
Prehab/rehab –
SVF esofagus och ventrikel



Vad jag ska prata om
Vårt upplägg och varför vi gör som vi gör.
- Prehab
- Information
- IMT
- Vad patienterna vill uppnå
- Sammanfattning



Vårt upplägg
Paramedicingrupp – Sjukgymnast, dietist, kurator och arbetsterapeut
Individuell anamnes – Individanpassad muntlig information, generell skriftlig
-Styrketräning och konditionsträning
-IMT för esofaguspatienterna

Sivesh K. Kamarajah et al, Surgery, 2019;167-3:540-549



Varför prehab
Mindre komplikationer 
Snabbare och mer effektiv rehabilitering 
Kortare vårdtid?
Friskare på sikt 

C Gillis et al, Anesthesiology, 2019;121-5:937-947
M.A. West et al, BJA, 2015;114-2:244-251



Varför möten
Individanpassad träning 
Effektivare än endast skriftlig information 
Patienten uppskattar det och känner sig tryggare 

F Carli et al, BMJ 2010;97-8:1187-1197
A Barberan-Garcia et al, Ann Surg 2018;267-1:50-56
I Boden et al, BMJ 2018;360:j5916
B Wennström et al, Perioper Med 2020;9:15

“the meaning of information and communication” 

and described a feeling of safety, which was of great 
importance for how the patients were able to focus on 
their rehabilitation postoperatively. This is in 
agreement with other studies which claim that 
understandable information (Larsson et al. 2011) 
makes it easier for patients to handle the pre- and 
postoperative period as they get an insight into their 
health condition and treatment, as well as a feeling of 
increased safety and participation in their self-care 
(Poland et al. 2017).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7238535/#CR24
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7238535/#CR33


IMT – Inspiratory muscle training
Minskar risken för komplikationer på lungorna
Kortare vårdtider 
Just nu endast för esofaguspatienterna

F Kendall et al, Disabil Rehabil 2018 Apr;40(8):864-882



Vad vill patienten
Det patienterna värderar högst är att ha ork och 
energi samt att slippa smärta.

L Lee, Quality of Life Research 2015;24:2583-2590 



Sammanfattning
Uppskattat av patienterna!
Högre nivå av aktivitet?
Mycket forskning bedrivs på ämnet
Förbättringar finns att göra



Prehabilitering vid esofagus-
och ventrikelcancer 

Av dietist Johannes Stjärnström



Cancer, kirurgi och dess effekt på nutritionsstatus

• Störd metabolism p.g.a cancertumör
• Driver upp energikostnader för att säkerställa överlevnad av 

maligna celler och fortsatt celldelning. 

• Ökat energibehov p.g.a kirurgi
• Kroppens svar på trauma.

• Cancersjukdom och kirurgi är, oberoende av varandra, 
riskfaktorer för utvecklandet av undernäring



Symptom vid esofagus- och ventrikelcancer. 

Vanligt med symptom som försvårar födointag, e.g:

• Esofagus: 
• Dysfagi

• Viktnedgång  

• Nedsatt aptit

• Trötthet

• Ventrikel:
• Smärta/obehag 

• Nedsatt aptit

• Tidig mättnad

• Viktnedgång



Optimering av nutritionsstatus prebehandling

• Antal dagar från diagnos till behandlingsstart, 

anges som mediantid i Riket per år.  

• Eso/vent 2017: 45.5 dagar och 47.5 dagar. 

• Det finns tid för optimering och det gör skillnad. 



• Studie på kolorektalpatienter

• Prehab vs rehab jämfört mot baseline

• Prehab n38 – Rehab n39 

• Trimodalt arbetssätt med träning, kost 
och samtalsstöd. 

• 8 veckor preop. 

Prehabilitation versus Rehabilitation: A Randomized Control Trial in 
Patients Undergoing Colorectal Resection for Cancer

2014



Sjukdomsrelaterad undernäring

Effekter av dåligt nutritionsstatus: 

• Quality of life (QoL) 

• Komplikationsrisk peri- och postop

• Komplikationsrisk onk.behandling

• Length of stay (LoS)

• Således ökad risk för morbiditet och mortalitet.

Preoperativ viktnedgång är en potentiell oberoende 
prognostisk faktor för långvarig överlevnad.



SVF-mottagning, en första kontakt. Hur gör vi?

Riskscreening/anamnes

• Screeningverktyg NRS-2002. 
• BMI – Viktförlust – Födointag – Sjukdom 

• Kostanamnes
• Aptit, ätförmåga, portionsstorlekar etc. 

• Behov av nutritionsåtgärder?



Vi bedömer ”Risk för undernäring” 

• Screeningverktyg NRS-2002. 
• BMI – Viktförlust – Födointag – Sjukdom 

• Diagnoskriterier för undernäring:
• BMI <18.5

Eller

• Ofrivillig viktförlust på >10% oavsett tidsspann, eller >5% på 3 
månader, samt ett av följande:

• BMI <20 om 70 år eller yngre.

• BMI <22 om 70 år eller äldre. 

• FFMI <15 kvinnor, <17 män. (FFMI = Fettfri vävnad, index). 

• Risk för undernäring kan föreligga utan att man uppfyller 
diagnoskriterierna till fullo.



Fortsättning - Hur gör vi?

Informationsutlämnande

• Informerar om:
• Tumörsjukdomens påverkan

• Energibehov, proteinbehov

• Uppföljning

• Postoperativa nutritionsrelaterade frågor sparas ofta till senare



Fortsättning - Hur gör vi?

Initiering av ev. kostbehandling om nödvändigt
• Baserat på screening och anamnes

• Dvs individbaserat 

• Skattat energi- och proteinbehov

• Konsistensanpassning

• EP-berikning

• Orala kosttillägg

• EN

• PN

• Flödet av patienten



Nutritionsbehandlingens syfte

• Förbättra patientens förutsättningar att tolerera krävande 
behandling.

• Målsättning: stoppa viktnedgång – viktstabilitet. 
• Många fördelar med detta:

• Minskad komplikationsrisk både kirurgiskt och onkologiskt.

• Förbättrad QoL och kortare LoS.
• Förenat med längre överlevnad.  


