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Tillämpning av Nationellt vårdprogram för Pancreascancer inklusive 
periampullär cancer 
Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D § 16-2016) giltigt tills vidare 
Utarbetad av Regional vårdprocessgrupp för pancreascancer 

 

Huvudbudskap 

Regional medicinsk riktlinje (RMR) för pancreascancer (PC) inklusive periampullär cancer (PAC) som utgår från det 

Nationella Vårdprogrammet (NVP) för PC inklusive PAC som gäller från 2012 och är reviderat 2014. 

Dessa riktlinjer har utarbetats av den regionala vårdprocessgruppen (VP) för pancreascancer i Västra Götalandsregionen 

(VGR) och Region Halland (RH) i samarbete med Regionalt cancercentrum väst (RCC väst). Avsikten är att riktlinjerna i 

likhet med NVP ska revideras vartannat år. NVP finns att tillgå på www.cancercentrum.se 

Denna regionala riktlinje ska ligga till grund för ev. anpassning till lokala förhållanden vad gäller ansvarsfördelning och 

fungera som ett arbetsredskap för personal som är involverad i vården. 

Alla patienter med PC och PAC i VGR och RH ska bli föremål för bedömning vid en multidisciplinär terapikonferens 

(MDK).  Varje patient ska vid diagnostillfället erbjudas en kontaktsjuksköterska. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Bakgrund 

Det diagnostiseras årligen ca 1400 nya fall av pancreas- och periampullär cancer (2012) i Sverige varav ca 300 registreras i 

Västra Sjukvårdsregionen (Cancerregistret Västra Götaland och Norra Halland). En majoritet av PC och PAC går inte att 

bota vid upptäckt, och enbart 20 % kan bli fall för kurativt syftande behandling. Långtidsöverlevnad efter 5 år ligger kring  

5 %. 

I VGR utfördes en omfattande nivåstrukturering 2007 med centralisering av kurativt syftande kirurgi till SU/Sahlgrenska, 

Göteborg. MDK är etablerat sedan 2009.  

Vid årsskiftet 2009-10 startades ett rikstäckande kvalitetsregister för tumör i pancreas och periampullärt. Alla patienter med 

nyupptäckt PC och PAC som diagnostiseras i regionen ska rapporteras från klinikerna till kvalitetsregistret via INCA-

portalen. 

 

Regional tillämpning 

Regionen följer riktlinjer i Nationella vårdprogrammet utan undantag. 

Vårdprocess – vårdnivå – vårdstruktur 

 

Utredning 

Symptom på PC och PAC är vaga. Smärta, ikterus (gulsot) och viktnedgång samt nydebuterad diabetes, akut pankreatit och 

illamående kan vara tecken på malign sjukdom. På grund av relativt låg frekvens av PC och PAC föreligger ingen 

indikation för screening.  

Primär diagnostik och utredning av PC och PAC (ICD-10: C17.*, C24.*, C25.*) ska ske på regionens samtliga sjukhus, och 

utföras enligt rekommendationer i NVP. Lokalt ansvar och vårdkedja för maligna diagnoser ska kommuniceras med 

regional vårdprocessgrupp. 

 

Multidisciplinär Terapikonferens (MDK) 

Vid misstanke om PC och PAC ska patienten bedömas på MDK. Remiss utfärdas (faxas) till koordinator på Team ÖGI, 

Kirurgmottagningen, SU/Sahlgrenska.  

 

Informationsunderlag inför konferens ska innehålla: 

 Kliniska data (comorbiditet, performance status (ASA/WHO), se tabell under behandling). 

 Vetskap om patientens inställning till utredning och behandling. 

 Pancreas-specifik datortomografi samt lung-radiologi (metastasutredning). 

 Kemlab inklusive tumörmarkörer (CA19-9 och Chromogranin A) om relevant. 

 Histopatologi om relevant.  

 

http://www.cancercentrum.se/
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Ansvarig för MDK är avdelning för övre gastrointestinal kirurgi, SU/Sahlgrenska. Definitionen på MDK är att 

representanter från området kirurgi, onkologi och radiologi är närvarande. Det är önskvärt att även patolog, representant 

från palliativ medicin och kontaktsjuksköterska är närvarande. 

Deltagande sker från regionen över videolänk torsdagar kl.15.30–16.00. Ansvarig för konferensen prioriterar bland 

anmälda patientfall. Patientansvarig läkare (eller av denne välinformerad kollega) drar fallet inför konferensdeltagarna. Fall 

som på grund av överbelastning inte kan tas upp, dras på nästkommande konferens. Enstaka fall, där kurativt syftande 

behandling uppenbart är utesluten, kan dras i team-konferens om plats i MDK av belastningsskäl inte är möjlig. Som 

kvalitetsindikator är rekommendationen att 90 % av alla nyupptäckta PC och PAC ska bedömas på MDK. Målet för 

tidsåtgång från remissmottagande i team ÖGI, Kirurgmottagningen, SU/Sahlgrenska, till behandlingsbeslut i MDK är <2 

veckor (>90 %).  

 

Behandling 

 
Kurativt syftande behandling 
För närvarande är kirurgisk resektion enda kurativt syftande behandling för gruppen PC och PAC och erbjuds där man i 

MDK konstaterar resekabel tumör och operabel patient (WHO 0-2). Övre gastrosektionen SU/Sahlgrenska och 

kirurgkliniken Hallands sjukhus/Varberg i samarbete med SU/Sahlgrenska, är ansvariga för den kurativt syftande kirurgin 

i Västra Sjukvårdsregionen. Postoperativ vård sker vid opererande enhet fram till att förloppet och patientens tillstånd 

medger eventuell flytt till hemortsklinik. Utskrivande läkare vid opererande enhet ser till att framtida substitutions-

mediciner är ordinerade (Pancreasenzym, B-vitamin, Kalk-substitution mm.). 

 

Adjuvant onkologisk behandling 
Kemoterapi med antigen Gemcitabin eller 5-FU under 6 månader är standard efter kurativt syftande kirurgi. Ansvar för att 

remiss utfärdas till onkologisk klinik för adjuvant behandling ligger på läkaren som vid postoperativt återbesök för klinisk 

kontroll och PAD-besked identifierar den möjliga indikationen. Beslut om adjuvant terapi tas på hemortssjukhuset av 

onkolog i samråd med patient. Start av adjuvant behandling ska helst ske inom 6-8 veckor efter kurativt syftande kirurgi. 

Målet är att >75 % av alla opererade patienter ska få denna tilläggsbehandling. 

 

Palliativt syftande tumörspecifik behandling 

Icke-resekabel eller spridd sjukdom ska verifieras histologiskt (t.ex. percutan leverbiopsi). Systemisk cytostatikaterapi 

med syfte att förbättra livskvaliteten och om möjligt ge förlängd överlevnad bör övervägas till pat ient med lokalt 

avancerad eller metastatisk pancreascancer som är i performance-status 0-2 enligt WHO. Det samma kan även 

övervägas vid periampullär cancer eller duodenalcancer. Cytostatika till patient i performance 3 eller mer enligt 

WHO medför hög risk för försämrad livskvalitet och förkortad överlevnad , jämfört med enbart understödjande 

behandling. Ovanstående gäller oavsett om sjukdomen inte är botbar från början eller om patienten har 

diagnostiserats med ett recidiv efter tidigare kirurgi.  

Vid ikterus utförs gallvägsavlastning endoskopiskt (ERCP) eller radiologiskt (PTC). Duodenal obstruktion behandlas i 

första hand med endoskopiskt lagt duodenal stent. 

Om icke-resekabel tumör eller spridd sjukdom upptäcks under pågående operation, utförs vid behov kirurgisk bilio-digestiv 

shunt. Elektiv palliativt syftande tumörspecifik behandling sker lokalt efter beslut i MDK. Efter avslutad palliativt syftande 

tumörspecifik behandling ska patienten remitteras till palliativt team i öppenvård, hemsjukvård eller hospice utifrån 

patientens önskan och behov. 

 
Palliativ vård 

En majoritet av patienterna har redan vid diagnos en spridd sjukdom och där enbart palliativ vård är aktuellt. Dessa 

patienter behöver tillgång till den specialiserade palliativa vården då de ofta har mycket besvärliga symtom, såsom svår 

smärta, illamående, kräkningar och klåda, vilket ofta kräver palliativ medicinsk kompetens. 

Det är VP-gruppens uppfattning att patienter med icke botbar PC som har symtom av sin sjukdom och sänkt 

livskvalitet ska oavsett annan pågående behandling remitteras till palliativt team.  

Ansvaret för den palliativa vården ligger på hemortssjukhuset. I sent palliativt skede ska brytpunktsamtal hållas med 

patient, närstående och gärna i närvaro av kontaktsjuksköterska/hemsjukvårdens sjuksköterska. Behov av brytpunktsamtal 

definieras och initieras av läkare, men även annan personal kan uppmärksamma och se behov av brytpunktsamtal. Vi 

hänvisar till regionalt vårdprogram i palliativ vård på RCC väst hemsida, http://cancercentrum.se/vast/vara-

uppdrag/rehabilitering-och-palliativ-vard/palliativ-vard/vardprogram/ där finns också kontaktuppgifter till palliativa team i 

västra sjukvårdsregionen. Det nationella vårdprogrammet i palliativ vård finns på http://cancercentrum.se/samverkan/vara-

uppdrag/rehabilitering-och-palliativ-vard/palliativ-vard/vardprogram/ 

 

Rehabilitering 

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/rehabilitering-och-palliativ-vard/palliativ-vard/vardprogram/
http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/rehabilitering-och-palliativ-vard/palliativ-vard/vardprogram/
http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/rehabilitering-och-palliativ-vard/palliativ-vard/vardprogram/
http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/rehabilitering-och-palliativ-vard/palliativ-vard/vardprogram/
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Behov av cancerrehabilitering är aktuellt från diagnos, under och efter behandling. Vi hänvisar till det nationella 

vårdprogrammet för cancerrehabilitering, http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/rehabilitering-och-palliativ-

vard/rehabilitering/vardprogram/ 

 

 

 
WHO performance status  

Funktionsgrad  Funktionsstatus  

0 Klarar normal aktivitet utan restriktioner  

1 Klarar inte fysiskt ansträngande arbete, men är helt uppegående  

2 Klarar egenvård men inte arbete, uppegående mer än halva dagen  

3 Klarar begränsad egenvård, sängliggande eller rullstolsbunden mer än halva dagen  

4 Gravt funktionsinskränkt, klarar inte egenvård, sängbunden  

 

 
Uppföljning 
Efter kurativt syftande kirurgi ska återbesök med PAD-besked och klinisk kontroll ske 3-4 veckor efter operation på 

opererande enhets öppenvårdsmottagning. Återbesök efter 6 månader och 1 år ges på hemortsklinik. För närvarande är inte 

radiologi rutin för upptäckt av eventuell recidiverande sjukdom utan utförs enbart på klinisk misstanke om recidiv.  

Vid icke botande sjukdom ska uppföljning ske efter individens behov i samråd med palliativa öppenvårdsteam, patient och 

närstående. 

 

Kontaktsjuksköterska 

Alla PC och PAC patienter ska vid diagnostillfället erbjudas en kontaktsjuksköterska, vars funktion och uppdrag finns 

beskrivet i Cancervårdsprocessen 2015, www.cancercentrum.se/sv/vast/Patientprocesser/cancervardprocessen/ 

Målet är att >90 % av patienter med PC och PAC erbjuds kontaktsjuksköterska. 

 

Omvårdnad 

Hänvisar till det nationella vårdprogrammet, 

http://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/bukspottkortel/vardprogram/ samt det nationella vårdprogrammet i 

palliativ vård http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/rehabilitering-och-palliativ-vard/palliativ-

vard/vardprogram/  

 

Nationellt kvalitetsregister och canceranmälan 

Samtliga patienter med misstänkt malign tumör i pancreas eller det periampullära området ska registreras i det nationella 

kvalitetsregistret för tumörer i pankreas och periampullärt, 

http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/bukspottkortel/kvalitetsregister/  

Anmälan, blankett A, utfärdas lämpligen av anmälande klinik i anslutning till MDK. Det ska framgå av MDK-protokoll 

vem som ansvarar för inrapportering till registret. För patienter där operativ åtgärd är aktuellt, står opererande klinik som 

ansvarig för registrering (Blankett A-F). Onkolog-modul, blankett G är under införande och rapporteras in från 

onkologklinik. Målvärde >90 % täckningsgrad i registret. 

 

Kvalitetsindikatorer 

 >90 % av alla nyupptäckta PC och PAC ska bedömas i MDK 

 Tidsåtgång från remissmottagande i team ÖGI, Kirurgmottagningen, SU/Sahlgrenska, till behandlingsbeslut i 

MDK är <2 veckor (>90 %) 

 >75 % av alla opererade patienter ska genomföra adjuvant cytostatikabehandling 

 >90 % täckningsgrad i registret för tumörer i pankreas och periampullärt 

 >90 % av patienter med PC och PAC ska erbjudas kontaktsjuksköterska. 

 
 
 
 
 
 
 

http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/rehabilitering-och-palliativ-vard/rehabilitering/vardprogram/
http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/rehabilitering-och-palliativ-vard/rehabilitering/vardprogram/
http://www.cancercentrum.se/sv/vast/Patientprocesser/cancervardprocessen/
http://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/bukspottkortel/vardprogram/
http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/rehabilitering-och-palliativ-vard/palliativ-vard/vardprogram/
http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/rehabilitering-och-palliativ-vard/palliativ-vard/vardprogram/
http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/bukspottkortel/kvalitetsregister/
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