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Inledning

Välkommen till andra upplagan av Karolinska 
Comprehensive Cancer Centers årsrapport.

Årsrapporten sammanfattar 2021 års händelser 
och vill ge en inblick i de aktiviteter som pågår i 
Karolinska CCCs många olika delar. 

Det har varit ett intensivt och innehållsrikt år 
och jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare 
som på ett fantastiskt sätt bidrar till att vi tillsam-
mans är Karolinska CCC. 

Under året har covid-19 pandemin fortsatt att 
prägla vår vardag, vi har därför tvingats anta nya 
och än fler utmaningar för att leverera cancervård 
i världsklass för, och med, våra patienter.

Vi har bidragit till satsningen att genomföra 
1 000 extra operationer utöver ordinarie plan. Vi 
har hittat nya kreativa lösningar, utvecklat våra  
arbetssätt, levererat excellent forskning och 
bidragit till kunskapsutveckling inom flertalet 
områden.

Kvalitet är kärnan i all vår verksamhet och viljan 
att ständigt förbättra, är det som driver oss framåt. 
Satsningen på precisionsmedicin har fortsatt och 
ett precisionsmedicinskt forum för cancer har 
etablerats för att skapa samsyn och identifiera de 
bästa vägarna framåt. Vi har fortsatt att utveckla 
våra samarbeten och inlett nya, både på hemma-
plan och runt om i världen, vilket ger ännu bättre 
förutsättningar för de kommande åren 

Jag önskar er en inspirerande läsning!

Patrik Rossi
Tema Chef Tema Cancer 
Ordförande Board of Directors Karolinska CCC
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Strategi, vision och mål

Vårt uppdrag
Vi har i uppdrag att vara Region Stockholms 
 Universitetssjukhus med ansvar för specialiserad  
och högspecialiserad sjukvård. Uppdraget 
omfattar forskning och utbildning av studenter i 
samverkan med Karolinska Institutet och andra 
universitet och högskolor.

Vår strategiska inriktning har fokus på hög 
 kvalitet i vården och upprätthållande av tillgäng-
lighet och patientsäkerhet.

Vår vision
Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota 
och lindra idag.

Tema Cancer ger världsledande vård, utbildning 
och forskning för en förbättrad livskvalitet  
och överlevnad för patienter i vårdens alla delar.

Vår mission
Vi är bäst på det svåra. Vi tar ansvar för våra 
 gemensamma resurser.

Långsiktiga mål 2022–2025
• Patienten är en aktiv partner – patient  

empowerment

• Precisionshälsa – vi ska erbjuda alla patienter en  
individualiserad vård- och behandlingsstrategi

• Vi är i frontlinjen för genombrott

• Hållbar kompetensförsörjning

• Öka internationella kontakter

• Vi är ett föredömligt Comprehensive Cancer 
Center



Karolinska Comprehensive Cancer Center 
 (Karolinska CCC) samlar spetskompetens inom 
grundforskning, klinisk forskning och högspe-
cialiserad cancervård. Centret är en gemensam 
satsning av Karolinska Universitetssjukhuset och 
Karolinska Institutet. Karolinska CCC är Sveriges 
första ackrediterade Comprehensive Cancer 
Center enligt Organisation of European Cancer 
Institutes (OECI), en icke-statlig, ideell juridisk 

Figur 1: Organogram Karolinska CCC.
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enhet som inrättades 1979 för att främja ett större 
samarbete mellan europeiska cancercentra  
och institut. Ackrediteringen innebär att organisa-
tionerna möter de högt ställda kvalitetskrav som 
OECI ställer på vård, forskning och utbildning 
inom området cancer. 

OECI-ackrediteringen kan ses både som en 
 kvalitetsstämpel och ett kvalitetssäkerhetsprogram, 
då den följs upp årligen och gäller i fem år. 
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Board of Directors (BoD)
BoD har under 2021 haft samma uppsättning av 
medlemmar som föregående år och sammanträtt 
en gång i månaden. Fokus har varit på utveckling 
av Karolinska CCC, strategiskt samarbete med 
nationella och internationella organisationer och 
nätverk inom cancerforskning och cancervård. 

Ett Memorandum of understanding (MoU)/
Samförståndsavtal har ingåtts med National 
Institute of Oncology (NIO) i Ungern. NIO är det 
enda ackrediterade comprehensive cancercen-
tret i Östeuropa. Avtalet med NIO gäller allt från 
 studentutbyten och gemensamma kurser och kon-
ferenser till forskningssamarbete på olika nivåer. 

BoD har haft tre digitala workshops med 
 Scientific Advisory Board (SAB) för Karolinska 
CCC. Under dessa tillfällen har vi presenterat 
verksamheten och fokusområden som till  
exempel Strålbehandling, Precisionsmedicin och 
samarbetet med Barnhematologin/onkologi inom 
Tema Barn på Karolinska Universitetssjukhuset. 
Utifrån workshopen med företrädare för strål-
behandlingen skrev SAB en rapport som legat till 
grund för den strategiska plan som strålbehand-
lingsverksamheten tagit fram under året. Under 
mars månad 2022 planeras för ett besök av SAB 
under två dagar i verksamheten.

Patrik Rossi 
Tema Chef, Tema Cancer, 

 Karolinska  
Universitetssjukhuset.  

Ordförande Board of Directors 
Karolinska CCC.

Jonas Bergh 
Professor i Onkologi,  

Ordförande i Cancer Research, 
Karolinska Institutet. Prefekt, 

Tema Cancer, Karolinska  
Universitetssjukhuset.

Anna Martling 
Professor i Kirurgi, Karolinska 

Institutet Dekan Karolinska  
Institutet Nord. Senior 

Consultant Tema Cancer, 
Karolinska  

Universitetssjukhuset.

Stephan Mielke 
Professor i Hematologi  

och Cellterapi, Karolinska  
Institutet. Head of depart-

ment CAST, FoU-chef Tema 
Cancer, Karolinska  

Universitetssjukhuset.

Martin Bergö 
Professor i Molekulär  
Medicin, Vice Rektor,  
Karolinska Institutet.

Yvonne Wengström 
Professor i Omvårdnad,  

Karolinska Institutet.  
Omvårdnadsansvarig,  

Tema Cancer Karolinska 
Universitetssjukhuset.

Janne Lehtiö 
Professor i Proteomics,  
Karolinska Institutet.  

Fou-direktör, SciLifeLab.

Eva Jolly 
Koordinator Karolinska CCC.
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Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största av Karolinska 
Universitetssjukhusets teman. Tema Cancer utreder, 
behandlar och vårdar patienter med någon form av 
elakartad tumörsjukdom men också patientgrupper 
som inte har cancer för vilka relevanta specialist-
kunskaper finns inom temat, exempelvis godartade 
tillstånd inom urologi, endokrinologi, hematologi 
och koagulation. Tema Cancer arbetar aktivt med 
att tillsammans med övriga delar av sjukvårdssyste-
met ta ansvar för patienten genom hela vårdkedjan. 
Vår organisation och arbetssätt gör att ansvaret för 
patienten delas i hela vårdkedjan. Genom att arbeta 
med personcentrerad vård, med samarbete mellan 
multiprofessionella och multidisciplinära team 
strävar vi efter att nå resultat som gör skillnad för 
patienten.

Tema Cancer har under 1 års tid utrett specialitets-
uppdraget för onkologi, den onkologiska verk-
samheten, dess roller samt ansvar. Det har lett till 
ett identifierat behov av att förtydliga onkologins 
organisatoriska tillhörighet med följande mål;
• Motverka organisatorisk skörhet, samla  

rekryteringsinsatser
• Skapa stabilitet inom utveckling av onkologisk 

kompetens samt kompetens inom jour
• Stärka specialitetsutvecklingen
• Tydlighet i ansvar

• Kortare beslutsvägar vid exempelvis förändring 
vid arbetssätt

• Förtydligar ansvarstagandet för det onkologiska 
generalistuppdraget 

Beslut togs under hösten att inom Tema Cancer 
tillskapa sektioner för onkologi samt kirurgi inom 
ME Övre Buk, ME Bäckencancer, ME HHLH 
samt ME BES. Övrig organisation är oförändrad. 
Patientflödet kvarstår där det nära samarbetet 
mellan professioner samt patientrepresentant 
fortsatt är i fokus.

Under år 2021 beslutades även om en omorgani-
sation där de medicinska behandlingsavdelningarna 
organiseras under en gemensam medicinsk enhet, 
ME MBA. Bakgrunden till omorganisationen är 
att organisatoriskt uppdelade MBA-enheter skapar 
en svårstyrd helhet som medför olika problem, 
till exempel olika rutiner och arbetssätt, ojämn 
arbetsbelastning för personal och ojämlik väntetid 
för patienter.

Uppdraget för ME MBA är att öka tillgänglig-
heten och skapa jämlik vård för patienter inom 
Tema Cancer som ska genomgå medicinsk behand-
ling. Läkemedelskostnader är en utmaning för temat 
och genom att ha en tydligare ledningsstruktur 
mot externa partners och en optimerad använd-
ning av läkemedel så är målet att minska onödiga 
kostnader för restvolymer och kasseringar. 

Figur 2: Organogram Tema Cancer.
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Cancer Research KI (CRKI)
Det strategiska forskningsprogrammet Cancer-
forskning KI (Cancer Research KI) kombinerar 
cancerbiologi med klinisk cancerforskning från 
hela KI genom att samla forskare från olika disci-
pliner. Vi är en paraplyorganisation för all cancer-
forskning som bedrivs vid KI. Det övergripande 
målet är att generera nya vetenskapliga upptäckter 
som idealt kan övergå i klinisk användning. Stöd 
för programmet kommer från regeringen genom 
de så kallade strategiska initiativen.

Genom att ordna digitala möten, workshops 
och evenemang kunde vi nå ut till både forskare 
vid KI, internationella samarbetspartners och 
allmänheten och patientorganisationerna trots de 
restriktioner som pandemin gav upphov till under 
2021. 

Under året arrangerade CRKI tillsammans med 
Mayo Clinic Cancer Center två digitala symposier 
där forskare inom bröstcancerområdet träffades 
för att främja samarbetet mellan instituten.

I april arrangerade vi för första gången ”En 

Professor Jonas Bergh, ordförande CRKI och Johanna Furuhjelm, administrativ chef, CRKI.

dag för cancerforskning” ett livesänt evenemang 
där forskare presenterade sin forskning och som 
syftade till att allmänheten skulle få ta del av den 
spjutspetsforskning inom cancer som bedrivs vid 
KI. Fokus låg på nya cancerbehandlingsmetoder, 
fertilitet efter cancerbehandling, antioxidanter 
och cancer samt rehabilitering. Den 31 mars och 
11 november hölls gemensamma workshops i 
cancer för patientorganisationer i samarbete med 
Regioncancercentrum Stockholm-Gotland med 
syfte att möjliggöra interaktion och kommunika-
tion mellan olika patientorganisationer, forskare 
och allmänheten. Detta är mycket uppskattat både 
av patienter, patientorganisationer samt forskare 
som ett verktyg för interaktion och vidareutbild-
ning. 

CRKI arrangerade tillsammans med Cancer 
Core Europe (CCE) årets möte i Cancer Core 
 Europe den 17 november. Sessionerna fokuserade 
på ämnen som kliniska prövningar och transla-
tionell cancerforskning, virtuellt datacenter, 
utbildning och framtida arbete.
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Nationella och internationella  
nätverk och samarbetspartners
Vård
• Landspitale University Hospital, Island för  

stamcellstransplantationer och kirurgi inom  
övre buk och telemedicinskt stöd

• Tampere University Hospital, Finland för  
lever- och pancreascancer

• Helse Vest RHF, Norge för strålbehandling  
och protonbehandling på Skandion

• OECI
• Region Gotland
• Region Sörmland och Västmanland
• NRF Norra sjukvårdsregionförbundet  

(Västernorrland, Jämtland-Härjedalen,  
Västerbotten och Norrbotten)

• Region Dalarna
• Skandion för protonbehandlingar

Utbildning
• MD Anderson, samarbetsavtal mellan  

Karolinska Institutet och MD Anderson.
• Tampere University Hospital, Finland
• Landspitale University Hospital, Island
• Charité University Hospital, Tyskland
• Cancer Core Europe
• OECI
• Skandion
• ALF avtalet KI
• Region Gotland
• Region Sörmland och Västmanland
• Region Dalarna

Forskning
• Mayo Clinic
• MD Anderson
• Cancer Core Europe
• OECI
• Tampere University Hospital, Finland
• Landspitale University Hospital, Island
• EUCCAT initiative of European University  

Hospital Alliance (EUHA)
• Skandion

Memorandum of understanding (MoU)/
Samförståndsavtal med National Institute of 
Oncology i Ungern
Avtalet med NIO – ett så kallat samförståndsavtal 
– gäller allt från studentutbyten och gemensamma 
kurser och konferenser till forskningssamarbete 
på olika nivåer. Parterna förbinder sig att följa 
internationella principer och avtal om akademisk 
frihet.

Inledande av samarbete med King’s College 
London inom cancerområdet
Hösten 2021 inledde Cancer Research KI (CRKI) 
ett nytt samarbete inom cancerområdet med 
King’s College of London (KCL).

Medlemskap i Cancer Prevention Europe
CRKI är medlem i Cancer Prevention Europe och 
har tagit initiativ att utveckla cancerprevention på 
KI. Professor Martin Bergö och professor Joakim 
Dillner deltar aktivt i CPE:s möten. KI var också 
väl representerat vid det digitala symposiet Cancer 
Prevention Europe 2021 den 16 april 2021, som 
anordnades av International Agency for Research 
on Cancer (IARC/WHO).

Samarbete med industrin 
Under 2021 deltog CRKI aktivt i flera förhandling-
ar med industripartners och finansierade även ett 
mentorskapsprogram för cancerforskare kallat 
Mentor4Research en tjänst som tillhandahålls av 
holdingbolaget KI Innovation.
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Vårdproduktion och tillgänglighet

Vi kan se tillbaka på ett dramatiskt 2021 där vi har 
anpassat oss och ställt om verksamheterna på ett 
enastående sätt. Karolinska CCCs samlade insats 
är en stor del av sjukhusets framgång och det vi 
har klarat av under året är fantastiskt imponerande,  
vi har levererat cancervård i världsklass och 
hanterat de utmaningar som pandemin inneburit 
samtidigt som vi har bedrivit forskning, utbildning 
och fortsatt initiera utvecklingsarbeten inom hela 
verksamheten. 

Vi har inkluderat mer än 2000 patienter i kliniska 
studier vilket överträffar både 2019 och 2020, en 
positiv utveckling som vi skall accelerera. Kliniska  

forskare har tillsammans med forskare på KI 
bidragit till att covid-19 forskningen varit ledande 
i landet. Vi har lyckats hålla en god tillgänglighet 
till alla former av cancerbehandling och vi har  
en fortsatt förbättrad 5-årsöverlevnad för cancer-
patienter i regionen. 

Vissa patientgrupper, såsom bröstcancer, tjock- 
och ändtarmscancer och prostatacancer vårdas 
vid flera olika sjukhus i regionen, medan andra 
vårdas endast på inom Karolinska CCC. Den  
förbättrade överlevnaden kan förklaras av flera 
olika faktorer, inklusive förbättrad diagnostik  
och behandling. 

Figur 3: Relativ 5-årsöverlevnad för patienter diagnostiserade (%) i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland.
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Figur 4: Antal planerad och akut slutenvård, 2019–2021.

Figur 5: Antal direkta och indirekta vårdkontakter, 2019–2021.

0

100 000

200 000

300 000

400 000

202120202019

■ Direkta vårdkontakter  
■ Indirekta vårdkontakter

261 814

221 397
 245 856

71 267 122 547
126 911

Öppenvård 2019 2020 2021

Totalt antal  
vårdkontakter

 333 097  343 963  372 801 

Direkta vårdkontakter  261 814  221 397  245 856 

Indirekta vårdkontakter  71 267  122 547  126 911 

Andel indirekta 21 % 36 % 34 %

Antal unika patienter  62 327  59 431  62 619 

Antal nybesök läkare  19 763  16 709  18 252 

Antal nya  
cancerpatienter

9 065 8 524 9 088

0
500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

202120202019

■ Utomläns  ■ Utomlands 

3 620 3 630
3 913350 290

280

Figur 6: Antal utomläns- och utlandspatienter, 2019–2021.
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Figur 8: Antal behandlingar, 2019–2021. 
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Figur 9: Andelen patienter som genomgår SVF inom den angivna ledtiden.
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En positiv utveckling över tid ses för samtliga primära 
behandlingsåtgärder över åren 2018–2021. 

Figur 12: Andel samt antal patienter som startar strålbehandling inom mål för SVF, 2018–2021.
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Figur 11: Andel samt antal patienter som startar onkologisk behandling inom mål för SVF, 2018–2021.
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Figur 10: Andel samt antal patienter som startar kirurgisk behandling inom mål för SVF, 2018–2021.
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Medarbetare

Figur 13: Tema Cancer har jämfört med ett år tillbaka ett 
positivt kompetenstillflöde, 2020–2021.

Figur 14: Resultat från medarbetarundersökningen 2021.
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Karolinska CCC är ledande i utvecklingen inom 
flera områden och många medarbetare gör 
strålande insatser, här är några av priserna som 
tilldelats under året:
• Anna Martling utsedd till Årets Cancerforskare.
• Sahar Salehi har tilldelats Nätverket mot 

 gynekologisk cancers Eldsjälspris 2021 i  
Region Stockholm-Gotland.

• Gabriella Bjerring, har fått utmärkelsen  
”Årets kontaktsjuksköterska” vid RCC-dagen  
den 18 maj 2021.

• Vi har under 2021 haft 48 disputationer samt 
tillsättning av tolv docenturer och tre professurer. 

Tillsammans har vi bidragit till att Sjukhuset 
utsetts till det sjunde bästa sjukhuset i världen av 
tidskriften Newsweek.

Vi erbjuder kompetens- och karriärutveckling 
för alla medarbetare. Flera alternativ finns som 
stimulerar till utveckling och forskning inom 
vården. Vi delar och inhämtar kunskap från hela 
världen. Målet är att få den akademiska vård-
utvecklingen integrerad i hela verksamheten.  
Under året har en Karriärssida för Karolinska 
CCC utvecklats på Karolinska.se där alla yrkes-
roller inom temat beskrivs och lyfts fram.

Medarbetarundersökning 2021 Tema Cancer 
Verksamheten har under två år lyckats behålla  
resultatnivåerna i medarbetarundersökningen 
trots hög arbetsbelastning på grund av pandemi 
och ligger över medel i samtliga resultatpunkter 
jämfört med hela Karolinska Universitetssjukhuset.
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Forskning och utbildning

Utbildning
Utbildningar präglades under 2021 av den på-
gående pandemin, men har kunnat genomföras 
enligt plan med ökad användning av digitala 
utbildningsformat.

Omvårdnad
Vi har under året haft möjlighet att erbjuda verk-
samhetsförlagd utbildning till grundutbildnings-
studenter, undersköterskor och sjuksköterskor, 
samt specialistsjuksköterskestudenter enligt plan. 

Vi har haft fortsatt fokus på handledarutbildning, 
flera sjuksköterskor har genomfört utbildningen 
under året.

Tema Cancers introduktionsdagar till nyanställda, 
har under 2021 haft cirka 250 deltagare.

2021 genomfördes fem Journal Club ś med  
mellan fem till tio deltagare per gång. Frågeställ-
ningarna som tagits upp har varit varierande: 
• Hur går det egentligen för cancerpatienter som 

får COVID-19? 
• Hur påverkas patienters livskvalitet om de slutar 

röka efter cancerdiagnos?
• Vad finns det för digitala lösningar i cancervård 

som kan förbättra omvårdnaden av patienter 
och underlätta för oss i vården?

• Vilka faktorer påverkar cancerpatientens beslut 
att delta eller inte delta i en klinisk studie? 

• Vilka faktorer påverkar att lyckas informera 
patienter om sjukdom och behandling? 

Medicin
Vi har under året haft en hög studentaktivitet på 
alla våra medicinska enheter. Handledningen 
består av såväl teoretiska moment som undervis-
ning bedside vilket sker inom såväl öppen- som 
slutenvård.

För den onkologiska delen deltar läkarna i de 
studentvalda utbildningarna; Konsten att vara en 
god doktor (T6), Multidisciplinär cancerbehand-
ling (T11), Avancerad sjukvård, Palliativ sjukvård 
och Onkologi (T11). Kursen för Palliativ sjukvård 
fick hösten 2021 pris för bästa studentvalda kurs 
på läkarprogrammet.

Vidare har ett antal av temats kirurgiska 
sektioner haft ansvar för olika moment av läkar-
utbildningen såsom momentkirurgi och andra 
delar i grundutbildningen. Utveckling har skett 
av MOCC (Massive Open Online Courses) där 

klinisk undersökningsteknik lärs ut. Man har  
bemannat en station på OSCE (Objective Structured 
Clinical Examination) med bedömare.

Karolinska Clinical Cancer Talks
Karolinska Clinical Cancer Talks är en föreläs-
ningsserie inom cancerforskning och under året 
har flera intressanta och givande föreläsningar 
hållits både av våra egna forskare och av interna-
tionellt inbjudna gästföreläsare. En höjdpunkt var 
när vi i september hade den stora äran och glädjen 
att välkomna Professor Uğur Şahin från University 
Medical Center i Mainz och VD för BioNTech med 
föreläsningen ”When a cancer vaccine tackled the 
pandemic”.

MTB (Molecular Tumour Board) 
I september ägde den första MTB (Molecular 
Tumour Board) rum inom ramen för Karolinska 
CCC.

MTB är ett forum för diskussion om patientfall 
och lärande om hur molekylär diagnostik kan  
förbättra omhändertagandet av patienter framöver.  
Ett urval av höstens teman:
• Resultat från de första 90 patienterna i PSFF 

(pre-screening för Fas-I) ctDNA program.
• Molekylär diagnostik inom Lungcancer. 
• Molekylär diagnostik inom Pankreascancer. 
• ”Molecular Health Solutions” verktyg.
• Germline mutations beyond BRCA. 

MTB äger rum varannan fredag och riktar sig till 
alla medarbetare i verksamheten.

Publicering av CRKI-databasen  
om huvudprövare vid KI inom  
cancerområdet
CRKI har kartlagt cancerforskningen vid KI och 
skapat en databas med information om huvud-
prövare vid institutet. Databasen riktar sig till 
forskare samt andra som är intresserade av att få 
en överblick över cancerforskningen vid KI, att 
främja nya samarbeten, lära sig mer om specifika 
cancerområden eller utforska industriella inter-
aktioner. Satsningen är en del av CRKI:s ambition 
att fungera som en ingång för flera marknads-
aktörer som är intresserade av att engagera sig i 
cancerforskning vid KI.
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Figur 15: Tema cancer co-publicerade organisationer 2019–2021.  
105 organisationer har inkluderats utöver Karolinska Institutet (organisationer  
med minst 20 publikationer). Samband mellan organisationer kräver minst tolv  
publikationer för att visas.

 

■ Europe
■ North America
■ Asia
■ Oceania

24 ÅRSRAPPORT 2021 • KAROLINSKA CCC



Figur 16: 104 författare har inkluderats (författare med minst åtta publikationer). 
Kopplingar mellan författare behöver minst en publikation för att visas.

■ KI and SLL
■ SSL only
Network contains  
no authors only  
affiliated to SLL
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Anslag
Cancer Research KI beviljade 14 forskningsanslag 
för samverkande, innovativa projekt, totalt bevilja-
des medel för cirka 24 MSEK.

Blue Sky Research Grant for Innovative Cancer 
Research är ett ettårigt anslag för att stödja  
ett innovativt pilotprojekt. sex projekt beviljades 
finansiering 2021. 

Translationella Seed-medel för samarbetsprojekt 
mellan en klinisk och en preklinisk forskare vid KI. 
6 projekt beviljades tvåårig finansiering 2021.

Gemensam utlysning för sökande inom bröst-
cancerforskning med Mayo Clinic Cancer Center 
där två projekt tilldelades finansiering 2021.

Övergångsanslaget är ett finansieringsinitiativ 
där CRKI delar ut medel till lovande forskare med 
enastående vetenskapliga meriter, vilket gör det 
möjligt för dem att konsolidera sin forskning. Ett 
övergångsbidrag beviljades år 2021 och ger en 
tvåårig finansiering

Anslagsgivare

Vi har under året fått stora och viktiga forsknings-
anslag och vi vill rikta ett stort tack till våra 
forskningsfinan siärer som möjliggör fortsatt forskning, 
utveckling och innovation.

Våra största anslagsgivare:

• EU

• Vetenskapsrådet

• Cancerfonden

• Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

• Barncancerfonden

• Radiumhemmets forskningsfonder
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Utvalda publikationer från de  
Medicinska Enheterna (ME)

Cellterapi och Allogen stamcellstransplantation
Long-term clinical outcomes of tisagenlecleucel in 
patients with relapsed or refractory aggressive  
B-cell lymphomas (JULIET): a multicentre, 
open-label, single-arm, phase 2 study. Schuster. S.J, 
et al. Lancet Oncol. 2021 Oct;22(10):1403-1415. 

Amelioration of systemic inflammation via the 
display of two different decoy protein receptors on 
extracellular vesicles. Gupta. D, et al. Nat Biomed 
Eng. 2021 Sep;5(9):1084-1098. 

Safety and efficacy of the mRNA BNT162b2 
vaccine against SARS-CoV-2 in five groups of 
immunocompromised patients and healthy 
controls in a prospective open-label clinical trial. 
COVAXID-collaborator group (shown sepa-
rately). Bergman. P*, Blennow. O*, Hansson. L*, 
Mielke. S*, Nowak. P*, et al. EBioMedicine. 2021 
Dec;74:103705. * Shared 1:st authorship

Bröst-, Endokrina tumörer och Sarkom
The value of cancer drugs: the regulatory  
perspective. Pignatti. F, et al. Nature Reviews  
Clinical Oncology Dec 6. 2021. 

Trastuzumab for early-stage, HER2-positive breast 
cancer: a meta-analysis of 13 864 women in seven 
randomised trials. Early Breast Cancer Trialists’ 
Collaborative group (EBCTCG*). Lancet Oncology 
8:1139-1150, 2021. *Jonas Bergh member of  
steering & writing committee chairing the 
EBCTCG.

Neoadjuvant Trastuzumab, Pertuzumab, and 
Docetaxel vs Trastuzumab Emtansine in Patients 
With ERBB2-Positive Breast Cancer: A Phase 
2 Randomized Clinical Trial. Hatschek. T, et al. 
JAMA Oncology 7:1360-1367, 2021. 

Bäckencancer
The annual recurrence risk model for tailored  
surveillance strategy in patients with cervical 
cancer. Cibula. D, et al. Eur J Cancer. 2021 Oct 
16;158:111-122. 

Functional and Oncological Outcomes After 
Open Versus Robot-assisted Laparoscopic Radical 
Prostatectomy for Localised Prostate Cancer: 
8-Year Follow-up. Lantz. A, et al. Eur Urol. 2021 
Nov;80(5):650-660. 

Increased risk of cancer in patients with primary 
sclerosing cholangitis. Lundberg Båve. A, et al. 
Hepatol Int. 2021 Oct;15(5):1174-1182. 
Centrum för Kliniska Cancerstudier

Support systems to guide clinical decision-making 
in precision oncology: The Cancer Core Europe 
Molecular Tumor Board Portal. Tamborero. D, et 
al. Nat Med . 2020 Jul;26(7):992-994. 

Early alkaline phosphatase dynamics as biomarker  
of survival in metastatic castration-resistant  
prostate cancer patients treated with radium-223. 
Van der Doelen. M.J, et al. Eur J Nucl Med Mol 
Imaging; Published on-line March 8, 2021., 

Dabrafenib plus trametinib in patients with BRAF-
V600E-mutant low-grade and high-grade glioma 
(ROAR): a multicentre, open-label, single-arm, 
phase 2, basket trial. Wen. P.Y, et al. Lancet Oncol. 
2022 Jan;23(1):53-64. 

Hematologi
T cells targeted to TdT kill leukemic lymphoblasts 
while sparing normal lymphocyte. Ali. M, et al. 
Nat Biotechnol. 2021 Dec 6. doi: 10.1038/s41587-
021-01089

Risk of infections in patients with myeloprolifera-
tive neoplasms-a population-based cohort study 
of 8363 patients. Landtblom. A, et al. Leukemia. 
2021 Feb;35(2):476-484. 

Somatic mutations in lymphocytes in patients with 
immune-mediated aplastic anemia. Lundgren. S, 
et al. Leukemia. 2021 May;35(5):1365-1379. 

Huvud-, Hals-, Lung- och Hudcancer 
ARTSCAN III: A Randomized Phase III Study 
Comparing Chemoradiotherapy With Cisplatin 
Versus Cetuximab in Patients With Locoregionally 
Advanced Head and Neck Squamous Cell  
Cancer. Gebre-Medhin. M, et al. J Clin Oncol. 2021 
Jan 1;39(1):38-47. 

Survival and biomarker analyses from the OpA-
CIN-neo and OpACIN neoadjuvant immunothe-
rapy trials in stage III melanoma. Rozeman. E.A, et 
al. Nat Med 27, 256–263 (2021). 

High-dose versus standard-dose twice-daily thoracic  
radiotherapy for patients with limited stage  
small-cell lung cancer: an open-label, randomised, 
phase 2 trial. Grønberg. BH, et al. Lancet Oncol. 
2021 Mar;22(3):321-331. 
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Strålbehandling
Re-irradiation for head and neck cancer: cumu-
lative dose to organs at risk and late side effects. 
Embring. A, et al.Cancers 2021, 13, 3173.

Optimization in treatment planning of high 
dose-rate brachytherapy – Review and analysis 
of mathematical models. Morén. B, et al.  Med 
Phys 48 2057-82.  

Estimation of delivered dose to lung tumours 
considering setup uncertainties and breathing 
motion in a cohort of patients treated with  
stereotactic body radiation therapy. Karlsson.  
K, et al. Physica Medica 2021;88:53-64.

Övre buk
Extracellular vesicles are the primary source of 
blood-borne tumour-derived mutant KRAS DNA 

early in pancreatic cancer. Hagey. D.W, et al.  
J Extracell Vesicles, 10: e12142. 

IgG4-related diseases of the digestive tract. Löhr. 
J.M, et al. Nature Reviews Gastroenterology & 
Hepatology 2021.

Maternal obesity increases the risk and severity of 
NAFLD in offspring. Hagström H, et al. J Hepatol. 
2021 Nov;75(5):1042-1048. 

Kliniska studier
68 nya studier startades under året trots den  
påverkan som pandemin haft på verksamhetens 
alla delar. Inklusionen av patienter i kliniska  
studier har ökat under året och totalt inkluderades 
2118 patienter vilket innebär att drygt 23 procent 
av nya cancerpatienter ingår in en klinisk studie. 
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Figur 17: Antal inklusioner, 2019–2021. Figur 18: Andel nya cancerpatienter inkluderade i studier, 
2019-2021.
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Tabell 1: Studier öppna för inklusion 31 december 2021.

Tema 
Cancer 

Bröst-,  
endokrina 

tumörer 
och  

sarkom
Bäcken-

cancer CAST
Fas 1- 
enhet

Hemato-
logi

Huvud, 
hals, 

lunga, 
hud

Strålbe-
handling Övre buk

Startade studier under 
2021 (2020: 40 st)

68 5 13 6 9 16 10 1 8

Pågående studier  
31 dec 2021

383 48 81 16 27 96 61 3 51

Antal studier öppna för 
inklusion

153 11 32 7 21 32 19 3 28

Andel akademiska studier 
öppna för inklusion

59 % 73 % 62 % 43 % 19 % 53 % 68 % 67 % 86 %
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Utveckling och innovation

Precisionsmedicin
Under 2021 etablerades Precisionsmedicinskt  
centrum Karolinska (PMCK), ett virtuellt centrum 
med syfte att skapa förutsättningar för att ta  
precisionsmedicin hela vägen in i hälso- och sjuk-
vårdens vardag. Precisionsmedicin Karolinska är 
en del av ett bredare initiativ, ”Task force för  
accelererad implementering av precisionsmedicin”, 
vilket leds av Karolinska Institutets dekanus Nord, 
professor Anna Martling.

Karolinska CCC och SciLifeLab arbetar tillsam-
mans med att utveckla området precisionsmedicin. 
Genom tvärvetenskapliga samarbeten, till exempel 
i det nationella programmet Data-Driven Life 
Science (DDLS), ökar vi spjutspetsteknologin och 
expertisen i vår egen organisation.

Precisionsmedicinskt Forum Cancer  
(PM Forum Cancer)
Kristina Sonnevi, överläkare ME Hematologi, 
leder arbetet inom PM Forum Cancer. Man har 
arbetat med att kartlägga de patientgrupper där 
man redan idag arbetar med precisionsmedicin 
och vilka patientgrupper som är på väg att införa 
det i klinisk vardag. Under detta första år har  
arbetet fokuserats på: 
• Etablering av nuläge, målbild och struktur  

för arbetet
• Inventering och kartläggning och flöden  

och projekt
• Utveckling av uppföljningsvyer
• Prognoser över utvecklingen på kort och  

lång sikt
• Analys av förutsättningar för införande
• Omvärldsanalys och kompetensförsörjningsplan 

inom cancergenomik
• Påbörjade initiativ kring utbildning för klinisk 

personal

Reflextestning förbättrar diagnostik  
och behandling

Ett konkret exempel på hur precisionsmedi-
cin kan förbättra diagnostik och behandling 
för patienter är reflextestningsprojektet. 
Det inkluderar patienter som utreds för 
tjock- och ändtarmscancer, och innebär en 
utökad diagnostik där en biopsi skickas för 
omfattande gensekvensering som i tillägg 
till annan rutindiagnostik ger information 
om vilken slags behandling som är optimal. 

– Att vi kan skräddarsy behandlingen ef-
ter varje patient och även förebygga andra 
cancerformer, det kommer att kunna ge 
bättre överlevnadsmöjligheter och skon-
sammare behandlingar, säger Annika  
Sjövall, docent och överläkare på 
ME Bäcken cancer och ledare för 
Reflextestnings projektet.
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Verksamhetsutveckling
Klinisk omvårdnadsledare
Under året har kliniska omvårdnadsledare anställts 
på alla slutenvårdsavdelningar. De ansvarar för 
kvalitets utveckling och pedagogiskt stöd för de 
mindre erfarna sjuksköterskorna. Målsättningen 
är att med närvarande omvårdnadsledare är skapa 
goda förutsättningar för nya sjuksköterskor att 
stanna kvar i yrket genom kontinuerlig utbildning 
och bättre lärandemiljö för studenter. Målsätt-
ningen är också att skapa en klinisk karriärväg 
och skapa genom bättre teamarbete utveckla 
omvårdnadskvaliteten. 

Förbättrade ledtider
Inom ME Övre Buk har nya arbetssätt med stan-
dardiserade vårdförlopp (SVF) resulterat i att över 
80 procent av alla patienter får vård i tid (jmf 2019 
cirka 50 procent). Framgången beror på ett inten-
sivt multidisciplinärt samarbete mellan kirurger, 
kontaktsjuksköterskor, onkologer, hepatologer,  
patologer och radiologer. Kontaktsjuksköterskorna 
använder SVF som ett arbetsredskap och ansvarar  
för att patienten blir utredd och behandlad inom 
angiven tid för respektive förlopp. Redan vid 
remissbedömning görs en SVF-bedömning som 
dokumenteras och följer sedan patienten igenom  
hela förloppet; konferens, mottagning och  
operations-/behandlingsplanering. Identifierade  
faktorer som har fördröjt SVF-förloppen har 
adresserats aktivt, exempelvis genom dedikerade 
tider för PET/CT och endoskopiskt ultraljud.

Ett nummer in
Syftet med projektet är att öka tillgängligheten  
för patienter med symptom efter behandling. En 
specialistsjuksköterska  besvarar samtalen kvällar 
och helger vilket är en kvalitetsförbättring för  
patienten. Cirka 700 patienter har ringt för att  
få rådgivning på jourtid under projektets fyra  
månader, cirka 40 patienter har behövt komma  
till sjukhuset för en fysisk bedömning och i vissa 
fall blivit inlagda. 

Hälsoskattning
Implementering av hälsoskattning har skett i hela 
verksamheten under året. Syftet med hälsoskatt-
ningen är att strukturerat bedöma rehabilite-
ringsbehov för att rätt åtgärder sätts in i rätt tid. 
Hälsoskattningen kommer underlätta för kontakt-
sjuksköterskan och patienten då samtalet kan 
fokusera på relevanta problem och bedömning 
av rehabiliteringsbehov. Hälsoskattningen ligger 
även till grund för att identifiera verktyg för  
egenvårdsåtgärder för den enskilde patienten.

Fellowship för sjuksköterskor
Inom ME Övre Buk utförs avancerade ERCP  
undersökningar (Endoskopisk Retrograd Cholan-
gio-Pankreatografi). Under 2021 startades ett 
pilotprojekt för fellowship för sjuksköterskor inom 
ERCP. Intresset är stort bland sjuksköterskor från 
övriga landet att delta i programmet. Stort fokus 
läggs på individuell planering av Fellowship-perio-
den och utgår från deltagarnas individuella mål 
utifrån erfarenhet, intresse och behov. Deltagaren 
får utveckla både teoretiska kunskaper kring 
sjukdomar som föranleder ERCP och olika typer 
av interventioner samt möjlighet att medverka vid 
undersökningar. Fokus läggs även på produkt-
genomgång och vårdhygieniska principer. Målet 
är att främja nationellt kompetensutbyte och  
nätverksskapande för sjuksköterskor inom ERCP. 

Förbättrade arbetssätt smärtbehandling
Ett av de områden som identifierades som ett 
förbättringsområde under OECI-ackrediteringen 
2019 var utvärderingen av användningen av smärt-
skattningsinstrument. Det vill säga hur många av 
patienterna som uppger att de har smärta har fått 
skatta sin smärta med ett smärtskattningsinstru-
ment. För att följa upp dokumentationen kring 
smärtbedömning och behandling för patienter 
inom Karolinska CCC har en journalgranskning 
genomförts under hösten, en ny journalgranskning 
kommer att göras under våren 2022.
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Gröna Korset i öppenvård
Gröna Korset en visuell metod och ett stöd i 
 kliniskt arbete för att identifiera risker och 
vårdskador i realtid samt ett redskap till systema-
tiskt förbättringsarbete. Inom ME Strålbehandling 
används Gröna Korset för att förbättra problem-
områden och målet är att det skall ge bättre 
vårdkvalitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö. 
Liknande användning görs på GI Endoskopi där 
gröna korset upplevs vara är en enkel metod för 
att systematisk utvärdera arbetet. Hela det multi-
professionella teamet runt patienten deltar och 
det blir ett system för att säkerställa att rutiner 
följs och uppföljning av patientsäkerhetsåtgärder. 
Målet är att alla medarbetare är delaktiga och vet 
vilka fokusområden som är aktuella.

Palliativ organisation
En kartläggning genomfördes under året kring 
palliativ vård inom Karolinska CCC för att identi-
fiera utmaningar och möjligheter. Ett behov av en 
palliativ organisation/palliativt team identifiera-
des. En av de första aktiviteterna var en workshop 
på tillsammans med Intensivakuten, Regionalt 
Cancer Centrum och Palliativt Kunskapscentrum. 
En specialistläkare i palliativ medicin har anställts 
inom verksamheten och kommer att ansvara för 
arbetet tillsammans med specialistsjuksköterska i 
onkologi.

Digitaliseringsprojekt 
Det finns både krav och förväntningar på vården 
att ge patienter möjligheter till digitala lösningar 
för att underlätta vård och behandling. Här är 
några exempel på de initiativ Karolinska CCC 
tagit under året för att öka patientmedverkan 
digitalt.

Synpunkter och klagomål
För att patienter lättare ska kunna lämna synpunk-
ter, klagomål eller beröm till sin vårdgivare inför-
des möjligheten att lämna detta digitalt sommaren 
2021. 

Egen provhantering 
Inom gynekologisk cancer har man startat ett pro-
jekt för införande av egenprovtagning. Egenprov-
tagningen innebär att patienten får instruktioner 
och underlag för att själva boka och genomföra 
sin provtagning. Den nya arbetsprocessen innebär 
minskat administrativt arbete för vårdpersonal 
samt ökat ansvarstagande för patienten i sin be-
handling. Ambitionen är att flertalet verksamheter 
inom temat ska införa egenprovtagning där så är 
möjligt. 

Patientnöjdhet
På Karolinska CCC genomförs regelbundna 
mätningar av patienters upplevelser av erhållen 
vård och behandling med sjukhusgemensamma 
enkäter. Dessa enkäter skickas ut digitalt efter var-
je nybesök eller inläggning i slutenvården sedan 
hösten 2021.

Alltid öppet 
Med applikationen Alltid öppet blir det lättare för 
patienter att komma i kontakt med verksamhetens 
mottagningar via mobiltelefon och surfplatta. 
Via Alltid öppet kan videobesök med vården 
genomföras samt möjlighet att ställa frågor via 
chatt-funktion, förnya recept eller beställa jour-
nalkopia. Flera mottagningar har öppnat upp 
för denna möjlighet, och för resterande enheter 
planeras implementering under 2022. 

Elektroniska kallelser
15 minuter efter att kallelsen är skickad kommer 
den fram till patienten, patienten får ett sms som 
uppmanar att logga in i applikationen för att läsa 
sitt e-brev. Mottagning Hematologi var först ut att 
testa denna kallelseform och flera av Karolinska 
CCC ś enheter följer efter. 

Digital symtomkontrol
Inför medicinsk onkologisk behandling så gör 
sjuksköterskan en kontroll av patientens symptom 
inför nästa behandling. Denna kontroll hanteras 
på olika sätt men vanligt är att en sjuksköterska 
ringer patienten två dagar innan. Under hösten 
har ett frågeformulär för symtomkontroll tagits 
fram. Patienten besvarar frågorna digitalt och 
sjuksköterskan bedömer om ändringar inför 
behandlingen behövs eller inte. En utvärdering av 
processen planeras till våren 2022. 

Initiativ från de Medicinska Enheterna 
(ME) för att förbättra vården

Medicinsk enhet Bröst-, Endokrina tumörer 
och Sarkom (ME BES)
ME BES har under gånga året arbetat intensivt  
med att optimera patientflöden både inom sluten- 
och öppenvården. Det har inneburit att sluten-
vården delats i en onkologisk och en kirurgisk del, 
men med bibehållet patientflödesansvar inom 
respektive diagnosgrupp. Vidare har ME BES 
fokuserat på kompetenshöjande åtgärder med  
internutbildning, konferensverksamhet och  
extern utbildning inom omvårdnad och medicin. 

Bröstcentrum behandlade under 2021 drygt 
600 nya fall av bröstcancer vilket motsvarar cirka 
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28 procent fler fall än år 2020 och ungefär lika 
många som år 2019. Patienter diagnostiserade på  
Karolinska CCC under perioden 2008–2021 
hade signifikant bättre 10-års överlevnad jämfört 
med regionen och övriga landet. För andra året 
i rad hölls ”Bröstknöldagen”; en dag med öppen 
bokningsbar mottagning för patienter i hela länet 
med symtom från brösten.

Sektionen för Endokrina tumörer och sarkom 
har fortsatt effektivisera flöden och ökat till-
gängligheten för remittenter genom att införa en 
dagbakjoursfunktion som bland annat besvarar 
interna och externa förfrågningar. 

Sektionen för Ärftlig cancer har under året 
fortsatt utveckla den multidisciplinära konferensen 
för endokrina tumörer och ovanliga syndrom med 
ökade cancerrisker. Genetisk vägledning och  
kontrollprogram för ärftlig prostatacancer (man-
liga BRCA2-bärare) har startat upp under oktober 
i samarbete med sektionen för urologisk cancer. 
Sektionen är involverade i införandet av ett snabb-
spår för direkt/reflexscreening av tumörvävnad 
för genanalys vid kolorektal cancer. Karolinska 
har varit samordnare för MDT ERN-GENTURIS, 
europeiskt referensnätverk för ovanliga tumörrisk 
syndrom. 

Medicinsk enhet Bäckencancer 
Inom sektion gynekologisk cancer har flera viktiga 
steg tagits mot precisionsmedicin för kvinnor med 
äggstockscancer. HRD (Homologous rekombination 
deficiency) testning för att påvisa specifika muta-
tioner infördes brett med målet att kunna erbjuda 
fler kvinnor behandling med så kallade PARP- 
hämmare. Detta tillsammans med en förkortning 
av tiden till cellgiftsbehandling efter kirurgi gör 
att vi kan förvänta oss bättre överlevnad för denna 
hittills icke botbara cancersjukdom.

Under året startades ett projekt inom sektio-
nerna för urologi och onkologisk urologi för att 
möjliggöra en regional multidisciplinär konferens 
för urotelial cancer. Målet är att samtliga patienter 
med högrisk urotelialcancer skall diskuteras både 
före kurativt syftande behandling såväl som pallia-
tiv. Syftet är att korta ledtider, säkerställa en jämlik 
vård och identifiera patienter som skulle kunna 
delta i studier.

Sektionen för kolorektalcancer har i projekt-
form arbetat med att skräddarsy den onkologiska 
behandlingen. Prognosen vid tjock- och änd-
tarmscancer kan i vissa fall gynnas av onkologisk 
behandling i form av cytostatika eller immunterapi 
före och/eller efter en operation med borttagande 
av tumören. Den onkologiska behandlingen kan 
dock medföra biverkningar och alla patienters 
tumörer är inte känsliga. I Reflextestningsprojektet 
som startat under 2021 kommer vävnadsprover 
som tas från tumören för diagnostik på patienter 
med tjock- och ändtarmscancer i Stockholm och 
på Gotland analyseras avseende genetisk informa-
tion om känslighet för cytostatika och immun-
terapi. Syftet är att skräddarsy den onkologiska 
behandlingen för tjock- och ändtarmspatienter 
och därigenom både minska överbehandling och 
underbehandling. Förhoppningen är att detta 
också ska visa sig i förbättrad prognos. Testningen 
avser också att identifiera patienter med ärftlig 
benägenhet för tjock- och ändtarmscancer vilket 
kan påverka såväl behandling som uppföljnings-
program för patienterna och deras anhöriga. 

Medicinsk enhet Cellterapier och Allogen 
stamcellstransplantation (ME CAST)
Pandemin har även under 2021 kraftigt påverkat 
verksamheten. ME CAST var mycket tidigt ute 
med att vaccinera både patienter och personal  
för att minska de allvarliga effekterna av covid-19. 
Vi deltog aktivt i den enda prospektiva kliniska 
prövning av ett covid-19 vaccin hos gravt immun-
hämmade patienter som hittills publicerats 
tillsammans med flera andra medicinska enheter 
inom och utom Karolinska CCC. Resultaten av 
dessa aktiviteter blev att mycket få patienter insjuk-
nande under senare delen av året och ingen har 
avlidit i covid-19. 

CAR-T cells aktiviteten har ökat kraftigt under 
2021 både med start av flera kliniska prövningar 
på nya indikationer och en successivt ökande  
rutinanvändning av registrerade produkter.  
Samarbetet inom SWECARNET har fördjupats 
för att ge patienter i hela Sverige tillgång till 
denna nya behandling. Vi har också utvecklat en 

ÅRSRAPPORT 2021 • KAROLINSKA CCC 33



teknik för att mäta cirkulerande CAR-T celler för 
att monitorera behandlingen på ett bättre sätt. 

Ytterligare en innovativ behandling har givits 
inom en klinisk prövning i samarbete med FAS 
1-enheten vilket är med T-cellsreceptor (TCR) 
modifierade celler som kan innebära ytterligare 
behandlingsmöjligheter för patienter med solida 
tumörer. Många av våra patienter drabbas av  
komplicerade och svåra virusinfektioner och vi 
deltar därför i en klinisk prövning med multi-
virusspecifika T-celler samtidigt som vi håller på 
att utveckla möjligheten att producera egna  
T-celler mot flera olika virus.

Medicinsk enhet Hematologi
Sektion lymfom har under året infört rotations-
tjänster för sjuksköterskor inom öppen- och sluten-
vård och infört omvårdnadsrond där omvårdnads-

personalen diskuterar och utbyter kunskap kring 
patienter. Verksamheten har i större utsträckning 
använt sig av videobesök som alternativ till telefon-
kontakt eller fysiskt besök. 

Flera nya kliniska studier med exempelvis 
bispecifika antikroppar har startats under 2021 
vilka möjliggör nya behandlingsalternativ för svårt 
sjuka patienter.

Sektionen för benmärgssvikt och leukemi 
har under det gånga året fortsatt införandet av 
precisionsmedicin i den kliniska vardagen med 
behandlingsbeslut kopplat till svar inom akut 
myeloisk leukemi (AML) och till viss del Myelodys-
plastiskt syndrom (MDS). Projekt drivs även för 
hemadministration av vissa läkemedel. 

Sektion myelom har haft fokus på fortsatt brett 
utbud av kliniska studier med många nya läke-
medel i fas-1 och fas-2 för behandlingsrefraktära 
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patienter. Arbetet med utveckling av smärt-
behandling för myelompatienter har fortsatt på ett 
framgångsrikt sätt. 

Sektion koagulation har stärkt samarbetet med 
AVA (akutvårdsavdelningarna) för patienter med 
förvärvad hemofili och ett helt nytt samarbete 
med geriatriken i Huddinge har etablerats för 
eftervårdsförloppet. För patienter med antifosfo-
lipidsyndrom i behov av inneliggande vård har ett 
nytt samarbetsavtal och vårdprogram tagits fram i 
samarbete mellan Koagulation och Reumatologen.  

En blödningsgenpanel har etablerats i sam-
arbete med Specialkoagulationslab och Klinisk 
Genetik för att stärka diagnostiken vid trombocyt-
funktionsdefekt och allvarliga blödningsrubb-
ningar av oklar genes. Verksamheten har även 
etablerat riktlinjer för trombos/trombosprofylax 
vid covid-19 och nytt nationellt samarbete rörande 
biverkningar av vaccin mot covid-19 VITT/TTS. 

Medicinsk enhet Huvud-, Hals-, Lung- och 
Hudcancer (ME HHLH)
För att förbättra akuta omhändertagandet av alla 
Karolinska CCCs patienter, både medicinska och 
kirurgiska problem, har Akuta Bedömningsenheten 
(ABE) utökat öppettider på kvällar och helger så  
att patienterna som inte är i behov av Intensivak ut-
mottagningens (IAKM) resurser kan få hjälp av 
kunnig onkologiskt skolad personal. ABE är numera 
samlokaliserad med IAKM vilket underlättar för 
samlat omhändertagande av alla patienter som är 
behov av akut hjälp.

Inom Lungcancerflödet har Lungonkologiskt 
centrum (LOC) tagit initiativ för att starta  
utredning enligt ett koncept som finns i England, 
så kallad RAPID, vilket innebär att patienterna 
skall ha gjort alla sina undersökningar som krävs 
för terapibeslut inom 14 dagar. Detta arbete görs 
tillsammans med MDK och kommer att leda till 
betydligt kortare SVF-tider och snabbare omhän-
dertagande av patienter. Denna pilot har nu gått 
igång efter noggrant planerande. Vi har också 
startat sjuksköterskemottagningar för postopera-
tiva kontroller för opererade lungcancerpatienter 
som blivit mycket uppskattad och kortat ledtider 
till uppföljning. 

För att stärka och frigöra tid från administration 
till omvårdnad för kontaktsjuksköterskor bokar 
enhetens Bokningsenhet numera alla läkartider. 
Nytt är även att alla kontaktsjuksköterskor har ett 
eget nybesök med patienten för upprättande av 
Min vårdplan. 

Medicinsk enhet Strålbehandling 
ME Strålbehandling har under året arbetat med 
följande initiativ; installerat och driftsatt ett  
patientidentifikationssystem baserat på ansikts-
igenkänning, standardiserade och i viss mån 
automatiserade dosplaner för huvudhalscancer-
patienter baserat på ”machine-learning”, strål-
förberedande MR undersökning på barn för att 
bättre kunna definiera strålområdet samt infört 
helkroppsbestrålning med VMAT (Volumetric 
Modulated Arc Therapy) vilket underlättar behand-
lingsflödet och kvalitetssäkring av levererad strål-
dos. Dessutom har strålbehandlingen under året 
ökat antal patienter som deltar i kliniska studier.

Medicinsk enhet Övre Buk 
Robotassisterad minimalinvasiv kirurgi har 
utvecklats snabbt under 2021 och köpet av ytter-
ligare ett robotsystem har gett ännu bättre möj-
ligheter att utveckla denna behandlingsform. 
För lever- och pankreaskirurgin har implemente-
ringen av robotassisterad kirurgi inneburit att en 
klart större andel av operationerna idag kan göras 
med minimalinvasiv teknik istället för med öppen 
kirurgi.

Under året har stora steg tagits för att ytterligare 
förbättra bedömning och behandling av tidig  
cancer i matstrupe och magsäck. Vi stärker därmed  
vår roll som nationellt ledande även inom detta 
område.

Under året lades grunden för att genom nära 
samarbete mellan flera olika verksamheter kunna 
erbjuda den första patienten med levercancer 
behandling med selektiv intern radioterapi, en 
behandlingsform som inte tidigare givits vid 
sjukhuset.

I december fick verksamheten i uppdrag av  
Socialstyrelsen att diagnostisera och följa patienter  
med primär skleroserande kolangit (PSC) inom 
ramen för nationell högspecialiserad vård (NHV). 
NHV innebär att offentligt finansierad vård 
bedrivs som mest vid fem enheter i landet som 
uppfyller kraven på kompetens, tillgänglighet och 
arbete i multidisciplinära team. PSC är en kronisk 
inflammation i gallvägarna med risk för cancer-
utveckling. Genom deltagande i European  
Reference Network Rare Liver bedrivs utbild-
nings- och utvecklingsprojekt internationellt och 
Karolinska är utsedda till ordförande för detta 
diagnosområde.
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Patientsamverkan
Under året har vi beslutat om ”2.0 strategin för 
patientsamverkan” detta för att utveckla vården på 
Karolinska CCC tillsammans med patienter och 
närstående. Strategin bygger på arbete på olika 
nivåer. På strategisk nivå finns representanter i 
temaledningen från Patient och närståenderådet 
(PNR) och i denna konstellation möts man tre 
gånger per år.

På operativ nivå finns patientrepresentation  
vid medicinska enheternas ledningsbord där man 
möts en gång i månaden.

För enskilda projekt såsom projektet ”Ökad till-
gänglighet” har ett nära samarbete funnits mellan 
patientrepresentanter och projektansvariga. 
Patientrepresentanterna har varit med och tagit 
fram informationsmaterial, lämnat synpunkter 
på utformning av kallelsebrev och varit delaktiga i 
utformningen av arbetet. 

Cancer Research KI anordnade tillsammans 
med RCC Stockholm- Gotland en workshop inom 
cancer för patientorganisationer inom området. 
Deltagarna fick under dagen en inblick i den 
spetsforskning som sker inom cancer och denna 
gång behandlades ämnen såsom livskvalitet, kom-
plementär och integrativ medicin och molekylär 
diagnostik vid cancer. Tillfället erbjöd en möjlig-
het att diskutera med de främsta forskarna, läkarna 
och beslutsfattarna inom området cancer.

Sektionen för gynekologisk cancer har tillsam-
mans med patientföreträdare haft kvalitetssemi-
narier för att identifiera indikatorer. Ett begränsat 
antal indikatorer, tillgängliga i realtid togs fram 
gemensamt. Måluppfyllelse har nåtts för flertalet 
indikatorer till exempel ökad inklusion i kliniska 
studier samt ett förbättrat resultat för samtliga 
vårdförlopp med kortare ledtid från remiss till 
behandling. 
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Kvalitetsuppföljning

Figur 19: Tema Cancers ledningssystem för Kvalitet och Patientsäkerhet.

Styrande • Hälso- och sjukvårdslag 2017:30

• Strålskyddslagen (2018:396)

• Patientsäkerhetslagen 2010:659

• Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården 2017:372
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Patientsäkerhetsarbete 
Samtliga medicinska enheter (ME) har nu multi-
professionella avvikelsegrupper igång. Där sker en 
genomgång av avvikelser samt trender, frekvens 
och områden i behov av särskild fokus. 

Under våren utbildades sig 15 händelseanalys-
ledare, för att kunna hantera Karolinska CCC 

händelseanalyser. Händelseanalysledarna har  
ett nätverk där de träffas för att diskutera olika 
aspekter av processen och stötta varandra. 

Sjukhusledningen har tillsammans med  
Karolinska CCC haft en första patientsäkerhets-
dialog där olika riskområden identifierades. 
Denna dialog kommer att genomföras årligen.
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Kvalitetsuppföljning

Patientfokuserad vård, uppföljning av  
upplevelsen av erhållen vård

Patientnöjdhet
Syftet med enkäten är att få mer information om 
patientens upplevelse av vården; hur patienten 
upplevt bemötande från vårdpersonal, patientens 
möjlighet att vara delaktig i beslut i önskad ut-
sträckning samt att informationen som givits har 
varit tillräcklig. Under 2021 bytte vi insamlings-
metod, från att ha delat ut enkäter till patienten i 
samband med besök till att skicka ut denna enkät 
digitalt, detta arbete påbörjades sista kvartalet 
2021 vilket medfört färre svar. 

Område 2019 2020 2021 Mål

Bemötande 90 % 91 % 85 % 90 %

Delaktighet 91 % 92 % 85 % 90 %

Information 94 % 94 % 92 % 90 %

Antal respondenter 3 280 5 996 2 424 —

Omvårdnad – Nutrition, trycksår och fall
I januari 2021 förändrades insamlingsmetoden för 
indikatorerna, nutrition, trycksår och fall. Från att 
ha haft en punktprevalensmätning under utvalda 
tillfällen så är detta nu en kontinuerlig mätning. 
Informationen hämtas direkt från journalsystemet 
och utgår från den dokumentation som finns. 
Rapporten är digital och tillgänglig för alla.

Nutrition
Uppföljningens syfte är att säkerställa att en god 
omvårdnad bedrivs genom att tidigt identifiera 
patienter som riskerar att utveckla undernäring. 

Den stora förbättring som skett under 2021 är 
ökningen av ordinerade åtgärder för att förhindra 
undernäring för patienterna med risk för detta.

Område 2019 2020 2021 Mål

Komplett  
nutritions-
bedömning

73 % 74 % 71 % 80 %

Andel patienter 
med riskfaktorer

47 % 52 % 52 % —

Andel risk patienter 
med åtgärder 
ordinerade 

60 % 65 % 77 % 90 %

Antal respondenter 567 598 8 952 —

Trycksår
Uppföljningens genomförs för är att säkerställa att 
en god omvårdnad bedrivs genom att förebygga 
och minska förekomsten av trycksår. 

Resultatet visar att patienter som vårdas i sluten-
vården inte blivit riskbedömda i samma utsträck-
ning som föregående år. Andelen riskpatienter 
med ordinerade åtgärder ökade även 2021.

Område 2019 2020 2021 Mål

Andel patienter 
som riskbedömts 
för trycksår vid 
inskrivning.

93 % 96 % 77 % 80 %

Andel patienter 
med förvärvade 
trycksår, kategori 
2–4

5,50 % 3,80 % — 3 %

Andel riskpatien-
ter med åtgärder 
ordinerade 

29 % 50 % 56 % 60 %

Antal respondenter 188 180 8 952 —

Fall
Uppföljningens syfte är att säkerställa att en god 
omvårdnad bedrivs genom att tidigt identifiera 
patienter som riskerar att falla under vårdtiden 
och vidta fallförebyggande åtgärder. 

Mätningen visar att antalet riskbedömningar 
minskat men att fler patienter med identifierad 
fallrisk får preventiva åtgärder ordinerade.

Område 2019 2020 2021 Mål

Andel patienter 
som riskbedömts 
för fall vid inskriv-
ning

89 % 95 % 78 % 70 %

Andel patienter 
med fallrisk med 
fallpreventiva  
åtgärder ordinerade 
inom 24 timmar

79 % 40 % 56 % 65 %

Antal respondenter 320 98* 8 952 —

* Få mätningar under covidpandemin 
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Vårdrelaterade infektioner  
och vårdhygien

Vårdrelaterade infektioner 
Uppföljningarnas främsta syfte är att ligga till 
grund för det förbättringsarbete som genomförs 
på varje avdelning inom Karolinska CCC för att 
minska andelen patienter som drabbas av VRI.

Utfall för VRI inom Karolinska CCC är högt 
och det har flera orsaker, exempelvis behandlingar 
som orsakar nedsatt immunförsvar, patienter 
som redan är infektionskänsliga samt omfattande 
kirurgiska ingrepp.

Område 2019 2020 2021

Patienter med vårdrelaterad 
infektion

21 % 24 % 20 %

Uppstått till följd av vården 
på sjukhuset

20 % 21 % 19 %

Med antibiotikabehandling 
för VRI

20 % 23 % 19 %

Flera medicinska enheter har identifierat  
arbetssätt för att förbättra resultatet:
• Tidigt avveckla barriärskadande infarter och 

dränage
• Göra regelbundna analyser av CVK-relaterade 

infektioner
• Planering för utbildningstillfällen för all  

personal
• Standardiserade avvecklingsplaner för till  

exempel urinkateter, dränage, CVK efter  
specifika kirurgiska ingrepp

Detta arbete kommer fortgå under 2022 och  
Karolinska CCC kommer vara pilot för ett projekt 
för datadriven informationshantering och  
visualisering av vårdrelaterade infektioner. 

Basala hygien- och klädregler
Denna mätning är en observationsstudie som  
alla enheter gör varje månad. Under 2021 ser  
vi en viss försämring inom samtliga områden. 
Både gemensamma och verksamhetsspecifika  
aktiviteter kommer tas fram för att förbättra  
detta resultat under året.

Område 2019 2020 2021 Mål

Desinfektion före 
och efter, handskar 
och skyddskläder 
användes korrekt

68 % 75 % 74 % —

Dräkt, ring, nagel 
och hår användes 
korrekt

88 % 94 % 93 % —

Samtliga 8  
delmoment korrekt 
utförda

63 % 72 % 70 % 71 %

Antal observationer 1 392 2 049 1 777 —

Anmälningspliktiga resistenta bakterier
Mätning genomförs av andelen inneliggande 
patienter med ökad risk för MRSA där komplett 
MRSA-odling är tagen vid intagningen enligt 
gällande vårdprogram. En och samma patient kan 
ha flera riskfaktorer. Uppföljningen sker genom 
punktprevalensmätning två gånger per år.

Område 2019 2020 2021 Mål

Patienter med 
korrekt hantering 
enligt vårdprogram

54 % 66 % 72 % 90 %

Antal observationer 196 77* 150 —

* Få mätningar under covidpandemin
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Miljö 
Miljöarbetet under 2021 har haft följsamhet till 
sjukhusets certifiering enligt ISO 14001 vilket 
innebär återkommande aktiviteter. Vi deltog 
bland annat med flertalet verksamheter på den 
externa miljörevisionen där vi fick flera förbätt-
ringsförslag från revisorerna men inga avvikelser. 
I arbetet med ständiga förbättringar har samtliga 
verksamheter för första gången haft sina årliga 
miljöaktiviteter inlagda i respektive verksamhets-
planer med månatlig uppföljning. 

Visionen är att miljö ska vara integrerat i alla 
områden i verksamheterna. Ett område som har 
positiv inverkan på verksamheternas miljöpåverkan 
är digitalisering, både direkt och indirekt. Fram-
förallt innebär digitalisering av vården minskning 
av resor både för personal och patienter samt 
minskad användning av förbrukningsartiklar. 

Område 2019 2020 2021 Mål

Miljöaktiviteter 100 % 100 % 100 % 100 %

Miljöfunktioner 93 % 90 % 92 % 90 %

Miljöavvikelser 66 st 67 st 57 st Ökat 
antal

Förfallna  
miljöavvikelser

— 68 % 78 % 0 %

Grundläggande 
miljöutbildning

64 % 80 % 83 % 80 %

Miljöutbildning 
chefer

72 % 86 % 78 % 80 %

Läkemedel och 
miljö

76 % 76 % 76 % 80 %

Kemikalie-
inventering 

69 % 92 % 100 % 90 %
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