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Randomiserade studier visar
att preoperativ strålbehandling
minskar risken för lokalrecidiv
efter operation av rektalcancer.
Dessutom är kirurgernas erfa-
renhet och tekniska kunnande
av avgörande betydelse för att
öka möjligheten till botande be-
handling.  

Rektalcancer är en vanlig tumörform
i Sverige. Årligen diagnostiseras ca
2 000 nya patienter [1]. Av dessa har
30–40 procent redan utvecklade fjärr-
metastaser och/eller lokalt avancerad
primärtumör vid diagnostillfället. Pri-
märt radikal operation, där all synlig tu-
mörvävnad avlägsnas, kan således utfö-
ras hos ca 60 procent av patienterna.

Även om kirurgin bedöms som radi-
kal finns risk att tumören senare åter-
kommer i form av fjärrmetastaser
och/eller lokalrecidiv, vilket påtagligt
försämrar prognosen.

Risken för lokalrecidiv efter primärt
radikal operation varierar i olika rap-
porter men har tidigare varit 20–40 pro-
cent i svenska populationsbaserade stu-
dier [2-5]. Det finns dock utländska
centra som rapporterat en lokalrecidiv-
frekvens under 5 procent [6]. De stora

riskskillnaderna kan bero på slumpmäs-
sig variation, patientselektion, kvalitet
och längd på uppföljning, diagnosme-
toder och obduktionsfrekvens men ock-
så på skillnader i behandling såsom kir-
urgisk »skicklighet» och adjuvant strål-
behandling.

Tumörväxt i den cirkumferenta mar-
ginalen av operationspreparatet korre-
lerar starkt till risken för lokalrecidiv
[7]. Därför är kirurgens förmåga att ut-
föra en lokalt radikal operation troligen
av central betydelse. I flera studier har
resultaten efter kolorektal cancerkirurgi
analyserats i relation till opererande kir-
urg. Det har visats att den enskilde kir-
urgen är en oberoende prognostisk fak-
tor som påverkar risk för postoperativ
morbiditet/mortalitet, lokalrecidiv och
överlevnad. Man har föreslagit att des-
sa skillnader kan bero på skillnader i
kirurgisk teknik [8, 9].

Strålbehandling given före eller efter
operation av rektalcancer kan minska
risken för lokalrecidiv. I två svenska,
randomiserade studier har visats att pre-
operativ strålbehandling med 5××5 Gy
även kan förbättra femårsöverlevnaden
[10, 11]. Syftet med denna artikel är att
belysa betydelsen av behandlande sjuk-
hus och kirurg vid rektalcancerkirurgi i
Sverige samt att analysera om den
minskade risken för lokalrecidiv efter
preoperativ strålbehandling är likartad
för olika sjukhus och kirurger.

Stockholmsstudier
Stockholm colorectal cancer study

group är sammansatt av kirurger, onko-
loger och patologer inom Stock-
holm–Gotlandregionen som är engage-
rade i behandlingen av kolorektal can-
cer. Gruppen har genomfört två popula-
tionsbaserade studier för att undersöka
värdet av preoperativ strålbehandling
vid rektalcancer. I den första studien
(Stockholm I Trial, 1980–1987) rando-
miserades 849 patienter från Stockholm
och Gotland men även från Malmö [4].
Hälften av patienterna fick strålbehand-
ling med 5×5 Gy under en vecka, följt av
operation veckan efter, och hälften ope-
rerades enbart. Strålbehandlingen gavs
med två fält mot en relativt stor volym
(övre begränsning andra lumbalkotan).

Vid utvärderingen av studien fann

man en signifikant minskad risk för lo-
kalrecidiv efter strålbehandling men
också en ökad postoperativ mortalitet
inom 30 dagar orsakad framförallt av
fler kardiovaskulära komplikationer
hos patienter över 80 år i strålbehandlad
grupp.

I den andra Stockholmsstudien
(Stockholm II Trial 1987–1993) inklu-
derades 557 patienter och strålbehand-
lingen gavs med fyra fält mot en mind-
re volym (övre begränsning fjärde lum-
balkotan) [10]. Patienter äldre än 79 år
randomiserades inte. Även i denna stu-
die fann man en klart minskad risk för
lokalrecidiv i strålbehandlad grupp men
den postoperativa dödligheten var inte
signifikant ökad. 

Uppskattningsvis inkluderade Stock-
holmsstudierna 60–70 procent av de pa-
tienter med rektalcancer som diagnosti-
serades och uppfyllde studiernas inklu-
sionkriterier under studieperioden
1980–1993 [12].

Sammanlagt randomiserades alltså 1
406 patienter från 14 olika sjukhus; 1
399 av dessa opererades och bildar un-
derlaget till föreliggande arbete. I janu-
ari 1995 var medianuppföljningstiden i
den första Stockholmsstudien 140
(95–178) månader och i den andra 62
(19–95) månader.

METODER
Resultat efter kirurgi i form av post-

operativ död inom 30 dagar, kirurgiska
komplikationer (sårinfektion, sårruptur
och anastomosläckage) samt överlev-
nadstid analyserades hos samtliga
1 399 patienter, medan förekomst av lo-
kalrecidiv analyserades hos de 1 175
patienter som rapporterats ha genom-
gått »kurativ» operation.

För att studera resultat i relation till
antal randomiserade patienter per sjuk-
hus indelades sjukhusen i tre grupper:
≤ fem patienter, sex–tio patienter och
> tio patienter randomiserade i genom-
snitt per år. Sjukhusen klassificerades
också som universitetssjukhus (3) och
icke universitetssjukhus (11). Opera-
tionsberättelser från 1 372 patienter
återfanns och opererande kirurg notera-
des. Om fler än en kirurg deltog vid ope-
rationen definierades seniorkirurg som
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ansvarig operatör. Kirurgerna indelades
i två grupper: en–tre opererade patien-
ter och fler än tre opererade patienter i
genomsnitt per år inom ramen för studi-
erna.

Kirurgen klassificerades också efter
om han/hon varit specialistkompetent i
mindre eller mer än tio år vid tidpunk-
ten för respektive operation.

Elva kirurger opererade fler än 25
randomiserade patienter under studie-
perioden (1980–1993). Resultaten efter
kirurgi bland patienter opererade av
dessa kirurger analyserades separat för
att värdera skillnader relaterade till den
enskilde kirurgen. I de statistiska analy-
serna användes en multivariat modell
med justering för ålder, kön, tumörsta-
dium (Dukes’) och strålbehandling.

RESULTAT
Variabilitet mellan sjukhus
Medelantalet randomiserade patien-

ter per år varierade mellan 4 och 19 mel-
lan de 14 olika sjukhusen. Tabell I visar
den justerade relativa risken för posto-
perativ död, kirurgiska komplikationer,
lokalrecidiv och död i rektalcancer i re-
lation till medelantalet randomiserade
patienter per år samt i relation till uni-
versitets- respektive icke universitets-
sjukhus. Resultaten efter operation på-
verkades inte signifikant av antalet pa-
tienter som randomiserats per sjukhus
och år. Däremot var risken för lokalre-
cidiv och död i rektalcancer signifikant
lägre för patienterna som opererats på
de tre universitetssjukhusen.

I Tabell II visas resultaten efter ope-

ration separat för varje sjukhus. Risken
för postoperativ död och kirurgiska
komplikationer varierade mellan 14 och
31 procent, risken för lokalrecidiv (3 års
kumulativ incidens) varierade mellan
13 och 32 procent och risken för död i
rektalcancer (5 års kumulativ incidens)
varierade mellan 29 och 54 procent.

Variabilitet mellan kirurger
För de 1 399 operationerna ansvara-

de 149 kirurger och antalet operationer
per kirurg varierade mellan 1 och 87. 80
kirurger ansvarade för färre än 6 opera-
tioner, 25 kirurger för 6–10 operationer,
19 kirurger för 11–15 operationer, 14
kirurger för 16–25 operationer och elva
kirurger för fler än 25 operationer. Me-
delantalet opererade patienter per år
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Tabell II. Jämförelse av postoperativ död och kirurgiska komplikationer, lokalrecidiv och död i rektalcancer bland de 14 sjukhus som deltog i
de båda Stockholmsstudierna. Siffrorna inom parentes anger procent.

Postoperativ död eller 3 - års kumulativ inci- Död i 5 - års kumulativ incidens
Sjukhus Patienter kirurgiska komplikationer Lokalrecidiv dens för lokalrecidiv rektalcancer för död i rektalcancer

1 119 30 (25) 32 (32) 47 (49)
2 57 14 (25) 11 (28) 25 (56)
3 66 15 (23) 11 (25) 24 (47)
4 221 31 (14) 48 (24) 78 (37)
5 140 29 (21) 21 (17) 34 (29)
6 147 35 (24) 22 (15) 49 (38)
7 63 12 (19) 11 (20) 19 (37)
8 184 39 (21) 29 (19) 60 (45)
9 55 8 (15) 12 (27) 26 (54)

10 49 15 (31) 14 (27) 16 (43)
11 52 9 (17) 8 (16) 13 (37)
12 81 15 (19) 12 (13) 22 (32)
13 70 19 (27) 13 (19) 27 (41)
14 95 29 (30) 11 (13) 26 (32)

Tabell III. Justerad (för ålder, kön, Dukes’ stadium och radioterapi) relativ risk för postoperativ död och kirurgiska komplikationer, lokalrecidiv
och död i rektalcancer i relation till studerade kirurgfaktorer. Siffror i parentes är 95 procents konfidensintervall.

Antal Kirurgiska
patienter Postoperativ död komplikationer Localrecidiv Död i rektalcancer

Specialist i kirurgi
≤ 10 år 467 1,0 1,0 1,0 1,0
> 10 år 857 0,6 (0,4–1,2) 0,9 (0,6–1,2) 0,8 (0,6–1,0) 0,8 (0,7–0,9)
Data saknas 75
Medelantal operationer/år
1–3 1 037 1,0 1,0 1,0 1,0
> 3 335 1,2 (0,6–2,3) 0,7 (0,5 -1,0) 0,9 (0,7–1,2) 0,9 (0,7–1,1)
Data saknas 27

Tabell I. Justerad (för ålder, kön, Dukes’ stadium och radioterapi) relativ risk för postoperativ död och kirurgiska komplikationer, lokalrecidiv och
död i rektalcancer i relation till studerade sjukhusfaktorer. Siffror inom parentes är 95 procents konfidensintervall.

Kirurgiska
Antal patienter Postoperativ död komplikationer Localrecidiv Död i rektalcancer

Medelantal randomiserade / år
≤ 5 158 1,0 1,0 1,0 1,0
6–10 465 0,9 ( 0,3–2,3) 0,9 (0,6–1,5) 0,9 (0,6–1,4) 1,0 (0,8–1,3)
> 10 776 0,7 ( 0,3–1,8) 0,8 (0,5–1,3) 0,7 (0,5–1,1) 0,9 (0,7–1,1)
Icke universitetssjukhus 1 094 1,0 1,0 1,0 1,0
Universitetssjukhus 305 0,8 (0,4–1,7) 1,3 (0,9–1,7) 0,7 (0,5–0,9) 0,8 (0,7–1,0)



och kirurg varierade mellan en och nio
men endast nio kirurger opererade fler
än tre randomiserade patienter per år i
genomsnitt.

Tabell III visar justerade relativa ris-
ker för postoperativ död, kirurgiska
komplikationer, lokalrecidiv och död i
rektalcancer i relation till medelantalet
opererade patienter per kirurg och år
samt i relation till kirurgens tid som spe-
cialist i kirurgi vid operationstillfället.
Resultaten påverkades inte signifikant
av om kirurgen var ansvarig operatör
för 1–3 eller fler än 3 operationer i me-
deltal per år. Patienter opererade av kir-
urg som varit specialist i mer än tio år
hade en lägre risk för lokalrecidiv och
död i rektalcancer än patienter som ope-
rerats av kirurg med kortare tid som spe-
cialist. 

Resultaten efter kirurgi analyserades
separat för de elva kirurger som varit
ansvariga operatörer vid fler än 25 rek-
talcanceroperationer under studietiden
(Tabell IV). Risken för postoperativ död
och kirurgiska komplikationer variera-
de mellan kirurgerna från 11 till 43 pro-
cent, risken för lokalrecidiv (3 års ku-
mulativ incidens) varierade mellan 0
och 41 procent och risken för död i rek-
talcancer (5 års kumulativ incidens) va-
rierade mellan 16 och 57 procent.

När resultaten för respektive kirurg
jämfördes med resultaten för de övriga
tio tillsammans, efter justering för ål-
der, kön, tumörstadium och radioterapi,
framkom en signifikant heterogenitet
mellan kirurgerna avseende alla tre stu-
derade resultatvariablerna (Figur 1).

Effekt av strålbehandling
i relation till sjukhus och kirurg
Risken för lokalrecidiv minskade

med 50 procent bland patienter rando-
miserade till preoperativ strålbehand-
ling. När risken för lokalrecidiv hos
strålbehandlade respektive icke strålbe-
handlade patienter analyserades separat
för respektive sjukhus och kirurg fram-
kom inga signifikanta skillnader i risk-

reduktion. Således kan vi inte förkasta
hypotesen att preoperativ strålbehand-
ling ger en proportionellt sett likartad
reduktion av risken för lokalrecidiv
oavsett sjukhus och opererande kirurg.

DISKUSSION
Att jämföra olika sjukhus och kirur-

ger avseende behandlingsresultat är
kontroversiellt och svårt. Flera studier
visar dock att kirurgisk subspecialise-
ring ger bättre resultat vid olika former
av cancerkirurgi [13, 14]. Detta gäller
även rektalcancer [15]. Att resultaten
skiljer sig mellan olika kirurger synes
således klarlagt men orsakerna till des-
sa skillnader är mer oklara. En faktor
kan vara kirurgisk teknik.

Den kirurgiska tekniken för total ex-
cision av mesorektum (TME) vid ope-
ration av rektalcancer beskrevs av
Heald i början av 1980-talet [16, 17].
Tekniken innebär att hela rektum och
mesorektum mobiliseras under nog-
grann dissektion ända ned till bäcken-
botten. Skillnaden mot konventionellt
använd teknik vid rektalcanceropera-
tion ligger i att hela mesorektum avlägs-
nas rutinmässigt. TME-tekniken vid
rektalcancer har tillämpats vid flera
centra och synes ge en låg risk för lokal-
recidiv, även utan adjuvant strålbehand-
ling [18]. Detta kan vara ett exempel på
betydelsen av noggrannhet och tekniskt
kunnande hos kirurgen.

Någon officiell subspecialisering i
kolorektal kirurgi finns inte i Sverige,
och de flesta allmänkirurger opererar
patienter med kolorektal cancer. Detta
avspeglade sig i Stockholmsstudierna
där majoriteten av de opererande kirur-
gerna utförde ett fåtal rektalcancerope-
rationer under den sammanlagda stu-
dietiden. Dessutom visade operations-
berättelserna att trubbig dissektion an-
vändes i de flesta fall och att TME-tek-
niken ej användes rutinmässigt.

Skillnader i resultat mellan olika kir-
urger kan bero på patientmaterialets

sammansättning. För att ta hänsyn till
detta gjordes de statistiska analyserna
med justering för andra prognostiska
faktorer såsom ålder, kön, Dukes’ tu-
mörstadium och radioterapi.

Medelantalet opererade patienter per
år var i denna studie ingen signifikant
prognostisk faktor. Däremot var risken
för lokalrecidiv och död i rektalcancer
lägre bland patienter opererade av kir-
urg med mer än tio år som specialist.
Detta avspeglar troligen att erfarenhet
och tekniskt kunnande ökar med åren
samt att subspecialisering är vanligare
hos kirurger med lång erfarenhet, vilket
ger bättre resultat. 

Av de 305 patienter som behandla-
des på något av universitetssjukhusen
opererades 225 (74 procent) av kirurger
med mer än tio år som specialist. Mot-
svarande siffror på icke universitets-
sjukhus var 632/1 094 (56 procent). Att
fler patienter på universitetssjukhus
opererades av kirurger med längre tid
som specialist kan troligen delvis för-
klara den lägre risken för lokalrecidiv
och död i rektalcancer på dessa sjukhus.
Trots att resultaten på universitetssjuk-
hus som grupp var bättre än på icke uni-
versitetssjukhus som grupp är det är
viktigt att notera att vissa icke universi-
tetssjukhus hade lika bra eller bättre re-
sultat än enskilda universitetssjukhus.

För meningsfulla analyser av inter-
kirurgisk variabilitet krävs att många
patienter opereras av samma kirurg. I
Stockholmstudierna var det endast elva
kirurger som utförde fler än 25 rektal-
canceroperationer. Jämförelsen mellan
dessa visade signifikanta skillnader av-
seende risken för postoperativ morta-
litet, kirurgiska komplikationer, lokal-
recidiv och död i rektalcancer. Kunska-
pen om dessa olikheter mellan kirurger
bör leda till att varje klinik har en fort-
löpande kvalitetskontroll för att följa
upp resultaten i sitt patientmaterial.

En koncentration av rektalcancerbe-
handlingen är dessutom önskvärd för
att uppnå den volym per kirurg och kli-
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TabeIl IV. Jämförelse av postoperativ död och kirurgiska komplikationer, lokalrecidiv och död i rektalcancer bland de elva kirurger som utfört fler
än 25 rektalcanceroperationer i de båda Stockholmsstudierna. Siffror inom parentes anger procent.

Postoperativ död eller 3 - års kumulativ inci- Död i 5 - års kumulativ incidens
Kirurg Patienter kirurgiska komplikationer Lokalrecidiv dens för lokalrecidiv rektalcancer för död i rektalcancer

1 87 10 (11) 15 (20) 23 (34)
2 25 4 (16) 7 (29) 10 (40)
3 71 10 (14) 19 (26) 32 (36)
4 28 7 (25) 6 (28) 10 (41)
5 62 17 (27) 8 (11) 23 (41)
6 31 11 (35) 12 (41) 12 (57)
7 42 9 (21) 7 (15) 15 (54)
8 30 5 (17) 0 ( 0) 4 (17)
9 26 6 (23) 2 (11) 5 (16)

10 27 4 (15) 0 ( 0) 5 (32)
11 35 15 (43) 3 ( 7) 9 (33)



nik som tillåter tillförlitliga analyser.
Det är också viktigt att förbättra den kir-
urgiska utbildningen, vilket sedan någ-
ra år pågår bl a i regi av Stockholm co-
lorectal cancer study group, i form av
arbetsmöten med demonstrationsope-
rationer och diskussioner under ledning
av dr Heald och andra erfarna specialis-
ter i kirurgi, onkologi och patologi.

I Stockholmsstudierna minskade ris-
ken för lokalrecidiv efter preoperativ
strålbehandling från 30 till 15 procent,
dvs risken halverades. En viktig fråga är
om kirurger som kan redovisa en lokal-
recidivfrekvens på under 10 procent
utan adjuvant strålbehandling rutin-
mässigt skall rekommendera sina pati-
enter preoperativ strålbehandling.

Även om risken för lokalrecidiv hal-
veras efter strålbehandling blir den ab-
soluta vinsten liten om risken för lokal-
recidiv är låg. På kliniker som kan redo-
visa en lokalrecidivfrekvens på under
10 procent bör man kanske därför ba-
lansera nyttan av den preoperativa strål-
behandlingen mot risken för tidiga och
sena biverkningar av behandlingen [19,
20].

En förbättrad kvalitetskontroll, re-
gelbunden utbildning av kirurger samt
ett optimalt användande av adjuvant

strålbehandling kan förhoppningsvis
innebära att vi i Sverige kommer att
kunna minska risken för lokalrecidiv
högst väsentligt och därigenom förbätt-
ra prognosen för patienter med rektal-
cancer.
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Figur 1. Relativa risker för postoperativ
död och kirurgiska komplikationer,
lokalrecidiv och död i rektalcancer för
patienter opererade av de elva kirurger
som utförde fler än 25 rektalcancer-
operationer i de båda
Stockholmsstudierna. Varje kirurg
jämfördes med de tio övriga tillsammans
(relativ risk = 1). 95 procents
konfidensintervall är angivet.


