehandling. Det kommer således vara aktuellt med kirurgi ca 6-8 veckor efter nationell MDK.
Vad som händer när patienten tas in för behandling:
Patienten får noggrann information av kontaktsjuksköterska, narkosläkare och urolog. Vi månar om
god kontinuitet inte bara avseende kontaktsjuksköterskan, utan också vad gäller läkare, som så långt
möjligt är samma person vid nybesök, operation och uppföljning. Inför behandling får patienten
noggrann skriftlig och muntlig information om vårdförloppet och behovet av eftervård bedöms.
Boendemöjlighet för medföljande, närstående:
Karolinska Universitetssjukhuset är redan centrum för vård på en rikstäckande nivå för flera
sjukdomsgrupper vilket gör att det finns ett upparbetat samarbete med olika hotell och boenden.
Det planeras ett nytt patienthotell precis invid sjukhuset. Det finns också oftast möjlighet för
anhöriga att övernatta på patientsal i de fall närstående behöver vara omedelbart tillgänglig.
Rutiner vid utskrivning, återremiss? telefonkontakt? kontakt med kontaktsjuksköterska på
hemmaplan?
Vid utskrivning återremitteras patienten till hemlandstinget. Direktkontakt för överlämning tas dels
av läkare till läkare men också kontaktsjuksköterska till kontaktsjuksköterska. Muntlig information
lämnas men också skriftlig medicinsk och omvårdnadsepikris, aktuell läkemedelslista och
utskrivningsmeddelande till patienten medföljer vid utskrivningen. Noggrann information om typiska
komplikationer samt rekommenderad handläggning bifogas. Läkare och kontaktsjuksköterska finns
tillgänglig vid akuta problem under kontorstid, via jourtid via klinikens bakjourslinje som i sin tur har
möjlighet att konferera med ansvarig läkare/kirurg.
Ansvar och rutiner för komplikationer:
Komplikationer som inträffar under inneliggande vård på Karolinska Universitetssjukhuset hanteras
på Karolinska i samråd med hemlandstinget. Komplikationer som inträffar efter förflyttning till
remitterande sjukhus eller till hemmet hanteras i samarbete med remitterande sjukhus.
Grundprincipen är dock att patienten alltid är välkommen för komplikationshantering på Karolinska
Universitetssjukhuset. Jourhavande är tillgänglig via mobiltelefon för kontakt från remitterande
sjukhus dygnet runt.
Uppföljning, hur och var:
Första återbesöket efter RPLND sker i regel på Karolinska. Undantag kan göras för enskilda patienter
med lång resväg. Angående fortsatt uppföljning är grundprincipen att det sker på det inremitterande
sjukhuset. Fortsatta kontroller sker på onkologisk klinik/enhet.
Ert ansvar året runt:
Karolinska Universitetssjukhusets urologiska bakjour finns tillgänglig dygnet runt årets alla dagar och
ansvarar för att vidarebefordra kontakt till någon av huvudoperatörerna vid komplicerade frågor.
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