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Utlåtande från sakkunniggruppen till förslag om nationell 
nivåstrukturering av Ovarialcancer.  
 

RCC i Samverkan lämnade 2015-05-18 uppdragsbeskrivning för sakkunniggrupp gällande nationell 

nivåstrukturering av Ovarialcancer. RCC i Samverkan har utsett ordförande för sakkunniggruppen och 

gruppen har bestått av de av RCC i Samverkan utsedda personerna från respektive RCC, samordnare 

från den nationella arbetsgruppen samt patient-organisationsrepresentant. 

Deltagare i sakkunniggruppen:  
Christer Borgfeldt (ordförande), Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Lund  
Preben Kjölhede, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping  
Pernilla Dahm Kähler, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg  
Henrik Falconer Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm  
Bengt Tholander, Onkologikliniken, Akademiska sjukhuset Uppsala  
Ulrika Ottander, Kvinnokliniken kliniken, Norrlands Universitetssjukhus Umeå  
Margaretha Sundsten, patientorganisationsrepresentant, Sundsvall 
Pia Jestin, Samordnare nationell arbetsgrupp 
 

 

 Allmän information om Ovarialcancer 
Ovarial eller snarare Ovarial-/Tubar-/Peritonealcancer drabbar årligen ca 750 kvinnor i Sverige 

(Ovarial 640, tuba 54, bukhinna 64 enligt Ca Inc Sweden 2013). Fortsättningsvis används ordet 

Ovarialcancer då det är mest inarbetat och behandlingsstrategierna är likartade. Ovarialcancer består 

till mer än 90 % av epithelial ovarialcancer vilket detta utlåtande huvudsakligen berör men de 

ovanligare icke-epitheliala ovarialcancerfallen (stroma och äggcellstumörerna) utgör knappt 10 % 

vilka kan och bör schematiskt handläggas på likartat sätt som kommer beskrivas. Medianåldern för 

insjuknande i epithelial ovarialcancer är strax under 70 år (Figur 1). Den relativa 5-årsöverlevnaden 

inkluderande alla stadier var för riket 44,0 % med icke signifikanta regionala skillnader på 41,9–47,8 

%. Vid avancerad sjukdom stadium III-IV (60 %) och primärt opererade patienter var 

medianöverlevnaden om makroskopisk tumörfrihet (inget för ögat synlig tumör) uppnåddes vid 

operation 63 månader och 31 månader om kvarstående tumör fanns vid avslutad primäroperation 

(Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer, INCA 2008-2014, Figur 2). Enligt EUROCARE-5 

har Sverige högsta 5 årsöverlevnaden i Europa 44,1 måndader jämfört med medel 37,6  månader. 

Kvinnor med ovarialcancer i stadium I har generellt en mycket god prognos med en 5-årsöverlevnad 

som överstiger 80 % efter enbart kirurgi. Tyvärr finns det ännu ingen markör, kombination av 

markörer eller studie som visat på att ovarialcancer går att upptäcka i tidigt stadium med förbättrad 

överlevnad som slutresultat. Oklara ovarialcystor/tumörer måste handläggas som misstänkt 

ovarialcancer då risken annars finns att en tidig ovarialcancer stadium 1A (begränsad till äggstocken) 

rupturerar/brister varvid spridning sker till bukhålan av cancerceller (stadium 1 C) vilket leder till 

sämre prognos. Man skall därför inte punktera en ovarialcysta/tumör vid misstänkt tidig 

ovarialcancer varför ovarialcancerdiagnosen oftast ställs först vid operation. Vid tidig ovarialcancer 

skall oftast patienterna kirurgiskt stadieindelas adekvat med systematiska biopsier och vissa grupper 

med lymfkörtelutrymning enligt Nationella Vårdprogrammet och internationella rekommendationer 

(FIGO) innan ställningstagande görs inför eventuell adjuvant kemoterapi. 
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Tabell 1. Fördelning av fall per stadium enligt FIGO-systemet för ovarialcancer. 
 

Stadium Utbredning Andel 

I Äggstocken/arna 29% 

II Bäckenet 10% 

III I hela bukhålan och/eller lymfkörtlar 44% 

IV Metastaser i lungan, levern, mjälten 16% 

Okänt   1% 

Totalt  100% 

   

Källa: Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer åren 2008–2012. 
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Figur 1. Åldersfördelning vid insjuknande i Ovarialcancer i Sverige Figur 2. Överlevnad vid avancerad Ovarialcancer FIGO-stadium III-IV 

om tumörfrihet uppnås vid primäropreration eller inte 

  

 

 

 

 



4 
 

Vårdprocessbeskrivning  
 

Vårdprocessbeskrivning för ovarialcancer med optimal handläggningsgång och 

ur patientperspektiv i ett nationellt nivåstrukturerat system. 

Patientens väg från misstanke om sjukdom till avslutad behandling/kontroll och palliativ vård 
beskrivs i nedanstående tabulerade form samt i flödesdiagram. Behandlingsprinciperna beskrivs 
kortfattat.  
Patienten kan i princip komma in i utredningen via olika vårdgivare.  
Skillnaden mellan nedanstående optimala handläggningsgången i ett nationellt nivåstrukturerat 
system och dagens ”decentraliserade” men i huvudsak regionaliserade handläggningsgång för 
patienter med ovarialcancer framgår i avsnittet om Nivåstrukturering, lokalt och regionalt genomfört 
nivåstrukturering. 

 Primärvård/Öppen vård: Distriktsläkare bör vid misstanke på ovarialcancer remittera till 
öppenvårdsgynekolog specialist eller direkt till läns-/länsdelsssjukhus med kvinnoklinik. 
Gynekologisk specialist utför en gynekologisk undersökning inklusive vaginalt ultraljud och 
bedömer om misstanke ovarialcancer föreligger. Om stark misstanke om ovarialcancer tas 
blodprov och remiss till läns-/länsdelsjukhus för vidare utredning utfärdas. Genomför 
gynekologiska undersökningar vid uppföljning av utvalda fall av ovarialtumörer enligt 
nationell riktlinje/vårdprogram. 

 Läns-/länsdelssjukhus med Kvinnoklinik: Första och/eller vidare gynekologisk undersökning 
och bedömning vid misstanke om ovarialcancer. Blodprovstagning med tumörmarkörer, 
vaginalt ultraljud och remittering för CT buk/thorax utförs. Genomför gynekologiska 
undersökningar vid uppföljning av gynekologisk cancer enligt nationell riktlinje/vårdprogram. 
Bedömning av misstänkt eller konstaterad ovarialcancer huruvida patienten är lämplig för 
extensiv kirurgi vid Högspecialiserad Gynekologiskt Cancercentrum (HGC). Remittering till 
HGC för handhavande av patienter på multidisciplinär konferens (MDK). Utförande av 
primärkirurgi av selekterade fall enligt nationell riktlinje/vårdprogram. Kemoterapi enligt 
nationellt vårdprogram och gynonkologisk behandlingsplan från HGC. Remittering av recidiv 
och för ställningstagande till palliativ kirurgi till HGC. Palliativ vård. 

 Regionsjukhus/Universitetssjukhus/Center för högspecialiserad cancervård – HGC: 
Utredning och diagnostik av misstänkt eller konstaterad ovarialcancer. Regelbundna 
multidisciplinära konferenser (MDK). Regelbundna patologdemonstrationsronder. 
Primärkirurgi vid all typ av ovarialcancer inklusive extensiv kirurgi vid avancerad 
ovarialcancer. Upprättande av gynonkologiska behandlingsplaner för alla ovarialcancer 
patienter i regionen. Recidiv och palliativ kirurgi. Upprättande av behandlingsplaner för 
kemoterapi vid primärinsjuknande, recidiv och i palliativt skede. 
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Misstanke om ovarialcancer (distriktsläkare alt gynekolog specialist, annan specialist ex kirurg) 

 

 

Välgrundad misstanke om ovarialcancer: 

Remiss till Center för Högspecialiserad Gyn Cancervård (HGC) 

Bilddiagnostisk utredning (CT thorax/buk/bäcken) 
Ingen välgrundad misstanke ovarialcancer 

Öppenvårds gynekolog för uppföljning på 

gynekologisk mottagning eller remittering till 

länssjukhus för uppföljning och ev åtgärd 

Gynekologisk specialist utför gynekologisk bimanuell undersökning, vaginalt ultraljud samt kontrollerar 
tumörmarkörer i serum: CA 125, CEA, CA 19-9 och andra essentiella blodprover 

 
Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd: ascites bäcken/bukexpansivitet, oöm fast knöl i 

ljumsken eller fossa supraclavikularis, patologiskt fynd vid vaginalt ultraljud eller RMI >200 

 

Center för HGC 

 Onkologisk/kirurgisk bedömning 

 CT Buk o thorax 

 Multidisciplinär Terapi Konferens (rMDK) ger 
rekommendation om behandling. Övervägande ev.studie 

 Nationell MDK i selekterade fall (nMDK) 

HGC 

Primär behandling med kurativ intention (Ev. inklusion i studie) 

 Primär kirurgi/kompletterande kirurgi och kemoterapi (extensiv 
ovarialcancer kirurgi) 

 Neoadjuvant kemoterapi på länssjukhus efterföljd av fördröjd 
primärkirurgi på HGC + vidare kemoterapi på länssjukhus Postoperativ vård 

Överflyttning till hemorts kvinnoklinik  

Kontroll efter behandling ( I studier  särskild uppföljning) 

Efter enbart kirurgisk behandling: Gyn specialist 

Efter kirurgi och kemoterapi: 

1:a besök på HGC/länssjukhus, därefter gyn el gyn-onkologisk 

specialist 

Remiss till HGC vid komplicerande symtom efter behandling 
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Recidiv/progress av cancer 

Remiss till HGC för  

o Utredning, bedömning ev. inklusion i studie 
o MDK alt. nMDK Terapiförslag – kurativ/palliativ 
o Kirurgi/Radioterapi/Kemoterapi/Annan behandling 

R
E

C
ID

IV
 –

 P
A

L
L

IA
T

IV
 

V
Å

R
D

 

Postoperativ vård 

Överflyttning till hemorts kvinnoklinik om 

möjligt 
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Kontroll efter ”palliativ” recidiv/progress behandling och Palliativ vård 

Hemorts kvinnoklinik. Kontakt/remiss till HGC vid behov om t.ex. komplicerande symtom 

 

Remiss till HGC vid komplicerande symtom efter behandling 

Figur 3: Flödesdiagram för optimal handläggningsgång vid ovarialcancer ur patientperspektiv. 
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Följande resurser ska finnas tillgång till vid ett HGC:  

 Gynekologiska tumör kirurger och gyn-onkologer, urolog, kolorectal och övre GI kirurg samt 
kärlkirurg. 

 Kontaktsjuksköterska, kurator, dietist, sjukgymnast eller motsvarande med bland annat 
kunskap kring lymfterapi, regional och/eller nationell multidisciplinär terapikonferens (rMDK 
eller nMDK). Radiolog, patolog med särskild kompetens/intresse för gyn cancer 

 HGCHGC deltar aktivt i forskning- och utvecklingsprojekt nationellt och internationellt samt 
de nationella kvalitetsregistren. Klinisk forsknings-/utvecklings-/ prövnings-enhet samt 
akademisk miljö. 

 HGC tar hand om recidivbehandling och ger råd/ger palliativ vård (individualiserad kirurgi och 
medicinsk onkologisk eller annan högspecialiserad behandling efter rekommendation från 
rMDK/nMDK).  

 HGC tar hand om den initiala uppföljningen av behandlade ovarialcancerpatienter, därefter 
decentraliseras kontroller till öppen gynekologisk specialistvård eller till kvinnoklinik nära 
hemorten. I studier kan det krävas särskild uppföljning. 

 HGC ansvarar för regionala och nationella utbildningsinsatser för sjukvård och 

patientföreningar. 

 

Primärkirurgi 

Primär behandling vid ovarialcancer är kirurgi både för diagnostiskt syfte och behandling. 

Makroskopisk radikalitet är den faktor som är starkast associerad till patientens överlevnad. 

Noggrann preoperativ utredning samt modern anestesiologisk och kirurgisk teknik har under de 

senaste decennierna minskat operationsdödligheten. Den primära operationen vid avancerad 

ovarialcancer kan vara en, ur kirurgiskt teknisk synvinkel, mycket krävande operation och bör därför 

utföras av ett erfaret gynekologiskt tumörkirurgiskt team där man behärskar den kirurgiska tekniken 

och har erfarenhet, uthållighet, kompetenta kirurgpartner och kringpersonal för att hantera dessa 

operationer och ibland komplicerade postoperativa förlopp. Gynekologiska tumörkirurger skall ha 

genomgått en 3 årig subspecialisering för att bli certifierade av Svensk förening för Obstetrik och 

Gynekologi (SFOG) motsvarande internationell standard (ESGO, SGO) 

Tumörreduktion bör utföras med makroskopisk tumörfrihet som mål och ofta krävs ytterligare kirurgi 

än hysterctomi, bilateral salpingo-oforektomi, omentektomi och appendektomi. Vid avancerade 

former av ovarialcancer, där bäckenet är fullt av tumör, startar man direkt retroperitonealt, 

identifierar och frilägger uretärer, iliaca-kärl och kolon och avlägsnar tumörvävnaden ”en bloc”. 

Tumörväxt på blåsperitoneum är vanligt men tumören brukar respektera urinblåsan, varför man ofta 

kan skala den från peritoneum utan kvarvarande makroskopiskt synlig tumör på blåsan. Kunskap om 

uretärernas anatomi och förlopp till urinblåsan är av stor vikt för att frilägga uretären och undvika 

blås- och uretärskador. Tumörväxt på kolon sigmoideum och rektum är vanligt och även här kan man 

skala bort tumörvävnad från tarmen alternativt utföra en tarmresektion. Ett alternativ är att utföra 

en tarmresektion och anlägga en kolostomi temporärt eller permanent eller utföra 

direktanastomosering av tarmen. Stripping/exstirpation av peritoneum diafragma parietale kan 

behöva utföras. Förstorade lymfkörtlar i bäckenet eller paraaortalt bör exstirperas. Mjältexstirpation 

kan vara nödvändigt att utföra vid mjältmetastasering. Leverresektion bör även övervägas vid 

enstaka levermetastas. Exstirpation av all karcinomatos ska om möjligt utföras för att uppnå 

tumörfrihet.  
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Neoadjuvant cytostatika med fördröjd primärkirurgi (NACT) 

Neoadjuvant cytostatika (NACT, även kallad induktionskemoterapi) är ett helt adekvat 

behandlingsalternativ till primär tumörreducerande kirurgi vid stadium IV , men även för vissa fall av 

stadium IIIC med comorbiditet och/eller riskfaktorer för komplikationer, som riklig ascitesproduktion, 

lågt serumalbumin, katabol näringsbalans, lungemboli eller cardiopulmonell skörhet. Resultaten av 

NACT från studier av stadium IIIC–IV är däremot inte generaliserbara till stadium IIIA–IIIB. I denna 

situation är primär kirurgi  standardterapi 

Det finns två randomiserade studier som jämför NACT efterföljt av fördröjd primärkirurgi, med 

primärkirurgi efterföljt av cytostatika. Studierna visade ingen signifikant skillnad i progressionsfritt 

sjukdomsintervall eller total 5-årsöverlevnad. Makroskopisk tumörfrihet uppnåddes dock i 

anmärkningsvärt låg andel, 21 % respektive 17 % hos dem som primäropererades och endast 53 % 

respektive 39 % hos dem som fått neoadjuvant cytostatika. Överlevnaden var tämligen låg i bägge 

studiernas båda grupper. Medianöverlevnaden var 29 respektive 23 månader vid primär kirurgi och 

30 respektive 24 månader vid neoadjuvant behandling, vilket är långt under det som rapporterats i 

de studier som visat bäst effekt av primärkirurgi till makroskopisk tumörfrihet, jämfört med 

resttumör. Även svenska data (Figur 2) visar att medianöverlevnaden var 58 månader i stadium III-IV 

vid uppnådd makroskopisk tumörfrihet. Fortfarande rekommenderas internationellt  primärkirurgi  i 

första hand. 

Fördröjd primärkirurgi bör utföras efter 3 (2–4) cykler av NACT. Det kirurgiska ingreppet bör vara 

likartat som vid primärkirurgi vid avancerad ovarialcancer. Målet vid fördröjd primärkirurgi är att nå 

makroskopisk tumörfrihet. Signifikant mindre risk för allvarliga kirurgirelaterade komplikationer av 

grad 3/4, med mindre förekomst av blödning, venös tromboembolism och infektion i gruppen 

uppstår om NACT ges och patienten genomgår fördröjd primärkirurgi 

Vid omfattande kirurgiska ingrepp med lång operationstid och avancerad postoperativ konvalescens 

behövs både ett multidisciplinärt och multiprofessionellt samarbete. Initialt kan intensivvård 

behövas. Vidare behövs ett nära samarbete med stomisköterska, kurator, sjukgymnast, dietist och 

arbetsterapeut.  

 

Cytostatikabehandling och annan medicinsk onkologisk terapi 

Adjuvant platinumbaserad cytostatikabehandling kan förlänga överlevnaden hos kvinnor med tidig 

ovarialcancer. Vid avancerad sjukdom av epitelial typ är postoperativ kemoterapi nödvändig för 

lyckat resultat av avancerad cytoreduktiv kirurgi till makroskopisk tumörfrihet. Neo-adjuvant 

kemoterapi med intervallkirurgi efter 2-4 cykler är för vissa patienter med avancerad sjukdom och 

sköra patienter med komorbiditet en viktig behandlingsstrategi. Patienter med avancerad 

ovarialcancer vid primärdiagnos, svarar i cirka 70 % av fallen på primär cytostatikabehandling 

Vid avancerad epitelial ovarialcancer består cytostatikaregimen av kombinationen karboplatin och 

paklitaxel givet intravenöst var tredje vecka i sex cykler. Bevacizumab  kombination med karboplatin 

och paklitaxel var tredje vecka rekommenderas till patienter med FIGO-stadium III, som efter 

primärkirurgi har resttumör, eller inte genomgår kirurgi, samt eventuellt efter fördröjd primärkirurgi 

samt till alla med stadium IV (högriskgrupp). Efter avslutad kemoterapi ges bevacizumab som 



8 
 

singelbehandling i totalt upp till 15 månader, om inte oacceptabel toxicitet uppstår. Om 

platinumbaserad kombinationsbehandling inte kan ges på grund av kraftigt försämrat allmäntillstånd, 

ko-morbiditet eller mycket hög ålder bör man överväga karboplatin som singelbehandling, som ofta 

snabbt kan förbättra situationen. Intraperitoneal cytostatikabehandling eller HIPEC rekommenderas 

inte utanför kliniska behandlingsstudier. 

 

Recidivbehandling 

Majoriteten av patienter med avancerad ovarialcancer recidiverar inom två år. Recidiv-behandling  

ges i syfte att, lindra symtom, förbättra livskvaliteten och förlänga tiden till ny sjukdomsprogress. 

Recidivbehandling med flera linjer cytostatika är vanligt vid ovarialcancer och kan ge god lindring och 

förlängd överlevnad, men möjligheten till bot är för majoriteten av dessa kvinnor liten. I noggrant 

utvalda fall kan även kirurgi bli aktuell vid recidiv av ovarialcancer. Bevacizumab är godkänt i 

kombination med kemoterapi vid både platinumkänsligt och platinumresistent recidiv. Nya 

målriktade terapier är för närvarande i klinisk prövning . 

Nyligen har EMEA (Europeiska läkemedels myndigheten) godkänt en peroral PARP-hämmare, 

olaparib för underhållsbehandling, efter komplett eller partiell respons på platinum-terapi av 

platinum-känsligt recidiv (efter > 6 månader efter föregående platinumterapi) av höggradig serös 

ovarialcancer, till patienter med ärftlig eller förvärvad mutation i BRCA1 eller BRCA2-generna.  

Sveriges kommuner och landstings NT-råd har rekommenderat olaparib för underhållsbehandling till 

alla patienter, som uppfyller ovanstående inklusionskriterier. Det innebär att onkogenetisk screening 

av helst färskfrusen tumörvävnad och / eller blodprov från alla patienter med platinumkänsligt 

recidiv behöver ske. Endast patienter med BRCA-mutation kan få olaparib. Cirka 50-75 patienter per 

år uppskattas behöva få behandling med olaparib. Ett nationellt arbete pågår för att genomföra 

pilotprojektet.  

Andra målriktade terapier utvärderas nu i olika kliniska prövningar internationellt, bland annat mot 

signalmolekyler och receptorer, som reglerar immunsystemet och kan stimulera immunoreaktivitet 

mot tumörceller. Även vaccinationsstudier pågår.

http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Kommentar/Cytostatika-i-bukhalan-intraperitonealt-vid-aggstockscancer-ovarialcancer/#platinaforeningar
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Nivåstrukturering   
 
Lokalt och regionalt genomförd nivåstrukturering 

Kvinnoklinikerna inom respektive region bedriver diagnostik och primär utredning av ovarialcancer 
och remitterar i skiftande grad patienter med nyupptäckt ovarialcancer till ett regionalt centrum för 
bedömning och behandling. Primärkirurgi av preoperativt känd avancerad ovarialcancer har de 
senaste åren blivit mer regionalt nivåstrukturerad till universitetssjukhusens kvinnokliniker. Den 
adjuvanta cytostatikabehandlingen planeras och ordineras från de gyn-onkologiska klinikerna vid 
universitetssjukhusen där den även ges eller ges decentraliserat på patientens länssjukhus av 
cytostatikaenheter med nära knutna gynekologer som även sköter kontrollerna efter behandling. 
Inom RCC Väst är ovarialcancerkirurgin centraliserad till Sahlgrenska universitetssjukhuset 

(Registrerar i INCA), i RCC Stockholm till Karolinska Universitetssjukhuset (Registrerar i GKR) och i 

vissa delar, men inte fullt ut, centraliserade i RCC Syd, Sydost, Uppsala-Örebro, samt Norr 

(rapporterar till GynOp). Nedanstående tabell och figur (Tabell 2, Figur 4.) ger en uppfattning om 

antalet av kirurgiska behandlingar vid de olika sjukhusen av ovarialcancer. 

För patienter som har erhållit onkologisk cytostatikabehandling sker en del av 

uppföljningsverksamheten på de onkologiska klinikerna men huvuddelen av upp kontrollerna sker på 

hemorten antingen på kvinnoklinikerna eller hos gynekologiska öppenvårdsspecialister. Vid recidiv 

återremitteras patienter till det regionala centrum där recidivbehandling ordineras men oftast ges 

decentraliserat på länssjukhus. Patienten kontrolleras därefter åter på kvinnoklinikerna eller hos 

gynekologiska öppenvårdsspecialister. Kontaktsjuksköterskefunktionen finns på de flesta 

kvinnoklinikerna och onkologiska klinikerna i landet för gynekologisk cancer. Kontaktsjuksköterskorna 

har en koordinerande roll mellan de olika vårdenheterna och patienten. I de flesta regioner är 

behandlingstraditionerna relativt lika vid recidivbehandling även om regionala skillnader i antalet 

linjer av behandling och val av recidivbehandling skiljer lite.
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Tabell 2. Antal operationer per enhet - ovarial/tubar/peritonealcancer 2013-2014 (Data från INCA 
inklusive GKR och GynOp registren) 

 
Klinik 2013 2014 Totalt 

Karolinska Solna 168 152 320 

Lund 125 129 254 

Sahlgrenska Sjh 137 111 248 

Linköping 101 93 194 

Umeå 38 60 98 

Uppsala 39 52 91 

Skövde 28 21 49 

NU-sjukvården, NÄL 22 26 48 

Sundsvall 20 24 44 

Västerås lasarett 29 15 44 

Falun 22 21 43 

Huddinge sjukhus 31 12 43 

Örebro USÖ 24 17 41 

Karlskrona 23 13 36 

Hallands sjukhus Varberg 11 19 30 

Gävle 20 9 29 

Helsingborg 19 10 29 

Borås 18 11 29 

Kalmar 15 7 22 

Karlstad 12 7 19 

Södersjukhuset 14 1 15 

Hallands sjukhus Halmstad 5 9 14 

Värnamo 6 6 12 

Eksjö 5 4 9 

Luleå-Sunderbyn 4 5 9 

Örnsköldsvik 5 4 9 

Jönköping 5 3 8 

Kristianstad 0 7 7 

Ljungby 6 1 7 

Nyköping 2 5 7 

Varberg 2 5 7 

Hudiksvall 4 2 6 

Skellefteå 6 0 6 

Växjö 1 5 6 

Carlanderska Göteborg 1 5 6 

Eskilstuna 2 3 5 

Västervik 5 0 5 

Östersund 2 3 5 

Malmö 0 4 4 

Norrköping 3 1 4 

Danderyds sjukhus 1 2 3 

Östra sjukhuset Gbg 1 1 2 

Gällivare 1 0 1 

Lycksele 0 1 1 

Mora 0 1 1 

Södertälje sjukhus 1 0 1 

 984 887 1871 

 

Det är fyra sjukhus som opererar 100 eller fler patienter per år och de står för 54 % av totala 

volymen, sexton sjukhus med 10 till 100 operationer per år gör 37 %, och 24 sjukhus som gör färre än 

10 operationer per år gör 9 % av alla ovarialcanceroperationer. 
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Figur 4. 

Blått 2013, rött 2014 
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Nationell nivåstrukturering  
Genomförd:  
Nationell nivåstrukturering av ovarialcancer i Sverige har ännu inte genomförts.  
 
Förslag  
En nationell nivåstrukturering av ovarialcancervården till minst 5 och högst 6 HGC anses av de 
sakkunniga vara befogad. De delar av patientprocessen som sakkunniggruppen anser är aktuella för 
nivåstrukturering är all primär behandling (kirurgi och neoadjuvant cytostatika behandling med 
fördröjd primärkirurgi) samt behandling vid progress eller recidiv av sjukdomen. 
 
Motivering och förutsättningar för förslaget: 
Behandlingen av ovarialcancer kräver kunskap och erfarenhet i bedömningarna samt 
operationsteknisk färdighet och är resurskrävande varför en centralisering är nödvändig för att säkra 
en jämlik vård för alla med sjukdomen. Forskning kring nya förbättrade behandlingsmetoder kan 
enbart effektivt genomföras på enheter med större volym av patienter. Resultat i litteraturen pekar 
på att en enskild kirurg bör utföra minst 30 ovarialcancer operationer per år av en viss typ för att 
upprätthålla kvaliteten. Eftersom det behövs minst tre troligen fyra gynekologiska tumörkirurger på 
varje klinik för att en vid behov ska kunna vara frånvarande så måste sjukhusvolymen vara ännu 
större, sannolikt minst 100 per år. Flera studier visar på kontinuerliga förbättringar vid högre 
volymer, dvs ett dos-responssamband. Det är ca 700-750 ovarialcancerpatienter per år som skall 
utredas och behandlas. Då även misstänka ovarialcancerfall som sedermera visar sig vara benigna 
bör handläggas av HGC tillkommer ca 200 patienter samt 25-50 patienter som är i behov av 
recidivkirurgi och palliativ kirurgi.  
 
Om det blir 5 HGC kommer vart center handlägga ca 200 misstänkta ovarialcancerpatienter per år 
vilket kväver minst 6 gynekologiska tumörkirurger per HGC. Om det blir fler än fem HGC måste det 
krävas att man har minst 3-4 gynekologiska certifierade tumörkirurger per HGC för att kunna ta hand 
om minst 100 ovarialcancerpatienter per år för att centrat ska erhålla tillräcklig volym och för att 
kompetensen ska bibehållas och utvecklas.  
 
För att klara av att ha fullvärdig gynekologisk tumörkirurgisk beredskap för konsultation och 
eventuellt operation alla dygnets timmar 365 dagar om året kommer det att krävas att vart HGC har 
minst 4 fullutbildade gynekologiska tumörkirurger för ovarialcancerpatienterna. 
 
Sakkunniggruppen anser att vid fler än sex HGC blir antalet ovarialcancerpatienter per centra för få 
för att kunna upprätthålla kompetensen och vidareutbilda yngre kollegor och annan personal. Det 
kommer även vara svårt att bedriva forskning och vidare utveckling av vården.  
 
Färre än fem HGC kommer leda till svårigheter av volymskaraktär med brist på läkarkompetens, övrig 
sjukvårdspersonal och utredningskapacitet på de centra som ska utreda och bedriva 
ovarialcancerkirurgi samtidigt som annan gynekologisk cancer behandlas även om 
vulvacancerbehandlingen läggs på andra centra. Givetvis kan volymsbristerna som finns idag på sikt 
arbetas bort och yngre läkarkollegor vidareutbildas liksom övrig involverad personal. 
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Vårdvolymer  
Hela vårdprocessen 

Den årliga incidensen varierar marginellt av ovarialcancer inklusive borderlinetumörer varför 

Cancerregistrets data visas i Tabell 3. Patienter med avancerad ovarialcancer står för ca 60 % av 

totalantalet ovarialcancerpatienter.  

 

Tabell 3. Antal ovarial-/tubarcancer per riegion 2012 

   Beräknat antal patienter med avancerad 

 Ovarial-/tubarcancer (2012) Regional procentandel  stadium III-IV ovarial+peritoneal cancer (60 % av n=750) 

Region n= % n= 

Stockholm 128 18% 83 

Uppsala-Örebro 166 24% 108 

Linköping 93 13% 60 

Lund-Malmö 128 18% 83 

Göteborg 136 20% 88 

Umeå 43 6% 28 

 694 100% 450 

Källa: Cancer Incidence Sweden 2013 Tabell 3A   

 

 

Sammanfattningsvis ser idag ovarialcancer vårdprocessen ut som följande i de olika regionerna: 

 Region Stockholm är centraliserad till Karolinska sjukhuset i Solna och cytostatika ges på 

Radiumhemmet.  

 I Västra sjukvårdsregionen opereras patienterna huvudsakligen på Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset Sahlgrenska och cytostatika ges efter ordination från gyn-onkologiska 

Jubileumskliniken Sahlgrenska decentraliserat på lokalsjukhusen. 

 I Uppsala – Örebro regionen opereras ovarialcancer på respektive läns/universitetssjukhus, 

se tabell 2. Cytostatika ges på länssjukhusen efter ordination från gyn-onkologer i Uppsala, 

Örebro och Linköping.  

 Linköping opererar ovarialcancer från Östergötland, Jönköping och Sörmland men Kalmar 

opererar ca 10 ovarialcancerpatienter per år. Cytostatika ges på länssjukhusen efter 

ordination från Linköping.  

 I Lund-Malmö regionen opereras alla ovarialcancer patienter från Region Skåne och Södra 

Halland i Lund. Blekinges och Kronobergs ovarialcancerpatienter opereras i Karlskrona vilket 

är ca 25 per år. Cytostatika ges på ordination från gyn-onkologen i Lund vid länssjukhusen i 

hela region Syd. 

 Umeå opererar ca 50 och Sundsvall ca 20 ovarialcancerpatienter årligen. 

Cytostatikabehandlingen ges på ordination från gyn-onkologen i Umeå på respektive 

länssjukhus.  

Det Nationella Vårdprogrammet för Äggstockscancer antaget 2012 förordar att patienter med RMI 

över 200 skall remitteras till tumörkirurgiskt centrum. Denna rekommendation följs dock inte och en 

i majoritet (57 % [144/253] GynOp 2014) av ovarialcancerpatierna som opereras vid länssjukhusen 

borde enlig VP ha remitterats till tumörkirurgiskt centrum, se Tabell 2. Enstaka ovarialcancerpatiener 
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med borderlinetumörer eller tidigt stadium där cancerdiagnosen uppdagas först vid operationen eller 

vid histopatologisk diagnos kommer dock alltid att finnas. 

 

Föreslagen nationellt nivåstrukturerad vårdinsats  

Den årliga incidensen nationellt och regionalt ses ovan. På grund av den ökande andelen äldre 
personer i befolkningen men att många har använt skyddande p-piller förväntas en stationär incidens 
av ovarialcancer under de närmaste decennierna. Sakkunniggruppen förslår en nationell 
nivåstrukturering av all behandling av ovarialcancer till minst 5 och högst 6 centra inom ramen för 
universitetssjukhus där det bedrivs högspecialiserad gynekologisk cancervård. Varje centrum bör ha 
minst 100 nya fall för primärbehandling per år för att kunna upprätthålla och utveckla kompetensen 
inom ovarialcancervården, bedriva utveckling och forskning samt skapa en jämlik vård med hög 
kvalitet. Därför är kringresurser på universitetsnivå nödvändiga enligt ovan nämnda specifikation, se 

”Följande resurser ska finnas tillgång till vid ett HGC”.  

 
 
”Best practice”  
Det finns ett flertal studier som talar för att optimal kirurgisk radikalitet vid den primära kirurgin av 

avancerad ovarialcancer är av stor betydelse för överlevnaden. Studier visar även att vid neo-

adjuvant chemoterapi kombinerat med intervallkirurgi är radikaliteten väsentlig för förbättrad 

överlevnad. En stor metaanalys från 2002 visar att för varje 10 % ökning av andelen maximalt och 

optimalt tumörreducerade kvinnor förbättras 5-årsöverlevnaden med cirka 5,5 %. En stor europeisk 

multicenterstudie visar en klart förbättrad medianöverlevnad på 99 månader hos kvinnor som blev 

makroskopiskt tumörfria vid primäroperationens avslut vid stadium IIB–IV jämfört med en 

medianöverlevnad på 36 månader vid en kvarvarande enskild tumörförändring på 1–10 mm, och 30 

månader om det var tumör kvar som var över 10 mm vid primäroperations slut. Se även figur 2 med 

svenska data som visar likartad bild. 

Målet vid primärkirurgin blir därför först och främst att ställa diagnos, få korrekt stadieindelning samt 

avlägsna så mycket tumörvävnad som möjligt med hänsyn till att undvika kirurgiska komplikationer 

och morbiditet. Det är svårt att ge en evidensbaserad absolut siffra på i vilken utsträckning 

makroskopisk tumörfrihet bör uppnås vid primär kirurgi. Parametern kommer följas prospektivt i det 

svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer och korreleras till överlevnaden. Internationella 

högspecialiserade centrum med ultraradikal kirurgi uppger att makroskopisk tumörfrihet uppnås i 

60–70 % av fallen som genomgår primärkirurgi. Man bör dock känna till att dessa centrum har 

varierande selektionskriterier för primärkirurgi och att andelen makroskopisk tumörfrihet är starkt 

beroende av andelen neoadjuvant cytostatikabehandlade patienter. Aletti och medarbetare visar en 

signifikant ökad sjukdomsfri överlevnad för de kvinnor som blivit opererade av gynekologiska 

tumörkirurger med en makroskopisk tumörfri frekvens på 44 % jämfört med kirurger med frekvens 

på 17 %. EORTC-GCG (Europeiska samarbetsgruppen) rekommenderar att en gynekologisk 

tumörkirurgisk enhet bör ha en frekvens på ≥ 50 % makroskopisk tumörfrihet vid operationens slut 

vid avancerad ovarialcancer för att hålla god kvalitet och standard.  

I Norge har man centraliserat ovarialcancerkirurgin med gott resultat till fyra center (population 

1 250 000 per center). Danmark centraliserade ovarialcancerkirurgin 2005 och rapporterar en 

förbättrad överlevnad från specialiserade tumörkirurgiska centrum som 2015 är tre center 

(population 1 900 000 per center). Man har i Danmark angivit att varje specialiserat tumörkirurgiskt 
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centrum bör ha 40 % makroskopisk tumörfrihet vid operationens slut.  Makroskopisk tumörfrihet är 

också en kvalitetsindikator i det svenska kvalitetsregistret. 

I ”Utredningen om högspecialiserad vård” (SOU 2014:11) skriver författarna att ”En rimlig 

utgångspunkt är att varje sjukhus bör utföra 100 operationer av en viss typ per år och varje kirurg 

åtminstone 30 ingrepp för att kunna upprätta hög kvalitet. Ytterligare koncentration kan vara bra, 

men kan vara svår att genomföra. Det är inte bara viktigt vad som händer i operationssalen. Hela 

vårdkedjan måste fungera för att resultaten ska bli bra. Diagnostik, selektion av patienter, 

förberedelserna före och behandlingen efter operationen spelar roll för slutresultatet.” 

”Flera studier visar på kontinuerliga förbättringar vid högre volymer, dvs ett dos-responssamband. 

Mycket talar alltså för att ännu högre volymer leder till ännu bättre resultat. De flesta studierna har 

gjorts inom det kirurgiska området, men allt talar för att erfarenhet och träning är lika viktigt inom 

diagnostik eller medicinska och psykiatriska specialiteter.” 

Den medicinska onkologiska behandlingen av ovarialcancer är i Sverige sedan länge decentraliserad 

till länssjukhusen och ges vanligen polikliniskt på särskilda cytostatikaenheter på ett eller två sjukhus i 

varje län enligt behandlingsdirektiv och riktlinjer från de sju olika gynonk-enheterna på 

universitetssjukhusen.  

Alla gynonk-enheter på universitetssjukhusen har sedan början av 80-talet deltagit i ett stort antal 

nationella, nordiska och internationella kliniska prövningar, i vilka specifika behandlingsprotokoll, 

ordinations- och administreringsföreskrifter samt dosreduktionsscheman har utvecklats strukturerat, 

metodiskt och utvärderats vetenskapligt både avseende effekt , biverkningar och komplikationer i 

samarbete med  internationella studieorganisationer och läkemedelsbolag. Under senare år har 

denna utveckling accelererat och omfattat moderna målstyrda terapialternativ. Behandlingen ges av 

specialutbildade onkologisjuksköterskor eller ssk med motsvarande kompetens, på ordination av 

onkolog , gynonkolog, eller gynekolog med cytostatikakompetens.  

Många länssjukhus har egen onkologklinik. Det varierar mellan olika länssjukhus var cytostatika-

behandlingsenheten är lokaliserad, på KK, onkologkliniken eller både och. 

Det finns idag därför behandlingsvolymer, resurser, kompetens, struktur och rutiner på alla större 

länssjukhus att ordinera, bereda och administrera de vanligaste cytostatikaregimerna vid 

ovarialcancer enligt direktiv från gynonk-enheten på universitetssjukhuset. Det gäller både i primär 

behandling, som vid recidiv 

Vissa mer komplicerade, biverkningsbehäftade och ovanliga regimer, som BEP-regimen vid 

dysgerminom, gulesäckstumör eller immaturt teratom, eller gemcitabin-docetaxel vid ovariella 

sarkom bör dock ges inneliggande på högspecialiserad vårdavdelning på onkologen på 

universitetssjukhus. ASCO har givit ut riktlinjer för säker cytostatikabehandling. 

 
Redovisade nationella kvalitetsdata  

Ovarialcancer registreras övergripande av Socialstyrelsen via Cancerregistret och behandling och 

vård i det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer (via INCA). Kirurgisk behandling av 

ovarialcancerpatienter registreras i GynOp registret (ca 55 % av Sverige), i GKR i Stockholms län och 

Karlstad samt i Region Väst direkt i Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer. GynOps och 
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GKRs data överförs månadsvis till INCA-portalen. Registreringen av behandling av ovarialcancer, har 

tills vidare inte varit komplett utan förväntas först bli det under 2015-2016. Det finns regionala 

skillnader i täckningsgraden av inrapporterade fall varför det inte är meningsfullt att redovisa data i 

denna rapport från INCA då tolkningen av data kan bli missvisande.  

I Socialstyrelsens registrering (Cancerregistret) är incidensregistreringen i det närmaste 100 %. 

Dödsfall i Sverige registreras även systematiskt via Socialstyrelsens Dödsorsaksregister även om det 

för ovarialcancerpatienter nästan alltid är ovarialcancern som är orsaken. Den relativa överlevnaden 

för ovarialcancer stadium för stadium för perioden 2006-2012 visas i Figur 5 och för åldersgrupp i 

Figur 6. Det finns små regionala skillnader i den relativa överlevnaden mellan de olika regionerna 

men sk iljer dessa sig inte statistiskt signifikant.  

 

Figur 5. Relativ överlevnad uppdelat per FIGO-stadium för patienter diagnostiserade 2008–2012 för 

kvinnor i åldern 18–89 år. Data bearbetade av Regionalt cancercentrum väst.  

 

 

Figur 6. Relativ överlevnad vid epitelial ovarialcancer diagnostiserad 2005-2012 i förhållande till 

åldersgrupp. Data bearbetade av Regionalt cancercentrum väst.  
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Kompetenskrav inom olika delar av processen  
Primärvårdens kunskap om ovarialförändringar, provtagning och när och vad som ska remitteras bör 
utvecklas. Primärvården uppmanas vara liberal med att remittera till gynekolog vid oklara bukbesvär 
eller när misstanke om ovarialtumör finns.  

Gynekologens kunskap om utredning av ovarialförändringar bör vidareutvecklas inom ramen för 
SFOG vidare/efterutbildningskurser. Gynekologiskt ultraljud och lämpliga biomarkörer måste kunna 
tillämpas. Vid misstanke om ovarialcancer eller borderlinetumör ska patienten remitteras för CT 
thorax/buk/bäcken samt remiss till HGC.  

HGC: Resurserna ska finnas tillgängliga hela dygnet alla dagar under året. Gynekologisk tumörkirurg 
(certifierad), gyn-onkolog, gynekologiskt inriktad patolog och bild - och funktionsmedicinsk 
diagnostiker, specialutbildad sjukgymnast inom lymfterapi. Tillgång till urolog och kolorektalkirurg, 
stomiterapeut, intensivvårdsavdelning, vårdavdelning med vana av cancerpatienter och 
ovarialcancerproblematik. Resurser för hantering av psykosociala och sexuella frågor. 
Kontaktsjuksköterskor finns tillgängliga alla vardagar. 

HGC är anknuten till universitet och det bedrivs forskning, utvecklingsarbete och undervisning 
inklusive undervisning och utveckling av vården på hemortsklinik efter behandling på HGC. 
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Från Nationella Vårdprogrammet för Äggstockscancer 2015 har nedanstående rekommendation hämtats: 

 STRUKTUR PROCESS RESULTAT 

VÅRD Befintlig specialkompetens: 

 gyn tumörkirurg 

 gynonkolog 

 gyn kunnig bilddiagnostiker 

 gyn kunnig patolog/cytolog 

 specialkunnig anestesiolog 

 specialiserade kirurger 

 Specialiserade sjuksköterskor 

 onkologi sjuksköterskor 

 kurator/psykolog 

 dietist 

 sjukgymnast med särskild kompetens 
ex lymfterapi  

 stomiterapeut/sjuksköterska 

 postoperativ IMA-vård 
Tillgång till dessa resurser bör finnas varje vecka 
året runt  
 
 

Befintliga fungerande processer 

 multidisciplinära konferenser (MDK) regelbundet året runt 

 definierad och utvecklad vårdkedja kring Gyncancerprocessen 
(hemsjukvård-länssjukhus-universitetssjukhus) 

 öppenvårdssamarbete 

 multidisciplinära operationer 

 egen bakjour (gyntumörkirurg)  

 endoskopisk kirurgi 
 

 INCA registrering i alla gyncancer 
register med god täckningsgrad 

 följsamhet nationella vårdprogram 

 europeisk standard av vårdresultat 
 

 

KOMPETENS 

UTBILDNING 

FORTBILDNING 

 minimum 2st seniora läkare på 
enheten med Gyn tumörkirurgisk 
kompetens 

 2st gyn tumörkirurger i tjänst varje 
vecka året runt 

 Subutbildningsmöjlighet 

 Kontinuerlig vidareutbildning 
 

 deltagande i vårdprogramsarbete lokalt, regionalt och nationellt 

 deltagande i INCA arbetet lokalt och nationellt  

 ev. kursarrangör   
 

Certifierat utbildningscenter för tumörkirurgi och gynekologisk onkologi  
 

 utbildning av nya subspecialister i 
gynekologisk tumörkirurgi med 
cancervård 

 utbildning av nya gynonkologer 

 arbete i Tumör-ARG, SOF 

FORSKNING & 

UTVECKLING 

 Ackademiska tjänster 
(professur/lektorat/docentur) 

 Utvecklings- och forskningsmiljö som 
genomsyrar verksamheten 

 forskarutbildning 

 deltagande i nationella och internationella multicenterstudier 

 forskningsresultat publicerade 

 forskningsanslag 

 disputerade läkare och 
sjuksköterskor 
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Kompetensutveckling och kompetensförsörjning  
För att skapa kompetensutveckling och kompetensförsörjning krävs en viss volym av patienter. Inom 
den gynekologiska tumörkirurgin har Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) fastställda 
riktlinjer sedan 1999 för en vidareutbildning som leder till certifiering av gynekologisk tumörkirurg. 
Det finns idag cirka 30 certifierade gynekologiska tumörkirurger som är verksamma i Sverige och de 
är med enstaka undantag knutna till universitetssjukhusen. De skall driva den gynekologiska 
tumörkirurgins utveckling, forskning och säkerställa internationellt hög standard inom den 
gynekologiska cancervården tillsammans med gynonkologer och övriga specialkunniga 
tumörkirurger. Kontaktsjuksköterskor är väsentliga i cancerprocessen för att ha närmare kontakt 
med patient, universitetsenheten med dess verksamheter och även med hemortskliniken. 
Kontaktsjuksköterskor kommer även att ha en betydande funktion i tidig diagnostik och behandling 
av bieffekter/biverkningar av behandling.  
 
 
Teknisk utrustning  
Den tekniska utrustningen för behandling av ovarialcancerpatienter finns redan i dag på alla 

universitetssjukhus.  

 

Nationell multidisciplinär konferens  
Nationell multidisciplinär terapikonferens (nMDK) bör hållas via videolänk var 7:e dag mellan de 
nationellt nivåstrukturerade HGC enheterna (dvs. 5 – 6 enheter).  
Följande patientkategorier med ovarialcancer är lämpliga att ta upp på nMDK för 
behandlingsplanering:  

 Patienter yngre än 40 år 

 Patienter där fertilitetsbevarande kirurgi planeras 

 Gravida med misstänkt eller verifierad ovarialcancer 

 Patienter med icke-epitlial ovarialcancer 

 Patienter med komplex komorbiditet eller där behandlingsmodalitet inte är självklart enl. 
vårdprogram. 

 
Deltagare i nMDK är gynekologiska tumörkirurger, gynonkologer, onkologisk inriktad bild - och 
funktionsmedicinsk diagnostiker, kontaktsjuksköterskor, och vid behov patologer, urologer och 
kirurger vid de nationella nivåstrukturerade HGC. Till konferenserna kan vid behov dessutom bjudas 
in personer med specifik kunskap/kompetens. Kontaktsjuksköterskorna har en strategisk roll som 
informatörer och kontakter till patienter och olika vårdgivare.  
Det utses en övergripande ansvarig för nMDK. Inom vardera HGC enhet utses en ledningsansvarig 
sekreterare för mötesverksamheten. De ledningsansvariga sekreterarna koordinerar möten och har 
även ansvaret för att ordna de praktiska faciliteterna med videolänken och att meddela deltagarna 
vilka patienter som tas upp på veckans möte.. Gynekologiska tumörkirurger eller gyn-onkologer som 
har fall som ska tas upp på nMDK anmäler fallet till den lokala ledningsansvariga sekreteraren.  
Den anmälande läkaren har ansvaret för att övriga specialister (bild - och funktionsmedicinsk 
diagnostiker, patolog, kirurg etc.) är vidtalade om mötet och har förberett sig på den aktuella 
patienten. Den anmälande läkaren eller dennas vidtalade ställföreträdare presenterar fallet på 
videokonferensen. Presentationen ska vara systematisk så en effektiv handläggning kan ske. nMDK 
mynnar ut i en behandlingsrekommendation eller förslag till vidare utredning.  
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Klinisk forskning  
Den kliniska forskningen i Sverige inom ovarialcancer har de senaste decennier bedrivits vid alla 
universitetssjukhus med olika inriktning, grad och framgång. Med tanke på den dåliga prognosen vid 
avancerad ovarialcancer och marginellt förbättrade överlevnaden vid ovarialcancerdiagnos är klinisk 
och translationell forskning ytterst angelägen. HGC måste bedriva och delta i klinisk cancerforskning, 
såväl nationellt som internationellt. För att bedriva klinisk cancerforskning krävs närhet till 
universitetsresurser för bl.a. translationell forskning. Det bör sålunda finnas en aktiv forskningsmiljö 
på HGC där nya utvecklingsprojekt kan genomföras i samarbete mellan de övriga HGC centrar. Likaså 
ska kvalitetsregisterforskningen utvecklas vilket fortgår inom ramen för Svenska Kvalitetsregistret för 
Gynekologisk Cancers etablerade akademiska forskningsgrupp Swedish Gynecologic Cancer Group 
(SweGCG). Det vore dessutom önskvärt om SKL vid nationell nivåstrukturering bereder möjlighet för 
att etablera akademiska tjänster vid HGC för att förstärka den kliniska forskningen specifikt inom 
ovarialcancer-området. 
 

Konsekvensbeskrivning för vårdgivare  
Majoriteten av kvinnoklinikerna utanför universitetssjukhusmiljö kommer inte att påverkas av en 
nationell nivåstrukturering med centralisering av ovarialcancervård till 5-6 enheter eftersom vården 
redan idag till stor del är regionaliserad. Några länssjukhus kommer att remittera ca 15-25 kirurgiska 
ovarialtumörpatienter per sjukhus och år samt ytterligare ett antal sjukhus enstaka misstänkta 
ovarialcancerpatienter till HGC för ytterligare utredning och eventuellt kirurgi. För 
universitetssjukhusen kommer en centralisering av ovarialcancervården till färre än 6 centra att få 
konsekvenser, särskilt av volymsmässig 50-150 patienter och ekonomisk karaktär. 
Behandlingsmässigt rör det sig om såväl primärbehandlingar som enstaka kirurgiska 
recidivbehandlingar.  
För de HGC som skall ta hand om ovarialcancerpatienter kommer det att vara en kompetenshöjande 
och kompetensförsörjningsmässig åtgärd med potential för positiva effekter. Inte minst är 
möjligheterna för ökad forskning och utveckling betydande. Vårdutveckling och behandling av 
bieffekter av ovarialcancerbehandling kommer i fokus och ett det finns möjlighet för att effektivisera 
dagens vård betydande i dessa områden.  
 
För att fortsätta att upprätthålla kompetens vid sjukhus som inte kommer bedriva 
ovarialcancerkirurgi måste man strukturerat erbjuda auskultation och vidareutbildning vid HGC av 
gynekologer och annan personal som utreder, behandlar och rehabiliterar ovarialcancerpatienter. 

Vid all strukturomvandling eller centralisering av behandling finns det risk för personella 
kompetensförluster på de orter som inte får uppdragen. 

Det är väsentligt att HGC har tillräcklig kapacitet så att inte väntetider för utredning och behandling 
uppstår. Försenad remittering eller omhändertagande kan leda till större tumörbörda hos patienten 
och eventuellt högre stadium vid behandling. 

Transporter till nationella centra måste vara likvärdigt från alla landsting/regioner så inte de uppstår 
olikheter i transportkostnader/möjligheter för patienter från olika delar i landet. 

 
Man måste även vara uppmärksam på och förebygga den risk för undanträngning av andra 
operationer och behandlingar som en nationell nivåstrukturering kan leda till med tanke på de för 
dagen redan begränsade resurser inom operationssalar och cytostatikabehandling som sjukvården 
har tillgång till.  
Nationell nivåstrukturering kan inte ur medicinsk synvinkel antas ha någon ekonomisk 
besparingspotential utan det kommer att krävas en tydlig resursförstärkning ekonomiskt och 
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personalmässigt till de HGC som får i uppdrag att utföra uppgiften. Dessutom kommer åtgärden med 
nivåstrukturering till HGC starkt bidra till att göra vården jämlik.  
 
 
Konsekvensbeskrivning för patienter/närstående  
Det är av stor vikt att man vid nationell nivåstrukturering en centralisering av behandling ser till att 
tillgodose patientens och hennes anhörigas behov och önskemål om att kunna få bästa möjliga 
behandling och så snabbt som möjligt kunna överföras till hemortssjukhus och hemmiljön. Detta 
innebär att det måste finnas ett välfungerande samarbete mellan hemklinikerna och respektive HGC 
och att en ständig utbildning och dialog förs. Genom att kontinuerligt mäta patientnöjdhet med 
PREM och PROM (görs via Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer i INCA) får HGC 
möjligheten att anpassa och förbättra vården. Kontaktsjuksköterskornas roll kommer även i detta 
sammanhang att vara av största strategiska betydelse för att initiera och verkställa vårdsmässiga 
förändringar. 
Att behandlingen kommer att ske långt från hemmet i en del fall är ju redan ett faktum i dag med 
den befintliga regionaliserade nivåstruktureringen till samtliga universitetsklinikerna. En konsekvens 
av en nationell nivåstrukturering blir att fler får behandlingen långt från hemmet. Detta har dock inte 
uppfattats negativt av sakkunniggruppens patientorganisationsrepresentant utan som det av 
nedanstående citat framgår: ”…. det är viktigt att kvinnan får den bästa vården”. 
 
Axplock från pat org representant vid diskussion i sakkunniggruppen.  
Antal ställen där man ska operera Ovarialcancer är inte det viktigaste, däremot vill vi bli opererade av 
rutinerade operatörer. Vi vill ha den bästa vården och att det ska vara lika vård var man än bor. Det 
är också viktigt att man förklarar för patienten varför man inte blir opererad på sitt hemortssjukhus. 
Som patientföreträdare upplever vi att patienterna gärna åker till ett annat sjukhus med bättre 
resurser. 
 
 
Konklusion  
Sakkunniggruppen är således enig om att behandlingen av ovarialcancer och misstänkt tidig 

ovarialcancer bör utföras på minst 5 men inte mer än 6 universitetssjukhus i landet. Utanför 

universitetssjukhusen är kompetensen och kringresurserna otillräckliga. Varje HGC måste behandla 

minst 100 nya ovarialcancer patienter per år. 


