
     

 

      Bilaga 2 

 
Verksamhetspresentation 
 
Isolerad hyperterm perfusion (isolated limb perfusion, ILP) 
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 
 

Bakgrund 

Isolerad hyperterm perfusion (ILP) är en regional cancerterapi som möjliggör att ge en mycket hög 

koncentration av cytostatika i en extremitet med liten risk för generella biverkningar. Extremiteten (arm 

eller ben) isoleras kirurgiskt med friläggning av artär och ven som sedan kateteriseras och ansluts till en 

hjärt-lungmaskin. Blodförsörjningen av extremiteten sker då helt via hjärt-lungmaskinen och till denna 

tillsätts höga doser av cytostatika som perfunderas i extremiteten. Därefter sköljs cytostatikan bort ur 

extremiteten och den normala cirkulationen återställs. 

 

Idag är ILP en behandling som är helt centraliserad till SU/Sahlgrenska som enda centra i Sverige. 

Volymen är cirka 40 ingrepp årligen och omfattar patienter med in-transit metastaser av malignt melanom, 

icke-operabla sarkom eller andra primärtumörer alternativt metastaser lokaliserade till extremiteter där 

annan behandling ej är möjlig.  
 

Volymmässigt 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.  

 

Vid en genomgång av 163 konsekutiva patienter som genomgått ILP på SU/Sahlgrenska mellan 1984-

2008 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. Totalt 60% 

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. Sahlgrenska driver flera 

kliniska studier på området, och alla patienter erbjuds deltagande i både kliniska och translationella 

forskningsprojekt. 

 

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. För 

ILP krävs kirurg med stor erfarenhet av ingreppet, för närvarande finns två kirurger och ytterligare en 

kirurg som är under upplärning. Certifiering, inklusive operation under övervakning av särskilt utsedd 

monitor, krävs av företaget Boehringer-Ingelheim för att få tillstånd att använda läkemedlet Beromun i 

samband med ILP. Tillgång till nuklearmedicinsk kompetens för att möjliggöra läckagemonitorering finns 

tillgänglig via enheten för nuklearmedicin. Tillgång till erfaren perfusionist för att hantera hjärt-

lungmaskin krävs, och för närvarande finns 4 perfusionister som kan hantera ingreppet. Möjlighet till ILP-

behandling finns med nuvarande kapacitet upp till två gånger per vecka. Ansvarig kirurg finns dessutom 

tillgänglig via telefon i det post-operativa skedet för konsultation dygnet runt, året runt. 



     

 

 

Rent tekniskt går ingreppet till så att patienten sövs, blodkärlen till arm eller ben friläggs sedan kirurgiskt 

(antingen via brachialis, femoralis eller iliaca externa kärlen). Katetrar förs in i blodkärlen och ansluts till 

hjärt-lungmaskin. Blodflödet från kollateralkärl stryps sedan med antingen en blodtrycksmanschett eller 

en Esmarchslinda som placeras så högt upp på extremiteten som möjligt. Blodflödet till extremiteten sker 

nu helt via hjärt-lungmaskinen. Extremiteten värms sedan till ca 40 °C, varefter melfalan (Alkeran) ges. 

Extremiteten perfunderas sedan under 60 minuter, därefter sköljs cytostatika ut ur extremiteten med 

Ringer-Acetat, katetrarna avlägsnas från blodkärlen och den normala blodförsörjningen återställs.  

 
För patienter med malignt melanom som har stora tumörer (> 3cm) eller som tidigare har genomgått 

behandlingen samt för patienter med mjukdelssarkom ges även tillägg av tasonermin (Beromun) 30 

minuter innan melfalan tillsätts, för dessa patienter blir behandlingstiden 90 minuter. För att säkerställa att 

inget läckage sker av cytostatika från extremiteten till systemcirkulationen tillsätts även radioaktivt märkt 

albumin till perfusatet. Detta kan sedan detekteras med en scintillationsräknare placerad över hjärtat i de 

fall perfusat läckt över till systemcirkulationen. 

 

Vårdförlopp 
 

Remiss 

Vårdprocessen för ILP inleds med att remiss inklusive specialistvårdsremiss skickas till den nationella 

vårdgivaren. 

 

Inför utfärdande av remiss för ILP ska patienten genomgått: 

 utredning avseende metastatisk sjukdom (PET-CT alt CT thorax/buk/hjärna) 

 biopsi/cytologi för att verifiera diagnos (om detta inte är kliniskt uppenbart)   

 MR av extremitet vid sarkom eller stora primärtumörer.  

 

Information om utfallet av dessa undersökningar ska bifogas remissen, och vid tveksamheter ska bilder 

länkas över för granskning. 

 



     

 

Vid remissutfärdande kan man gärna även kontakta ansvarig kirurg per telefon för diskussion. Ring 031-

3420000 och be att få tala med Roger Olofsson Bagge, alternativt kontakta avd 33 (där patienten vårdas) 

på telefon 031-3421033. 

 

Remissen ska för övrigt även innehålla uppgifter avseende: 

 Sedvanlig anamnes avseende allmänna uppgifter, tidigare sjukdomar, aktuella läkemedel. 

 Sammanfattande sjukhistoria för aktuell sjukdom med datum för diagnos, tidigare kirurgi och 

andra givna behandlingar. Tidpunkter för eventuella recidiv. För melanom även gärna 

mutationsstatus (BRAF/NRAS) om detta finns tillgängligt. 

 Aktuellt sjukdomsstatus. Antal tumörer. Största tumördiameter. Utbredning (underben, lår etc) 

samt placering av den mest proximala tumören (exv 20cm under inguinalligamentet, 20cm från 

akromion.) 

 Kontaktuppgifter till kontaktsjuksköterska på hemortssjukhuset. 

 Telefonnummer till patienten. 

 Bekräftelse att patienten är informerad om att remiss skickats. 

 

Ansvarig kirurg kommer sedan att kontakta patienten via telefon inom 7 dagar för en första information 

och diskussion. Vanligen kan man redan vid detta telefonsamtal, tillsammans med ett gott remissunderlag, 

fatta beslut om operation och patienten planeras då för detta direkt. I vissa fall kan patienten behöva 

komma på ett mottagningsbesök för ytterligare bedömning och information. När väl beslut om operation 

fattats, så är målsättningen att detta ska ske inom 4 veckor. 

 

Operation 

Patienten kommer till avdelningen för inskrivning på morgonen dagen före operation. Vid långväga 

resande kan patienten således behöva åka 2 dagar innan operation och vistelse på patienthotell kan bli 

aktuellt den första natten. För patienter som kommer på specialistvårdsremiss bekostar inremitterande 

klinik resor och nattlogi. Anhöriga får bekosta boendet själva men kan få hjälp med boendeförslag via 

SU/Sahlgrenska. 

 

Patienten genomgår sedan operation och kvarstannar normalt ca 3-5 dagar på sjukhuset och kan därefter 

återgå till hemmet, alternativt till inremitterande sjukhus om så bedöms vara nödvändigt.  

 

Vid utskrivning direkt till hemmet skickas kopia på epikris till inremitterande, som därefter ansvarar för 

uppföljning. Vid utskrivning till annan vårdinrättning sker dessutom en muntlig överrapportering via 

telefon. 

 

Komplikationer 

Normalt efter ILP är att den behandlade extremiteten svullnar upp, blir rodnad och öm. Detta brukar 

komma 3-5 dagar efter ILP, gradvis öka i omfattning under 2-3 veckor och därefter avta. För många 

patienter har symtomen gått i regress inom 3 månader men för en del kvarstår symtomen under längre tid. 

Normalt är även att tappa naglar om foten/handen inte kunnat lindas under operation på grund av 

tumörväxt i området. Detta är det normala förloppet, graderna av symtom graderas enligt Wieberdink, där 

grad I är inga symtom (ca 10-20% av patienterna), grad II är svullnad (ca 60% av patienterna), rodnad och 

ömhet, grad III är uttalad svullnad, rodnad, ömhet eller blåsbildning (ca 30% av patienterna). Det finns 

dock en mindre risk för kompartmentsyndrom (grad IV), som oftast uppkommer inom de första dagarna, 

där akut fasciotomi är nödvändigt (ca 1% av patienterna). I extremt sällsynta fall så har man tvingats till 

amputation av extremitet pga kompartmentsyndrom. I övrigt kan sedvanliga postoperativa komplikationer 

uppstå, vanligen sårinfektioner (patienten erhåller regelmässigt antibiotikaprofylax) och djup ventrombos 

(förebyggande behandling med Fragmin ges i 4 veckor). Sårinfektioner uppstår vanligen när 



     

 

kompletterande lymfkörtelutrymning skett samtidigt, och då hos cirka 10-20% av patienterna. DVT är 

extremt ovanligt då patienterna alltid erhåller trombosprofylax. Symtomen efter ILP med svullnad, 

rodnad, värmeökning och ömhet är dock mycket lika DVT, och om den kliniska misstanken är stor 

rekommenderas ultraljud för att utesluta DVT trots allt.  

 

Komplikationer som inträffar efter att patienten återgått till hemmet handläggs av inremitterande instans i 

samråd med SU/Sahlgrenska. Om den inremitterande vårdinstansen bedömer att man ej kan hantera den 

uppkomna situationen så kommer SU/Sahlgrenska att ta hand om patienten.  

 

Uppföljning 

Uppföljning ansvarar inremitterande vårdinstans för. Patienten följs dock av SU/Sahlgrenska via återbesök 

eller telefon (beroende på avstånd) efter 3 månader och därefter var 12:e månad under 3 år för 

kvalitetsuppföljning. 

 

Patienten har en kontaktsjuksköterska på sitt hemortslasarett, och denna kommer att erhålla information 

om den genomgångna behandlingen via ansvarig sköterska på SU/Sahlgrenska i samband med 

utskrivning. Vid eventuella frågor dessförinnan kan patientens kontaktsjuksköterska kontakta avd 33 och 

be att få tala med specialistsjuksköterska ansvarig för ILP. 

 

Kontaktinformation 

 

Remissen inklusive specialistvårdsremiss faxas, alternativt skickas, till den nationella vårdgivaren på 

SU/Sahlgrenska, som sedan ansvarar för att bedöma patienten och kalla för operation.    

 

Adress: Sektionen för Bröst och melanom kirurgi 

            Kirurgimottagningen 

             Blå stråket 5 

             SU/Sahlgrenska  

              413 45 Göteborg 

 

Fax nr: 031-829832 

Tel. nr Kirurgimottagningen: 031-3421676 må-to kl: 10.00-12.00.  

 

Kirurg som är ansvarig för verksamheten går alltid att kontakta på kontorstid året runt, vid akuta ärenden 

är denna person även tillgänglig via telefon för konsultation dygnet runt, året runt. Ring Avd 33 och be att 

få kontaktuppgifter till ansvarig kirurg för isolerad hyperterm perfusion alternativt ring växeln på 

SU/Sahlgrenska och be att få tala med Roger Olofsson Bagge. 

 

Tel. nr Avd 33: 031-342 10 33 

Tel. nr Växel SU/Sahlgrenska: 031-342 10 00 

 

 

 

 

 


