
Verksamhetsredovisning Östra sjukhuset Göteborg 190321 
cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi för behandling av cancer i 
bukhinnan, CRS/HIPEC. 
 
Struktur 

Här redovisas kortfattat vilka strukturella förändringar som det nationella 
uppdraget medfört samt eventuella framtida behov av förändringar för uppdragets 
genomförande 

Fysiska förutsättningar för verksamheten 

Ledningsstruktur för verksamheten: En kirurg leder arbetet. När denne är 
frånvarande är ledningen delegerad till annan kirurg.  

plats i sjukhusets linjeorganisation: Sektionschef för enheten för kolorektal kirurg i 
ansvarar för verksamheten.  

Tillgång till lokaler för mottagning: lämpliga lokaler finns 

vård: lokaler finns men inte tillräcklig  bemanning och behandling: lokaler 
finns på operation men inte tillräcklig  bemanning, och detsamma gäller avdelning 
och intensivvårdsavdelning.  

 Utrustning för nationell MDK finns 

 Speciell apparatur finns 

 Möjlighet till inkvartering för patienter och närstående inkl ekonomiska 
villkor: Vi har begränsade erfarenheter av möjligheter till inkvartering.  

Bemanning 

Tillgång till multidisciplinära och multiprofessionella kompetenser för uppdraget i 
enlighet med vad som definieras i nationellt vårdprogram, preciseras för 
specialiteter och professioner. 

Mottagninssköterskor: Två sköterskor har varit specialiserade i vården för 
hipecpatienter.  

Kirurger: 4-5 kirurger är specialiserade för verksamheten.  

Anestesiologer: 4-5 anestesiologer är specialiserade. Några har slutat eller 
ska sluta, varför ett par nya lärs upp.  

Operationssköterskor: 4-5 är specialiserade. Bland operationssköterskorna 
sker en relativt stor omsättning varför någon-några nya lärs upp 
kontinuerligt.  

Anestesisköterskor: 4-5 är specialiserade. Även bland anestesisköterskor 
sker en viss omsättning.  
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Intensivvårdsläkare: En läkare har varit huvudansvarig och ett flertal har 
jobbat på delegering, i en större grupp.  

Intensivvårdsköterskor: Sköterskor på IVA har växlat om i vården.  

Avdelningsköterskor: 2-3 sköterskor på avdelningen har varit 
specialiserade på hipecpatienterna och i regel inlett vården på 
avdelningen, medan övriga sköterskor har växlat om i den fortsatta vården.  

Nätverk för samverkan med remittenter och andra nationella vårdenheter 

 Struktur för regelbunden återkoppling och dialog med remittenter: 
Fungerar bra med så kallade T4-konferenser varje torsdag samt direkta 
telefonkonsultationer.  

Anpassningsmöjligheter mht volymförändringar och ev. undanträngningseffekter  

Ekonomi är stabil. Ersättningen för utförda op täcker utgifterna. 

Lokaler Tillräckliga 

Personal, inklusive utbildnings- och rekryteringsplaner: Otillräcklig  kapacitet 
för ökning av volym.  

Kapacitetstak för verksamheten, såväl under årets aktiva perioder som under semesterperioder (särskilt 
viktigt att detta svar är diskuterat och förankrat hos alla berörda). 

Kapacitetstaket är cirka 25-30 operationer per år. Begränsande 
faktorer är bemanning av sjuksköterskor, operationsköterskor och 
narkossköterskor på operation och på vårdavdelning. Kapaciteten 
skulle med befintliga resurser teoretiskt kunna ökas genom 
prioritering gentemot andra patientgrupper, vilket i så fall skulle leda 
till en undanträngningseffekt.  
 

Process 

Här redovisas patientens väg genom vården, hur uppsatta mål nåtts i olika delar 
av vårdkedjan, orsaker till bristande måluppfyllelse samt genomförda och/eller 
planerade förbättringsåtgärder. Av redovisningen bör framgå vilka förändringar 
som genomförts till följd av det nationella uppdraget. 

Vårdkedjan ur patientens perspektiv 

 Primär diagnostik: var? när? hur? På kirurgklinik i regionen. Radiolog i. 
Eventuellt operationsfynd med px eller annan excision. Ev diagnostisk 
laparoskopi.  

 Remissvägar Från kirurgklinik i regionen till kirurgkliniken på Östra 
sjukhuset.  
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 Nationell MDK: anmälan, deltagande, frekvens, innehåll: Anmäls till 
klinikens sekreterare och till röntgenavdelningen. Representant för teamet av 
kirurger deltar. Frekvensen är en gång varannan fredag. Innehållet är endast 
oklara fall som inte enligt algoritmen är självklara och för dessa diskuteras 
radiologi som visas av respektive sjukhus radiolog, klinik, patologi, tidigare 
kirurg i och allmäntillstånd. En rekommendation utfärdas som grund för 
patientansvarig läkares diskussion med patienten.  

 Överlämning till nationell vårdenhet: Remiss och/eller telefonsamtal till 
kirurgkliniken Östra sjukhuset.  

 Mottagande vid nationell vårdenhet: Hålls ihop med hjälp av 
hipecansvariga sköterskor på mottagningen Östra sjukhuset. Ansvarig läkare 
prioriteter remiss och tid bokas till mottagning på speciellt avsatta tider för 
hipecpatienter.  

 Behandling: Peritonektomi och hipec på operation. 

 Postoperativ vård, såväl vid nationell vårdenhet som vid andra vårdenheter: 
1,5-2 dygn vård på IVA för stabil patient, därefter cirka 5 dygns vård på 
vårdavdelning. Om patienten hör till annat hemortssjukhus och är stabil, 
remitteras patienten därefter till hemortssjukhus. Om pat är skriven i Göteborg 
stannar pat på vårdavdelning i ytterligare en vecka vid gynnsamt förlopp, annars 
tills komplikationer har handlagts färdigt.  

Omhändertagande av patient och vid behov även av närstående (inkl. frågor kring 
ersättning från hemlandstinget för kost o logi samt transporter till och från den 
nationella vårdenheten): Finns upparbetat nätverk för det inom både öppen- 
och slutenvården.  

Återremittering: En vecka efter operation vid stabilt förlopp, för fortsatt 
sjukhusvård innan hemgång. Efter ett första återbesök på mottagning 
Östra sjukhuset återremitteras patient vid okomplicerat förlopp för fortsatt 
uppföljning på hemortssjukhus, om det är annat är Göteborg.  

 Omhändertagande av ev. komplikationer: Komplikationer handläggs på 
Östra sjukhuset i akutskedet och utremitteras till hemorten efter stabilisering.  

 Uppföljning: var, när, hur. Uppföljning sker på hemortens kirurgklinik 
med CT thorax och buk samt tumörmarkerna CEA, CA 19-9 och CA 125 enligt 
den algoritm som är överenskommen nationellt och som finns i skrift från 
Uppsala akademiska sjukhus.  

 

Aktiva överlämningar 

 Av vem och hur: Sjukhusvård överlämnas via telefonrapport kirurg till 
kirurg och via sköterska till sköterska.  
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Min vårdplan 

 Av vem och hur: Informeras muntlig t från kirurg till patient, och 
kompletteras vid behov med skriftlig  kopia.  

Ansvarsfördelning i olika delar av vårdkedjan 

Regionala vårdenheter för samlad diagnostik och uppföljning(i alla 

sjukvårdsregioner): Alla patienter dras på preop MDT. I övrige se svar ovan.  

 Samverkan och ansvarsfördelning med vårdgivare i länssjukvård för 
uppföljning: Se ovan. 

 Samverkan och ansvarsfördelning inom cancerrehabilitering: Finns ett 
aktivt samarbete med cancerrehab. 

 Kommunikationsvägar: Remiss och telefonkonsultation.  

Kvalitetssystem  

 Inrapporteringstider och täckningsgrad i nationella kvalitetsregister: 100% 
täckningsgrad via egna inrapportörer. 

Ange om och hur Ni samlar in patientrapporterade uppföljningsmått, PROM och 
PREM. Används något validerat instrument för detta? Finns sammanställda data? 
Det finns inom registret som inrapportörerna hanterar.  

 Patientsäkerhetsarbete: Pågår kontinuerlig t. 

Forskning 

 Samverkan i forskningsnätverk: På Östra sjukhuset finns en projektgrupp 
ledd av Marie-Lois Ivarsson och Peter Falk, och i denna deltar kirurger från hipecteamet. 
Se följande projektbeskrivning:   
 
The project aims are focused on to what extent surgically induced inflammation 
facilitates adhesion, migration and invasion of CRC cells to the peritoneal membrane 
forming peritoneal carcinomatosis following surgical tumour resections. 
Our laboratory facilities (Fibrinolysis laboratory/TissueCentre) are under the surgical 
department at Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra. Finns även ett samarbete 
med SOL (Surgical Oncolgy Lab) på VO Kirurgi/Östra. 
 

 Deltagande i kliniska studier: Vi deltog en en nationell studie om hipec 
vid mesoteliom, som en av hipeckirurgerna är medförfattare till, med abstract 
publicerat på kongress.  

 Publikationer inom ämnesområdet:  

Role of matrix metalloproteinases in tumour invasion: immunohistochemistry of 
peritoneum from peritoneal carcinomatosis. 
Falk P, Jonsson A, Swartling T, Asplund D, Ivarsson ML.  
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https://www.fou.nu/is/vgregion/user/publication?ref=2916011
https://www.fou.nu/is/vgregion/user/publication?ref=2916011
https://www.fou.nu/is/vgregion/user/html/3290
https://www.fou.nu/is/vgregion/user/html/180731
https://www.fou.nu/is/vgregion/user/html/5870
https://www.fou.nu/is/vgregion/user/html/62371


Medical oncology (Northwood, London, England) 2018:35(5):64. 
Colorectal Cancer Cells Adhere to Traumatized Peritoneal Tissue in Clusters, An 
Experimental Study. 
Falk P, Jonsson A, Swartling T, Ivarsson ML.  
J Invest Surg 2017:1-8. 
 

Handlingsplan för kompetensförsörjning: Finns struktuerad utvecklingsplan för befintliga 
kirurger och en planerad återväxt. Flera kirurger besöker fortlöpande nationella 
och internationella centra för vidareutbildning. 

Externt riktade utbildningsaktiviteter: Se ovan. 

Tillgänglighet 

Väntetider från välgrundad misstanke till behandlingsbeslut (SVF) 14 dagar. 

Om oklart se: https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/rapportering_svfpatienter_22jun16.pdf 

Väntetider från nMDK till start av behandling   21-35 dagar. 

Väntetider för patienter från den egna sjukvårdsregionen jämfört med patienter 
från andra sjukvårdsregioner  Ej aktuellt. 

Samverkan och samplanering med övriga nationella vårdenheter  Ja, nationella och 
internationella konferenser varannan vecka via Telemedicin. 

 Samverkan vid tillgänglighetsproblematik samt under semesterperioder.  

Ja, nationellt samarbete finns men alla har tillgänglighetsbekymmer under 
sommaren ffa. 

Samverkan och samplanering med remitterande enheter Finns. 

Samverkan med patient och närståendeföreträdare, t.ex. patientföreningar Finns vb. 

Compliance till nationell MDK och remittering i enlighet med riktlinjer: Verksamheten följer 
MDK och riktlinjer.  

 

Resultat 

Redovisningen bör om möjligt baseras på kvalitetsregisterdata med angivande av 
täckningsgrad och inrapporteringstider. Med tanke på långa inrapporteringstider 
till kvalitetsregister kan redovisningen även baseras på verksamheternas egna 
registreringar.  

Redovisningen får anpassas till den mycket korta uppföljningstiden och det 
begränsade antalet patienter. Behandlingskomplikationer och ev. 
patientrapporterade mått bör redovisas.  
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https://www.fou.nu/is/vgregion/user/publication?ref=2697441
https://www.fou.nu/is/vgregion/user/publication?ref=2697441
https://www.fou.nu/is/vgregion/user/html/3290
https://www.fou.nu/is/vgregion/user/html/180731
https://www.fou.nu/is/vgregion/user/html/5870
https://www.fou.nu/is/vgregion/user/html/3672
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/rapportering_svfpatienter_22jun16.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/rapportering_svfpatienter_22jun16.pdf


Val av indikatorer för denna redovisning bör stämmas av mellan vårdenheterna 
och bör vara identiska mellan vårdenheter med samma uppdrag. 

I övrigt kan hänvisning ske till kvalitetsregistrets årsredovisning när och om 
sådan blir tillgänglig för de aktuella åren. 

 

Sammanfattande bedömning 

Här sammanfattas de viktigaste erfarenheterna av de första två respektive fyra 
årens verksamhet samt förslag om förbättringsåtgärder. 

 Verksamheten har blivit alltmer stabil över tid. Kapaciteten har varit i 
underkant. Tidvis, ffa under sommaren har patienter remitterats till andra centra. 
Dock har kapaciteten varit tillräcklig  under andra perioder. 

 

 

 

Torbjörn Swartling   Mattias Block 

Kirurg    Sektionschef 
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