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Medicinsk kommentar

❙ ❙ I British Journal of Surgery publicerades nyligen en artikel
som beskrev hur man i Wessex i England visat att kolorektal
cancerkirurgi som utförts av medlemmar av Storbritanniens
kolorektalkirurgförening gav lägre frekvens anastomosläck-
age, postoperativ mortalitet och lokalrecidiv samt bättre lång-
tidsöverlevnad än ingrepp som utförts av allmänkirurger [1].
Resultaten gällde för rektalcancer, vilket kanske inte är så för-
vånande, men även för koloncancer – en sjukdom där kirur-
gin fortfarande betraktas som allmängods på många sjukhus.
I studien följdes 4 500 opererade patienter prospektivt i fem
år. Resultaten beror inte bara på stora volymer utan snarare på
en koncentration av verksamheten till specialiserade enheter
med formaliserat multidisciplinärt samarbete. 

Kan ovanstående resultat översättas till svenska förhållan-
den? Enligt fyra professorers uttalande i en debattartikel i
Dagens Nyheter nyligen är »svenska kirurger alltför oträna-
de« [2]. I artikeln pekar de huvudsakligen på operationsvoly-
men: lågfrekventa operationer bör koncentreras till färre sjuk-
hus, även vad gäller universitetssjukhusen. Detta kan man
tycka är rimligt. 

Koloncancerkirurgin måste evidensbaseras
Kolorektal cancer är den näst vanligaste cancern hos både män
och kvinnor. Mot bakgrund av de data som den citerade eng-
elska artikeln presenterat kan man fundera över om inte förhål-
landena är desamma i Sverige, särskilt som operationsvoly-
merna per kirurg på många sjukhus är i sjunkande och lägre än
i England. De regionala prospektiva ROC-registren visar en
förbättring av långtidsresultaten efter rektalcancerkirurgi,
men någon liknande uppföljning av koloncancer saknas. När
det gäller rektalcancer har observationsstudier visat att centra-
lisering och införande av den kirurgiska tekniken total meso-
rektumexcision (TME) samt preoperativ strålbehandling för-
bättrat såväl korttids- som långtidsresultat [3-7].

För den vanligare koloncancern finns däremot inga pro-
spektiva studier av olika operationstekniker. I litteraturen och
i operationshandböcker varierar de beskrivna teknikerna från
mer avancerade dissektioner till enkla segmentresektioner
utan central kärlligatur. Stor möda läggs på vad som är möjligt
att åstadkomma laparoskopiskt med små buksnitt. Kanske
skall vi i stället lägga mer energi på att utveckla dissektionstek-
niken för att åstadkomma en optimal teknik baserad på veten-
skapliga studier? På våra kirurgiska möten diskuteras och ifrå-
gasätts sällan tekniker för resektion av koloncancer och hur vi
i praktiken utför dessa. Av amerikanska riktlinjer [8] framgår
tydligt hur få vetenskapliga evidens på nivå I, II och III som
existerar för hur optimal koloncancerkirurgi skall bedrivas. 

För att komma vidare bör koloncancerkirurgin koncentre-
ras till enheter där kolorektalkirurger arbetar multidisciplinärt,
och långtidsresultaten måste registreras prospektivt. Det bör
finnas kunskap om och möjlighet till att ta hand om den svåra-
re akuta koloncancern i form av ileus och perforationer som
blir allt vanligare och den avancerade cancern som kräver 

»en bloc-« och tumörreducerande resektioner. Inte minst vik-
tigt är förmågan att preoperativt bedöma, utreda och optimera
patienten inför kirurgi. En sådan enhet har goda förutsättning-
ar att bedriva utbildning samt fokusera på kirurgisk teknik.

Det vore märkligt om inte ett antal sådana enheter i multi-
centerskala skulle kunna bedriva prospektiva jämförande stu-
dier av olika kirurgiska dissektionstekniker. Sveriges kolo-
rektalkirurger måste engagera sig betydligt mer i det som bor-
de vara den viktigaste uppgiften: dvs att utföra canceringrep-
pen optimalt. Detta förutsätter tydligare fokusering på kirur-
gisk teknik, inte bara på volym, helt i linje med utvecklingen
vad gäller den operativa handläggningen av rektalcancer. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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Centralisera koloncancerkirurgin!
Specialistenhet ger bättre resultat och möjlighet forska om kirurgisk teknik

ammanfattatS

Centralisering av koloncancerkirurgin till multidisci-
plinära specialistenheter kan ge färre operations-
komplikationer och bättre långtidsöverlevnad.

Detta ger också bra förutsättningar för jämförande
studier av olika operationstekniker – en nödvändighet
för en evidensbaserad optimal koloncancerkirurgi.


