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Sammanfattning  
 
Det utförs 800-900 leverkirurgiska ingrepp per år i Sverige enligt Socialstyrelsens statistik (figur 2) 
vilket innebär mer än 100 ingrepp/levercentra idag. Metastaskirurgi har ökat med 43 % sedan 2009 
och en ytterligare ökning är att förvänta eftersom incidensen av kolorektal cancer ökar. Förbättrad 
onkologisk behandling gör att fler med primärt inoperabel sjukdom kan bli aktuella för leverkirurgi.  
Alla patienter med levertumörer bör bedömas på multidisciplinär konferens (MDK) med leverkirurgisk 
kompetens, och i vissa fall av levercancer behövs transplantationskirurgisk bedömning. Andelen 
patienter som behandlas kurativt för levercancer har ökat från 30 % under perioden 2009-2013 till 34 
% under 2014.  
Leverkirurger träffas årligen i ett nationellt nätverksmöte och fortlöpande i styrgruppen för lever och 
gallvägsregistret (Sweliv), vilket utgör en värdefull bas för gemensam nationell forskning och 
utvecklingsarbete. 

Den volym som finns idag och den förväntade ökningen de närmaste fem åren gör att det krävs 6 
levercentra i Sverige. En centralisering av perihilära gallvägstumörer (tumör i gallgången vid utträdet 
från lever) till 2 centra förslås. 

Vårdprocessbeskrivning  
 
Flera olika diagnoser ingår inom det leverkirurgiska området, vilket innebär att symtombilden kan 
variera avsevärt. Symtomen kan vara smärta i övre delen av buken, ikterus (gulsot), viktnedgång, 
trötthet. Levertumörer upptäcks även vid screening vid känd cirros (skrumplever), som bifynd vid 
annan undersökning eller vid metastasutredning vid primär malignitet i annat organ. 
 
Patienter remitteras vanligen till regionalt levercentrum från kirurgklinik i regionen, men även från 
gastromedicinsk- eller infektionsklinik respektive primärvården. Patienter som söker akut med ikterus 
kan behöva halvakut avlastning i gallvägarna. Alla patienter med levertumörer/förändringar i lever-, 
gallvägar ska i princip bedömas på lever-MDK inför ställningstagande till leverkirurgisk åtgärd. Lever-
MDK sker varje vecka på alla levercentra och andra sjukhus kan delta via videolänk för att optimera 
informationsflödet om patienten och även förmedla behandlingsrekommendation. Vissa patienter kan 
vara aktuella att även diskutera på transplantations-MDK. Inför slutgiltigt beslut om operation träffar 
patienten leverkirurgisk kompetens. Ibland behöver interventionist alternativt endoskopist på 
levercentrum hjälpa till med avlastning av gallvägarna. Patienter med perihilära gallvägstumörer skall 
om möjligt skyltas på lever-MDK innan avlastning.  
Övriga behandlingar såsom ablation (tumördestruktion med hjälp av nålar och värme) 
precisionsstrålning och transarteriell kemoembolisering (TACE) då cytostatika ges i ett blodkärl som 
går direkt till tumören i levern, utförs enbart på regionala levercentra. 
Vårdtiden efter leverkirurgiskt ingrepp är 8 dagar i median. Fortsatta kontroller med radiologi, initialt 
var 6:e månad, utförs på hemorten.  
 

Patienter som inte kan erbjudas kurativt syftande behandling kan vara aktuella för onkologisk 
behandling. De cytostatikabehandlingar som ges vid lever-gallvägscancer samt kolorektala 
levermetastaser är vanligt förekommande och kan ges på samtliga onkologkliniker i landet. Detta 
gäller både pre- och postoperativ adjuvant (återfallsförebyggande) cytostatikabehandling samt i den 
palliativa situationen. En kliniker med regionalt ansvar för medicinsk onkologisk behandling av lever- 
och gallvägscancer ska finnas i varje region. På MDK-konferensen bör närvarande onkolog/hepatolog 
föreslå den mest optimala medicinska onkologiska behandlingen.  
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Flödesschema för lever (primär levercancer+intrahepatisk gallgångscancer) från 

standardiserat vårdförlopp 
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Flödesschema gallvägar (inkl. extrahepatisk gallvägscancer+gallblåsecancer)  
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Nivåstrukturering  
 

Lokalt och regionalt genomförd nivåstrukturering 

Det kirurgiska omhändertagandet av patienter med cancersjukdomar inom lever och gallvägar har i 

dagsläget en nästan komplett regional nivåstrukturering. Till skillnad från vården av patienter med t 

ex cancersjukdomar i bukspottkörtel eller magsäck, så har den leverkirurgiska vården inte varit 

föremål för större splittring inom regionerna. Detta beror sannolikt dels på ingreppens relativa 

ovanlighet och dels på deras komplexitet. Trots påtagligt ökade volymer av fr a metastaskirurgin så 

har den regionala nivåstruktureringen i stort sett bibehållits. Stockholm-Gotlandsregionen har en 

något annorlunda historia med leverkirurgisk verksamhet vid fyra sjukhus fram till 2004, då all 

leverkirurgi koncentrerades till Karolinska Universitetssjukhuset. Således finns idag sex väletablerade 

regionala leverkirurgiska centra med i princip samtliga behandlingsalternativ förutom 

levertransplantation tillgängliga. Förutom dessa regionala centra finns det idag tre andra sjukhus som 

bedriver viss leverkirurgisk verksamhet.  I den norra regionen bedrivs idag viss leverkirurgi vid 

Sunderbyns sjukhus, i den sydöstra regionen vid Kalmar länssjukhus och i Uppsala-Örebroregionen 

vid Örebro Universitetssjukhus. Ablativ kirurgi bedrivs, med undantag för Kalmar länssjukhus, inte 

utanför de regionala levercentra. 

Vad beträffar utredning och eftervård av patienter med cancersjukdomar i lever och gallvägar så 

bedrivs sådan vid flertalet läns- eller länsdelssjukhus. 

Nationell nivåstrukturering 

Det har skett en tydlig nationell samling med de sex regionala levercentra med omfattande 

gemensamt utvecklingsarbete. Detta arbete har bl a innefattat ett kraftigt ökat erfarenhetsutbyte 

inom ramen för ett välstrukturerat nätverksarbete. Detta har i sin tur resulterat i nationella 

vårdprogram inom primär levercancer, kolorektala levermetastaser och gallvägscancer. Vidare har 

nätverket tagit fram nationellt kvalitetsregister för cancer inom lever och gallvägar. Nätverket har 

också bidragit till framtagande av standardiserade vårdförlopp inom området. Ett flertal nationella 

vetenskapliga studier har också sin bas inom detta leverkirurgiska nätverk. Utöver detta har 

nätverket underlättat överflyttningar av patienter till annat regionalt centrum vid tillfälliga 

produktionsproblem. Ett kontrollerat införande av ny teknologi inom området underlättas av 

nätverket, eftersom erfarenheter kan delas på ett förenklat sätt.  

Beträffande behandling av cancersjukdomar i lever och gallvägar med levertransplantation så är 

denna verksamhet sedan några år koncentrerad till Stockholm och Göteborg. 

Föreslagen nationell nivåstrukturering 

Sakkunniggruppen anser att det mot bakgrund av de redovisade vårdvolymerna finns goda skäl att 

föreslå att leverkirurgisk verksamhet koncentreras till ett centrum per region, dvs såsom 

nivåstruktureringen huvudsakligen ser ut idag. Gruppen betonar vikten av att MDK med 

leverkirurgiska kompetens ska kunna erbjudas vid ett centrum per region. Det finns också goda skäl 

att vidareutveckla processen för nationella konferenser för vissa sällsynta och komplicerade 

tumörsjukdomar såsom perihilära tumörer och avancerad gallblåsecancer. Gruppen anser också att 

det finns stora fördelar med koncentration av den ablativa leverkirurgin och att sådan verksamhet 

bör bedrivas inom ramen för de regionala centra med leverkirurgisk MDK inför behandlingsbeslut. 

Samma resonemang gäller också för tumörbehandlingar via interventionella radiologiska tekniker (t 

ex TACE). 
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Patienter med perihilär (vid gallgångens inträde i levern) gallgångscancer  särskiljer sig genom sin 

relativa sällsynthet och komplexitet i utredning, behandling och postoperativ vård.  Postoperativ 

morbiditet och mortalitet är högre än efter annan primär eller sekundär levermalignitet. 

Långtidsprognosen är dock bättre än vid intrahepatiska och distala gallgångstumörer. Endast 17 

patienter per år genomgår idag kurativt syftande kirurgi för denna sjukdom enligt SweLiv och denna 

vård bör därför koncentreras till färre enheter (2). Det finns dock skäl att anta att antalet patienter 

som kommer till kirurgi för denna sjukdom kan vara något underskattad, dels pga felkodning, dels 

pga av ett visst antal negativa explorationer.  Dessutom genomgår några patienter per år operation 

på misstanke om perihilär gallvägstumör men befinns ha benign sjukdom i gallvägarna. Icke desto 

mindre är incidensen mycket låg och på några centra opereras idag bara några enstaka patienter per 

år. Sakkunniggruppen är enig om att nivåstrukturering till färre enheter än dagens sex (2) sannolikt 

skulle vara till godo för den medicinska kvaliteten och underlätta möjligheterna till forskning och 

utveckling för patienter med denna mycket komplicerade tumörsjukdom.  

  

Vårdvolymer  

Hela vårdprocessen  

Bakgrund 
De diagnoser som ingår i leverkirurgisk omhändertagande inbegriper: levercancer, intrahepatisk 
gallgångscancer (gallgångscancer inne i lever), extrahepatisk gallgångscancer/perihilär 
(gallgångscancer utanför lever), gallblåsecancer, metastaser i lever (dottertumörer från 
grovtarmscancer, endokrina-, gynekologiska-, njur- och brösttumörer, maligna melanom, GIST m fl), 
oklara levertumörer där malignitet inte kan uteslutas, inkluderande adenom (godartad tumör från 
levervävnad med risk för cancerutveckling).  
Metastaskirurgin utgör ca 69 % av leverkirurgin i Sverige. Tekniskt skiljer sig inte det leverkirurgiska 
ingreppet nämnvärt vid olika diagnoser förutom vid perihilära gallvägstumörer och vid avancerad 
gallblåsecancer.  
 
Alla patienter med levertumörer skall diskuteras på lever-MDK där bl. a leverkirurg närvarar för att 
avgöra om tumören/metastasen går att operera bort alternativt behandla med annan kurativ åtgärd. I 
dagsläget är det inte alla patienter som remitteras för leverkirurgisk bedömning. Regionala skillnader 
föreligger i antal opererade/100 000 invånare avseende levertumörer (se Socialstyrelsens 
statistikdatabas för ingrepp i slutenvård tabell 1).   
Det föreligger även regionala skillnader angående behandling av levercancer såsom transplantation, 
ablation och TACE, se tabell 3a. Vi arbetar aktivt inom styrgruppen för Sweliv för att analysera och att 
jämna ut dessa skillnader. Behovet av lever-MDK torde öka på varje levercentrum de kommande åren, 
liksom bedömning av kirurg med transplantationskompetens. 
 

Volym 
Incidenssiffror är hämtade från det nationella registret för lever och gallvägscancer (Sweliv) ffa men 
även från Socialstyrelsen. Incidens och geografisk spridning framgår i tabellerna. 
 

Statistik från socialstyrelsens slutenvårdsregister 

Antal leverresektioner som registrerats under 2009-2014 var 4765, i genomsnitt 794 resektioner/år 
med ökande frekvens till 960 resektioner 2014. Alla diagnoser inklusive benigna tumörer ingår i dessa 
siffror från socialstyrelsen (figur 1, obs transplantation och ablation är inte med). 
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Totalt antal leverkirurgiska ingrepp registrerade i Sweliv under 2009-2014 är 3973 för malign 
diagnos, i genomsnitt 662 ingrepp/år fördelat på resektion 75,1 %, ablation 20,5 % och transplantation 
4,4 %, se tabell 3. Antal ingrepp med benign diagnos för samma tidsperiod var 235, totalt blir det 4208 
ingrepp, i genomsnitt 701/år.  
Antal registrerade ingrepp i Sweliv måste betraktas vara i underkant. 
 

Data från Sweliv uppdelat på olika diagnoser 2009-2014 
 

Incidens av levercancer: 2335 fall registrerade, (388/år). Ett ökande antal senaste åren med 461 fall 
registrerade under 2014.  
Kirurgisk åtgärd: 818 kirurgiska ingrepp registrerade, (136/år) fördelat på resektion (37,9 %) 51/år, 
ablation (43,8 %) 60/år och transplantation (18,5 %) 25/år, se tabell 3a. 
Planerade palliativ åtgärder: 20 % TACE, 22 % medicinsk behandling och 58 % ingen behandling, se 
tabell 18. 
 
Incidens av intrahepatisk gallvägscancer: 668 fall registrerade, (111/ år), se tabell 21. 
Kirurgisk åtgärd: 116 kirurgiska ingrepp registrerade (19/år), se tabell 4. 
 
Incidens av gallblåsecancer: 845 fall registrerade, (140/år), se tabell 24. 
Kirurgisk åtgärd: 160 kirurgiska ingrepp registrerade, (27/år), se tabell 5. 
 
Incidens av extrahepatisk gallvägscancer/perihilär: 558 fall registrerade, (93/ år), se tabell 28. 
Kirurgisk åtgärd: 64 kirurgiska ingrepp registrerade, (17/år), se tabell 6. I dessa siffror ingår inte de som 
visade sig ha en benign striktur samt de som enbart explorerats (försök till operation). 
 

Kirurgiskt ingrepp för övriga diagnoskoder i levergallvägar: 44 kirurgiska ingrepp registrerade (7/år), se 

tabell 9. 

Incidens av levermetaser från tarmcancer: I genomsnitt 847/ år registrerade i kolorektal 
cancerregistret 2007-2011. 
Kirurgisk åtgärd: 2310 kirurgiska ingrepp registrerades under 2009-2014 (385/år), se tabell 7. 
 
Kirurgisk åtgärd för övriga metastaser: 408 kirurgiska ingrepp registrerade, (68/år), se tabell 8. 
 

Trend de senaste 6 åren 
 

Antal resektioner (JJB) för alla levertumörer (inklusive benigna diagnoser) har ökat med 34 % under 
2014 jämfört med 2009 enligt Socialstyrelsens statistik, se figur 2. 2014 var antal leverresektioner 960. 
Likaså data från Sweliv visar på 43 % ökning av metastaskirurgin sedan 2009. Incidensen av 
levercancer visar en 18 % ökning 2013 jämfört med 2009. Kurativt syftande behandling utfördes i 34 % 
av fallen för levercancer (C22.0) 2014 jämfört med 30 % för perioden 2009-2013. Planerad palliativ 
behandling för samma diagnos har legat stabilt runt 26 %. 
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Föreslagen nationellt nivåstrukturerad vårdinsats 
 
Sakkunniggruppen föreslår att 6 regionala leverkirurgiska centra bibehålls med en MDK på varje 
centrum. Detta baseras på nuvarande volymer med i snitt 100 kirurgiska ingrepp/ställe/år, samt en 
förväntad ökning av leverkirurgi de kommande 5 åren.  
 
Behandling av perihilära gallvägstumörer (extrahepatisk gallvägscancer) bör centraliseras pga. 
ingreppets komplexitet samt att få fall genomgår resektion. Uppskattningsvis görs i dagsläget färre än 
50 operationer/år i Sverige.  
En centralisering av perihilära gallvägstumörer till två enheter kan förhoppningsvis leda till ökad 
resektionsfrekvens och förbättrade resultat.  
En nationell MDK för dessa fall skall inrättas. 

Best practice  

Patienten ska så snart som möjligt efter att man uppnått ”välgrundad misstanke” om tumör i lever 

och/eller gallvägar informeras om att det finns nationella vårdprogram som beskriver utredning och 

behandling av tumörsjukdomarna. Vårdprogram finns för levercellscancer 

(http://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/lever-och-

galla/vardprogram/natvp_levercellscancer_v1.1_rev.22-juni-2015.pdf), gallvägscancer och för 

kolorektala levermetastaser, de två sistnämnda i sin slutfas. Patienten bör på ett lättförståeligt sätt, 

gärna både skriftligt och muntligt, informeras om i vilket skede av utredningen patienten befinner sig i. 

Patienten ska efter den initiala utredningen tidigt remitteras till levercentra med vana att bedöma och 

behandla de aktuella tumörsjukdomarna. Patienten ska tilldelas en kontaktsjuksköterska och en 

individuell utrednings- och behandlingsplan upprättas. Resultat från undersökningar och 

multidisciplinära ronder skall återkopplas snarast till patienten. Patienten ska informeras om möjlighet 

till second opinion. 

Redovisade nationella kvalitetsdata  
 
Sweliv är ett nationellt kvalitetsregister för lever och gallvägscancer som startade 2008. I detta register 
skall alla patienter med primär malignitet i lever gallvägar registreras vid diagnos, samt alla 
leverkirurgiska åtgärder såsom operation, ablation, och transplantation. Även planerade palliativa 
åtgärder exv. TACE för levercancer samt övrig medicinsk onkologisk behandling skall registreras.  
 

Data i Sweliv har en täckningsgrad mot cancerregistret på > 90 %. Dock vet vi att inte alla patienter 

med primära maligniteter biopseras och därför finns en risk för underrapportering till Sweliv och 

cancerregistret. Incidenssiffrorna avseende primära maligniteter är rimligen högre än de redovisade i 

registret.  

Jämför man antal leverkirurgiskt ingrepp för malign diagnos registrerade i Sweliv (inkluderande 

leverkirurgi, transplantation och ablation) på 662 i genomsnitt/år senaste 6 åren med socialstyrelsen 

statistik för operationer för enbart leverkirurgi (alla JJB) för alla diagnoser så är den siffran för 

perioden 2009-2014 794/år i genomsnitt, och 960 för 2014. Detta talar för en underregistrering i 

Sweliv även för leveroperationer. (Antal registrerade ingrepp i Sweliv med benign diagnos är 235 

under 2009-2014). 
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De registerdata som finns bedöms dock tillförlitliga. En validering av registret utfördes under 2014 i 

Umeå, Uppsala, Sthlm, Linköping, Göteborg och Lund där registrerade uppgifter i Sweliv 

kontrollerades mot journaluppgifter. 

Data i Sweliv redovisar, förutom det som är beskrivet under rubriken vårdvolym, exv. även ledtider till 

MDK, till operation, komplikationer, överlevnad, på region respektive nationell nivå, se nationell 

rapport (http://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/lever-och-

galla/kvalitetsregister/arsrapport-2014-nationella-kvalitetsregistret-for-lever--och-gallvagscancer.pdf) 

Registerdata presenteras och diskuteras årligen vid styrgruppsmöten i Sweliv, på årligt nationellt 

levermöte där majoriteten av Sveriges leverkirurger deltar, regionmöten, möten på sjukhusnivå, 

kliniknivå, sektionsnivå för information och feedback men även i undervisning. De kvalitetsmål vi ställt 

upp syns tydligt i den nationella rapporten och exv. väntetider till operation används som feedback till 

klinikledning för att optimera väntetiderna. Komplikationer vid olika ingrepp varierar mellan sjukhus 

men det kan representera varierande registrering. 

Kompetenskrav, utveckling, teknik  

Kompetenskrav inom olika delar av processen  

Diagnostik (cytologi, patologi, radiologi, interventionell radiologi, endoskopi, PET, hepatologi): 

Specialisering inom cytologi med tillgång till cytogenetik för perihilära tumörer krävs för att ge 

acceptabel sensitivitet och hög specificitet. Antalet cytologiska centra som uppnår tillräcklig volym 

torde vara max ett/region. Detsamma gäller avseende patologi. 

Interventionell radiologi kan vid enklare avlastningar ske vid länssjukhus, medan mer komplexa 

interventioner bör ske vid levercentrum.  

Endoskopisk basal diagnostik bör kunna utföras vid samtliga akutkirurgiska enheter, medan 

specialiserade tekniker såsom endoskopiskt ultraljud och spyglass kräver volym och erfarenhet, och 

bör koncentreras till max 6 centra. 

Behandling (endoskopi, radiokemoterapi, brakyterapi, ablativ behandling i gallvägar, lever och 

gallvägskirurgi, transplantation, onkologi, interventionell radiologi). Avseende radiologi se ovan. 

Leverkirurgisk behandling skall ske vid enhet som genomför minst ett hundratal ingrepp/år, och 

kräver att det finns ett lever gallvägsteam som kan tillgodose kompetens i hela vårdkedjan, det 

innefattar även interventionell radiolog. 

Endoskopisk antitumoral behandling är idag sällan nyttjat, och kräver volym för att utvecklas. 

Detsamma gäller strålmodaliteter.  Vid de fåtal fall av perihilära tumörer som enligt vårdprogram 

skall värderas för transplantation skall remitteras till Sahlgrenska eller Karolinska för bedömning. 

Antalet fall, som planeras bli behandlade med kurativ intention vid perihilära tumörer är få varför 

vårdprogramgrupp och registergrupp har ansett att nationella konferenser för att avgöra operabilitet 

bör genomföras.  

Onkologisk medicinsk behandling kräver regional samordning inte minst för att studier skall kunna 

bedrivas.  

Palliation (endoskopi, hepatologi) 

Aktuella diagnoser kan fordra kompetens inom interventionell endoskopi (duodenalstent, TIPS etc.). 

Palliativa överväganden vid leversjukdom fordrar kunskap inom hepatologi. 

http://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/lever-och-galla/kvalitetsregister/arsrapport-2014-nationella-kvalitetsregistret-for-lever--och-gallvagscancer.pdf
http://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/lever-och-galla/kvalitetsregister/arsrapport-2014-nationella-kvalitetsregistret-for-lever--och-gallvagscancer.pdf
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Tillgänglighet: Kompetens vid ett levercentra skall innefatta tillgänglighet till kompetens inom 

diagnostik och behandling samtliga veckor året runt.  

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning  

Utveckling och utbildning tillgodoses idag genom en kombination av samverkan mellan svenska 

centra, samt internationella kontakter. Vårdprogram är ett sådant exempel. Internationella 

konferenser är en nödvändig del för utveckling. Certifieringssystem är inte utvecklade även om 

europeiska försök finns.  

Kompetensförsörjning genomförs idag genom randning samt arbete vid andra enheter. 

Utbildningstiden för specialister inom levergallvägsdiagnostik och behandling är lång, ofta 5-10 år, 

och någon samlad nationell kompetensförsörjningsplan finns ej. En ökad volym noteras i samtliga 

regioner och är en förutsättning för fortsatt behandling i 6 regioner. Komplikationsfrekvensen efter 

kirurgi är högre vid primär malignitet än vid metastatisk sjukdom vilket indikerar komplexiteten, och 

behovet av ett multidisciplinärt team kring dessa patienter. 

Teknisk utrustning  

Cytologi: Utrustning för vätskebaserad cytologisk metodik är ett krav för cytologiska enheter enligt 

kommande vårdprogram. 

Teknikutveckling inom diagnostisk och interventionell radiologi avseende fusionstekniker, 

lokaliseringstekniker avseende tumörer, hybridteknikområdet etc. gör att sjukhus med levercentra 

behöver genomföra omfattande investeringar också inom kringliggande områden, ffa radiologi. 

Motsvarande gäller dock även endoskopiska metoder. 

Vid leverkirurgi behövs hjälpmedel för delning av levervävnaden såsom ultraljudsdissektor (CUSA) 

och ultraljudsapparatur för intraoperativt ultraljud. Teknikutveckling inom ablativ behandling, samt 

också inom endoskopiskt assisterade operationer är ytterligare skäl för regionalt centraliserad 

behandling.  

Nationell MDK för lever-gallvägscancer  
 

Inför kurativt syftande kirurgisk åtgärd av relativt sällsynta och tekniskt krävande tumörsituationer i 

gallvägarna såsom perihilära tumörer ska patienten diskuteras på en samlad nationell MDK. Aktuellt 

fall presenteras av anmälande leverkirurg. Nationell MDK kan även användas för second opinion 

avseende andra tumörsituationer. 

Den optimala sammansättningen av MDK ska anpassas efter diagnosområde. En nationell 

multidisciplinär konferens avseende gallvägscancer ska innehålla minst 2 och helst flera inom området 

specialiserade kirurger verksamma vid olika enheter, en onkolog och en radiolog. 

Transplantationskirurgisk kompetens ska säkras vid behov och kontaktsjuksköterska ska medverka. 

Övriga kompetenser som kan behöva knytas till konferensen är gastroenterolog/hepatolog, 

interventionell radiolog och palliativ expertis. 

Tillgång till nationell MDK ska finnas varje vecka och ledningsansvaret ska åligga ett av de centra som 

utför aktuell kirurgi.   

 



13 
 

Klinisk forskning 
 

Föreliggande förslag till nationell nivåstrukturering kommer att påverka den nuvarande situationen i 

mindre utsträckning, och då i positiv riktning, med förbättrade möjligheter att utvärdera kurativt 

syftande kirurgiska ingrepp i sällsynta tumörsituationer i lever och gallvägar. Det finns i nuläget ett väl 

utvecklat nätverk inom lever-gallvägskirurgi med det nationella kvalitetsregistret SweLiv som grund 

och rätt använt kan detta ytterligare stärkas genom nationell klinisk samverkan. Svensk leverkirurgi 

idag baseras till avgörande del på det samarbete som redan etablerats mellan landets 6 regionala 

levercentra, både avseende utarbetandet av nationella vårdprogram och klinisk forskning. De senaste 

åren har ett flertal kliniska studier initierats via detta nätverk, exv; 

1.  LIGRO-studien - skandinavisk multicenterstudie som undersöker en ny operationsteknik i syfte 

att kunna erbjuda fler patienter leverresektion vid utbredd levermetastasering,  

2. Downsizing av primär levercancer (HCC) som vid diagnos ligger utanför accepterade 

transplantationskriterier, 

3. Nationell kartläggning av levermetastasbehandling ur jämlikhetsperspektiv avseende geografi 

och genus, 

4. Cellgiftsbehandling inför och efter gallvägscancer, 

5. Utvärdering av ”liver first”-konceptet där levermetastaser opereras bort innan primärtumören 

Ytterligare registerbaserade studier pågår i samarbete mellan alla eller flera levercentra, t.ex. 
avseende behandling och utfall vid gallblåsecancer eller resektion av levermetastaser från 
andra primärtumörer än tjocktarmscancer. Resultaten har presenterats vid flera nationella 
och internationella kongresser och vidare finns vid flertalet regionala enheter etablerad 
preklinisk och translationell forskning som kopplats till ovanstående projekt i samverkan 
mellan universiteten. Det svenska nätverket har tagit initiativ till en skandinavisk 
underförening till E-AHPBA (European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association) i syfte att 
gemensamt bredda den kliniska forskningen i våra länder.  
En annan studie, som bedrivs på ett flertal universitetssjukhus, är Nordic 8-studien där man 
undersöker den mest optimala onkologiska behandlingen vid alltför stor tumörutbredning i levern av 
metastatisk kolorektalcancer, som ej är möjlig att primärt kirurgiskt behandla, men som kan bli möjlig 
att operera vid god regress.  
  
Metodutveckling och implementering av ny behandling sker bäst i samverkan mellan regionala 

levercentra, ett exempel i detta avseende är den ökade användningen av TACE vid levercancer. 

Registerdata visar goda resultat när behandlingen ges i palliativt syfte och den utvärderas nu även som 

downstagingmetod inför levertransplantation (se ovan, nr 2).  

 

Konsekvensbeskrivning för vårdgivare  
 

Regional nivåstrukturering med ett levercentra per region 

 

 Då totala antalet operationer är lågt utanför de 6 centra, räcker det inte till för att utbilda 

kirurger på centrum utanför de regionala centra 
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 En kostnadsförskjutning från det egna landstinget som tidigare genomförde leverkirurgi till 

det regionala levercentrat för dessa operationer  

 Ett närmare samarbete med det regionala levercentrat när det gäller remittering, kontaktssk 

kontakt, uppföljning samt återbesöksrutiner 

 En minskad attraktionskraft för rekrytering av nya medarbetare vid de centra som inte längre 

kommer att utföra leverkirurgi  

 På sikt risk för minskad kompetens gällande radiologisk leverintervention vid de centra som 

inte längre kommer att utföra leverkirurgi 

 

Konsekvensbeskrivning för patienter/närstående i samband med regional 

nivåstrukturering till ett levercentra per region 
. 

 Ur kirurgisk synpunkt genomförs ett fåtal leverkirurgiska ingrepp utanför de 6 leverkirurgiska 

centra, vilket gör att det är få patienter som kommer att få resa från de centra som inte 

längre kommer att utföra leverkirurgi  

 Trygghet och vetskap om att man får möjlighet till bedömning och behandling på samma 

villkor som övriga medborgare i regionen och landet  

 Möjlighet att delta i eventuella pågående nationella/internationella studier 

 Samma möjlighet till bedömning och behandling på nationell nivå om detta skulle vara 

indicerat 

 Högre kompetens i samband med behandling, eventuella komplikationer och möjligt recidiv 

 Längre resväg i samband med besök och behandling vid det regionala levercentrat 

 Eventuellt svårare för närstående och anhöriga att vara närvarande i samband med besök 

och behandling 

 

Nationell nivåstrukturering av perihilära gallgångstumörer från idag 6 centra till 2 centra 

 

Förändring och konsekvenser: 

Det antalet kurativa ingrepp för de som avstår operationer torde vara 1-3/år dvs 1-2% minskning av 

den leverkirurgiska verksamheten och därför ha begränsad påverkan.  

Dock är det oklart hur många patienter som exploreras i Sverige men det visar sig vara inoperabelt, 

sannolikt fler än om man utgår från leverregistrets data. Den totala gruppen som skulle få resa skulle 

därigenom bli större än de kurativa ingreppen.   

Effekten på de levercentra som inte längre kommer att bedriva kirurgi på denna patientgrupp 

riskerar att minska sitt fokus på dessa, trots att antalet är ett fåtal. Vilka effekter detta kommer ha på 

utredning och behandling är oklart. 
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Konsekvensbeskrivning för patienter/närstående 

 

Denna utrednings och behandlingsmodell skulle kunna leda till att fler patienter kommer få en bättre 

utrednings- och behandlingsplan. Detta kommer möjligen leda till att fler kommer att komma till 

resektion.  

Under upparbetningsfasen med gallvägsavlastning och portaembolisering kan patienterna tvingas 

vistas vid levercentra under långa perioder då detta inte sällan krånglar. Så är det också idag men 

kommer sannolikt öka. 

Då det postoperativa förloppet ofta kan vara komplicerat och långdraget kan patienten med denna 

eftervårdsmodell komma längre från hemmet men samtidigt få bättre kompetens i 

omhändertagandet.                                                   

Under den operativa fasen kommer patienten att befinna sig längre från hemorten men samtidigt ger 

det patienten större chans till kurativ kirurgi. Vid svåra postoperativa komplikationer kan dock denna 

behandlingsperiod bli lång. 

Patienten bör sedan kunna få uppföljande återbesök vid det regionala cancer centret som genomfört 

operationen liksom vidare uppföljning där eller på hemorten.  

Sammantaget kommer detta leda till fler resor för patienterna och i vissa fall flera perioder borta från 

hemorten men samtidigt en mer likvärdig vård. 
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Figurer/tabeller 

 

Socialstyrelsen statistikdatabas 2009-2014, enbart leverkirurgi, alla diagnoser, figur 1 
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Antal kirurgiska ingrepp i lever gallvägar för primär malignitet samt metastaser, från 

Sweliv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirurgiskt ingrepp för levercellscancer, tabell 3a 
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Palliativ behandling för levercancer uppdelat på region 

 

 

 

Incidens intrahepatisk gallgångscancer (inne i lever)
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Kirurgisk behandling för intrahepatisk gallgångscancer 

 

 

 

Incidens av gallblåsecancer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirurgisk behandling av gallblåsecancer 
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Incidens av extrahepatisk gallvägscancer/perihilär 

 

 

 

Kirurgiskt ingrepp för extrahepatisk gallgångscancer/perihilär 

 

 

Kirurgiskt ingrepp för övriga diagnoskoder i levergallvägar 
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Kirurgiskt ingrepp för levermetastaser från tarmcancer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirurgiskt ingrepp för andra metastaser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Antal leverresektioner 2009-2014 för alla diagnoser från Socialstyrelsen, figur 2 

 

 

 


