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Uppföljning av nationellt nivåstrukturerade verksamheter – 
två årsuppföljning (2017-2018) av nationella vårdenheter 
med verksamhetsstart januari 2017.   
 
Struktur 

Ansvaret för isolerad hyperterm perfusion (ILP) ligger på Kirurgkliniken 
SU/Sahlgrenska, Sektionen för Bröst och Melanomkirurgi. Mottagningsverksamhet är 
förlagd till Kirurgmottagningen och slutenvård sker på avd 33 SU/Sahlgrenska. 
Tillgång till mottagningskapacitet, vårdplatser och operationskapacitet garanteras av 
sjukhuset inom befintlig ram för verksamhetsområdet Kirurgi. 

Någon nationell MDT för ILP finns ej, däremot finns nationella konferenser för 
melanom och sarkomkirurgi, vilket utgör de två största patientvolymerna. Sedan 
tidigare deltar vi i den nationella melanomkonferensen, men ej i sarkomkonferens. 
Detta samarbete kan möjligen utvecklas framgent. 

För ILP krävs särskild utrustning i form av ett perfusionssystem anpassat för de 
särskilda förhållanden som ILP medför; möjlighet till hypertermi med vattenbad och 
temperaturövervakning, in-line blodgasmätning, läckagemonitorering med 
nuklearmedicinsk kompetens samt infusion av läkemedel. Särskild apparatur finns 
tillgängligt sedan tidigare med löpande avtal för service. Löpande utveckling kommer 
dock att behövas, och utrymme för detta garanteras i den gemensamma 
investeringsbudgeten på SU/Sahlgrenska. 

För ILP krävs kirurg med stor erfarenhet av ingreppet, för närvarande finns två 
utbildade överläkare i kirurgi som ansvarar för verksamheten (Roger Olofsson Bagge 
och Dimitrios Katsarelias). För certifiering av företaget Boehringer-Ingelheim för att 
få tillstånd att använda Beromun krävs dokumenterad erfarenhet av ILP inklusive 
operation under övervakning av en av företaget särskilt utsedd monitor, dessa krav har 
uppfyllts för en av kirurgerna (ROB), och certifiering pågår för DK.Tillgång till 
nuklearmedicinsk kompetens för att möjliggöra läckagemonitorering finns tillgänglig 
via enheten för nuklearmedicin på SU/Sahlgrenska. Tillgång till erfaren perfusionist 
för att hantera hjärt-lungmaskin krävs, och för närvarande finns 4 perfusionister som 
kan hantera ingreppet. 

Det finns två kontaksjuksköterskor (kssk) som ansvarar för kontakt med kssk på 
inremitterande sjukhus, inskrivning av patienterna samt uppföljning. 

Alla dessa kompetenser finns för närvarande på SU/Sahlgrenska och är tillgängliga 
under kontorstid med möjlighet till ILP-behandling vid ett till två tillfällen per vecka. 
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Ansvarig kirurg finns dessutom tillgänglig (som sista utpost) via telefon i det post-
operativa skedet för konsultation dygnet runt, året runt. 

Struktur för regelbunden återkoppling och dialog med remittenter saknas delvis. 
Återkoppling och dialog sker via svar på remisser och diskussion på MDT-konferens. 

Vi har för närvarande en operationssal per vecka, och detta bedöms vara tillräckligt 
för operationsvolymen per år. Ibland (ofta efter sommaren) sker dock ett högre inflöde 
vilket gör att det uppstår en kö där patienterna prioriteras utifrån medicinska 
perspektiv. Vanligen klarar enheten att genomföra ingreppet inom 4 veckor, men vid 
kösituationer kan väntetid upp mot 6 veckor inträffa, och vi har då möjlighet att 
planera för två operationer per vecka. 

Process 

Vårdprocessen för ILP inleds med remiss inklusive specialistvårdsremiss till 
SU/Sahlgrenska som sedan ansvarar för att bedöma patienten och kalla för operation. 
Patienten vårdas på sjukhus i 2-5 dagar, därefter återgår patienten oftast direkt till 
hemmet. Uppföljning ansvarar inremitterande vårdinstans för, patienten följs dock via 
återbesök eller telefon (beroende på avstånd) efter 3 månader och därefter var 12:e 
månad för kvalitetsuppföljning. 

Patienten har en kontaktsjuksköterska på sitt hemortslasarett, och denna kommer att 
informeras om den planerade behandlingen av motsvarande kssk på SU/Sahlgrenska. I 
detta kommer även ingå att uppdatera Min Vårdplan, men detta är för närvarande ej 
fungerande. 

Om behandlingen har genomförts komplikationsfritt återgår patienten till hemmet, och 
inremitterande erhåller då en kopia på epikris med noggranna instruktioner om 
uppföljning. Om patienten transporteras till annat sjukhus sker en aktiv 
överrapportering av ansvarig kirurg till mottagande enhet. Komplikationer som 
inträffar efter att patienten återgått till hemmet (sena infektioner, tromboser och exv. 
kompartmentsyndrom) handläggs av inremitterande instans i samråd med den 
nationella vårdgivaren. Om den inremitterande vårdinstansen bedömer att man ej kan 
hantera den uppkomna situationen så kommer SU/Sahlgrenska att ta hand om 
patienten. Vid recidiv efter given behandling kan patienten bli aktuell för förnyad ILP 
och detta bedöms precis på samma sätt som vid första operationstillfället.  

En patient/närståendeinformation är under framtagande och information både för 
patienter/närstående och remittenter kommer att publiceras på internet 
(www.perfusion.se).  

Kontinuerligt patientsäkerhetsarbete bedrivs via MedControl.  

Registrering i kvalitetsregister avseende peri-operativa variabler sker av 
SU/Sahlgrenska, ansvaret för registrering av uppföljning sker av inremitterande 
vårdinstans. För närvarande uppdateras INCA registret för melanom med information 
om ILP, vilket då kommer att underlätta resultatredovisning för denna patientgrupp.  
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Lokalt på Sahlgrenska sker även forskningsprojekt där insamlande av behandlingsdata 
oavsett primärtumör sker löpande och redovisas. Inom ramen för detta samlas även 
information om PROM och QoL för alla patienter. Det finns ett löst sammansatt 
nätverk i Europa och USA av kliniker som arbetar med ILP, och inom ramen för detta 
gör vi även gemensamma studier. Vi bedriver flera kliniska studier och har en hög 
publikationstakt. 
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Resultat 

Volymsmässigt utgör SU/Sahlgrenska ett av de centra internationellt som har störst 
erfarenhet av denna behandlingsform. Resultaten av ILP på SU/Sahlgrenska stämmer 
väl överens med andra större centra, något kvalitetsregister finns dock inte, utan data 
härrör ifrån forskningsprojekt. Beslut tillsammans med registerhållare på INCA har 
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fattats för att inkludera variabler rörande ILP i INCA för malignt melanom. Detta 
kommer att underlätta uppföljning via INCA registret för den största patientgruppen, 
men andra ovanligare tumörformer kommer inte att registreras där.  

Vid en genomgång av 163 konsekutiva patienter mellan 1984-2008 som genomgått 
ILP på SU/Sahlgrenska pga. in-transit metastaser av malignt melanom sågs en 
responsfrekvens på 85% varav 65% hade komplett respons. Långtidsuppföljning av en 
randomiserad studie vid adjuvant perfusion visade ingen överlevnadsvinst, dock en 
förlängd tid till lokalrecidiv med 7 månader. Uppföljning av 57 konsekutiva patienter 
med avancerat mjukdelssarkom som var kandidater för amputation men som 
genomgick ILP mellan 2000 och 2009 visade en responsfrekvens på 71%, varav 21% 
komplett respons. Sextio procent av patienterna genomgick därefter kirurgisk 
resektion av tumören, och efter knappt 3 års uppföljning hade 76% av patienterna 
fortfarande extremiteten bevarad. Alla patienter registreras i en lokal databas för både 
kvalitets och forskningssyfte, och vi har därför möjlighet att kontinuerligt redovisa 
resultat i form av respons och lokal toxicitet. 

Sammanfattande bedömning 

Den sammanfattande bedömningen är att centraliseringen av ILP fungerat väl. 
Patienter remitteras i samma utsträckning som tidigare och resultaten är bra ur ett 
internationellt perspektiv. Vi har nu lyckats rekrytera ytterligare en kirurg så att vi är 
två överläkare (40 respektive 50 år gamla) som kan hantera behandlingen.  

Fortsatt hög forskningsaktivitet pågår, en randomiserad studie är avklarad där vi visat 
att det inte är nödvändigt att tillsätta blod till perfusatet. En internationell 
randomiserad studie med tillägg av immunterapi utgående från SU/Sahlgrenska har 
nyligen godkänts av Läkemedelsverket, till denna studie har det även rekryterats 3 
centra i Europa och studien kommer att starta under 2018. Vi har även nyligen 
publicerat de första sex patienterna som genomgått en minimal-invasiv ILP med en 
helt ny teknik. 

Vi har nu även introducerat två kssk/koordinator som framgent kommer att sköta 
kommunikation med inremitterande, men även med patienterna både innan och efter 
behandling. 

Det som ytterligare behöver utvecklas är skriftlig information till både remittenter och 
patienter. 
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