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Nationell nivåstrukturering av retroperitoneal lymfkörtelutrymning 
vid testikelcancer 

Information till utredande och remitterande enheter 

Från och med 1 november 2017 är Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (KS/H) och 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU/S) nationella vårdenheter för retroperitoneal 

lymfkörtelutrymning (RPLND) vid testikelcancer. Nationell MDK för RPLND startar vecka 43,  

2017, och kommer att genomföras en gång per vecka, via videolänk. Under det första två åren har 

verksamhet Urologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvar för konferensen.  

I åtagandet som nationell vårdenhet ingår att vara stödjande för utredande och remittenter oavsett  

var i utredningsprocessen patienten befinner sig. 

 

Konferensdag och tid 

Måndagar, klockan 14.00–14.45 

 

Patienter aktuella för Nationell MDK RPLND 

Samtliga patienter som är aktuella för retroperitoneal lymfkörtelutrymning, enligt kriterier nedan,  

ska anmälas till Nationell MDK RPLND. 

 Patienter med non-seminom med spridning eller uppkomst i retroperitonealrummet och 

resttumör med en största tvärdiameter ≥ 1 cm. 

 Patienter med recidiv efter tidigare RPLND. 

 Patienter med non-seminom i stadium IIA som inte fått cytostatika. 

 

Deltagare 

 Anmälande läkare 

 Urolog och onkolog från KS/H och SU/S 

 Radiolog från SU/S 

 Patolog, från KS/H och SU/S, vid rapportering av utrymningspreparat 

 Operationskoordinator från SU/S och KS/H 

 Kontaktsjuksköterska från SU/S 

 

Anmälan 

Patienten anmäls direkt när kriterierna för RPLND föreligger. Det kan vara lämpligt att föranmäla 

patienter om de med stor sannolikhet kommer att bli aktuella för RPLND, till exempel vid tillfälle då 

svar på CT efter BEP-kur II visar otillräcklig reduktion av körtelstorlek. 

Anmälan sker via en strukturerad anmälningsremiss och ska innehålla relevanta uppgifter om 

utredning och behandling, allmäntillstånd och övriga sjukdomar samt utveckling av markörprov. För 

att röntgenbilder ska kunna demonstreras krävs uppgifter om röntgenavdelning och tidpunkt för 

undersökning. Anmälande sjukhus ansvarar för att röntgenbilder länkas senast onsdag kl 12.00 veckan 

före konferensen. Konferensadministratörer i Göteborg ansvarar för att skriva demonstrationsremisser 

för de undersökningar som specificerats i anmälan. 

Anmälan faxas till faxnummer 031-82 17 40 gällande verksamheter utanför Västra Götalandsregionen 

(VGR), för verksamheter inom VGR skickas anmälan via krypterad e-post till 

su.uro.mdk.rplnd@vgregion.se. 

Sista anmälningsdag är onsdagar kl 12.00 för fall som ska tas upp kommande vecka. 
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Videolänk 

För uppkoppling i presentationsprogrammet, ring: 11492027 

Ange kod: 1876# 

Alternativt: 11492027@video.vgregion.se 

 

Handläggning 

Tid för ingreppet ska, om möjligt, ges av operationskoordinator under konferensen.  

När operationen är utförd meddelas detta vid konferensen, detta gäller även när PAD föreligger och då 

patolog kan demonstrera preparatet. 

Fördelningen av ingreppen mellan KS/H och SU/S görs utifrån resurs samt remittentens och patientens 

önskemål. 

 

 
Kontaktpersoner Göteborg: Kontaktpersoner Huddinge: 

  

Anna Grenabo Bergdahl Anders Kjellman 

Regional processägare Ansvarig urolog 

Tel 031-342 90 26 Tel 073-699 52 58 

anna.grenabo@vgregion.se  anders.kjellman@sll.se 

  

Göran Holmberg Gabriella Cohn Cedermark 

Regional processägare Ansvarig onkolog 

Tel 031-342 90 04 Tel 08-517 731 95 

goran.c.holmberg@vgregion.se  gabriella.cohn-cedermark@sll.se 

  

Martina Friis Hultman & Sara Nolander Maria Guldbrandsen, Jenny Levin & Åsa Månsson 

Konferensadministratörer Kontaktsjuksköterskor Urologi 

Tel 031-342 39 73, 031-342 23 65 Tel 08-585 877 58 

martina.friis.hultman@vgregion.se  

sara.nolander@vgregion.se Eva Lindblom 

 Operationskoordinator 

Ann Hedlund & Sara Nilsson Tel 08-585 873 43 

Kontaktsjuksköterskor Urologi  

Tel 031-343 02 92  

  

Anna Bursell & Frida Lamberg Rönnqvist  

Kontaktsjuksköterskor Onkologi, team 3  

Tel 031-342 40 32  

  

Alexandra Winters Hallberg  

Operationskoordinator  

Tel 031-342 73 39  

  

Annika Hedlund  

Läkare Onkologi  

031-342 72 91  

annika.hedlund@vgregion.se  
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