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1. Tar ni ställning till behandlingsbegränsningar om palliativa patienter insjuknar med svårt covid-

19? 

Ja, vi tar alltid ställning till behandlingsbegränsningar när vi har palliativa patienter, oavsett om de 

har covid-19 eller inte. Det bästa är om man redan innan någon blir svårt sjuk i covid har diskuterat 

med patient och anhöriga kring vad som kommer att hända vid en ev försämring, tex om IVA-vård 

kan bli aktuellt eller inte.  

2. Hur upprätthålls cancerrehabiliteringen? 

En del insatser är inställda, tex sjukgymnastik i grupp, för att minska risken att som patient bli 

smittad. 

3. Hur många patienter med covid-19 finns i inneliggande på akutsjukhus som skulle kunna 

vårdas i hemmet p.g.a. dålig prognos.... för att befria platser till de som kanske behöver det 

mer? 

Alla patienter som behöver vårdas på sjukhus är inneliggande. De som kan fortsätta sin vård hemma 

el på någon palliativ enhet, remitterar vi vidare. 

4. Med tanke på att nå patienterna med information. Vilket "uppdrag" skulle ni vilja ge 

patientföreningarna? Prostatacancerföreningar t.ex.? 

Viktigast är att patienter och anhöriga hör av sig till sina mottagningar vid alla sjukdomsrelaterade 

frågor. Vi har kapacitet att ta hand om allas frågor, och det är bara vi som kan göra medicinska 

bedömningar vad gäller fortsatt behandling och kontroller. Återbesöken skall ej avbokas utan kontakt 

med patientens läkare el kontaktsjuksköterska. Patientföreningarna kan bidra med att sprida 

information till sina medlemmar om hur patientflöden styrs och hur riktlinjer eventuellt ändras under 

Covidepidemin. T ex att diagnostik/hälsokontroller av prostatacancer och bröstcancer hålls på ett 

minimum.  

5. Med tanke på att ni testar många patienter och personal; hittar ni många Covid-positiva 

utan/före symtom? 

Ja, vi har hittat medarbetare som är covid-positiva utan att ha symtom. En del av dem har insjuknat 

några dagar senare och andra har ännu inte insjuknat. De medarbetare vi känner till är positiva för 

covid är inte på arbetet. Det är dock osäkert om man är smittsam när man är positiv utan symtom, 

men där måste vi förstås ta det säkra före det osäkra. Vi har dock inte någon regelbunden testning av 

personal på våra enheter utan de som är testade är det p.g.a. särskilda skäl. 

6. Har ni några goda idéer för hur man kan lösa infusionskapaciteten närmare patienten under 

den här perioden? 



Vi vill göra en individuell bedömning av alla patienter strax innan behandling ges. Och givet att vi i 

dagsläget har kapacitet på sjukhuset för att behandla de patienter som behöver det, så anser vi att vi 

att nuvarande arbetssätt kan kvarstå.  

7. Hur gör ni med röntgenkontroller? Glesar ut dom, speciellt med 70+patienterna? 

Det handlar om att göra individuella bedömningar. I vissa fall är en röntgenkontroll mycket viktig, tex 

för att veta om en pågående behandling som syftar till bot har en önskad effekt. I andra fall kan en 

röntgenkontroll senareläggas. På röntgen har de separerat flödena så att patienter med covid inte 

undersöks på samma ställe som de som inte har covid.  

8. Hur kan undanträngningseffekter mätas/registreras om cancerbehandling inte kan ges p g a 

brist på t ex narkosläkare (som arbetar med covid-19)? 

Vi följer noggrant väntetider till behandling i relation till medicinsk prioritet och vidtar åtgärder för 

att omdisponera/utöka narkosresurser vidbehov. 

9. Bra att kirurgin fortsätter som planerat, men hur ser det ut inom IVA kapacitet för 

uppvakningen? 

När vi gör en canceroperation måste vi vara säkra på att vi har tillgång till uppvakningsavd./IVA-vård 

när och om det behövs. Än så länge har vi inte behövt avvakta med operation på grund av brist på 

tillgång till sådana platser.  

10. Om man genomgår en komplicerad canceroperation, t ex pankreas, tillförsäkras en Isolerad 

IVA-plats för patienten? 

Ja, annars kan vi inte genomföra operationen.  

11. Många symptom mellan corona och akut lungcancer är till stor del överensstämmande tex 

hosta, andnöd mm. Tas det alltid coronaprover när dessa patienter kommer till KS för att 

säkerställa att smitta inte överförs? 

Om patienten söker med dessa symtom och behöver läggas in, tas alltid coronaprover. Vi tar också 

coronaprover om vi vill veta huruvida vi kan fortsätta med en pågående behandling, ex vis 

strålbehandling. 

12. Hur är det med läkemedel inom cancervården, till exempel immunologiska behandlingar, har ni 

säkerställt tillgången? 

Vi ser noggrant över tillgången på cancerläkedel via daglig kontakt med ApoEx, som förser oss med 

infusionsläkemedel. Diskussionen är för närvarande fokuserad på att säkra tillgången åtminstone 

några veckor framåt. 

13. Hur tänker ni kring kliniska studier i nuläget? Finns det utrymme för det? // Hur hanterar vi 

patienter som ingår i kliniska studier? Där ingår processer utöver standard behandling som t.ex 

frågeformulär om livskvalitet etc. 

Många kliniska prövningar innebär en möjlighet för patienten att få läkemedel som inte annars finns 

tillgängliga. De studier där vi bedömer att patienten gynnas fortgår. Andra studier kan innebära risker 

och reaktioner där patienten kan komma att behöva IVA-vård p.g.a. reaktionerna. De studierna kan 

komma att pausas. I många studier ingår täta besök på sjukhuset, där går det oftast att ersätta dem 

med telefonkontakter efter kontakt med studiens sponsor. 



14. Avstår ni medarbetare från er till covid-vård eller är cancervården så prioriterad att personal 

inte tas därifrån? 

Ja, många medarbetare från cancerverksamheten går till covidvård. Vi omfördelar ständigt 

medarbetare mellan våra egna verksamheter såväl som till verksamheter på övriga sjukhuset för att 

ha en så bra balans som möjligt mellan behov och kapacitet.  

15. Hur blir det med SVF; kan man genomföra dom utan tidsförskjutningar, vilket är viktigt för 

varje dag räknas? 

Vi gör nu strikt medicinska prioriteringar, så de utredningar och behandlingar som behöver ges för 

att inte sjukdomens utgång ska försämras ska ges i tid. De SVF-tider som finns uppsatta gör vi därför 

avsteg ifrån i de fall där cancern är av sådan karaktär att en förskjuten behandling inte innebär någon 

risk. En del av syftet med SVF och de kortare ledtider vi vill uppnå är ju för att snabbt komma till 

diagnos för att det har stor psykologisk betydelse att inte behöva vänta på diagnosbesked och 

behandling. Den aspekten har vi nu tyvärr inte möjlighet att ta hänsyn till i alla lägen. 

16. Vad konkret tror ni från Stockholm att vi kan lära oss för vår verksamhet? Vilken evidens finns 

det för hur drabbad av allvarliga förlopp cancerpatienter är av COVID-19? Skall patienter med 

COVID-19-infektion får cancerbehandling? 

Evidens saknas idag. Erfarenheter och information från internationella sammanslutningar inom olika 

fält av onkologi avråder samtliga från behandling av Cocid-19 sjuka patienter om möjligt. 

17. Hur påverkar detta den nivåstrukturering som är gjord ex. penis och vulvacancer? 

I Stockholm planerar vi att behandla alla patienter inom de patientgrupper vi har (i detta fall 

vulvacancer) inom nivåstruktureringen.  

18. Två frågor; 1. Kan det komma att bli aktuellt att skicka patienter som ska ha behandling till 

andra sjukhus, som ännu inte kanske är lika påverkade av corona? Och hur kommer vi gå 

tillväga för att få en jämlik cancervård under dessa tider? Vi var ju dåligt rustade för en sådan 

här kris; även inom cancervården ser vi ju tydlig påverkan med inställda behandlingar, inställd 

screening etc. om det mot all förmodan skulle bli en annan pandemi, vad kan vi lära oss? 

Vi skickar ut till andra enheter sådana operationer som kan genomföras annorstädes. Vi skickar också 

ut patienter för eftervård för att frigöra vårdplatser i akutvården. Hur screeningen kommer att 

påverka, går det inte att dra några slutsatser kring i nuläget. 

19. Hur ska vi tänka runt patienter med cancer som behöver kirurgi och de hade covid-symptom 

och testades positiv? Det gäller salvage kirurgi. 

Vi ska alltid väga risk mot nytta. Patienter med ett akut kirurgiskt tillstånd som behöver opereras på 

vitalindikation värderas som vanligt och kommer att opereras om potentiell nytta överväger riskerna. 

Covidstatus är bara en parameter i bedömningen och Covid+ utesluter inte operation.  

20. Vems ansvar är det hålla brytpunktsamtal och 0-HLR-beslut på gemensamma pat 

Onkologen/ASIH? 

 Vid beslut om behandlingsbegränsningar är det bästa att det sker i samråd med läkare inom ASIH 

och den läkare som har/har haft behandlingsansvaret för patienten. Den som har patienten hos sig 

ansvarar för att hålla brytpunktssamtal.  



21. Hur gör man etiska prioriteringar mellan helt botbara unga cancerpatienter och resurskrävande 

Covid patienter med dålig prognos? 

Den bedömning man försöker göra är att avgöra vilken chans en patient har att klara av vård i 

respirator. Socialstyrelsen har tagit fram riktlinjer som är till hjälp vid dessa svåra ställningstaganden. 

22. Hur gör vi/ni för att behandla öppenvårdspatienter med ÖLI symptom i en verksamhet som 

inte har skilda behandlingsenheter för patienter med och utan misstänkt smitta? Exempelvis 

blodtransfusioner till patienter med influensasymptom som inte har hemsjukvård? 

Vi samarbetar med hemsjukvården i stor utsträckning och om man inte redan är ansluten till 

hemsjukvård kan en lösning vara att se om de ändå kan hjälpa till med en transfusion. Vi har även 

möjlighet att ge behandlingar till covid-positiva patienter i avskilda rum på våra behandlingsenheter. 

Vi försöker att inte ta patienter med misstänkt Covid till våra öppenvårdsenheter så lång det är 

möjligt, just för att inte riskera att smitta andra patienter och personal. ASIH kan oftast hjälpa till 

under den akuta fasen. Alla patienter som har planerade tider rings upp dagen innan av 

kontaktsjuksköterska just för att höra efter om de har symptom. Och när en patient kommer till 

mottagningen/behandlingsavdelningen har vi som rutin att alltid testa temperatur och fråga om 

symtom innan de släpps in. Om besöket är angeläget finns det också möjlighet att testa en patient på 

förhand.  

23. Kan man sammanfatta dagens läge med att ovanstående rubrik "En god Cancervård" kan 

fortfarande helt uppfyllas? Är vi nära att vid ytterligare virusspridning, inte längre kan nå målet 

enligt rubriken? 

I nuläget uppfattar vi att vi ger "en god cancervård" och det hoppas vi naturligtvis att vi kommer 

kunna fortsätta med. Det är dock svårt att säga hur situationen ser ut om en månad; vi tar en dag, en 

vecka i taget. 

 

 


