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Förord 

Årsrapporten för testikelcancerregistret 2020 presenteras som en kort sammanfattning och i 
övrigt hänvisar vi 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 analysera sina egna uppgifter i den 
interaktiva onlinerapporten. På INCA finns också interaktiva rapporter tillgängliga där den egna 
klinikens resultat kan jämföras med resultat från andra sjukhus, region eller sjukvårdsregioner 
samt hela riket i realtid. För att få tillgång till dessa realtidsdata på INCA krävs dock inloggning. 

Målsättningen är att denna sammanfattande årsrapport i kombination med onlinerapporterna 
skall täcka behovet av regelbunden återkommande presentation av data från kvalitetsregistren. 
Om man som vårdtagare, vårdgivare eller av annat skäl vill ta del av mer detaljerad information 
hänvisar vi till den interaktiva onlinerapporten. 
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Interaktiv onlinerapport 

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. 

 

 

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. Ett trattdiagram med automatiserad 
statistisk bearbetning finns som redovisningstyp (”Funnel plot”). 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. 

 

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

 

https://statistik.incanet.se/Testikelcancer/
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KAPITEL 1 

Inledning 

1.1 Bakgrund 

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. 

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 
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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; 

• analysera överlevnad i olika tumörstadier och i olika riskgrupper; 

• analysera resultat i olika nationella behandlingsprogram; 

• utgöra referensmaterial för vårdprogramsarbete och behandlingsstudier inom respektive 
diagnosregistrets 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; 

• 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. 

 

1.3 Organisation 

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. Årliga möten hålles 
under vilka årsrapport, forskning, behandlingsriktlinjer mm diskuteras. Därutöver sker 
regelbunden återkoppling kring registerfrågor mellan styrgrupp, registerhållare, 
registeradministratör, statistiker och regionala inrapportörer. 

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

 

1.4 Registrets omfattning 

1.4.1 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 

http://www.swenoteca.org/
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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. 

SWENOTECA:s hela svenska databas omfattar >7300 patienter med en medianuppföljningstid 
på 5,75 år. 

I nationella kvalitetsregistret finns data från 1995 för nonseminom samt från år 2000 för 
seminom. Antal patienter i registret uppgår till cirka 7320 

 

1.4.2 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. 

 

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 
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1.4.3 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 

 

1.4.4 Exklusionskriterier 

• Diagnos vid obduktion 

• Patienter under 16 års ålder vid diagnos 

• Patienter som behandlats utomlands och kommer till Sverige under uppföljningsperioden 
 

1.4.5 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 INCA-
plattformen 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. 

 

1.4.6 Tillgång till registerdata för verksamhetsutveckling och 
kvalitetsarbete 

Varje klinik har möjlighet att från INCA-databasen eller via det nationellt stödjande RCC få 
tillgång till sina egna inrapporterade data. Nationella data är också tillgängliga och kan användas 
för jämförelse med egna data. Uttag av data kan ske efter godkännande av SWENOTECAS 
styrgrupp. 
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1.5 Denna rapport 

Denna rapport behandlar huvudsakligen patienter med seminom respektive nonseminom i 
testikel diagnostiserade 2016 till och med 2020. 

Rapporten har skrivits av Olof Ståhl, Lund, Gabriella Cohn Cedermark, Stockholm. Statistiker 
som varit behjälpliga med att ta fram och bearbeta data har varit Pia Löthgren och Sixten Borg, 
RCC Syd. 
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KAPITEL 2 

Beskrivning av 
sjukdomsutveckling, 
patienterna och 
sjukdomen 

2.1 Historik och förekomst 

Testikelcancer är vanligaste cancersjukdomen bland unga män i åldrarna 15–35 år och den näst 
vanligaste i åldersgruppen 35–39 år. 75 % 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 2019 
rapporterades 366 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 2019 c: a 7,1/100 000 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. 

 



REGIONALA CANCERCENTRUM  

11 

 
Figur 1: Incidens och antal nya testikelcancerfall i Sverige 1970–2019. 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. Observera att det finns en eftersläpning i inrapporteringen till cancerregistret.   
Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas, https://sdb.socialstyrelsen.se/if_can/val.aspx 

https://sdb.socialstyrelsen.se/if_can/val.aspx
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Figur 2: Incidens och prevalens. Prevalensen anger hur många som lever med en diagnos. Data från 
NORDCAN https://nordcan.iarc.fr/en/dataviz, tillgängliga för perioden 1980–2018. 

2.2 Olika former av testikelcancer 

Behandlingen vid svenska sjukhus bygger på vårdprogram som tagits fram i ett svensk-norskt 
samarbetsprojekt som startade i början av 1980-talet. Eftersom testikelcancer är en ovanlig 
cancerform har man genom samarbetet kunnat samla stor kunskap och erfarenhet om att utreda, 
behandla och göra efterkontroller vid testikelcancer. Tack vare detta samarbete har man uppnått 
populationsbaserade överlevnadssiffror som är bland världens bästa för denna patientkategori. 
De flesta viktiga data som rör omhändertagandet av patienter som drabbats av testikelcancer 
registreras i det nationella kvalitetsregistret för testikelcancer. 

Testikelcancer delas upp i två tumörtyper 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. 

https://nordcan.iarc.fr/en/dataviz
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Figur 3: Fördelning av seminom och nonseminom i kvalitetsregistret år 2016–2020. 

 

 

 

2.2.1 Seminom 

Seminom utgör 58 % av alla fall och drabbar framför allt män i åldrarna 30–45 år. Cancern 
upptäcks ofta innan den har spridit sig (bildat dottertumörer, metastaser). Vid seminom har 85 % 
av patienterna påvisad sjukdom enbart i testikeln när de får diagnosen. 
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2.2.2 Nonseminom 

Nonseminom utgör 42 % av alla fall och är vanligare bland män mellan 25-40 år. Cancern kan 
växa snabbt och sprida sig. Vid nonseminom är sjukdomen spridd vid diagnos i cirka 40 % av 
fallen. 

2.2.3 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. 
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Figur 4: Fördelning av testikulära och extragonadala tumörer i kvalitetsregistret år 2016–2020. 

 

 

 

2.3 Åldersfördelning 

För perioden 2016–2020 fördelades diagnosålder för respektive diagnos i registret enligt Figur 5 
och Figur 6. 
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Figur 5: Åldersfördelning för seminom, diagnosperiod 2016–2020. 
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Figur 6: Åldersfördelning för nonseminom, diagnosperiod 2016–2020. 

 

45 % av nonseminompatienterna var 21-30 år, att jämföras med 21 % av seminompatienterna. 39 
% av patienterna med seminom var mellan 41 och 60 år vid diagnos, att jämföras med endast 16 
% av dem med nonseminomdiagnos. Medianåldern vid diagnos var 30 år för nonseminom och 
39 år för seminom. Nonseminom förekommer även hos barn och ungdomar under 16 år men 
dessa omfattas inte av registret. 
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2.4 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. 

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. 

2.5 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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Figur 7: Klinisk stadieindelning för seminom, diagnosperiod 2016–2020. 
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Figur 8: Klinisk stadieindelning för nonseminom, diagnosperiod 2016–2020. 

 

 

2.6 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. Patienter med seminom klassificeras i god eller intermediär 
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prognosgrupp, och som ses i grafen nedan klassas väldigt få patienter som intermediär risk (30 de 
senaste 5 åren). 

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. Av oklar anledning har denna fördelning ändrats över tid, se 
Figur 10. 

 

Figur 9: Prognosgrupp för seminom, diagnosperiod 2016–2020. För seminom används enbart 
klasserna god och intermediär. 



REGIONALA CANCERCENTRUM 

22 

 

 

Figur 10: Prognosgrupp för nonseminom, diagnosperiod 2016–2020. 
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KAPITEL 3 

Täckningsgrader 

3.1 Täckningsgrad mot cancerregistret 

Med täckningsgrad avses den andel av patienter, som anmälts till cancerregistret, som också är 
rapporterade till testikelcancerregistret och som uppfyller registrets inklusionskrav. 

 

Figur 11: Täckningsgrad mot cancerregistret per sjukvårdsregion, 2016–2020. 
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Täckningsgraden är totalt sett god, och tidigare observerade regionala skillnader har glädjande 
nog åtgärdats. 

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 

 

3.2 Täckningsgrad för formulär för cytostatikabehandling 

Täckningsgraden för kemoblanketten fås genom att jämföra inrapporterad cytostatikabehandling 
(kemobehandling)med inrapporterad planerad cytostatikabehandling enligt anmälningsblanketten. 
Efterforskningsrutiner har under de senare åren bättrat på inrapporteringen av 
behandlingsformulär och därmed förbättrat täckningsgraden som i årets rapport är mycket 
tillfredsställande. 
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Figur 12: Täckningsgrad för kemoterapiformuläret per sjukvårdsregion, diagnosperioden 2016–2020. 

 

 

3.3 Täckningsgrad ett års uppföljning 

Täckningsgraden för poster där det finns uppföljning minst ett år 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. 
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Figur 13: Täckningsgrad för minst 1 år med uppföljningsformulär, per sjukvårdsregion, 
diagnosperioden 2015–2019. 
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KAPITEL 4 

Diagnostik 

4.1 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 erbjudas att frysa in spermier före operationen för att längre fram vid behov 
kunna använda dessa för assisterad befruktning. 

 

4.2 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. För att få bättre kunskap kring spermienedfrysning infördes 2012 vid inmatning i 
INCA fem svarsalternativ (ja före orchiektomi, ja efter orchiektomi, nej, vet ej) och 2018 
kompletterades detta med att skälet till varför nedfrysning ej skett också registreras ( ej erbjuden, 
vill ej, kan ej, vet ej). 
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Figur 14: Infrysning av spermier för patienter yngre än 55 år, per sjukvårdsregion för diagnosperioden 
2016–2020. 

 

 

4.3 Riskfaktorer 

För patienter där utredning visat tumör begränsad till testikeln, kliniskt stadium I, CS I, finns s.k. 
riskfaktorer för mikroskopisk spridning utanför testikeln, inte detekterbar, subklinisk 
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tumörspridning. Förekomst av riskfaktorer påverkar risken för ett återfall vid CS I. Överlevnaden 
vid CS I är i princip 100 %, vilket innebär att även eventuella återfall botas. Vid CS I 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. 

4.3.1 Riskfaktorer, seminom CS I 

För seminom finns två riskfaktorer: och tumörstorleken är ≥ 4 cm och inväxt i rete testis. 

 

Figur 15: Riskfaktorer för seminom, diagnosperiod 2016–2020. 
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4.3.2 Vaskulär invasion, nonseminom CS I 

 

Figur 16: Vaskulär invasion, nonseminom, diagnosperiod 2016–2020. 
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4.4 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. 

 

Figur 17: Hormonstatus vid diagnos för alla tumörtyper, diagnosperiod 2016–2020. 
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KAPITEL 5 

Behandling 

5.1 Behandling av seminom 

Vid seminom i stadium I vet man att det kan finnas så kallade mikrometastaser i lymfkörtlarna. 
Det är så små metastaser att de inte upptäcks vid datortomografi. Mikrometastaser finns hos 
cirka 15 procent av patienterna, men man vet inte med säkerhet hos vilka. Om storleken på 
tumören var liten vid operationen, fyra centimeter eller mindre, och tumören inte växte in i 
kanalsystemet i testikeln är risken för återfall mycket liten och någon ytterligare behandling 
behövs inte. Om man skulle få ett återfall finns det effektiv behandling och goda möjligheter att 
bli fri från cancern igen. 

Om tumören var större eller växte in i kanalsystemet är risken för återfall större och 
tilläggsbehandling med cytostatika (en kur med ett cytostatikum, Karboplatin) kan vara av värde, 
s.k. adjuvant cytostatikabehandling. Sedan 2016 erbjuds man som patient med stadium 1 sjukdom 
med riskfaktorer att delta i en behandlingsstudie i vilken man randomiseras mellan 
standardbehandling Karboplatin och 1 kur BEP. I dagsläget finns därför 3 behandlingsalternativ, 
surveillance, 1 kur Karboplatin eller 1 kur BEP. 

Den vanligaste behandlingen efter operation vid spritt seminom är cytostatika (cellgifter). Oftast 
behövs tre eller fyra kurer med behandling under fem på varandra följande dagar med en 
kombination av 2–3 cytostatika (EP eller BEP regim). Detta upprepas var tredje vecka. I vissa fall 
av seminom kan strålbehandling mot lymfkörtlarna längs ryggraden vara aktuellt. Eftersom 
seminomcellerna är mycket känsliga för strålning räcker det att behandlas med en låg stråldos. 
Totalt ges 10–15 behandlingar under två-tre veckor. 

5.1.1 Adjuvant behandling av CS I, seminom 

För att minska risken för återfall hos patienter utan påvisad spridd sjukdom ges till en andel av 
patienterna tilläggsbehandling, adjuvant behandling. 
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Figur 18: Adjuvant behandling av CS I, seminom, diagnosperiod 2016–2020. 

5.1.2 Seminom med spridd sjukdom (kliniskt stadium Mk+, II-IV) 

Seminom med spridning är ovanligt, med endast cirka 25 patienter per år i hela Sverige. Dessa 
kan behandlas med strålbehandling om sjukdomen är begränsad till lymfkörtlarna i buken och 
med relativt begränsad tumörbörda. I andra fall behandlas patienten med cytostatika som 
primärbehandling. Behandlingen skiljde sig något mellan regionerna men då det rör sig om så få 
patienter är det svårt att dra slutsatser angående orsakerna. 



REGIONALA CANCERCENTRUM 

34 

 

Figur 19: Behandling av seminom med spridd sjukdom, diagnosperiod 2016–2020. 

 

 

5.2 Behandling av nonseminom 

Även vid nonseminom i stadium I finns en risk för mikroskopisk spridning. Därför kan, efter 
borttagande av testikeln, en kur cytostatika (en kombination av 3 cytostatika, BEP regim) ges för 
att förebygga återfall s.k. adjuvant behandling. Ett annat alternativ är att enbart kontrollera 
patienterna och ge cytostatikabehandling om sjukdomen kommer tillbaka. Om cancern har 
hunnit växa in i testikelns blodkärl eller lymfkärl får hälften av männen återfall. Om inväxt i kärl 
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påvisas vid den mikroskopiska undersökningen av testikeln rekommenderas alltid 
tilläggsbehandling, övriga patienter får välja mellan adjuvant cytostatikabehandling och enbart 
kontroller. 

5.2.1 Nonseminom - kliniskt stadium I 

För att minska risken för återfall hos patienter utan påvisad spridd sjukdom ges till en andel av 
patienterna tilläggsbehandling, adjuvant behandling. Typ av behandling som väljes beror delvis på 
huruvida vaskulär invasion fanns eller ej. 

 

Figur 20: Adjuvant behandling av CS I, nonseminom, med vaskulär invasion diagnosperiod 2016–
2020. 
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Figur 21: Adjuvant behandling av CS I, nonseminom, utan vaskulär invasion diagnosperiod 2016–
2020. 

 

5.2.2 Nonseminom med spridd sjukdom 

Expektans enligt flödesschema är en speciell kategori för gruppen non-seminom med stadium 
CSIIAMk-, dvs för dem med abdominell lymfkörtelförstoring med en maximal diameter under 2 
centimeter och utan förhöjda värden på tumörmarkörer. 
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Figur 22: Behandling av nonseminom med spridd sjukdom, diagnosperiod 2016–2020. 
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5.3 Prognos 

Prognosen vid testikelcancer är mycket god och mer än 95 procent botas för gott. Även i de fall 
då sjukdomen spridit sig till andra organ botas de flesta patienterna. Prognosen är dock relaterad 
till vilken prognosgrupp patienten tillhör. Prognosen vid spridd sjukdom är relaterad till 
omfattningen av tumörspridningen, till nivån på tumörmarkörerna och till vilka organ sjukdomen 
spritt sig. 

Patienterna följs efter avslutad behandling med kontroller (blodprover, röntgenundersökningar 
och läkarbesök) i 5–10 år beroende på tumörtyp och sjukdomsspridning. Majoriteten av 
återfallen, c:a 85%, inträffar inom de 2 första åren. Effektiv behandling finns även vid ett 
eventuellt återfall. 
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KAPITEL 6 

Överlevnad 

6.1 Överlevnad per tumörtyp och kliniskt stadium 

Femårsöverlevnaden bland patienter med diagnos 1995–2020 var 97 %. Detta är 
överlevnadssiffror i absolut toppklass i världen.  

 

Figur 23: Överlevnad i testikelcancer per tumörtyp. 

 

För seminom och nonseminom kliniskt stadium I med diagnos 1995–2020 var                           
5-årsöverlevnaden 98,5 % respektive 99,2 %. För seminom och nonseminom med spridd 
sjukdom med diagnos 1995–2020 var 5-årsöverlevnaden 93,2 % respektive 93,2 %. 

6.2 Överlevnad per prognosgrupp 

För dem med nonseminom är 5-årsöverlevnaden med god prognos 98 % med intermediär 
prognos 91,5 % och med dålig prognosgrupp är 5-årsöverlevnaden 71,9 %. 
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Figur 24: Överlevnad i testikelcancer per prognos och tumörtyp. 

 

Överlevnaden för spritt seminom är 97,2 % för god prognosgrupp och 76,4 % 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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KAPITEL 7 

PROM 

7.1 Bakgrund och metod 

PROM-kapitlet beskriver måendet i registrets population under åren 2014 till 2020, i termer av 
funktionsskalor, symptomskalor samt mått på övergripande livskvalitet. Syftet med 
presentationen är att ge en översiktlig beskrivande statistik. Kanske kan resultaten generera 
hypoteser och uppslag till forskning och annat utvecklings- och förbättringsarbete. 

De patientrapporterade måtten har inhämtats genom uppföljningar av personer i testikelcancer-
registret. Uppföljningar har gjorts dels 18 månader efter diagnos, dels 5 år efter diagnos. Vid upp-
följningarna har registret använt två enkäter, ett allmänt cancerinstrument EORTC QLQ-C30 
(Aaronson, Ahmedzai et al, 1993), och ett instrument specifikt för testikelcancer, EORTC QLQ-
TC26 (Sztankay, Aaronson et al. 2018). Dessa två instrument kallas i fortsättningen för C30 och 
TC26. De funktions-, livskvalitets- och symptomskalor som är utvecklade för de två 
instrumenten beräknas enligt gängse riktlinjer (Fayers, Aaronson et al. 2001), och får då värden 
mellan 0 och 100 där höga värden på funktionsskalor och övergripande livskvalitet visar hög 
funktion (gott mående) medan höga värden på symptomskalor visar stora besvär (dåligt mående). 
De flesta skalor baseras på minst två frågor, men ett par skalor använder endast en fråga (angivet 
med en asterisk * nedan). 

7.1.1  Skalor EORTC QLQ-C30 

Från C30 kommer nedanstående skalor (svenska namn hämtade från Abrahamsson, Fransson et 
al 2015), med kortfattade förklaringar av vad de fångar upp. 

7.1.1.1 Funktionsskalor 

Ett högt värde visar gott mående: 

• Fysisk funktion: om att klara att bära tungt, promenera, och behov att ligga ner, få hjälp 
mm. 

• Rollfunktion: om att kunna utföra dagliga aktiviteter som t ex arbete och 
fritidssysselsättningar. 

• Kognitiv funktion: om svårigheter att koncentrera sig, minnas saker. 

• Emotionell funktion: om att vara spänd, känna oro, irritation eller nedstämdhet. 

• Social funktion: om störningar i familjeliv och sociala aktiviteter. 

• Övergripande livskvalitet: om hur man uppfattar sin hälsa och sin livskvalitet. 

7.1.1.2 Symptomskalor 

Ett högt värde visar dåligt mående: 

• Smärta: om man känt smärta eller om smärta har begränsat ens dagliga aktiviteter. 

• Fatigue: om behov att vila, om man känt sig svag eller trött. 

• Illamående/kräkningar: om man känt av illamående eller kräkts. 
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• Sömnproblem*: om man haft svårt att sova. 

• Andnöd*: om man blivit andfådd. 

• Aptitlöshet*: om man haft dålig aptit. 

• Förstoppning*: om man varit förstoppad. 

• Diarré*: om man haft diarré. 

• Finansiella svårigheter*: om ens mående eller behandlingen lett till ekonomiska svårigheter. 
 

(*) Skalan består av bara en fråga. 

 

7.1.2 Skalor EORTC QLQ-TC26 

Från TC26 kommer nedanstående skalor. 

7.1.2.1 Funktionsskalor 

Ett högt värde visar gott mående: 

• Nöjd med behandlingen: om man varit nöjd med vården man fått och den information 
som man fått om sjukdomen och behandlingen. 

• Framtidstro: om man känt sig osäker inför framtiden eller om man känt oro för att få 
återfall. 

• Kunna tala med någon: om man har kunnat tala om sin sjukdom eller om sin sexualitet, 
med sin partner eller den som står en närmast. 

• Sexuell aktivitet: om man varit intresserad av sex eller varit sexuellt aktiv. 

• Nöjd med det sexuella: om sex varit njutbart eller tillfredställande. 

• Nöjd med testikelimplantat*: om man är nöjd med sitt testikelimplantat. 
 

(*) Skalan består av bara en fråga. 

7.1.2.2 Symptomskalor 

Ett högt värde visar dåligt mående: 

• Bieffekter av behandling: om man tappat hår, haft magsmärta, sura uppstötningar, 
hudbesvär, stickningar eller domningar i fingrar och tår eller om de varit bleka, eller om 
man haft problem med smak- eller luktsinnet eller hörseln. 

• Problem på arbetet: om ens sjukdom och behandling skapat begränsningar eller lett till 
problem på jobbet eller i ens utbildning. 

• Familjeproblem*: om man bekymrat sig över en splittring av familjelivet. 

• Infertilitet*: om man bekymrat sig över sin förmåga att få barn. 

• Manlig självbild*: om man känt sig mindre maskulin till följd av sjukdomen eller 
behandlingen. 

• Sexuella problem: om man haft svårt att få eller bibehålla erektion, eller att få utlösning. 
 

(*) Skalan består av bara en fråga. 
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7.1.3 Referensvärden 

Till skalorna i C30 finns referensvärden i flera källor (Michelson, Bolund et al. 2000, Derogar, van 
der Schaaf et al. 2012, Hinz, Singer et al. 2014, Nolte, Liegl et al. 2019, Scott, Fayers et al. 2008). 
För jämförelser av materialet i testikelcancerregistret har vi valt Michelsons et al referensvärden 
(Michelson, Bolund et al. 2000), som är det största publicerade svenska stickprovet från den 
allmänna vuxna befolkningen och som tillåter vägning av referensvärdena till den demografiska 
struktur som råder i registret, och i respektive urval som görs därur. Till skalorna i TC26 verkar 
det inte finnas några referensvärden att tala om, endast smärre material har publicerats (Sztankay, 
Aaronson et al. 2018 

7.1.4 Besvarade enkäter 

Till dem som besvarat C30, respektive TC26, räknas dem som besvarat minst en fråga i enkäten. 
Detta är det antal som visas i diagram nedan. Antalet personer som bidragit med ett värde på en 
enskild skala kan variera. Scoring-manualen för enkäterna föreskriver att den som besvarat minst 
hälften av ingående frågor i en skala får ett värde på skalan, övriga ansätts ett saknat värde 
(Fayers, Aaronson et al. 2001). 

7.1.5 Vem besvarade enkäterna? 

För att beskriva vem som besvarade och ej besvarade enkäterna gjordes jämförelser av stadium, 
ålder, prognosgrupp och behandlingstyngd. Här avses dem som besvarat C30. Med få undantag 
(ca 1%) är detta samma personer som besvarat TC26. Alla data från 2014–2020 poolades men 
separata tester gjordes för 18-månaders- och 5-årsuppföljningar. Från varje person användes data 
från den senast besvarade enkäten respektive senaste inbjudan att besvara en enkät, om det fanns 
mer än en. 

7.1.6 Inget, ett eller flera svar 

Det förekommer att en person under ett givet år har fått mer än ett utskick, och har besvarat 
inget, ett eller flera av dessa utskick. Här har en sekvens av principer applicerats:  

1. Om endast ett utskick blev besvarat, så används det.  
2. Om inget blev besvarat behålls det första (som icke besvarat).  
3. Om flera utskick besvarats, behålls det första inom sin typ av uppföljning.  
4. Om i ett givet urval mer än ett utskick har besvarats, dvs både en 18-månaders- och en 5-

årsuppföljning, behålls det senast besvarade. 

7.1.7 Komplexa fall 

Personer som fått mer än en diagnos, vid en eller flera tidpunkter, samlas i en grupp kallad 
“komplexa fall”. Personerna undersöks denna gång på gruppnivå, för att se om gruppen skiljer 
sig från övriga (icke-komplexa) fall. Framgent kan man föreställa sig att man vill studera gruppens 
medlemmar i mera detalj, varvid deras komplexitet kan behöva graderas, men detta verkar 
vanskligt i nuläget. 

Några exempel på mönster som förekommer i gruppen: 

• En första diagnos ställdes innan man började använda PROM i registret. En senare 
diagnos, åratal senare, blev uppföljd med PROM (en eller fler gånger). 
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• Mer än en diagnos på samma dag. Uppföljning med PROM, där diagnoserna ger upphov 
till ett enda utskick. 

• Två diagnoser med några år emellan. Den första har lett till femårsuppföljning då man 
börjat använda PROM; den andra har lett till en 18-månadersuppföljning. 

• Två diagnoser med några månader imellan, som lett till var sin 18-månadersuppföljning. 

7.1.8 Statistiska metoder 

Jämförelser mellan genomsnittliga skalpoäng och referensvärden görs med signifikanstester enligt 
normalapproximation, för vägda medelvärden av manliga referensvärden till relevant fördelning 
över åldersgrupper (Manly 1986). Referensvärdena ger ej ledning för vad som är relevanta 
skillnader, vilken nivå som är kliniskt signifikant framgår exempelvis inte. I jämförelsen mellan 
dem som svarat och dem som ej svarat på enkäter görs signifikanstest, t-test av ålder och Chi-2-
test av gruppvariabler. Syftet med signifikanstesterna är att flagga lämpliga offer för ens vidare 
nyfikenhet och hypotesformulering. Ingen justering för massignifikans har gjorts. 

I subgruppsanalyserna ingår såväl 18-månaders- som 5-årsuppföljningar men för personer som 
har båda använts bara den senare. Data i flera av presentationerna är tvärsnittsdata givet urvalet, 
t.ex. under givna tidsperioder och i åldersgrupper. Presentationerna måste tolkas utifrån den mix 
av egenskaper (t.ex. tid sedan diagnos, sjukdomsstatus) som råder i respektive urval. 

7.1.9 Presentation av skalpoäng 

I det följande presenteras skalpoäng för olika typer av urval och indelningar av registret. I vissa 
avsnitt är presentationen uppdelat efter 18-månaders respektive 5-årsuppföljningen. 
Funktionsskalor och övergripande livskvalitet från C30 presenteras i stapeldiagram tillsammans 
med referensvärden. Därefter presenteras stapeldiagram med funktionsskalor och symptomskalor 
från TC26. 

Det finns några saker att tänka på vid tolkning av PROM-data. Kanske kan skalpoängen verka 
höga på funktionsskalor och låga på symptomskalor. Detta bör i huvudsak bero på skalornas 
egenskaper, som beror på hur skalornas underliggande frågor och svarsalternativ är formulerade. 
Skalorna går från 0 till 100, vilket kan vara förrädiskt enkelt. Vi vet inte vad 0 eller 100 innebär, 
annat än minimum och maximum på respektive skala. En konsekvens av detta är att vi inte 
nödvändigtvis, eller kanske aldrig nånsin, kan jämföra en poäng på en viss skala med en poäng på 
en annan skala. Mot dessa dystra varningar kan vägas det goda som följer av att inhämta 
patientens röst om sina egna upplevelser. 

 

7.2 Översikt 

Det förekommer ett fåtal personer som fått mer än ett enkätutskick i vissa av urvalen, t.ex. ett 
knappt tiotal personer vid femårsuppföljningarna. 

Figur 25 visar antal personer som fått enkätutskick, antal som besvarat och ej besvarat enkäten 
(C30 respektive TC26) samt svarsfrekvens, under respektive år 2014-2020, vid 18-
månadersuppföljning (18m) och vid 5-årsuppföljning (5y). 
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Figur 25: Utskick och svarsfrekvenser 2014–2020, vid 18-månaders (18m) och 5-årsutskick (5y), med 
enkäterna C30 och TC26. 

 

7.3 Övergripande beskrivning av måendet 

Under tidsperioden 2014–2020 har 1165 personer besvarat en C30-enkät vid 18-
månadersuppföljningen, och 137 personer har besvarat den vid 5-årsuppföljningen. Funktions- 
och symptomskalor och övergripande livskvalitet för gruppen som helhet presenteras i Figur 26 
och Figur 27, samt för 5-årsupp-följningen i Figur 28 och Figur 29. Funktions- och 
symptomskalor från TC26 presenteras på motsvarande sätt i de följande fyra figurerna. 
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Figur 26: C30 funktionsskalor & övergripande livskvalitet 18 månader. 

 

Personerna i registret skiljer sig från referenspopulationen på vissa skalor från C30 (p <0,05). 
Dessa skillnader bör tolkas som de flaggningar av potentiellt intressanta skillnader som de avses 
vara. Ingen justering för massignifikans har gjorts. 

Vid 18-månadersuppföljningen har personerna i registret högre skalpoäng på funktionsskalorna 
rollfunktion och kognitiv funktion, men lägre skalpoäng på emotionell funktion och social 
funktion (Figur 26). Bland symptomskalorna har personerna i registret lägre poäng (bättre 
mående) på smärta, illamående/kräkningar, men högre poäng på sömnproblem, förstoppning 
och finansiella svårigheter (Figur 27). 
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Figur 27: C30 symptomskalor 18 månader. 

 

Vid 5-årsuppföljningen har personerna i registret har högre poäng på funktionsskalorna fysisk 
funktion, rollfunktion och kognitiv funktion, men lägre poäng på emotionell funktion (Figur 28). 
På symptomskalorna har de lägre poäng på smärta och förstoppning (Figur 29). 
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Figur 28:  C30 funktionsskalor & övergripande livskvalitet 5 år. 



REGIONALA CANCERCENTRUM  

49 

 

Figur 29: C30 symptomskalor 5 år. 

 

Det tycks finnas vissa skillnader mellan 18-månadersuppföljningen och 5-årsuppföljningen (men 
antalet personer skiljer sig kraftigt, och urvalen är olika). Om de absoluta talen ses som 
förändring mellan uppföljningarna, verkar rollfunktion, emotionell funktion och social funktion 
samt övergripande livskvalitet ha ökat mellan uppföljningarna. Symptomskalorna fatigue och 
finansiella svårigheter tycks ha minskat mellan uppföljningarna, men sömnproblemen verkar ha 
ökat något. 

På skalorna från TC26 finns inga referensvärden, och här är presentationen endast beskrivande, 
och man är hänvisad till att betrakta skalorna i termer av absoluta tal. Läsaren hänvisas till 
följande avsnitt för att skapa sig en uppfattning om hur skalvärden varierar mellan t.ex. 
åldersgrupper, vilken kanske kan vara vägledande. 
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Figur 30: TC26 funktionsskalor 18 månader. 
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Figur 31: TC26 symptomskalor 18 månader. 
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Figur 32: TC26 funktionsskalor 5 år. 
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Figur 33: TC26 symptomskalor 5 år. 

 

Om de absoluta talen vid 18-månadersuppföljningen och 5-årsuppföljningen betraktas som 
förändring mellan uppföljningarna, har personerna fått numeriskt högre poäng (bättre mående) 
på funktionsskalorna framtidstro och nöjd med det sexuella, numeriskt något lite högre på sexuell 
aktivitet samt numeriskt något lägre på nöjdhet med testikelimplantat. På symptomskalorna har 
personerna fått numeriskt lägre poäng (bättre mående) på problem på arbetet och familjeproblem 
och numeriskt något lägre på infertilitet och manlig självbild. 
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7.4 Beskrivning av måendet över tid 

I det här avsnittet beskrivs måendet enligt enkätsvar erhållna i tvåårsintervall, 2014–2015, 2016–
2017, 2018–2019 samt 2020. Både 18-månaders- och 5-årsuppföljningar ingår. 

Funktionsskalorna från C30 är stabila över tid men 2020 tycks vara ett undantag med generellt 
högre värden (Figur 34). Symptomskalorna från C30 är mestadels stabila över tid, med viss 
variation i några skalor (Figur 35). Kanske syns en avtagande trend i finansiella svårigheter, 
möjligen också i andnöd, men referensvärdena antyder att detta snarare är brus (referensvärdena 
varierar pga. olika åldersfördelningar i de olika tidsintervallen). 

 

 

Figur 34: C30 funktionsskalor & övergripande livskvalitet i tvåårsintervall, 2014–2015, 2016–2017, 
2018–2019 samt 2020. 
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Figur 35: C30 symptomskalor i tvåårsintervall, 2014–2015, 2016–2017, 2018–2019 samt 2020. 

 

Bilden som ges av TC26 ser lite annorlunda ut. Flertalet av funktionsskalorna är högre för 2020 
än för tidigare år, men det verkar också vara växande trender under hela tidsperioden för nöjdhet 
med behandlingen och framtidstro (Figur 36). Samtidigt verkar symptomskalorna problem på 
arbetet och manlig självbild uppvisa en avtagande trend (Figur 37). 
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Figur 36: TC26 funktionsskalor i tvåårsintervall, 2014–2015, 2016–2017, 2018–2019 samt 2020. 
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Figur 37: TC26 symptomskalor i tvåårsintervall, 2014–2015, 2016–2017, 2018–2019 samt 2020. 

 

 

7.5 Beskrivning av måendet i åldersgrupper 

I det här avsnittet beskrivs måendet i åldersgrupper, upp till 29 år, 30–39, 40–49, 50–59, 60–69 
år, samt 70 år och uppåt. Både 18-månaders- och 5-årsuppföljningar ingår, för personer som har 
båda används den senare. 

Funktionsskalorna C30 verkar uppvisa vissa trender (Figur 38). Fysisk funktion verkar avta i 
absoluta termer i de äldsta grupperna, men i förhållande till referensvärdena tycks de snarast öka 
med åldern, ända från yngsta till äldsta åldersgruppen. Emotionell funktion verkar öka, och än 
mer så om man ser detta relativt referensvärdena. Kognitiv funktion tycks öka med åldern, men 
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relativt referensvärdena tycks trenden snarare vara minskande. Övriga funktionsskalor är mera 
svårtolkade. 

 

 

Figur 38: QLQ-C30 Funktionsskalor & övergripande livskvalitet i åldersgrupper. 

 

Bland symptomskalorna från C30 verkar fatigue uppvisa en avtagande trend med ålder, kanske 
starkare ändå relativt referensvärdena (Figur 39). Aptitlöshet visar också upp en avtagande trend, 
i linje med referensvärdena. Förstoppning tycks öka med åldern. Finansiella svårigheter verkar 
avta med åldern, och avta kraftigt jämfört med referensvärdena. Övriga symptomskalor är mera 
svårtolkade. 
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Figur 39: QLQ-C30 Symptomskalor i åldersgrupper. 

 

Av funktionsskalorna från TC26 verkar framtidstro och nöjdhet med testikelimplantat uppvisa en 
ökande trend med åldern, och kanske även nöjdhet med behandlingen (Figur 40). Sexuell aktivitet 
verkar avta med åldern och kanske också nöjdheten med det sexuella. Skalan kunna tala med 
någon är svårtolkad. 
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Figur 40: QLQ-TC26 Funktionsskalor i åldersgrupper. 

 

Två av symptomskalorna från TC26 verkar visa avtagande trender med ålder (mot bättre 
mående), infertilitet och problem på arbetet (Figur 41). Familjeproblem verkar öka och vara som 
högst i åldersgruppen 40–49, och därefter avtal. Sexuella problem verkar öka med åldern (men 
gruppen 70 år och äldre är relativt liten, så gruppens höga värde bör tolkas med försiktighet). 
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Figur 41: QLQ-TC26 Symptomskalor i åldersgrupper. 

 

En tanke vid tolkning av dessa data är att med ökande ålder kommer också tiden som gått sedan 
diagnos att öka. Det som för vissa skalor skulle kunna tolkas som en ökande fördragsamhet med 
åldern är kanske istället en effekt av att livet antagit en stabilare form ju längre tid som gått sedan 
cancern upptäcktes och behandlades. 

 

7.6 Beskrivning av måendet i prognosgrupper 

I det här avsnittet beskrivs måendet hos dem med god, intermediär (betecknad som “mellan” i 
diagrammen) respektive dålig prognos. Både 18-månaders- och 5-årsuppföljningar ingår, för 
personer som har båda används den senare. Antalet personer i grupperna är mycket olika, det 
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varierar mellan 593 och 18 personer, och tolkning av gruppen med dålig prognos bör göras med 
försiktighet. 

För ett antal personer saknas värde på prognos, och de presenteras som en egen grupp. Av dem 
var många i stadium CS I. Dock saknar inte patienter med stadium CS I generellt värde på 
prognos, många av dem hade en god prognos. 

Bland funktionsskalor från C30 är måendet bättre ju bättre prognosen är (Figur 42). De som 
saknar värde på prognos verkar samstämmiga med dem som har god prognos. För 
symptomskalor från C30 är bilden rörigare men någorlunda likartad (Figur 43). Kanske är dessa 
skalor känsligare för små stickprov. 

 

 

Figur 42: QLQ-C30 Funktionsskalor & övergripande livskvalitet per prognosgrupp. 
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Figur 43: QLQ-C30 Symptomskalor per prognosgrupp. 

 

För TC råder ett delvis liknande mönster för funktionsskalorna, enligt skalorna nöjdhet med 
behandlingen, framtidstro, kunna tala med någon och nöjdhet med det sexuella är måendet bättre 
ju bättre prognosen är (Figur 44). Samma mönster verkar råda bland symptomskalorna, med 
något undantag (Figur 45). Personerna utan värde på prognos har någorlunda liknande poäng 
som dem med god prognos, även om något undantag förekommer. 
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Figur 44: QLQ-TC26 Funktionsskalor per prognosgrupp. 
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Figur 45: QLQ-TC26 Symptomskalor per prognosgrupp. 

 

7.7 Beskrivning av måendet i recidivgrupper 

I det här avsnittet beskrivs måendet hos dem som fått recidiv, i en jämförelse med personer i 
remission. Grupperna är mycket olika stora, 64 respektive 1140 personer. Både 18-månaders- och 
5-årsuppföljningar ingår, för personer som har båda används den senare. 

Bland funktionsskalor från såväl C30 och som TC26 tycks personer med recidiv har generellt 
sämre mående än personer i remission, med undantaget nöjdhet med behandling (Figur 46, 47). 
Samma mönster råder bland symptomskalor (Figur 48, 49). 
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Figur 46: QLQ-C30 Funktionsskalor & övergripande livskvalitet i recidivgrupper. 
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Figur 47: QLQ-C30 Symptomskalor i recidivgrupper. 
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Figur 48: QLQ-TC26 Funktionsskalor i recidivgrupper. 



REGIONALA CANCERCENTRUM  

69 

 

Figur 49: QLQ-TC26 Symptomskalor i recidivgrupper. 

 

7.8 Beskrivning av måendet bland komplexa fall 

I det här avsnittet beskrivs måendet hos dem som fått mer än en diagnos, i en jämförelse med 
övriga personer i registret. Både 18-månaders- och 5-årsuppföljningar ingår, för personer som har 
båda används den senare. Det är mycket få, 23 personer, som klassificerats som komplexa fall, 
och följaktligen är resterande personer desto fler. De komplexa är en liten heterogen grupp som 
inte inbjuder till mer detaljerade undersökningar, men som förtjänar att beskrivas åtminstone som 
grupp. 

Där skillnader mellan grupperna tycks råda i termer av funktionsskalor från C30, verkar de 
komplexa fallen ha ett sämre mående (Figur 50). På några av symptomskalorna från C30 är bilden 
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densamma, på andra skalor verkar grupperna lika. Dock verkar de komplexa lida mindre än 
övriga av andnöd, även om referensvärdena antyder att skillnaden bör vara mindre (Figur 51). 

 

 

Figur 50: QLQ-C30 Funktionsskalor & övergripande livskvalitet hos dem som fått mer än en diagnos, i 
en jämförelse med övriga personer i registret. 
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Figur 51: QLQ-C30 Symptomskalor hos dem som fått mer än en diagnos, i en jämförelse med övriga 
personer i registret. 

 

Funktionsskalorna från TC26 tycks hos de komplexa visa såväl bättre som sämre mående (Figur 
52). På symptomskalorna från TC26 (Figur 53) verkar de komplexa med något undantag har ett 
sämre mående än övriga. 
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Figur 52: QLQ-TC26 Funktionsskalor hos dem som fått mer än en diagnos, i en jämförelse med 
övriga personer i registret. 
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Figur 53: QLQ-TC26 Symptomskalor hos dem som fått mer än en diagnos, i en jämförelse med 
övriga personer i registret. 

 

Många av ovanstående iakttagelser är troligen artefakter i en liten men ändå heterogen grupp. 

7.9 Skillnader mellan dem som svarat och dem som ej 
svarat 

Vid test för skillnader mellan dem som svarat på en enkät och dem som ej svarat, fanns ett fåtal 
signifikanta skillnader. Materialet var stort vid 18-månadersuppföljningen, 1143 svarade och 945 
svarade ej, men betydligt mindre vid femårsuppföljningen, 132 respektive 149 personer. 

De som ej besvarat i genomsnitt 3,6 år yngre (p <0,001) vid 18-månadersuppföljningen. Ingen 
skillnad sågs vid femårsuppföljningen. 
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Proportionen personer som inte fick någon kemoterapi var vid femårsuppföljningen något större 
(p <0,05) bland non-responders (36%) än bland responders (23%). Ingen skillnad sågs vid 18-
månadersuppföljningen. 

Inga skillnader upptäcktes i fråga om stadium och prognos vid någon av uppföljningarna. 
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KAPITEL 8 

Forskning och 
publikationer 

8.1 Aktuella forskningsprojekt 2020 med registerdata från 
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. FexCan - FEXCAN- Interventions to alleviate impact of cancer on fertility and sexuality 
among adolescents and young adults (AYA) 

11. Fertility Concerns and fertility preservation in young men with cancer 
 

8.2 Publikationer 

Publikationer, manuskript, abstract år 2016–2020, baserade på registerdata, direkt eller med 
kunskaper genererade ur tidigare rapporter. 

1. Outcome of Men With Relapses After Adjuvant Bleomycin, Etoposide, and Cisplatin for 
Clinical Stage I Nonseminoma. Fischer S, Tandstad T, Cohn-Cedermark G, Thibault C, 
Vincenzi B, Klingbiel D, Albany C, Necchi A, Terbuch A, Lorch A, Aparicio J, 
Heidenreich A, Hentrich M, Wheater M, Langberg CW, Ståhl O, Fankhauser CD, Hamid 
AA, Koutsoukos K, Shamash J, White J, Bokemeyer C, Beyer J, Gillessen S; Global 
Germ-Cell Cancer Group. J Clin Oncol. 2020 Apr 20;38(12):1322-1331 
 

2. Surgical Complications in Postchemotherapy Retroperitoneal Lymph Node Dissection 
for Nonseminoma Germ Cell Tumour: A Population-based Study from the Swedish 
Norwegian Testicular Cancer Group. Gerdtsson A, Håkansson U, Törnblom M, Jancke 
G, Negaard HFS, Glimelius I, Halvorsen D, Karlsdóttir Á, Haugnes HS, Andreassen KE, 
Larsen SM, Holmberg G, Wahlqvist R, Tandstad T, Cohn-Cedermark G, Ståhl O, 
Kjellman A. Eur Urol Oncol. 2020 Jun;3(3):382-389. 
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3. Redefining the IGCCCG Classification in advanced Non-Seminoma. S. Gillessen, L. 
Collette, G. Daugaard, R. de Wit, A. Tryakin, C. Albany, O. Stahl, K. Fizazi, J.A. 
Gietema, U.F.F. De Giorgi, A.R. Hansen, D. Feldman, F. Cafferty, T. Tandstad, X. 
Garcia del Muro, R.A. Huddart, C.J. Sweeney, D.Y.C. Heng, N. Sauve, J. Beyer Annals of 
Oncology (2019) 30 (suppl_5): v356-v402. 10.1093/annonc/mdz249 
 

4. Sexual Dysfunction and Reproductive Concerns in Young Men Diagnosed With 
Testicular Cancer: An Observational Study. Ljungman L, Eriksson LE, Flynn KE, 
Gorman JR, Ståhl O, Weinfurt K, Wiklander M, Lampic C, Wettergren L. J Sex Med. 
2019 Jul;16(7):1049-1059. 
 

5. The prognostic impact of different tumor marker levels in nonseminomatous germ cell 
tumor patients with intermediate prognosis: A registry of the International Global Germ 
Cell Tumor Collaborative Group (G3). Seidel C, Daugaard G, Tryakin A, Necchi A, 
Cohn-Cedermark G, Ståhl O, Hentrich M, Brito M, Albany C, Taza F, Gerl A, Oechsle 
K, Oing C, Bokemeyer C. Urol Oncol. 2019 Nov;37(11):809.e19-809 

 

6. Cancer therapy and risk of congenital malformations in children fathered by men treated 
for testicular germ-cell cancer: A nationwide register study. Al-Jebari Y, Glimelius I, 
Berglund Nord C, Cohn-Cedermark G, Ståhl O, Tandstad T, Jensen A, Sagstuen 
Haugnes H, Daugaard G, Rylander L, Giwercman A. PLoS Med. 2019 Jun 4;16(6): 

 

7. Sperm count in Swedish clinical stage I testicular cancer patients following adjuvant 
treatment. Weibring K, Nord C, Ståhl O, Eberhard J, Sandberg K, Johansson H, Arver S, 
Giwercman A, Cohn-Cedermark G. Ann Oncol. 2019 Feb 25 

 

8. Imatinib may reduce chemotherapy-induced pneumonitis. A report on four cases from 
the SWENOTECA.Langberg MK, Berglund-Nord C, Cohn-Cedermark G, Haugnes HS, 
Tandstad T, Langberg CW. Acta Oncol. 2018 Oct;57(10):1401-1406 

 

9. ESMO Consensus Conference on testicular germ cell cancer: diagnosis, treatment and 
follow-up. Honecker F, Aparicio J, Berney D et al Ann Oncol. 2018 Aug 1;29(8):1658-
1686 

 

10. High risk of hypogonadism in young male cancer survivors. Isaksson S, Bogefors K, 
Ståhl O, Eberhard J, Giwercman YL, Leijonhufvud I, Link K, Øra I, Romerius P, Bobjer 
J, Giwercman A. Clin Endocrinol (Oxf). 2018 Mar;88(3):432-441 

 

11. Complications of postchemotherapy; Retroperitoneal lymph node dissection for 
advanced Testicular cancer. A Gerdtsson, U Håkansson, G Holmberg, D Halvorsen, R 
Wahlqvist, H Haugnes, T Tandstad, O Ståhl, G Cohn-Cedermark, Anders Kjellman, 
Abstract AUA 2018, The Journal of Urology Volume 199, Issue 4, Supplement, April 
2018, Page e498 
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12. Intermediate prognosis in metastatic germ cell tumours-outcome and prognostic factors. 
Seidel C, Daugaard G, Tryakin A, Necchi A, Cohn Cedermark G, Ståhl O, Hentrich M, 
Brito M, Albany C, Taza F, Gerl A, Oechsle K, Bokemeyer C. Eur J Cancer. 2018 
May;94:16-25 

 

13. Androgen receptor gene CAG and GGN repeat lengths as predictors of recovery of 
spermatogenesis following testicular germ cell cancer treatment. Bogefors K, Giwercman 
YL, Eberhard J, Stahl O, Cavallin-Stahl E, Cohn-Cedermark G, Arver S, Giwercman A. 
Asian J Androl. 2017 Sep-Oct;19(5):538-542. 

 

14. Outcome of Men With Relapse After Adjuvant Carboplatin for Clinical Stage I 
Seminoma. Fischer S1, Tandstad T1, Wheater M1, Porfiri E1, Fléchon A1, Aparicio J1, 
Klingbiel D1, Skrbinc B1, Basso U1, Shamash J1, Lorch A1, Dieckmann KP1, Cohn-
Cedermark G1, Ståhl O1, Chau C1, Arriola E1, Marti K1, Hutton P1, Laguerre B1, 
Maroto P1, Beyer J1, Gillessen S1 J Clin Oncol. 2017 Jan 10;35(2):194-200. Epub 2016 
Nov 28. 

 

15. Reply to 'The challenge to one course carboplatin in seminoma clinical stage 1' by 
Dieckmann and Anheuser. Tandstad T1, Cohn-Cedermark G2. Ann Oncol. 2016 
Sep;27(9):1809. 

 

16. Treatment of stage I seminoma, with one course of adjuvant carboplatin or surveillance, 
risk-adapted recommendations implementing patient autonomy: a report from the 
Swedish and Norwegian Testicular Cancer Group (SWENOTECA). Tandstad T1, Ståhl 
O2, Dahl O3, Haugnes HS4, Håkansson U5, Karlsdottir Å6, Kjellman A7, Langberg 
CW8, Laurell A9, Oldenburg J10, Solberg A11, Söderström K12, Stierner U13, Cavallin-
Ståhl E2, Wahlqvist R14, Wall N15, Cohn-Cedermark G16; SWENOTECA. Ann Oncol. 
2016 Jul;27(7):1299-304 

 

17. Brain Metastases in Patients With Germ Cell Tumors: Prognostic Factors and Treatment 
Options-An Analysis From the Global Germ Cell Cancer Group. Feldman DR, Lorch A, 
Kramar A, Albany C, Einhorn LH, Giannatempo P, Necchi A, Flechon A, Boyle H, 
Chung P, Huddart RA, Bokemeyer C, Tryakin A, Sava T, Winquist EW, De Giorgi U, 
Aparicio J, Sweeney CJ, Cohn Cedermark G, Beyer J, Powles T. J Clin Oncol. 2016 Feb 
1;34(4):345-51. 

 

18. The SWENOTECA group: A good example of continuous binational and 
multidisciplinary collaboration for patients with testicular cancer in Sweden and Norway. 
Tandstad T, Ståhl O, Håkansson U, Wahlqvist R, Klepp O, Cavallin-Ståhl E, Cohn-
Cedermark G; SWENOTECA Scand J Urol 2016:50(1):9-13 

 



REGIONALA CANCERCENTRUM 

78 

 

Referenser 

Aaronson N, Ahmedzai S, Bergman B, Bullinger M, Cull A, Duez N, et al. The European 
Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: a quality-of-life instrument for 
use in international clinical trials in oncology. J Natl Cancer Inst 1993;85:365e76. 

 

Abrahamsson, Marie. Fransson, Per. Lagerros, Christofer. Petersson, Lena-Marie. PROM & 
PREM. Från idé till verkstad. Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland. Stockholm 2015. 
ISBN 978-91-85947-50-8. 

 

Derogar, M., M. van der Schaaf and P. Lagergren (2012). “Reference values for the EORTC 
QLQ-C30 quality of life questionnaire in a random sample of the Swedish population.” Acta 
Oncol 51(1): 10-16. 

 

Fayers PM, Aaronson NK, Bjordal K, Groenvold M, Curran D, Bottomley A, on behalf of the 
EORTC Quality of Life Group. The EORTC QLQ-C30 Scoring Manual (3rd Edition). 
Published by: European Organisation for Research and Treatment of Cancer, Brussels 2001. 

 

Hinz, A., S. Singer and E. Brahler (2014). “European reference values for the quality of life 
questionnaire EORTC QLQ-C30: Results of a German investigation and a summarizing analysis 
of six European general population normative studies.” Acta Oncol 53(7): 958-965. 

 

Manly, B. F. J. (1986). Multivariate statistical methods: a primer. London; New York, Chapman 
and Hall. 

 

Michelson, H., C. Bolund, B. Nilsson and Y. Brandberg (2000). “Health-related quality of life 
measured by the EORTC QLQ-C30–reference values from a large sample of Swedish 
population.” Acta Oncol 39(4): 477-484. 

 

Nolte, S., G. Liegl, M. A. Petersen, N. K. Aaronson, A. Costantini, P. M. Fayers, M. Groenvold, 
B. Holzner, C. D. Johnson, G. Kemmler, K. A. Tomaszewski, A. Waldmann, T. E. Young, M. 
Rose and E. Q. o. L. G. the (2019). “General population normative data for the EORTC QLQ-
C30 health-related quality of life questionnaire based on 15,386 persons across 13 European 
countries, Canada and the Unites States.” European Journal of Cancer 107: 153-163. 

 



REGIONALA CANCERCENTRUM  

79 

Scott, N., Fayers, P., Aaronson, N. (2008) EORTC-QLQ-C30 reference values (2008). European 
organization for research and treatment of cancer, Brussels, Belgium. 

 

Sztankay, M., N. K. Aaronson, J. I. Arraras, U. Basso, U. Bumbasirevic, F. Efficace, J. M. 
Giesinger, C. D. Johnson, M. Van Leeuwen, A. S. Oberguggenberger, R. Sosnowski, T. Young 
and B. Holzner (2018). “International phase IV validation study of an EORTC quality of life 
questionnaire for testicular cancer patients: The EORTC QLQ-TC26.” BMC Cancer 18(1).



REGIONALA CANCERCENTRUM 

80 

 

Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården. 
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 


