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FÖRORD 

 

Årsrapporten för testikelcancerregistret 2019 är den första som presenteras som en kort 
sammanfattning och som i övrigt hänvisar till den interaktiva onlinerapporten. I årets rapport har 
vi som specifika fokusområden valt täckningsgrad mot cancerregistret, täckningsgrad gällande 
primärbehandling, 1 års uppföljning, infrysning av spermier samt överlevnadsdata. I tidigare 
årsrapporter har vi redovisat primär operation och senare handläggning i relation till typ av 
sjukhus (länsdels, läns, eller regionsjukhus). Någon förändring över tid har vi inte sett i denna 
fråga varför detta inte belyses i årets rapport. Som enskild vårdgivare kan man dock analysera sina 
egna uppgifter i den interaktiva onlinerapporten. 

Målsättningen är att denna sammanfattande årsrapport i kombination med onlinerapporterna 
skall täcka behovet av regelbunden återkommande presentation av data från kvalitetsregistren 
som är riktad till professionen. 

. 

INTERAKTIV ÅRSRAPPORT 

Den interaktiva onlinerapporten finns tillgänglig här: https://statistik.incanet.se/Testikelcancer/.  

Data uppdateras två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. 

Under varje flik, Täckningsgrader, Population osv., finns ett urval av rapporter inom respektive 

område. 

 

För var och en av dessa rapporter kan läsaren välja geografiska begränsningar (riket, 

sjukvårdsregioner, region) eller årsvisa begränsningar. Man kan också välja olika typer av 

kategorier att gruppera efter, exempelvis en patients åldersgrupp vid diagnos. På så vis skapar 

läsaren en skräddarsydd nationell eller regional rapport utifrån det egna behovet. 

https://statistik.incanet.se/Testikelcancer/
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Sedan väljer man typ av redovisning av resultaten. Man kan välja en figur kallad Jämförelse som 

jämför enheter med varandra. Man kan välja en figur kallad Trender som visar förändringar över 

tid. Med samma resultat som grund kan man även välja en redovisning i tabellform, eller en 

redovisning med hjälp av en Sverigekarta. Slutligen Beskrivning visar definitionen av variabeln 

och övriga detaljer om variabeln. Här finns information om hur variabeln är beräknad samt på 

vilken delmängd den är aktuell. 
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1. INLEDNING 

 

Testikelcancer (TC) är en fåtalsdiagnos och utgör en liten andel, cirka 1 %, av manlig cancer, men den 
drabbar unga män. Testikelcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos män mellan 25 och 40 år med 
cirka 375 fall i Sverige varje år. Incidensen har ökat sedan sextiotalet med cirka 2 % årligen över varje 
tioårsperiod. Den åldersstandardiserade incidensen har mer än fördubblats sedan sjuttiotalet. Prevalensen 
långtidsöverlevare ökar och uppgick 2016 till 8372 män, enligt Nordcan. 

Sverige har sedan 1981 ett samarbetsprojekt, SWENOTECA-Swedish Norwegian testicular cancer project 
mellan samtliga sjukvårdsregioner i Sverige och Norge. Initialt omfattade SWENOTECA enbart 
testikelcancer av typen nonseminom, men sedan 1 april 2000 även seminom. 

 

1.1. Bakgrund 
Utredning, behandling och uppföljning av vuxna patienter styrs av nationella vårdprogram som även 
inkluderar kliniska studier. Om man tar hänsyn till antal vunna levnadsår, 30-40 år per botad patient och 
livskvaliteten under dessa år, får betydelsen av ett optimalt omhändertagande en stor tyngd. Detta innebär 
en korrekt diagnos, (seminom, SGCT, eller nonseminom, NSGCT), korrekt och snabb kartläggning av 
tumörutbredning såväl lokalt i testikeln som i övriga kroppen, korrekt bedömning av prognos och en till 
prognos relaterad adekvat behandling med minsta möjliga biverkningar, framförallt allvarliga bestående 
senbiverkningar. Det är viktigt att undvika såväl “överbehandling” av patienter med god prognos som 
“underbehandling” av dem med dålig prognos. I optimalt omhändertagande ingår också en, efter 
sjukdomsprognos och given behandling, skräddarsydd uppföljning för att upptäcka återfall och, om 
möjligt, åtgärda eventuella biverkningar. 

Trots avsevärd andel av metastatisk (spridd) sjukdom vid diagnos är prognosen vid testikelcancer mycket 
god med överlevnad på 98 % i Sverige, vilket är i den absoluta toppen i Europa och som sannolikt är 
resultatet av detaljerade nationella vårdprogram, som uppdateras och vidareutvecklas på basen av egna 
vunna resultat och som är väl förankrade bland vårdgivare som sköter patienter med TC. Vi har också ett 
väl fungerande nätverk, där svåra kliniska problem diskuteras, och en högkvalitativ databas. 

Behandlingsprotokoll och studier fokuserar nu framför allt på att minimera risker för allvarliga seneffekter 
utan att försämra behandlingsresultaten samt på att utveckla behandlingen för att öka överlevnaden för 
dem med sämst prognos där nya behandlingskoncept utvärderas. 

1.2. Målsättning 
Registrets huvudsyfte är att ge underlag för optimalt omhändertagande av patienter med testikelcancer. 
Testikelcancer utgör en liten tumörgrupp med mycket skiftande sjukdomspanorama. Inte ens vid ett stort 
regionsjukhus finns tillräcklig erfarenhet eller möjlighet att samla den kunskap som erfordras för ett 
optimalt omhändertagande av den enskilde patienten. Ett nationellt samarbete och tillgång till detaljerat 
kvalitetsregister är nödvändigt för fortsatt utveckling. SWENOTECA-registrets övergripande syfte är att 
ge ökad kunskap om, samt kontinuerligt förbättra diagnostik och behandling av testikelcancer i Sverige. 
Mer konkret syftar registreringen till att: 

 ge enskilda kliniker och regioner möjlighet att jämföra egna data med rapporterade nationella data 
angående omhändertagandet av patienter med testikelcancer och resultatet av behandlingen; 

 med hjälp av information från registret ge incitament till förbättringsarbete vid enskilda kliniker 
såväl som inom en hel region och även nationellt; 
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 analysera överlevnad i olika tumörstadier och i olika riskgrupper; 

 analysera resultat i olika nationella behandlingsprogram; 

 utgöra referensmaterial för vårdprogramsarbete och behandlingsstudier inom respektive diagnos; 

 bidra med populationsbaserade studier för testikelcancer med hjälp av data från registret då Sverige 
är ett av de fåtal länder i världen där sådana studier är möjliga att utföra. 
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2. ORGANISATION OCH STYRGRUPP 

 

 

2.1. Styrgrupp 
SWENOTECAs styrgrupp i samarbete med regionala cancercentra (RCC) är ansvariga för registrets 
uppbyggnad och drift. I styrgruppen ingår urolog och/eller onkolog från samtliga sjukvårdsregioner. 
Dessutom adjungeras androlog, referenspatolog, radiolog samt utvecklingssjuksköterska och två 
patientrepresentanter vid behov. 

Styrgruppen har ett övergripande ansvar för registrets utformning, användning och utveckling. 

Styrgruppen utser inom sig ordförande (sammankallande). Gruppen beslutar i övrigt själv om lämpliga 
arbetsformer, inklusive att vid behov utse mindre arbetsgrupper för specifika frågor. Registret är väl 
förankrat bland kliniskt verksamma onkologer och urologer i respektive sjukvårdsregion. Nationella 
registerrapporter, liksom eventuella problem med rapporteringen, diskuteras på regionmöten eller 
motsvarande. Inom varje region finns 1-2 kontaktpersoner med uppgift att bistå regionalt RCC vid 
eventuella problem med rapporteringen. 

Information, blanketter, vårdprogram, publikationer, mm finns på: http://www.swenoteca.org/ 

 

2.2. Registrets omfattning 

2.2.1. Om registret 

Sedan 1981 har data angående nonseminom rapporterats till SWENOTECA-databasen lokaliserad till 
dåvarande Onkologiskt Centrum i Lund, och år 2000 skapades också en databas för seminom, primärt 
lokaliserad till Norge eftersom SWENOTECA arbetar med binationella vårdprogram. Från 2007, i 
samband med att nytt vårdprogram för seminom togs i bruk överfördes alla svenska data gällande 
seminom till dåvarande Onkologiskt Centrum i Stockholm. År 2009 inordnades dessa register till ett 
gemensamt Svenska Testikelcancerregistret-SWENOTECA som fick status av nationellt kvalitetsregister, 
med två underregister, nonseminom och seminom. Sedan 2009 har ekonomiskt stöd erhållits från SKL för 
att driva registret. 2018 slutfördes arbetet med att sammanföra de två delregistren till ett gemensamt. 

SWENOTECAs hela Svenska databas omfattar >6800 patienter med en medianuppföljningstid på över 
9,25 år. 

I nationella kvalitetsregistret finns data från 1995 för nonseminom samt från år 2000 för seminom. Antal 
patienter på INCA-plattformen uppgår till cirka 6820. 

2.2.2. Inklusionskriterier, Testikulär primärtumör 

Patient som tillfälligt utvandrat men har svenskt personnummer och som utretts och behandlats för sin 
testikelcancer i Sverige skall ingå i kvalitetsregistret. 

Patient som saknar svenskt personnummer kan för närvarande inte registreras i INCA.  

Registret omfattar alla vuxna patienter med non-seminom diagnosticerade från 1995-06-01 och patienter 
diagnostiserade med seminom från 2000-04-01. 

 

http://www.swenoteca.org/
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ICD-O/3 och SNOMED/3-koder: 

ICDO-O/3: C62 

SNOMED/3: 91013, 91003, 90703, 90713, 90853, 90653, 90813, 90803, 906130, 90613 

 

Definition av testikulär primärtumör (ICD C62): 

 Primärtumör belägen i testis. 

 Tumör i retroperitoneala lymfkörtlar och patologiskt fynd vid ultraljudsundersökning av testis som 
leder till orchiectomi och den histopatologiska undersökningen visar ärr (fibrotiskt område) i 
testikeln så kallad “utbränd” tumör. 

 Män ≥16 år 

 

2.2.3. Inklusionskriterier, primärt extragonadala könscellstumörer 

I det nya gemensamma registret ingår även primärt extragonadala könscellstumörer, antingen 
retroperitonealt eller mediastinalt belägna. 

 

ICD-O/3 och SNOMED/3-koder: 

ICDO-O/3: C48.0 (retroperitoneal) och C38.3 (mediastinal)  

SNOMED/3: 91013, 91003, 90703, 90713, 90853, 90653, 90813, 90803, 906130, 90613 

 

2.2.4. Exklusionskriterier 

 Diagnos vid obduktion 

 Patienter som behandlats utomlands och kommer till Sverige under uppföljningsperioden 

 

 

2.3. Arbetsmetod 
Alla nya fall av nonseminom respektive seminom i testikeln hos män 16 år eller äldre anmäls till 
testikelcancerregistret liksom primärt extragonadala könscellstumörer. Inom varje regional onkologklinik 
finns en person med ansvar för inrapporteringen. Datainsamling sker via INCAplattformen regionalt 
sedan 2012 och ansvar för efterforskning av saknade data ligger hos de regionala cancercentra. 

Registrering sker via webben direkt till INCA-databasen eller via blankett till respektive regionalt RCC som 
utför webbinrapporteringen till INCA. Vid diagnos rapporteras via anmälningsblankett som också gäller 
som klinisk canceranmälan. Därefter finns formulär för olika behandlingsmodaliteter (cytostatika, 
strålbehandling och kirurgi) samt ett formulär för uppföljning. Uppföljningsblankett ifylls vid varje besök 
eller minst en gång per år, åtminstone fem år efter avslutad behandling. 

 



12 

 

2.4. Tillgång till registerdata för verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete 
Varje klinik har möjlighet att från INCA-databasen eller via sitt RCC få tillgång till sina egna 
inrapporterade data. Nationella data är också tillgängliga och kan användas för jämförelse med egna data. 
Sammanställningar av data på regional nivå kan göras efter överenskommelse på regionmöte eller 
motsvarande. Sammanställning och tolkning av registerdata på nationell nivå görs av registeransvarig. 
Uttag av data kan ske efter godkännande av SWENOTECAS styrgrupp. 
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3. HISTORIK OCH FÖREKOMST 

 

Testikelcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland unga män i åldrarna 15-35 år och den näst 
vanligaste i åldersgruppen 35-39 år. 75 procent av patienterna är mellan 29 och 43 år. Bland män över 65 
år diagnosticeras 10 till 15 fall per år. 1970 rapporterades 117 patienter och 2018 rapporterades 340 
patienter till cancerregistret vilket motsvarar ungefär 1 % av alla manliga cancerfall i Sverige. Denna ökning 
av antalet som insjuknar i testikelcancer förklaras inte av förändringar i åldersstrukturen. Även den 
åldersstandardiserade förekomsten (dvs. incidens med hänsyn tagen till åldersfördelning i befolkningen) är 
i ökande: 1987 var denna c:a 4,5/100 000 män och 2018 c:a 6,7/100 000 män. Förekomsten av 
testikelcancer är högre i Danmark och Norge, och lägre i Finland men orsakerna till detta är okända. 3-5 % 
av patienterna med testikelcancer får också en cancer i andra testikeln. 

 

Figur 1: Incidens och antal nya testikelcancerfall i Sverige 1970-2018. Antal fall per 100 000 män, åldersstandardiserad incidens 
per 100 000 män, totalantalet fall av testikelcancer i Sverige och antalet fall i registret. Standardiseringen är gjord efter befolkningen i 
Sverige 2000, dvs. antalet fall per 100 000 om åldersfördelningen bland männen såg ut likadan som åldersfördelningen i hela 
befolkningen 2000 Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas (http://sdb.socialstyrelsen.se/if_can/val.aspx) 

 

Observera att det finns en eftersläpning i inrapporteringen till cancerregistret. Detta har särskild betydelse 
för läge 178 Testikel och leder till en underskattning av antalet tumörer för det sista redovisningsåret 2018.  

https://sdb.socialstyrelsen.se/if_can/val.aspx
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Figur 2: Prevalensen anger hur många som lever med en diagnos. Data från NORDCAN http://www-
dep.iarc.fr/NORDCAN/english/frame.asp , tillgängliga för perioden 1980-2016. 

  

http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/english/frame.asp
http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/english/frame.asp
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4. FÖRKLARINGAR AV BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR 

 

Testikelcancer delas upp i två typer beroende på hur cancercellerna ser ut i mikroskop. De två typerna 
heter seminom och nonseminom. Semen betyder säd på latin. Dessa två typer har biologiskt och 
kliniskt skilda karaktäristika. 

 

4.1. Seminom 
Seminom drabbar framför allt män i åldrarna 30-45 år. Cancern upptäcks ofta innan den har spridit sig 
(bildat dottertumörer, metastaser). Vid seminom har 85 procent av patienterna påvisad sjukdom enbart i 
testikeln när de får diagnosen. 

 

4.2. Nonseminom 
Nonseminom är vanligare bland män mellan 25-40 år. Cancern kan växa snabbt och sprida sig. Vid non-
seminom är sjukdomen spridd vid diagnos i cirka 40 procent av fallen. 

 

4.3. Primärt extragonadala könscellstumörer 
Primärt extragonadala könscellstumörer uppvisar samma histologiska bild som testikelcancer men uppstår 
utanför testikeln, typiskt i kroppens medellinje, från hjärna till sittbenet. Vanligast är att dessa utgår 
antingen från mediastinum (området i bröstkorgen mellan lungorna) eller retroperitoneum (området i 
bukhålan bakom bukhinnan) och det är dessa två entiteter som igår i registret. Behandlingen är lik den 
som vid testikelcancer men innefattar i större utsträckning även stor kirurgi och de primärt mediastinala 
tumörerna har sämre prognos än testikelcancer och primära retroperitoneala könscellstumörer. 

 

4.4. Klinisk stadieindelning 
Testikelcancer delas in i olika stadier och prognosgrupper utifrån vad utredningen påvisat. 

 I stadium I är cancern begränsad till testikeln. 

 I stadium II har cancern spridit sig till lymfkörtlarna i buken. 

 I stadium III finns också metastaser i lymfkörtlar mellan lungorna och/eller på halsen. 

 Stadium IV innebär att det finns metastaser utanför lymfkörtlarna, vanligen i lungorna, men ibland 
även i lever, skelett och hjärna. 

 CS Mk+: enbart förhöjd halt av tumörmarkörer i blodet som tecken på spridd sjukdom. 
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4.5. Prognosgrupp 
För patienter med spridd sjukdom finns en internationellt använd prognosgruppering med olika 
riskkategorier baserade på metastaslokalisation, tumörmarkörnivåer och tumörtyp, definierade enligt ett 
konsensusdokument från 1997. Patienter med nonseminom klassificeras i god, intermediär eller dålig 
prognosgrupp medan patienter med seminom klassificeras i god eller intermediär prognosgrupp. Inga 
seminompatienter klassificeras som dålig prognosgrupp. SWENOTECA-data 1995-2003, såväl som 
internationella studier har tidigare redovisat att bland nonseminom utgörs 65 % av god prognosgruppen, 
knappt 20 % av intermediärgruppen och drygt 15 % av dålig prognosgruppen. 

 

4.6. Orchiektomi 
Den sjuka testikeln opereras nästan alltid bort. Detta ingrepp kallas för orchiektomi. Kirurgen skär ett snitt 
i ljumsken och drar upp testikeln för att ta bort den. Samtidigt tas oftast prov, biopsi, från den andra 
testikeln för att undersöka om där finns förstadium till cancer. Den bortopererade testikeln och biopsin 
skickas sedan för undersökning i mikroskop. Först därefter kan man säkert veta vilken typ av 
testikelcancer det är fråga om och därmed ställa diagnosen. Det går inte att säga i förväg hur produktionen 
av spermier kommer att påverkas av behandlingen. Därför ska alla under 55 års ålder erbjudas att frysa in 
spermier före operationen för att längre framvid behov kunna använda dessa för assisterad befruktning. 

 

4.7. Riskfaktorer 
För patienter där utredning visat tumör begränsad till testikeln, kliniskt stadium I, CSI, finns s.k. 
riskfaktorer för mikroskopisk spridning utanför testikeln, inte detekterbar, subklinisk tumörspridning. 
Förekomst av riskfaktorer påverkar risken för ett återfall vid CSI. Överlevnaden vid CSI är i princip 100 
%, vilket innebär att även eventuella återfall botas. Vid CSI kan man antingen endast följa patienten (s.k. 
surveillance) och ge behandling vid ett eventuellt återfall, eller så kan man ge behandling i förebyggande 
syfte för att minska risken för återfall (adjuvant cytostatikaterapi). Behandlingsvalet, surveillance eller 
adjuvant cytostatikaterapi, styrs dels av risken för återfall (förekomst av riskfaktorer eller ej), dels av 
patientens önskan. 

 

4.9. Utredning 
Testikelcancer sprider sig oftast via lymfbanorna. Det sker inte som man skulle kunna tro till lymfkörtlarna 
i ljumskarna, utan till dem som finns i buken längs ryggraden. Det betyder att lymfkörtelmetastaser 
(dottertumörer) först uppstår i de lymfkörtlar som finns längs ryggraden, alldeles nedanför njurarna. I en 
del fall kan spridningen fortsätta till lymfkörtlar ovanför diafragma, lungor, lever, skelett och hjärna. 
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Det är ovanligt att en man har cancer i båda testiklarna. Trots det brukar oftast ett prov samtidigt tas från 
den andra testikeln, i samband med operationen av den tumörbärande testikeln, och skickas för 
undersökning. Hos omkring fem procent av patienterna finns förstadium till testikelcancer i den andra 
testikeln (s.k. GCNIS, germ cell neoplasia in situ). Om testikeltumör påvisats vilket oftast sker med hjälp 
av ultraljud, får patienten genomgå en operation med borttagande av testikeln (orchiektomi). Därefter 
vidtar en utredning för att kartlägga om och hur mycket tumören har spridit sig. Detta är viktigt eftersom 
val av behandling är beroende av hur spridd sjukdomen är. Utredningen omfattar olika 
röntgenundersökningar och blodprovskontroller av så kallade tumörmarkörer. Tumörmarkörer är ämnen 
som tillverkas av tumören och som kommer ut i blodet och kan analyseras i ett blodprov. De är ofta 
förhöjda vid nonseminom men inte så ofta vid seminom. Tumörmarkörerna används både under 
utredning, behandling och under kontrollperioden efter avslutad behandling. 

I en speciell situation då tumörmarkörerna är normala och det endast finns lätt förstorade lymfkörtlar i 
buken kan det behövas extra observationstid för att med säkerhet kunna bedöma om de innehåller 
tumörceller. Ibland behövs dessutom en operation då man tar bort dessa förstorade lymfkörtlar för att 
säkerställa vad de innehåller. 

 

4.10. Hormonstatus 
Testiklarna är den huvudsakliga källan till manligt könshormon, testosteron. Testikelcancerpatienter har en 
ökad risk för testosteronbrist och testosteronnivåer kontrolleras därför regelbundet, såväl vid diagnos som 
under uppföljningen. 

 

 

 
 

  



18 

 

 

5. RESULTATREDOVISNING 

 

5.1. Täckningsgrader 

5.1.1. Täckningsgrad mot cancerregistret 

Med täckningsgrad avses den andel av patienter, som anmälts till cancerregistret, som också är 
rapporterade till testikelcancerregistret. Dock registreras i cancerregistret även barn och ungdomar under 
16 år med testikelcancer. 

 
Figur 3: Täckningsgrad mot cancerregistret per sjukvårdsregion, 2015-2019. 

 



                                                                                                                                                                                                           TESTIKELCANCER 

                                                                                                                                                                 NATIONELL KVALITETSRAPPORT FÖR 2019 

 

19 

 

Generellt sett är täckningsgraden god men man kan notera att Sydöstra Regionen de senaste 2 åren har en 
icke-tillfredsställande täckningsgrad. På grund av denna underrapportering blir Sydöstra regionens övriga 
registeruppgifter under denna tidsperiod svårvärderade. 

SWENOTECA-registret kontrolleras minst 3 gånger per år mot cancerregistret och patienter som saknas 
efterforskas. Vid täckningskontroller finner man även enstaka patienter i cancerregistret som är 
felinregistrerade där (fel diagnossatta, förväxling av nonseminom/seminom, fel ICD-kod angiven, 
diagnosen ändrad vid eftergranskning av histologiska preparat utan att detta rapporterats till cancerregistret 
etc) varför det finns en viss diskrepans mellan officiella siffror från Socialstyrelsen och de vi rapporterar. 
Vi hittar även via matchning fall i våra register där patienterna inte tidigare funnits inrapporterade till 
cancerregistret men så borde skett. De regionala cancerregistren får nu återkoppling via de regionala 
monitorerna och justering i cancerregistret kan därefter ske. De regionala men även de nationella 
monitorerna hjälper till med efterforskningen av ofullständigt ifyllda data. Registeransvariga läkare måste 
dessutom regelbundet bedöma och värdera oklarheter 
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5.1.2. Täckningsgrad kemoformuläret (formulär för cytostatikabehandling) 

Täckningsgraden för kemoblanketten fås genom att jämföra inrapporterad cytostatikabehandling 
(kemoblankett) med inrapporterad planerad cytostatikabehandling enligt anmälningsblanketten. 
Efterforskningsrutiner har under de senare åren bättrat på inrapporteringen av behandlingsformulär och 
därmed förbättrat täckningsgraden. 

 
Figur 4: Täckningsgrad för kemoterapiformuläret per sjukvårdsregion, diagnosperioden 2015-2019. 
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5.1.3. Täckningsgrad 1 års uppföljning 

Täckningsgraden för poster där det finns minst ett år av uppföljning registrerat efter senast avslutade 
registrerade behandlingen eller efter diagnos. Uppföljningsblankett ifylles regelbundet under de 5-10 år 
som patient följes aktivt efter avslutad behandling för registrering av eventuellt återfall och eventuella 
senbiverkningar av given behandling. 

 
Figur 5: Täckningsgrad för minst 1 år med uppföljningsformulär, per sjukvårdsregion, diagnosperioden 2014-2018. 
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5.2. Infrysning av spermier 
I vårdprogrammen föreskrivs att samtliga patienter under 55 års ålder skall erbjudas möjlighet att frysa in 
spermier inför behandling av en förmodad testikelcancer. Eftersom spermieproduktionen kan vara sämre 
efter att den tumörbärande testikeln är borttagen är rekommendationen att nedfrysning sker före 
orchiektomi, om så inte skett skall frågan väckas med patienten inför eventuell cytostatikabehandling. 
Möjlighet till spermienedfrysning finns framförallt på regionsjukhus och kräver remiss från den klinik som 
ansvarar för det primära omhändertagandet av patienten. År 2012 infördes vid inmatning i INCA fem 
svarsalternativ (ja före orchiektomi, ja efter orchiektomi, nej, vet ej) för att få bättre kunskap om varför 
inte frysning har skett.  

 

 

Figur 3: Infrysning av spermier för patienter yngre än 55 år, per sjukvårdsregion för diagnosperioden 2015-2019 
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Med viss reservation (” Vet ej”) är data tillfredsställande, det är endast en liten andel som inte har erbjudits 
nedfrysning och den absoluta majoriteten fryser ned spermier före orchiektomi i enlighet med 
vårdprogrammet.
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6. ÖVERLEVNAD OCH ANNAN LÅNGSIKTIG UPPFÖLJNING 

 

Mortaliteten i testikelcancer är låg och i syfte att kunna utföra statistiskt tillförlitliga analyser av 
överlevnaden använder vi här data från samtliga poster i registret, 1986-2019 . Nedan redovisas två sätt att 
uppskatta överlevnad: 

 Observerad överlevnad: Den andel av dem som fått diagnos som lever vid olika tidpunker efter 
diagnos. 

 Relativ överlevnad: Den andel som lever vid olika tidpunkter efter diagnos om man räknar bort 
bakgrundsdödligheten, som man kan få ur offentliga register. 

 

Femårsöverlevnaden bland patienter med diagnos 1986-2019 var 97 %. Detta är överlevnadssiffror i 
absolut toppklass i världen. 

 

 

Figur 7: Överlevnad i testikelcancer per tumörtyp, 1986-2019. 

 

För seminom och nonseminom kliniskt stadium I med diagnos 1986-2019 var 5-årsöverlevnaden 98.7 % 
respektive 99.2 %. För seminom och nonseminom med spridd sjukdom med diagnos 1986-2019 var 5-års 
överlevnaden 93.7 % respektive 93.1 %. 
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Figur 8: Överlevnad i testikelcancer per prognosgrupp och tumörtyp, 1986-2019. 

 

För dem med nonseminom är 5-årsöverlevnaden med god prognos 97.7 % med intermediär prognos 91.1 
% och med dålig prognosgrupp är 5-årsöverlevnaden 71.7 %. 

Överlevnaden för spritt seminom är 97.4 % för god prognosgrupp och 68.3 % för dem som tillhör 
intermediär prognosgrupp vilket är något lägre än för nonseminom. Varför det föreligger skillnader mellan 
de olika tumörtyperna vet vi inte säkert. Det skulle kunna bero på att patienter med seminom är äldre och 
tål behandlingen sämre, men det kan bero på andra okända egenskaper i tumörerna. Dessa patienter är få 
och vanan att handlägga dem sämre än nonseminom. Siffrorna är dock osäkra då det är få fall i denna 
grupp. 
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7. FORSKNING 

7.1. Aktuella forskningsprojekt 2019 med registerdata knutna till SWENOTECA 
och STCR 
 

1. ABC, randomiserad fas 3 studie seminom kliniskt stadium I 

2. Retroperitoneal lymfkörtelutrymning postkemo vid NSGCT: RETROP 

3. Genetiska polymorfier och testikelcancer 

4. 2nd malignant neoplasms and causes of death among survivors of germ cell testicular cancer in 
Denmark, Sweden and Norway 

5. Testis cancer offspring study 

6. Prognostiska faktorer för patienter med poor-prognosis NSCGT 

7. Analys av dödsorsaker vid TC 

8. Uppdatering av prognostiskt index vid generaliserad sjukdom, retrospektiv analys i ett 
internationellt samarbete 

9. MiR Study- MicroRNAs as markers for disease activity and a tool to monitor the effect of 
chemotherapy and early detection of recurrence in patients with testicular germ cell tumours 

10. 10.FexCan - FEXCAN- Interventions to alleviate impact of cancer on fertility and sexuality among 
adolescents and young adults (AYA) 
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