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Gynekologisk Cancer Sverige 

Corpuscancer; 1500st nya fall/år

Ovarialcancer; 700st nya fall/år  

Cervixcancer; 540st nya fall/år

Vulvacancer; ~200st nya fall/år

Totalt ~3000st nya fall/år

(~10% kvinnlig cancer)



Kvinnokliniker i Sverige

➢ 7 universitetsenheter; Stockholm, Göteborg, 

Lund/Malmö, Uppsala, Örebro, Linköping och Umeå

➢ Ovarialcancer - Regionalt centraliserad

➢ Kvinnokliniker runt om i Sverige (50-tal)

Subspecialitet Gyn Tumörkirurgi med cancervård 1999
▪ Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

▪ Minimum 3-årig fortutbildning med bl.a. onkologi och kolorektal kirurgi

▪ ca 30st subspecialister idag verksamma universitetsenheterna 

▪ 15st under pågående subspecialisering 

▪ Revidering utfördes HT 2019 (ESGO)





Källa; Svenska kvalitetsregistret för Gynekologisk cancer

Kirurgi är av betydelse för överlevnad
Ingen makroskopisk tumör- signifikant oberoende faktor för överlevnad





Socialstyrelsens modell för väntetidsmätning –
cancerpatientens väg genom vården

Källa: Socialstyrelsen, Väntetider i cancervården – väntetider från remiss till behandling i cancervården, delrapport oktober 2013
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Sanchez-Iglesias et al, EJC, 2020

➢ 2014-2018

➢ 110pt

➢ Suspected or recurrent advanced OC

➢ Spain
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Authors´Conclusion

Patients with advanced ovarian cancer in the ERAS program had

• a decreased LOS 

• a decreased rate of readmission

as compared with those in CM, with no increased morbidity or mortality. 

This study provides important evidence for the benefits of ERAS 

management even for gynaecologic surgeries of medium/high complexity

and suggests that ERAS should be a standard practice for cytoreductive

surgeries for peritoneal carcinomatosis. 

Sanchez-Iglesias et al, EJC, 2020



Fotopoulou et al, IJGC 2021

➢International multidisciplinary development group consisting of practicing clinicians and 

researchers - 18 experts across Europe

➢To ensure that the guidelines are evidence based, the literature published since 2015, 

identified from a systematic search, was reviewed and critically appraised. In the absence

of any clear scientific evidence, judgment was based on the professional experience and 

consensus of the development group. 

➢The guidelines were based on the best available evidence and expert agreement

➢Prior to publication, the guidelines were reviewed by 117 independent international 

practitioners



Fotopoulou et al, IJGC 2021



General Recommendations

► All patients should be adequately informed pre-operatively about the 

risks and benefits of radical ovarian cancer surgery; about the most

common complications and their management; and also future steps of

their journey (V, A). 

► Early and continuous patient education, information, and coaching 

within a multidisciplinary approach is advised to holistically support and 

empower patients (V, A). 

Fotopoulou et al, IJGC 2021



Nutritional Management

► Patients should be screened and assessed for nutritional status with

validated nutritional screening tools for malnutrition (III, B). 

► Pre-operative nutritional supplementation should be considered (III, B). 

► Carbohydrate pre-loading prior to surgery is recommended (II, A). 

► Early oral feeding adapted to patients’ habits and tolerances is 

recommended within the first 24 hours after ovarian cancer surgery (II, A). 

► High protein diet/immunonutrition and oral nutritional supplements may

be considered in early feeding (III, C). 



Anesthesia, Intra-operative and Post-
operative Volume and Replacement

Blood Transfusion and Oncologic Outcome

► Iron supplementation for correction of anemia should be considered; oral 

depending on timing, availability, and patient’s profile (III, B).

► There is no well-defined threshold for blood transfusion in advanced

ovarian cancer surgery. Since many patients need chemotherapy, more

liberal transfusion thresholds may be used (II, B). 

► Tranexamic acid should be considered peri-operatively to reduce blood

loss (I, B).

Fotopoulou et al, IJGC 2021



Pre-Operative Bowel Preparation 

► Mechanical bowel preparation alone is not routinely recommended (I, 

A). 

► If mechanical bowel preparation is performed, this should be done in 

combination with oral antibiotics to decrease postoperative complications

(II, A). 

Skin Antisepsis and Hair removal

► Pre-operative patients bathing or showering with antiseptic solutions 

such as chlorhexidine gluconate has no benefit  reducing surgical site 

infections and is therefore not recommended over a shower or bath with

common soap (II, B).

Fotopoulou et al, IJGC 2021



Peri-operative Fluid Replacement

► The use of intravenous albumin should not be considered as a substitute

for nutritional support (III, B). 

► Hypoalbuminemia should not be used as a single marker for patient 

selection for surgery but as guidance for pre-operative optimization of

patients (III, B)

► Balanced crystalloids should be used for routine fluid replacement (III, B).

Fotopoulou et al, IJGC 2021



Surgical Safety Checklists, Patient 
positioning and use of Retractors

Safety Checklists

► Safety checklists are mandatory in ovarian cancer surgery (III, A). 

Patient Positioning: General Recommendations

► Safe positioning requires planning and good communication between members of the 

operating room team and should be checked periodically (V, B). 

► All members of the team should have adequate training in patient positioning (V, B). 

► Intravascular lines, the endotracheal tube, urinary catheter, epidural catheter, and any

other devices/equipment should be secured before any movement, and their position and 

function reassessed after repositioning (V, B). 

► The arms may be positioned either by the side of the patient, or abducted and placed on 

an arm board. Abduction of more than 90 degrees should be avoided (V, C). Surgical

Retraction

► When using self-retaining retractors, the shortest blades possible should be used for 

adequate retraction without nerve or muscle compression. Rolled laparotomy sponges may

be placed between the retractor and abdominal wall to reduce nerve compression, especially

in thin patients (V, B). 
Fotopoulou et al, IJGC 2021



Medical Options

► Normothermia and the prevention of acidosis are critical to control

bleeding effectively. A pH of 7.35–7.45 and a core body temperature
of >34°C should be maintained (III, A). 

► Replacement of combined blood and plasma products as well as 

pharmacologic agents to support coagulation pathways such as 

tranexamic acid are recommended in the management of intra-

abdominal blood loss in well-defined algorithms (III, A).

Fotopoulou et al, IJGC 2021



Antibiotic/Microbiologic management

Optimal Timing for Administration of Surgical Antibiotic Prophylaxis

► Administration of surgical antibiotic prophylaxis is recommended in 

the 2-hour time window before surgical incision, while considering the 

half-life of the antibiotic (III, A).

► Repeat intra-operative dosing of the antibiotic prophylaxis should be 

performed depending on the half-life of the antibiotic and the duration of

the surgery (III, A). 

Post-operative Routine Surgical Antibiotic Prophylaxis

► Routine prolonged surgical antibiotic prophylaxis after completion of

the operation for the purpose of preventing surgical site infections is not 

recommended (III, A). 

► In cases of post-operative complications, antibiotic treatment should

be considered, depending on patients’ clinical picture, biochemistry

result
Fotopoulou et al, IJGC 2021
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Conclusion: This survey shows broad implementation 
of ERAS protocols across Europe; however, a wide
variation in adherence to the various ERAS protocol
items was reported.

➢ Survey - 116 ESGO centers

➢ 70% reported ERAS was implemented

➢ >75% ”ERAS  items – ”normally-always”

➢ 55% early mobilization

➢ 25% avoidance of drains

Gomez-Hidalgo et al , Gynecol Obstet 2022





Preoperativ Optimering

➢ Alkohol: Alkoholmissbruk ökar risken 2–3 gånger för postoperativa 

komplikationer, och alkoholanvändning före operation ökar risken för infektioner, 

blödning och kardiopulmonella problem. 

Fyra veckors uppehåll av alkoholintaget före operation förbättrar organfunktionen 

och kan minska komplikationsrisken

➢ Rökning: Rökning är associerat med högre risk för postoperativa komplikationer, 

men riskerna kan minskas vid ett rökstopp.

Interventionen bör påbörjas 4–8 veckor före operation. Enbart ett enskilt 

informationstillfälle ökar chansen till rökstopp före operation, men sannolikheten 

stiger med intensiv upprepad rökstoppsintervention. Intensiv intervention ger en mer 

hållbar effekt på lång sikt. Intensiv rökstoppsintervention ger totalt 58 % lägre risk för 

postoperativa komplikationer och 69 % lägre risk specifikt för infektioner. Ett enskilt 

informationstillfälle har däremot inte visat sig påverka komplikationsrisken.



Preoperativ Optimering

➢ Anemi: Anemi är associerat med ökad risk för komplikationer. Patienter kan 

screenas och järnbrist korrigeras före planerad kirurgi för att minska riskerna 

med blödning peroperativt och behovet av transfusion. 

➢Undvikande av preoperativ laxering: Laxering före planerad tarmkirurgi 

riskerar att ge ökad dehydrering och förlängd tid till återkomst av tarmrörelser. 

Statistiskt ses inte heller någon minskad infektionsrisk eller risker för anastomos-

läckage. 

Vid planerad tarmkirurgi rekommenderas därför inte preoperativ tarmrengöring. 

Vid låg rektal kirurgi är evidensläget inte lika starkt, och vidare studier behövs. 

Studier specifikt för äggstockscancerkirurgi saknas.

➢Långverkande sedativa ska undvikas 12 timmar innan operation då det kan 

påverka den postoperativa psyko-motoriska funktionen.



➢Trombosprofylax: Äggstockscancerpatienter har generellt en stor risk för djup 

ventrombos (DVT), med upp till 29 % risk vid metastatisk sjukdom och med 

betydande påverkan på överlevnaden. Vid kirurgi anges risken vara upp till 

15 % efter kirurgi, trots profylax. 

Riskfaktorer är hög ålder, högt BMI, mer komplex kirurgi, längre vårdtid med 

förlängd immobilisering, hjärt-kärlkomplikationer och infektioner. Risken stiger 

ytterligare vid neoadjuvant cytostatikabehandling. 

Risken kvarstår även flera månader efter det initiala postoperativa förloppet, och 

75 % av all DVT uppstår efter första veckan postoperativt. 

Alla patienter som genomgår äggstockscancerkirurgi ska därför behandlas med 

trombosprofylax. I dag rekommenderas förlängd profylax (28 dagar). 

Data talar för att vidare profylax även under fortsatt onkologisk behandling är 

indicerad men rekommenderas ännu inte generellt. 

Vid större kirurgi rekommenderas även kompressionsbehandling av vader 

eller hela benen.

Preoperativ Optimering



➢Antibiotikaprofylax: Äggstockscancerkirurgi innefattar bl.a. 

hysterektomi och i många fall även tarmkirurgi, vilket tillsammans ger en 

hög risk för postoperativa infektioner med agens från, utöver hud, även 

vaginal flora och tarmflora. 

Antibiotikaprofylax minskar risken betydligt och ska ges som 

bredspektrum. Enligt SBU (2010) kan ingen säker skillnad ses för oral eller 

intravenös administrering och ingen tydlig rekommendation ges för val av 

regim. 

Internationellt (ACOG) rekommenderas i första hand intravenös antibiotika 

med cefalosporiner. Tidpunkten vid intravenös administrering 

rekommenderas till 60 minuter, men är mer osäker vid oral administration. 

För obesa bör dosen ökas och vid stor blodförlust (>1 500 ml) och vid 

långvariga operationer (3–4 timmar) rekommenderas upprepad dos. I 

Sverige innefattar regimen ofta alternativet Trimetoprim-sulfa + 

metronidazol som kan ges peroralt, och Trimetoprim-sulfa har också 

fördelen av en lång halveringstid.

Preoperativ Optimering



Peroperativ Optimering

➢ Ventrikelsond rekommenderas inte rutinmässigt, med undantag för 

behovet vid laparoskopi eller av andra operationstekniska skäl och ska i så 

fall avlägsnas vid väckning.

➢ Peroperativ värmebehandling: Hypotermi bör motverkas aktivt då det 

ökar risken för postoperativ sårinfektion och blödning och påverkar 

koagulationen. Detta kan ske genom värmemadrasser, varma täcken och 

varma intravenösa vätskor. Hyperpyrexi är också skadligt varför 

temperaturen bör monitoreras vid långa operationer.

➢ Euvolemi för intravenösa vätskor eftersträvas. Kort fasta där patienten får 

dricka fram till 2 timmar innan operationsstart minskar risken för intorkning. 

Vätsketillförseln kan avslutas så fort patienten kan försörja sig peroralt.



Peroperativ Optimering

➢ Motverka postoperativt illamående och kräkning (PONV): Patienter 

som genomgår gynekologisk kirurgi har hög risk för postoperativt 

illamående och kräkningar. 

Multimodal profylax med > 2 typer av medel rekommenderas till alla (t.ex. 

ondansetron, midazolam, eller haloperidol, Betapred eller armband mot 

illamående). 

Utöver det reduceras risken för PONV vid ökad användning av regional 

anestesi och propofol, samt med minskad opioidanvändning, neostigmin, 

lustgas och gasbaserad anestesi. Syrgas postoperativt kan minska risken för 

kräkning men inte för PONV generellt och rekommenderas inte.

➢ Riktlinjer för anestesi: Kortverkande anestesi (sevofluran, desfluran) 

eller kontinuerlig propofol rekommenderas i kombination med 

kortverkande opioider som remifentanyl.



Postoperativ Optimering

➢Multimodal opioidsparande smärtlindring rekommenderas med bl.a. 

paracetamol och NSAID. Olika former av regional anestesi (epidural, 

spinal, TAP-blockader, lokal anestetika i sårkanter eller intraabdominella

katetrar) rekommenderas beroende på operationens art. 

Epidural anestesi minskar såväl utvecklingen av kirurgisk stress som 

behovet av orala opioider och har traditionellt rekommenderats inom 

ERAS-vård. En nyligen publicerad studie har visat en association mellan 

användning av epidural och längre PFS och OS. 

Epidural används utbrett i Sverige vid större äggstockscancerkirurgi med 

god effekt. Epidural har också potentiella negativa effekter med ökad risk 

för övervätskning p.g.a. blodtrycksfall, förhindrande av mobilisering och 

urinretention. 

Internationellt är användningen inte uniform och är under diskussion inom 

gynekologisk onkologisk kirurgi .



Postoperativ Optimering

➢Tidig aktiv mobilisering (< 24 timmar) rekommenderas med tydliga mål 

för mobiliseringen per dag. Hypotesen är att tidig mobilisering minskar 

pulmonella komplikationer, motverkar muskelatrofi och venösa tromboser, 

och stimulerar tarmrörelser.

➢Förebyggande av ileus i form av laxativa och/eller tuggummi.

➢Undvika postoperativa drän: Det finns ingen evidens för att 

postoperativa drän vid kolorektal kirurgi skyddar mot anastomosläckage 

eller leder till tidigare åtgärd vid postoperativ blödning, varför det inte 

rekommenderas. 

Det finns inga studier vid äggstockscancerkirurgi och det är oklart om 

dessa rekommendationer kan översättas direkt till denna patientgrupp med 

stor extensiv kirurgi av peritoneala ytor och ascitesbildning. Vidare studier 

behövs. Däremot visar studier att drän inte skyddar mot lymfocelen eller 

läckage vid lymfkörtelutrymning.



Postoperativ Optimering

➢Tidig dragning av urinkateter (< 24 timmar) rekommenderas generellt, 

då det inte visat sig ge mer urinretention och ger färre infektioner. 

Undantaget är radikal hysterektomi.

➢Perioperativ nutritionsbehandling (pre- + postoperativt)

Nutrition är en central del i ERAS-konceptet  och mer utförliga 

rekommendationer finns publicerat av The European Society for Clinical 

Nutrition and Metabolism 



➢ ERAS är av betydelse för ovarialcancer kirurgi

➢ Evidens 

➢ Nationellt Vårdprogram Ovarialcancer

➢ Nationell översyn av ERAS implementering

➢ Initiering av nationell forskning (SQRGC)

➢ Implementera variabler i Svenska kvalitetsregister 

för gynekologisk cancer (SQRGC)

Summering ERAS Ovarialcancer



Tusen Tack!
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