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Nationell högspecialiserad vård fertilitetsbevarande kirurgi vid cervixcancer, 
trachelektomi 

Presentation av verksamheten, remisshantering till nationell 
koordinator och nationell multidisciplinär konferens 

 

Från och med 1 oktober 2022 är Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset enheter för nationell högspecialiserad vård (NHVe) av 
fertilitetsbevarande kirurgi vid cervixcancer. Koordinatorskapet alternerar mellan klinikerna. 

 
Nationell MDK (nMDK) trachelektomi hålls varje vecka på onsdagar klockan 16.00. 
Remiss till nMDK ska vara nationella koordinatorn tillhanda senast måndag kl 12.00. 

 
 
Kontaktuppgifter nationell koordinator 20221001-20321231 

 
Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Koordinatorsuppifter (maila remissen avidentifierad, se nedan): 
su.gyn.trakelektomi@vgregion.se 

 
 

Postadress: Blå stråket 6, 413 45 Göteborg 
Tel 031-3422481 
Fax +4631419361 

 
När ska kliniker kontakta ett nationellt centrum? 
Följande patienter ska remitteras till NHVe för fertilitetsbevarande kirurgi vid cervixcancer: 

 
• Alla patienter med nydiagnostiserad cervixcancer (verifierad med biopsi) i stadium IA2-IB där 

trakelektomi kan bli aktuellt 
• Övriga frågor rörande trakelektomi 

 

Hur ska kliniker kontakta ett nationellt centrum? 
Patienten remitteras till nationella koordinator för anmälan till (nMDK) samtidigt som utredning 
enligt nationell remiss initieras. 
Maila eller faxa remissen till nationella koordinatorn. Remissen ska skickas avidentifierad med endast 
patientens initialer och sista fyra siffror t ex Maria Andersson 610101-0202 -avidentifieras till M.A.- 
0202. Korrekt personnummer lämnas till ansvariga sekreterare/nationella koordinatorn via telefon. 

 
 

Obligatorisk preoperativ utredning 
• Eftergranskat PAD från biopsi och/eller konisering (journalkopia bifogas remissen) 
• CT buk/bäcken och MR (journalkopia bifogas remissen) 

 
 

Nationell MDK – när, var och hur 
Nationell MDK är schemalagd varje vecka till onsdagar klockan 16.00. 
Konferensen hålls som videokonferens där alla sjukhus som har motsvarande utrustning kan 
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koppla upp sig. En ansvarig tumörkirurg vid koordinerande center förbereder och håller i 
konferensen. En lista med uppsatta fall skickas ut till alla berörda sjukhus dagen 
innan. Sjukhus som inte är nationellt centrum ska ge besked till nationella koordinatorn om 
deltagande eller ej vid nMDK när fall har remitterats. 
Konferensens rekommendation dokumenteras/journalförs av den läkare som anmält patienten till 
nMDK och samma läkare ansvarar för att patienten informeras om rekommenderad behandling samt 
vilket sjukhus som patienten kommer behandlas vid. Nationella koordinatorn journalför också 
behandlingsbeslutet. 

 
 
 

Centrumspecifika uppgifter: 
 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gynekologisk tumörkirurgi 
 

Koordinatorsuppifter: Tel 031-3422481 
Fax +4631419361 

su.gyn.trakelektomi@vgregion.se 
Postadress: Blå stråket 6, 413 45 Göteborg 

 
Ansvarig för trakelektomiprocessen: Katja Stenström Bohlin 

katja.bohlin@vgregion.se 

Tumörkirurgisk konsult (kontorstid): Tel: 031-3422481 

Ansvarig kontaktsjuksköterska tumörkirurgi: Josefin Stenkvist 
Tel 031-3424300 

 
Operationskoordinator: Katharina Hagström 

Hanna Ahlstedt 
Tel 031- 342 2149 

 
Slutenvårdsavdelning 67 tumörkirurgi: Tel 031-3421067 (dygnet runt) 

Primärjour (jourtid): Tel 031-3427750 

Verksamhetschef: Corinne Pedroletti 
Corinne.pedroletti@vgregion.se 

 
Sektionschef: Pernilla Dahm-Kähler 

pernilla.dahm-kahler@vgregion.se 
 

Ansvar året runt: 
 

Verksamheten pågår året runt. En tumörkirurg / bakjour är tillgänglig måndag till fredag på 
kontorstid via samordningstelefonen (se ovan). På jourtid kontakt via kvinnoklinikens 
primärjour 
(telefon se ovan) som kan förmedla kontakt till bakjouren (tumörkirurg). 
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Boendemöjligheter: 

 

Oftast finns möjlighet för patienten att vårdas på enkelrum där också en anhörig kan vistas. 
Vi (kontaktsjuksköterska eller avdelningskoordinator, kontaktuppgifter se ovan) 
hjälper gärna till att boka passande hotell i närheten för medföljande anhöriga om så önskas. 

 
 
 

Karolinska Universitetssjukhuset Sektion för gynekologisk cancer 
 

Operationskoordinator: Susanne Arkenstrand 
Tel 08-517 73859 
Fax 08-517 79729 
koordinatorgyncancerkirurgi.karolinska 
@ regionstockholm.se 

Postadress: Karolinska Universitetssjukhuset Solna 
A5:01 Mottagning för gynekologisk 
cancer, Eugeniavägen 3, 171 76 
Stockholm 

Ansvarig för trakelektomiprocessen: Henrik Falconer 
henrik.falconer@regionstockholm.se 
Tel: 070-7742146 

Tumörkirurgisk konsult (kontorstid): Tel 08-517 70414 
Kontakt jourtid (24/7): Tel: 08 517 70 391 

 
Ansvariga sekreterare: Kerstin Algotsson / Lisa Eriksson 

Tel: 08-517 704 65 / 0722-54 22 24 
Fax: 08-517 711 70 

 
Vårdavdelning G8 Bäckencancer: Tel 08 517 7 38 24 

 
Kontaktsjuksköterskor kirurgi: Eva Selenius, Agneta Rönnqvist, Annika 

Rodin, Emmy Wakäng 
Tel: 08 517 7 89 19 

Sektionschef för gynekologisk cancer: Henrik Falconer 
Henrik.falconer@regionstockholm.se 

Verksamhetschef bäckencancer: Stefan Carlens 
stefan.carlens@regionstockholm.se 

Ansvar året runt: 
 

Verksamheten pågår året runt. En tumörkirurg / bakjour är tillgänglig måndag till fredag på 
kontorstid via konsult-telefonen (se ovan). På jourtid kontakt via kvinnoklinikens mellanjour 
(telefon se ovan) som kan förmedla kontakt till bakjouren (tumörkirurg). 

 
Mellanjour gynekologi och obstetrik (jourtid): Tel 08-517 70391 
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Boendemöjligheter: 
 

Patienter vårdas på enkelrum där också en anhörig kan vistas, och i vissa fall kan erbjudas 
boende på 
patienthotell på hotellet mitt emot Nya Karolinska. Våra koordinatorer kan ge information 
och kontaktuppgifter inför bokning. 

 
 
 

Utskrivning, återremiss från NHV enhet 
När patienten är färdigbehandlad får hon med sig: utskrivningsanteckning med medicinordinationer, 
ordinationer till eventuell suturtagning, hur och av vem PAD levereras samt förslag till tid och plats 
för uppföljande kontroll. Slutanteckningen skickas till inremitterande när patienten går hem. 
Återremiss med uppgifter om slutPAD och planerad uppföljning skickas till patientens hemsjukhus 
när PAD är klart. 
Återremittering till kontaktsjuksköterska från kontaktsjuksköterska kan ske när så önskas. 
Behandlande centra bör få återkoppling med kopia på besöksanteckning i samband med de 
första kontrollerna efter avslutat behandling och vid eventuell komplikation. 

 
 

Komplikationer 
Komplikationer i direkt anslutning till behandling kommer att hanteras av den behandlande 
kliniken. Komplikationer som dyker upp efter hemgång hanteras i samråd med patientens 
hemmaklinik och den behandlande kliniken. 

 
 

Uppföljning 
Uppföljning sker vid respektive hemsjukhus. Vid behov kan återbesök på nationellt centrum erbjudas. 
Under de första 2 åren efter behandling sker kontroller var 3-4:e månad. Därefter 2 ggr/år t o m 5 
år efter behandling. Om patienten inte väljer att hysterektomeras utremitteras hon till kontrollfilen. 
Vid klinisk kontroll utöver anamnes och undersökning bör cytologprov från cervix en gång per år med 
start 6 månader postoperativt. HPV-test bör ingå. Om patienten får barn efter trachelektomin önskar 
nationella koordinatorn få besked från patienten eller ansvarig läkare på hemortssjukhuset i syfte att 
kvalitetssäkra den fertilitetsbevarande behandlingen. 
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