
Tarmcancer
Inom flödet för tarmcancer handläggs patienten av 
kirurger, onkologer och kontaktsjuksköterskor i 
nära samarbete med radiologer och patologer.

Sedan 2017 är den nya onkologiska dagvårdsavdelningen öppen 
för patienter med tumörsjukdom i tarmen. På Capio S:t Görans 
sjukhus kan vi nu ta hand om hela vårdkedjan från utredning till 
onkologisk behandling.

Alla patienter som diagnosticeras, och behandlas, med tjock-
och ändtarmscancer diskuteras på sektionens MDT 
(Multidiciplinär Team Konferens), kring patienten där fler olika 
professioner samlas och diskuterar lämplig vårdplan.

Inom flödet är vi med i ett antal forskningssamarbeten med 
Karolinska Universitetssjukhuset, samt inom sektionen startat 
upp en egen studie.
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Förbättringsarbeten/projekt
Under året har en nytt samarbete införts inom flödet 
för Tarmcancer. När en misstänkt tarmcancer 
upptäckts på Endoskopienheten ringer enheten direkt 
till Kirurgmottagningen. Kontaktsjuksköterskan söker 
upp patienten på Endoskopienheten och kan gå 
igenom förloppet och tider för utredning. 

Arbetssättet innebär att patienten direkt vid upptäckt 
får information och omhändertagande vilket skapar en 
trygghet för patienten.
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Det pågår ett projekt med att starta upp ett 
Tarmcancercentrum i syfte att kunna erbjuda 
patienten högsta kvalitet och vård i en 
sammanhållen vårdkedja.

Tarmcancercentrum innebär samlad spetskompetens 
i alla led. Patienten skall känna en trygghet i att alltid 
komma i kontakt med rätt kompetens inom 
Tarmcancercentrum genom endast behöva vända sig 
till en kanal.
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