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1. INLEDNING 

Syftet med nulägesbeskrivningen är att visa hur läget ser ut för peniscancer inom regionen 
före införandet av standardiserat vårdförlopp (SVF) för peniscancer. Nulägesbeskrivningen 
är framtagen av regional processägare Svante Bergdahl med hjälp av stödteam vid RCC Väst. 
Målgruppen för nulägesbeskrivningen är processansvariga, linjechefer, beslutsfattare samt 
vårdgivare som skall arbeta med införandet av vårdförloppet i Västra Götalandsregionen 
(VGR), där tanken är att berörda ska ha en gemensam bild av nuläget och gemensam 
utgångspunkt inför SVF. 
 

2. PATIENTGRUPPENS EPIDEMIOLOGI 

Nedan presenteras statistik över överlevnad, incidens och prevalens för patienter med 
peniscancer de senaste fem åren i Västra Götalandsregionen.1 De patienter som inkluderas är 
patienter med diagnoskod (ICD-10): C60, C68, D07.4.  
 

 
Figur 1: Epidemiologisk översikt peniscancer i VGR 2011-2015  

 
Överlevnadsgraferna i figur 1-2 visar hur stor andel av patienterna som lever 5 år efter 
diagnos. Mätningen har tagit hänsyn till andra dödsorsaker, därav begreppet relativ 
överlevnad.  
 
Incidensen visar antal nya cancerfall för peniscancer årligen 2011-2015. Femårsprevalensen 
visar hur många patienter som är i livet upp till fem år efter konstaterad peniscancerdiagnos 
för åren 2011-2015.  
 
1 Statistikområden, Cancer. Stockholm: Socialstyrelsen. Citerad 2016-10-31. Tillgänglig från: 
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer 
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3. PATIENTENS VÄG GENOM VÅRDEN 

Här presenteras en beskrivning av hur patienters väg genom vården ser ut för patienter i 
Västra sjukvårdsregionen med peniscancer. Figur 2 är en visualisering av de olika steg som 
ingår i patienternas väg och vilka vårdinstanser som utför dessa. 
 

 
 
 
Misstanke om peniscancer uppstår oftast när patienten söker vård för sår som inte läker, 
smärta, varig sekretion eller rodnad. Patienten söker sig i dessa lägen till primärvården, 
hudklinik eller urologklinik. När de kommer till hudklinik och hudläkarna ser en rodnad eller 
sår, tas en stansbiopsi. Om patienten kommer till en urolog tas en excisionsbiopsi och i 
samband med den oftast CT-thorax och CT-buk. Om hud- eller urologspecialist på 
provsvaren ser cancer in situ eller invasiv cancer skickar man en remiss till regionalt centrum 
(SU/Sahlgrenska). Där fotograferas patienten inför nationell MDK. Om CT-thorax och CT-
buk inte är gjord tidigare görs det i det här läget på SU/Sahlgrenska.  
 
Nationell MDK sker varje måndag kl 15, där varje regionalt centrum är närvarande via 
videolänk. Antalet patienter som diskuteras varierar mellan 5-10 stycken per gång. Antingen 
kommer närvarande specialister fram till att det finns tillräckligt med material för att ta ett 
behandlingsbeslut direkt på konferens eller så behövs kompletterande utredning. Den 
kompletterande utredningen innebär antingen PET-CT eller ultraljudsledd finnålsbiopsi. 
 

Figur 2: Processkarta peniscancer 
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Den vanligaste behandlingen vid peniscancer är kirurgisk behandling. Vid lokalt ingrepp kan 
operation ske på regionalt centrum annars sker kirurgiska ingrepp på nationellt centrum i 
Malmö (om inte patienten aktivt väljer att bli opererad i Örebro). Då PET-CT visar på 
spridd sjukdom behandlas patienten med cytostatika före operation. I enstaka fall 
strålbehandlas patienten, vilket görs när annan behandling inte fungerat och då används 
strålning för att lindra besvären. 
 

4. BASLINJEMÄTNING 

Baslinjemätningen (figur 3) skall lyfta fram hur ledtiderna mellan närmast motsvarande punkt 
för välgrundad misstanke och behandlingsstart ser ut inom regionen före införandet av 
standardiserat vårdförlopp. Vidare är det tänkt att mätningen ska användas som 
utgångspunkt för att visa hur mycket ledtiderna ska kortas ner på sikt samt ge underlag för 
analys av vilken effekt införandet av SVF i verksamheterna haft på ledtiderna.  
 
Mätningen har utförts enligt: 
Register:   
- Nationellt kvalitetsregister för peniscancer 
Urval:   
- Patienter som påbörjat behandling 2013-2015 och som vid diagnosen var folkbokförda i 
Västra Götalandsregionen. 
Sjukhus: 
- Patienterna är grupperade utefter anmälande sjukhus till kvalitetsregistret  
Ledtid från: 
- Datum för första besök på specialistvårdsklinik.  
Ledtid till:  
- Start av kirurgisk behandling 
Målledtider:  
- 31 kalenderdagar, Kirurgisk behandling 
 

BASLINJEMÄTNING PENISCANCER 

 
Figur 3: Baslinjemätning peniscancer uppdelat per sjukhus, 2013-2015  
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5. MEDVERKANDE 

Svante Bergdahl, Regional processägare peniscancer RCC Väst 
Katrin Gunnarsdottir, Enhetschef statistik RCC Väst   
Layla Nunez, Statistiker RCC Väst 
Erik Bülow, Statistiker RCC Väst 
Johan Ivarsson, Utvecklare Standardiserade vårdförlopp RCC Väst 
Linda Tedenbrant, Utvecklare Standardiserade vårdförlopp RCC Väst 
 
 
 


