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Kurativt syftande peniscancerkirurgi nivåstrukturerades till 2 vårdenheter 

(Universitetssjukhusen i Örero respektive Malmö) den 1 januari 2015. 

Nedanstående verksamhetsbeskrivning avser de första fyra årens verksamhet vid Urologiska 

kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, enligt given mall från RCC i samverkan 181210 (bilaga 

1). 
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1. Struktur 

 

a. Fysiska förutsättningar för verksamheten: 

 Örebro har en välfungerande urologisk mottagning samt vård- och 

 operationsavdelning med ändamålsenliga lokaler och utrustning.  

 Operationsavdelningen har tillgång till C02- och Nd:YAG laser, gammakamera 

 för sentinel node, dermatom för delhudstransplantat och tillgång till 

 laparoskopisk/robotassisterad kirurgi. Tillgång finns till modern diagnostik 

 (datortomografi, ultraljud, radiologiskt ledda punktioner, lymfkörtelscintigrafi, 

 MRI, PET-CT och SPECT-CT) samt processansvariga patologer. Lokaler, teknik 

 och personal för att såväl delta som att driva nMDK finns. Sjukhuset saknar 

 patienthotell men samarbetar med närbelägna hotell för att förse patient och 

 närstående med inkvartering.  

b. Bemanning: 

 Urologiska kliniken i Örebro har samtliga personalresurser som definieras i 

 vårdprogrammet. Teamet består av: 

 3 överläkare (varav en är regional processledare, ordförande i nationella 

styrgruppen för peniscancer, ordförande i vårdprogramsgruppen, 

ordförande för forskningsdatabasen PenCBaSe samt kassör i det 

skandinaviska samarbetsorganet SCAPECA). Samtliga är självgående inom 

utredning, kirurgi och uppföljning. 

 Flera läkare med urologisk specialistkompetens samt ST läkare med god 

kunskap i ämnesområdet.  

 1 ST läkare i urologi som är doktorand i ämnesområdet. 

 2 kontaktsjuksköterskor.  

 1 disputerad socionom (inom ämnesområdet) med sexologisk kompetens. 

 Avdelningsansvarig ssk och usk. 

 Operationsansvarig ssk. 

 1 koordinator. 

 Fysioterapeuter. 

 2 nuklearmedicinska specialister. 

 Flertal radiologer. 

 2 specialintresserade onkologer, varav 1 är doktorand i ämnesområdet. 

 2 specialintresserade dermatologer. 

 1 specialintresserad patolog med aktiv forskning i ämnesområdet. 

 Plastikkirurger. 

 Forskningsenhet med flertal pågående studier i ämnesområdet.  

 IT ansvarig. 
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 TPE-enhet. 

 

c. Nätverk för samverkan med remittenter och andra nationella vårdenheter: 

 

Urologiska kliniken i Örebro erhåller patienter huvudsakligen från den egna, 

Stockholm-Gotland-, Syd-Östra- och Norra- sjukvårdsregionen, samt i mindre 

utsträckning från den Västra sjukvårdsregionen (se kapitel ”Resultat”). Regionala 

centra för peniscancer är generellt väletablerade för samlad kompetens kring 

utredning och uppföljning. Den norra sjukvårdsregionen skiljer sig med en mer 

decentraliserad struktur till följd av regionens geografi. Sammantaget är antalet 

remittenter till Örebro stort och utgörs av såväl regionala centra som länsdelssjukhus. 

Samarbetet med regionala centra är välfungerade, med korta/snabba 

kommunikationskanaler mellan namngivna/ansvariga doktorer och kssk. Vid kontakt 

med andra vårdgivare kan det vara svårare att identifiera dessa kanaler. 

Kommunikationsstrukturen för kontakt med onkologiska kliniker är ej lika 

välutvecklad. Onkologisk behandling är mindre vanlig än kirurgi och den onkologiska 

behandlingen är ej nivåstrukturerad (initiativ gällande högspecialiserad onkologisk 

vård utreds för närvarande). Vidare saknas lymfterapeuter vid många orter.  

 

Samtliga patienter som opereras i Örebro erbjuds ett första återbesök för klinisk 

kontroll och delgivande av PAD inom 2 veckor efter operationen. En hel del patienter 

väljer att även ha sina fortsatta kontroller i Örebro (även då resvägen ofta är lång och 

ingen ersättning för resekostnaden utgår). När patienter återremitteras (i regel till 

det regionala centrat) sker detta med en standardiserad återremiss där samtliga 

åtgärder, komplikationer, PAD och uppföljningsrekommendationer framgår. Vidare 

efterfrågas aktivt om återkoppling vid komplikationer och vikten av 

rehabiliteringsbehov och åtgärder framhålls. Namngiven ansvarig urolog och kssk 

anges på återremissen för att underlätta kontakt. Kssk arbetar med aktiva 

överlämningar samt Min Vårdplan.  

 

Samtliga regioner är representerade i den nationella styrgruppen där frågor kring 

samarbete diskuteras fortlöpande. Den nationella MDK:n, som hålls 1 g/v, är 

ytterligare en kommunikationskanal för fortlöpande dialog och återkoppling. De två 

nationella vårdenheterna har ett gott och prestigelöst samarbete.  

 

d. Anpassningsmöjligheter med hänsyn till volymsförändringar och ev. 

undanträngningseffekter: 

 

Som det framhålls i skrivelsen ”Erfarenheter från platsbesök nationella vårdenheter  

hösten 2018” bör nationella vårdenheter inte ha ett kapacitetstak (bilaga 3). 
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Urologiska kliniken i Örebro har nyligen fått nya mottagningslokaler som väl  

motsvarar kraven för en multidisciplinär och multiprofessionell verksamhet. 

 

Vårdavdelningen är välfungerande även om plats- och personalbrist periodvis gör sig  

gällande. Detta har dock sällan/aldrig utgjord ett problem för denna patientkategori.  

En del av peniscancerkirurgin skulle kunna polikliniseras vilket dock ej är möjligt vid  

utomlänsvård (lång resväg, se även ”Resultat”).  

 

Akuta/subakuta radiologiska/nuklearradiologiska undersökningar samt snabba 

cytologiska/histologiska analyser tillmötesgås väl. Förbokade tider på röntgen finns  

varje vecka. 

 

Urologiska kliniken har en egen operationsavdelning med egen, erfaren personal 

vilket bärgar för hög kvalitet.  Peniscancerkirurgin bereds åtminstone en 

operationssal med narkos per vecka att samt tillgång till poliklinisk sal för 

kirurgi i lokalbedövning.  Organisationen är flexibel och motsvarar sett över tid  

behovet även om perioder av stort patientinflöde temporärt kan medföra förlängda 

väntetider.  

 

Alla patienter bidrar i viss mån till en undanträngningseffekt där rådande struktur 

prioriterar cancerkirurgi. 

 

Det nationella vårduppdraget sträcker sig över alla årets veckor och bemanningen 

anpassas med målet att adekvat kompetens kontinuerligt skall finnas tillgänglig. Det  

samlade kapacitetstaket motsvarar väl behovet.  

 

Kliniken är adekvat bemannad avseende omhändertagande av 

peniscancerpatienter (se 1b) och en återväxt finns såväl kliniskt som vetenskapligt. 

Kliniken har ett internt utbildningsprogram för personal i ämnesområdet och  

extern erbjuds auskultation vid peniscancerenheten. Kliniken har emottagit ST läkare  

och urologer från olika regioner och länder (Norge och Spanien) samt 

kontaktsjuksköterskor från andra regioner. 

 

Urologiska kliniken i Örebro bedriver även utbildningsverksamhet genom att 

ansvara för peniscancer vid nationella urologiska-onkologiska möten, SK-utbildningar,  

information på 1177.se och Internetmedicin.se, författande av vårdprogram,  

registerrapporter och utbildningsliteratur för studenter, Min vårdplan samt  

patientinformation (skriftlig och webbaserad). 

 

e. Ekonomi 
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Det nationella uppdraget för kurativt syftande peniscancerkirurgi började januari 2015 

och innebär fler mottagningsbesök, vårddygn och operationer för ett större 

upptagningsområde än tidigare, v.g. se resultat. Fakturering till övriga regioner/landsting 

sker efter DRG-prissättning, där Nord DRG CC tillämpas i både öppen och sluten vård. För 

Universitetssjukhuset i Örebro tillämpas ett gemensamt pris för DRG-vikten 1,0 (för 2017: 

51 4120 kr).  

Inför nivåstruktureringen gjordes beräkningar på både ökade kostnader och ökade 

intäkter. Inblandade kliniker fick tillskott i budget. En sammanställning av 2017 års 

resultat baserat på 360 vårdtillfällen både i öppen och slutenvård visar ett resultat på 

177 000, vilket är ett lägre resultat än beräkningarna som gjordes inför införandet av den 

nationella nivåstruktureringen. 

Vi noterar att skillnaden mellan genomsnittlig kostnad enligt efterkalkyl och DRG-kostnad 

ger ett underskott för kliniken vid öppenvårdsbesök. För slutenvården finns både över och 

underskott. 

 

  



7 
 

2. Process: 

 

a. Vårdkedjan ur patientens perspektiv: 

 

Det nationella uppdraget kräver fortlöpande god bemanning och tillgänglighet 

gentemot såväl patient, anhöriga som remittent. 

 

a1. Primär diagnostik: var? när? hur?: 

 

Vid symtom kontaktar patienten i dagsläget vanligen primärvården eller den 

lokala urologiska, kirurgiska eller dermatologiska mottagningen. Här sker en 

första bedömning. Det finns många benigna differentialdiagnoser och majoriteten 

patienter som söker för förändringar på penis har ej peniscancer. Diagnostiken 

sker via klinisk undersökning som efter behov kompletteras med biopsi och 

radiologi. Patientinformation finns på 1177.se, internetmedicin.se samt de två 

nationella enheternas hemsidor. Det nationella uppdraget har inneburit att 

tillgänglighet gentemot patient och remittent prioriterats och god och 

lättillgänglig patientinformation framarbetats. 

 

a2. Remissvägar: 

 

Vid misstänkt peniscancer eller oklara fall bör kontakt tas med den lokala 

urologiska/dermatologiska/kirurgiska kliniken eller det regionala centrat. 

Alternativt kontaktas nationell enhet för rådgivning. Lokalt/regionalt sker 

remittering på sedvanligt vis. Visavi nationell enhet sker remittering via nMDK, 

traditionell remiss direkt till nationell enhet eller telefonkontakt. Det nationella 

uppdraget har inneburit att kontinuerlig lättillgänglighet visavi remittenterna 

prioriterats (exempelvis vid schemaläggning under semesterperioder).  

 

a3. Nationell MDK: anmälan, deltagande, frekvens, innehåll: 

 

Ansvaret för den nationella MDK:n alterneras med 2-års intervall mellan de två 

nationella enheterna. Konferensen hålls via länk 1 gång per vecka med 

representation av urolog, dermatolog, onkolog, patolog och radiolog. Möjlighet 

till eftergranskning och demonstration av radiologi och patologi finns. 

Kontaktsjuksköterskor och sexologer från de nationella enheterna deltar därtill 

och konferensen utgör även ett utbildningstillfälle. Vid konferensen föredras fallet 

av remittent eller ansvarig urolog vid den nationella enhet dit remissen skickats.  

 

Samtliga nyupptäckta peniscancerfall och recidiv skall anmälas till nationell MDK 

via strukturerad remiss. Remissen faxas/skickas till koordinator vid någon av de 
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två nationella enheterna. Att patienten föredras vid nMDK registreras i 

kvalitetsregistret och utgör enligt vårdprogrammet en kvalitetsindikator (se 

”Resultat”). 

 

Initial utredning inkluderande klinisk bedömning, fotodokumentation, basal 

radiologisk utredning samt eventuell biopsi sker vid remitterande enhet. MDK kan 

resultera i att diagnosen (peniscancer) avfärdas, kompletterande diagnostik 

efterfrågas, patienten kallas till nationell enhet för bedömning/kirurgi eller en 

rekommendation för kirurgisk, onkologisk eller dermatologisk behandling på 

hemorten. Grundprincipen är att kurativt syftande kirurgi skall utföras vid 

nationell enhet.  

 

Optimalt deltar remitterande läkare vid nMDK för att snabbt kunna återkoppla till 

patienten. Utfallet av konferensen dokumenteras av ansvarig urolog och 

remissvar faxas/skickas till remittenten inom 2 dagar. Kontaktsjuksköterska och 

koordinator samordnar processen.  

 

De nationella enheterna ansvarar för att bedriva och utveckla nMDK. En 

fortlöpande dialog förs för att nMDK skall utnyttjas, att rätt patienter skall 

föredras, att komplett utredning skall föreligga vid föredragning samt att teknik 

och logistik fungerar. En ansökan till Inera gällande IT-stöd för digital överföring 

av bland annat fotografier har skickats in.  

 

Under tidsperioden för denna rapport ansvarade Örebro för nMDK mellan oktober 

2015 och juni 2017. Täckningsgraden var 82/89 veckor och totalt föredrogs 703 

fall (medel 9 fall/rond). 

 

a4. Överlämning till och mottagande vid nationell vårdenhet:  

 

Varje region ansvarar för sina patienter fram tills formellt beslut om övertag till 

nationell enhet sker. Exakt när detta sker i det individuella fallet är avhängigt var 

patienten bor (reseavstånd), vilka möjligheter till eventuell kompletterande 

utredning som finns lokalt/regionalt samt vilken behandling som skall ges. 

Grundprincipen i Örebro är att patienten undersöks och informeras vid ett 

mottagningsbesök nära förestående eller i anslutning till den planerade åtgärden. 

I samband med detta tas även patientansvaret över av nationell enhet till dess 

patienten återremitteras. Patienten får då träffa ansvarig urolog, 

kontaktsjuksköterska och kurator/sexolog vid samma tillfälle. Därtill finns 

möjlighet att efter behov komplettera med onkolog, dermatolog, plastikkirurg, 

narkosbedömning samt radiologi. Vår upplevelse är att detta arbetssätt bärgar 

för god kvalitet och patientnöjdhet (se bilaga 2 ”Peniscancer: Sammanställning av 
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PREM-enkäter). I regel får patienten, om detta inte delgivits tidigare, ett 

operationsdatum i handen. Det nationella uppdraget har inneburit att större 

resurser lagts på ett snabbt multidisciplinärt och multiprofessionellt 

omhändertagande, även om väntetiderna fortfarande inte motsvarar SVF. Detta 

analyseras fortlöpande och ansträngningar till förbättring sker kontinuerligt.  

 

a5. Behandling: 

 

Behandlingsrekommendationen baseras på utfallet av nMDK. Det slutgiltiga 

beslutet tas dock av patienten i samråd med ansvarig läkare.  

 

Kurativt syftande kirurgi vid peniscancer skall i regel utföras vid ett nationell 

enhet.  

 

Enklare kirurgiska åtgärder (exempelvis circumcision) eller palliativa ingrepp hos 

multisjuka patienter kan, om resurs/kompetens finns, ske vid hemorten efter 

beslut vid nMDK.  

 

Dermatologisk behandling genomförs i regel vid den lokala dermatologiska 

kliniken på inrådan och behandlingsrekommendation från nationell enhet och 

nMDK. 

 

Onkologisk neoadjuvant, preoperativ, adjuvant och paliativ behandling sker i 

regel vid den lokala onkologiska kliniken på inrådan och 

behandlingsrekommendation från nationell enhet och nMDK. 

 

Det nationella uppdraget har inneburit större samlad erfarenhet av de olika 

behandlingsmodaliteterna och förbättrad följsamhet till riktlinjerna (se ”Resultat).  

 

a6. Postoperativ vård: 

 

De patienter som opereras i Örebro får sin postoperativa vård här och patienten 

skrivs i regel ut till hemmet med dokumenterad planering. I undantagsfall, då 

patienten är i behov av ytterligare postoperativ vård och/eller konvalescens, kan 

detta i samråd med patient och remitterande enhet, ske på hemorten.   

 

a7. Omhändertagande av patient och vid behov även av närstående: 

 

Samtliga patienter har en individuell skriftlig vårdplan där ansvarig namngiven 

läkare och kontaktsjuksköterska tillika direkta kontaktvägar framkommer. Denna 

uppdateras fortlöpande av kontaktsjuksköterskan. Samtliga patienter skall 



10 
 

erbjudas ta med anhörig vid vårdbesök och detta utvärderas i PREM enkät (bilaga 

6). Frågor kring ersättning för resor, kost och logi hanteras och koordineras av 

kontaktsjuksköterska och koordinator. Som SKL konkluderar i arbetsdokumentet 

”Erfarenheter från platsbesök nationella vårdenheter hösten 2018” (bilaga 3) 

finns önskemål om nationell samordning vad gäller avgifter och regler för patient 

och anhörig samt en nationell ”resebyrå” för bokning av resor och patienthotell. 

 

a8. Återremittering: 

 

Efter utförd kurativt syftande kirurgi erbjuds samtliga patienter i Örebro ett 

återbesök inom 2 veckor för klinisk kontroll och PAD-svar. Vår erfarenhet är att 

detta bärgar för god kvalitet, kontinuitet, planering av fortsatta 

åtgärder/uppföljning, patientnöjdhet samt egen kompetenshöjning kring 

läkningsprocess och tidiga komplikationer. Vissa patienter (en minoritet) önskar 

få detta besök på hemorten, vilket då naturligtvis ordnas via  direktkontakt med 

hemorten. Återremittering sker via standardiserad remiss som innehåller 

uppgifter om samtliga utförda åtgärder, utfallet av dessa, rekommendationer om 

uppföljning, namngiven ansvarig urolog och kontaktsjuksköterska, relevanta 

kopior på journaler, PAD-, röntgen- och labsvar. Vikten av rehabiliteringsåtgärder 

enligt vårdprogrammet och återkoppling till nationell enhet understryks. I 

förekommande fall tar även ansvarig läkare (urolog, dermatolog, onkolog) eller 

kontaktsjuksköterska personlig kontakt med hemorten (till exempel då snabbt 

återbesök på hemorten önskas). Ifylld ”Min vårdplan” medföljer patienten. Efter 

återremittering (skriftlig och ibland muntlig) övergår huvudansvaret till 

uppföljande klinik. 

 

a9. Omhändertagande av ev. komplikationer: 

 

En del av peniscancerkirurgin (i synnerhet lymfkörtelkirurgin) är associerad med 

hög frekvens av komplikationer. Nationell enhet ska alltid vara tillgänglig för 

diskussion och vid behov bedömning eller åtgärd av dessa. Många komplikationer 

är infektiösa och hanteras i regel på hemorten. Återkoppling rörande 

komplikationer efterfrågas uttryckligen i återremissen. Många av de tidiga 

komplikationerna noteras i samband med det första återbesöket vid nationell 

enhet (2v efter genomförd behandling, innan patienten återremitteras). 

Komplikationer registreras i nationella kvalitetsregistret.  

 

Registreringen av komplikationer (svarsfrekvens) och analyserna av dessa i 

kvalitetsregistret behöver förbättras. En studie rörande komplikationer efter 

lymfkörtelkirurgi kommer snart att påbörjas från Örebro (godkänd EPN finns).  
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a10. Uppföljning: var, när och hur 

 

Samtliga patienter erbjuds ett första återbesök för klinisk kontroll och PAD svar i 

Örebro 2 veckor efter utförd behandling. Ett mindre antal patienter önskar detta 

på hemorten (i regel på grund av lång resväg) och detta arrangeras i dessa fall. 

Ett växande antal patienter önskar, trots lång resväg, att få även sin fortsatta 

uppföljning i Örebro, vilket då tillmötesgås. Patienterna framför ofta trygghet och 

kontinuitet som motivering till detta val. När patienten återremitteras sker detta 

med en standardiserad remiss där rekommenderad uppföljning (typ, frekvens och 

duration) specificeras. 

 

Samtliga patienter instrueras om ”självundersökningsteknik” och sekundär 

prevention, till exempel rökavvänjning. 

 

Det nationella uppdraget har inneburit större erfarenhet av uppföljning av män 

som behandlats för peniscancer, inklusive detektion av recidiv och 

rehabiliteringsåtgärder.  

 

b. Aktiva överlämningar: 

 

Samtliga patienter som behandlas i Örebro återremitteras via en standardiserad 

remiss. I förekommande fall (till exempel när ett snabbt återbesök önskas på 

hemorten eller då ytterligare angelägen information behöver delges/inhämtas) 

tar ansvarig läkare och/eller kontaktsjuksköterska direktkontakt med vårdgivare 

på hemorten. 

 

Det nationella uppdraget har inneburit att kanaler och kontaktnät etablerats 

gentemot regionala centra och även andra frekvent remitterande sjukhus.  

 

Vikten av välfungerande regionala centra för att säkra en högkvalitativ utredning 

och uppföljning har framförts till SKL. 

 

c. Min vårdplan: 

 

Samtliga patienter med peniscancer skall erhålla den nationellt utarbetade ”Min 

vårdplan” som kompletteras när patienten kommer till en nationell enhet. 

Kontaktsjuksköterskan ansvarar för att Min vårdplan upprättas och uppdateras. 

Var i vårdkedjan patienten erhåller ”Min vårdplan” varierar, men det sker senast 

vid det första mottagningsbesöket vid nationell enhet. Ett arbete med att 

harmonisera den enhetsspecifika behandlingsinformationen mellan de två 

nationella enheterna tillika en elektronisk ”Min vårdplan” pågår. 
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d. Ansvarsfördelning i olika delar av vårdkedjan: 

 

Det finns 6 regionala centra (Universitetssjukhuset i Umeå, Örebro, Linköping och 

Malmö, Södersjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset). Dessa har 

huvudansvaret för samlad diagnostik och uppföljning. Det har varit nationella 

styrgruppens uttryckliga önskan att varje region skall ha en enhet som bärgar för 

hög kompetens inom detta område. Hur man sedan fördelar ansvaret för 

diagnostik och uppföljning regionalt varierar, inte minst beroende på 

avståndsaspekten (till exempel i den norra sjukvårdsregionen). Således sker inte 

all diagnostik och uppföljning vid regionala centra. I dessa fall skall 

utredande/uppföljande enhet erhålla samma service och stöd från de nationella 

enheterna. Som nationell enhet tar Örebro ett huvudansvar för samordning och 

erbjuder auskultation för läkare från andra sjukhus där patienter utreds och följs 

upp. 

 

Cancerrehabilitering sker vid uppföljande enhet och skall följa Nationellt 

vårdprogram för cancerrehabilitering. Därtill har peniscancerspecifika 

rehabiliteringsbehov/åtgärder och ansvarsfördelning specificerats i det reviderade 

nationella vårdprogrammet som för närvarande är på remiss (bilaga 4: 

”Behovsbedömning för rehabilitering” sid 47). 

 

e. Kvalitetssystem: 

 

Täckningsgrad registreras i nationella kvalitetsregistret och publiceras årligen. 

Den senaste rapporten publicerades november 2018 (bilaga 5) och avser män 

diagnostiserade 2012-2017. Täckningsgraden visavi Cancerregistret är god (98%, 

tabell 1, sid 13 i rapporten) vilket innebär att data är rikstäckande, 

populationsbaserade och uppfyller den målnivå som är satt i vårdprogrammet 

(bilaga 4: ”Kvalitetsindikatorer och målnivåer”).  

 

En viss eftersläpning i inrapporteringen noteras. Nedanstående data är 

extraherade från INCA januari 2019.  

 

Region 2017 2018 

Stockholm/Gotland 98 56 

Uppsala/Örebro 98 64 

Sydöstra 97 59 

Södra 100 83 

Västra 97 57 

Norra 100 59 

Totalt 98 65 
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Sedan januari 2015 registreras patientrapporterade mått, PROM (”Patient 

Reported Outcome Measures”) och PREM (”Patient Reported Experience 

Measures”). Arbetet med att överföra data till IT-plattformen INCA är långt 

framskridet. Tillsvidare hanteras enkäterna dock manuellt via de nationella 

vårdenheterna och RCC Uppsala-Örebro. Således omfattar inte denna registrering 

patienter som handlagts utanför nationell enhet. 

 

PREM-enkäten är utformad enligt Socialstyrelsens förlaga och omfattar 55 frågor 

inom 7 domäner (sjukdom och behandling, väntetid, diagnosbesked, kontakt och 

samordning, information, symtomlindring-rehabilitering-stöd och 

bemötande/förtroende) och administreras till patienten 6 månader efter första 

mottagningsbesök (bilaga 6). En första resultatredovisning har sammanställts och 

publicerats december 2018 (bilaga 2). Generellt är resultaten positiva. 

 

Sedan 2016 finns även en nationell PREM enkät för standardiserade vårdförlopp 

(SVF). 

 

PROM-enkäten består av instrumenten EORTC QLQ-C30 version 3 samt IIEF-5 och 

distribueras till patienten innan behandling respektive efter 1 år (bilaga 7). 

 

I Örebro arbetas fortlöpande med patientsäkerhetsarbete och kvalitetssäkring.  

 

f. Forskning: 

 

f1. Samverkan i forskningsnätverk: 

 

Urologiska kliniken i Örebro har ett aktivt multidisciplinärt och multiprofessionellt 

forskningsteam inom peniscancer som består av urologer, patologer, onkolog, 

biomedicinska analytiker, ST-läkare, läkarstudenter, statistiker och epidemiolog. 

För närvarande är två läkare (1 urolog och 1 onkolog) registrerade doktorander i 

ämnesområdet. Tidigare har 2 urologer (Torgny Windahl och Peter Kirrander) 

samt 1 socionom (Elisabeth Skeppner) disputerat inom peniscancer.  

 

Örebro är via Peter Kirrander (kassör) representerade i det skandinaviska 

samarbetsorganet SCAPECA (Scandinavian Penile Cancer Group), vilket resulterat i 

publikation (se nedan). 

 

Urologiska kliniken har ett utbyte och samarbete med flera andra internationella 

högvolymscentra, däribland Netherlands Cancer Institute i Amsterdam, St 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/penis/kvalitetsregister/
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George´s Hospital i London samt Boston University School of Public Health. Dessa 

samarbeten har resulterat i gemensamma publikationer (se nedan) 

 

Örebro och Malmö har ett samarbete kring utveckling och forskning där ett ett 

flertal arbeten publicerats (se nedan) och dataanalys inom ett projekt rörande 

hybrid-tracer vid sentinel node pågår. 

 

Peter Kirrander är ordförande för Penile Cancer DataBase Sweden (PenCBaSe) en 

forskningsdatabas där data från Nationella kvalitetsregistret, Socialstyrelsen och 

Statistiska Centralbyrån länkas. Initiativet har renderat 3 publikationer samt ett 

manuskript (se nedan).  

 

f2. Deltagande i kliniska studier: 

 

Datainsamlingen och patientinklusionen i hybrid-tracer studien (vid sentinel node) 

har avslutats, se ovan. 

 

Sedan 1 januari 2019 inkluderas samtliga patienter som remitteras till Örebro 

med frågeställningen peniscancer i en prospektiv klinisk studie (PenBUS, EPN Dnr 

2017/530) som avser att studera diagnostiska och prognostiska faktorer vid 

peniscancer.  

 

En klinisk studie avseende lymfkörtelkirurgi har fått etiskt godkännande.f 

 

f3. Publikationer:  

 

Medarbetare från peniscancerteamet i Örebro är huvud- eller medförfattare i 

nedanstående publikationer: 

 

Risk of HPV-related cancer in men with penile cancer. Manuscript in progress. 

Oxelbark Å et al. 

 

PD-L1 Expression in Men with Penile Cancer and its Association with Clinical 

Outcomes. Davidsson S, Carlsson J, Giunchi F, Harlow A, Kirrander P, Rider J, 

Fiorentino M, Andrén O. European Urology. In press. 

 

Socioeconomic factors and penile cancer risk and mortality; a population-based 

study.Torbrand C, Wigertz A, Drevin L, Folkvaljon Y, Lambe M, Håkansson U, 

Kirrander P. BJU Int 2017 Feb;119(2):254-60. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27373878
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27373878
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Penile cancer in Scandinavia: Current practice and future perspectives. Jakobsen 

JK, Krarup KP, Kirrander P, Håkansson U, Kaipia A, Perttila I, Axcrona K, Torkelsen 

TK, Hilmarsson R, Jensen JB; Scandinavian Penile Cancer Group (SCAPECA). Scand 

J Urol. 2016;50(1):90-2. 

 

Swedish National Penile Cancer Register: incidence, tumour characteristics, 

management and survival. Kirrander P, Sherif A, Friedrich B, Lambe M, Håkansson 

U; Steering Committee of the Swedish National Penile Cancer Register. BJU Int. 

2016 Feb;117(2):287-92. 

 

Dyadic Aspects of Sexual Well-Being in Men with Laser-Treated Penile Carcinoma. 

Skeppner E, Fugl-Meyer K. Sex Med. 2015 Jun;3(2):67-75. 

 

Organ-sparing reconstructive surgery in penile cancer: initial experiences at two 

Swedish referral centres. Håkansson U, Kirrander P, Uvelius B, Baseckas G, 

Torbrand C. Scand J Urol. 2015 Apr;49(2):149-54. 

 

Dynamic sentinel node biopsy in penile cancer: initial experiences at a Swedish 

referral centre. Kirrander P, Andrén O, Windahl T. BJU Int. 2013 Mar;111(3 Pt 

B):E48-53. 

 

Initial symptoms and delay in patients with penile carcinoma. Skeppner E, 

Andersson SO, Johansson JE, Windahl T. Scand J Urol Nephrol. 2012 

Oct;46(5):319-25. 

 

Human papillomavirus prevalence, distribution and correlation to 

histopathological parameters in a large Swedish cohort of men with penile 

carcinoma. Kirrander P, Kolaric A, Helenius G, Windahl T, Andrén O, Stark JR, 

Lillsunde-Larsson G, Elgh F, Karlsson M. BJU Int. 2011 Aug;108(3):355-9. 

 

Treatment-seeking, aspects of sexual activity and life satisfaction in men with 

laser-treated penile carcinoma. Skeppner E, Windahl T, Andersson SO, Fugl-

Meyer KS. Eur Urol. 2008 Sep;54(3):631-9. 

 

Recurrence patterns of squamous cell carcinoma of the penis: recommendations 

for follow-up based on a two-centre analysis of 700 patients. Leijte JA, Kirrander 

P, Antonini N, Windahl T, Horenblas S. Eur Urol. 2008 Jul;54(1):161-8.  

 

PIK3CA, HRAS and KRAS gene mutations in human penile cancer. Andersson P, 

Kolaric A, Windahl T, Kirrander P, Söderkvist P, Karlsson MG. J Urol. 2008 

May;179(5):2030-4. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25438987
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25395083
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25395083
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26185671
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25313620
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25313620
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22928991
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22928991
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22989150
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21044240
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21044240
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21044240
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18788122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18788122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18440124
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18440124
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18355852
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The National Penile Cancer Register in Sweden 2000-2003. Persson B, Sjödin JG, 

Holmberg L, Windahl T; Steering Committee of the National Penile Cancer 

Register in Sweden. Scand J Urol Nephrol.  2007;41(4):278-82. 

 

Combined laser treatment for penile carcinoma: results after long-term followup. 

Windahl T, Andersson SO. J Urol. 2003 Jun;169(6):2118-21. 

 

g. Handlingsplan för kompetensförsörjning: 

 

Urologiska kliniken i Örebro har god bemanning. Det finns 3 överläkare med  

specialkompetens inom peniscancer och återväxten bland yngre kollegor (ST 

läkare och yngre specialister) är god. Samarbetet med onkologiska, 

dermatologiska, radiologiska och patologiska kliniken är välfungerande och inga 

problem med kompetensförsörjningen vid dessa kliniker förutses. Bemanningen 

bland kontaktsjuksköterskor, sjuksköterskor och socionomer är för tillfället och 

överskådlig framtid god. Kliniken arbetar aktivt för att säkra återväxten inom 

samtliga yrkeskategorier. 

 

h. Externt riktade utbildningsaktiviteter: 

 

Urologiska kliniken i Örebro har en välfungerande, uppdaterad och välbesökt 

hemsida inom peniscancer (https://www.regionorebrolan.se/peniscancer). Ett 

initiativ till en web och/eller applikationsbaserad tjänst med operationsöversikter 

och patientintervjuer har påbörjats. 

 

Peter Kirrander är författare till kapitlet om peniscancer i urologisk lärobok 

(Urologi, Studentlitteratur, red Damber och Peeker) och har författat 

informationen på internetmedicin.se.  

 

Örebro är ämnesansvariga för peniscancer vid de återkommande nationella 

mötena för urologer och onkologer, Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om 

Urologisk Cancer, i Arild. 

 

Örebro är ämnesansvariga för peniscancer vid den återkommande SK-

utbildningen i Urologisk Cancersjukdomar (planeras närmast v 45 2019). 

 

Örebro är aktiva föreläsare/föredragshållare vid nationella urologiska, 

onkologiska och dermatologiska möten.   

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17763217
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12771731
https://www.regionorebrolan.se/peniscancer


17 
 

Urologiska kliniken i Örebro tar regelbundet emot nationella och internationella 

urologspecialister och ST-läkare för auskultation inom peniscancerområdet. 

 

Urologiska kliniken i Örebro deltar aktivt i framtagandet av e-MVP.  

 

Kliniken har emottagit auskulterande kontaktsjuksköterskor och planerar att 

arrangera ett kontaktsjuksköterskemöte samt vara värd för ett 

inrapporteringsmöte senare under 2019.  

 

Örebro är väl representerad i nationell styrgruppen för peniscancer och 

vårdprogramsgruppen (urolog, dermatolog, onkolog, patolog och 

kontaktsjuksköterskor) och därigenom aktiva i framställandet av årsrapporter och 

vårdprogram. 

 

i. Tillgänglighet: 

 

Ambitionen är att 1 specialintresserad urologisk specialist inom peniscancer är i 

tjänst årets samtliga veckor. Detta gäller även kontaktsjuksköterska och med 

enstaka undantag även övriga berörda specialiteter/professioner. 

 

j. Väntetider: 

 

SVF för peniscancer infördes 2017. Följande schema gäller 

(https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/penis/vardforlopp/)

: 

 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/penis/vardforlopp/
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Den ingående ledtiden från välgrundad misstanke till behandlingsbeslut är 17 

kalenderdagar. 

 

Den ingående ledtiden från MDK till start av första behandlingen (kurativt 

syftande kirurgi vid nationell enhet) är 15 kalenderdagar. 

 

Aktuella ledtider i Örebro redovisas i kapitlet ”Resultat” nedan. 

 

k. Samverkan: 

 

k1. Samverkan och samplanering med övriga nationella vårdenheter: 

 

Samarbetet mellan Örebro och Malmö fungerar väl, är fortlöpande och 

transparant. Inflödet av patienter samt aktuella resurser lokalt (mottagning 

respektive operation) kan variera. Aktuella väntetider och resurser diskuteras 

regelbundet vid nMDK, varvid ”omdirigering” av patienten kan erbjudas. Rörande 

tillgänglighet var god se ”i. Tillgänglighet” ovan. 

 

k2. Samverkan och samplanering med remitterande enhet: 
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Samarbete med remittenten sker fortlöpande såväl före behandling, till exempel 

avseende utredningsfynd och kompletterande undersökningar, som efter 

behandling, gällande exempelvis kompletterande behandling eller uppföljning. 

Omfattningen av regionalisering varierar mellan de olika sjukvårdsregionerna och 

kontaktkanalerna anpassas därefter. Rörande tillgänglighet var god se ”i. 

Tillgänglighet” ovan. 

 

 

k3. Samverkan med patient och närståendeföreträdare, t.ex. patientförening: 

 

Vi syftar att genom hela vårdförloppet erbjuda patient och närstående god 

information, service, vård och hög tillgänglighet. Dessa variabler har utvärderats i 

PREM rapporten, se bilaga 2. Den vård vi erbjuder skall vara evidensbaserad och 

förankrad i vårdprogrammet och nMDK, men sker alltid utifrån patientens 

önskemål. Patienternas synpunkter inhämtas fortlöpande (via det personliga 

mötet respektive PROM/PREM) för att förbättra omhändertagandet och vården. 

 

Ingen patientförening finns för män med peniscancer, men väl en patientdriven 

Facebooksida. Patienter informeras om denna. 

  

Vidare finns patientrepresentation i såväl vårdprogramsgruppen som styrgruppen 

och en fortlöpande dialog förs.  

 

k4. Compliance till nationell MDK och remittering i enlighet med riktlinjer 

 

Den nationella MDK:n säkrar kvaliteten i vården av patienter med peniscancer. 

Enligt vårdprogrammet skall alla nyupptäcka fall och recidiv av peniscancer 

diskuteras vid nMDK. Enligt rapport om nivåstrukturering (bilaga 8) uppnår dock 

följsamheten avseende anmälan till nMDK ej den målnivå vårdprogrammet 

fastslår (>90 %). 

 

Enligt målnivåerna i vårdprogrammet skall >80 % av patienterna som ska 

genomgå kurativt syftande kirurgi behandlas vid en nationell enhet. Att nivån 

satts till ”enbart” 80 % beror på att vissa patienter enbart fodrar mindre ingrepp 

(som med fördel kan utföras på hemorten) eller där omfattande komorbiditet 

föreligger. I den nyligen (januari 2018) publicerade rapporten om 

nivåstruktureringen av peniscancer (bilaga 8) konstateras att nivåstruktureringen 

haft genomslag på patientflödet. Gällande primärtumörer opererades 69 % vid 

nationell vårdenhet efter nivåstruktureringen (2015-2016) jämfört med 32 % före 

(2013-2014), tabell 4 i bilaga 8. De ingrepp som utfördes vid ”annan vårdenhet” 

var huvudsakligen lokala excisioner, tabell 6 i bilaga 8. Gällande lymfkörtelkirurgi 
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opererades 54 % av patienterna före och 99 % av patienterna efter 

nivåstruktureringen vid nationell vårdenhet (samma tidsintervall, tabell 5 i bilaga 

8). 

 

Compliance till nMDK är dock svår att utvärdera då utfallet av konferensen enbart 

är rådgivande och det slutgiltiga beslutet alltid sker i samråd med patienten. I 

nationella kvalitetsregistret registreras andel patienter som opereras 

organbevarande respektive genomgår lymfkörteldiagnostik, vilket på sin höjd kan 

ses som indirekta mått på följsamhet till nMDK (se även ”Resultat” nedan). 
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3. Resultat 

 

För generella uppgifter rörande resultat hänvisas till årsrapporter från nationella 

kvalitetsregistret, varav den senaste omfattar år 2012-2017 (bilaga 5) samt rapport 

om nivåstruktureringen (bilaga 8). Dessa är publicerade november 2018 respektive 

januari 2018. 

 

a. Täckningsgrad: 

 

Täckningsgraden är hög vilket innebär att data är riksheltäckande och 

populationsbaserade. 

 

Täckningsgrad (%) för anmälningsblankett relativt Cancerregistret per 

sjukvårdsregion och diagnosår: 

 

Sjukvårdsregion 2015 2016 2017 2018 

Stockholm/Gotland 100 100 98 56 
Uppsala/Örebro 100 100 98 64 
Sydöstra 100 100 97 59 
Södra 100 100 100 83 
Västra 100 100 97 57 
Norra 100 100 100 59 
Totalt 100 100 98 65 

 

I tabellen ovan är siffrorna för 2015 och 2016 från Nationella kvalitetsrapporten, 

bilaga 5, medan siffrorna för 2017 och 2018 är extraherade ur INCA januari 2019 

(i syfte att få mer uppdaterade data).  

 

Täckningsgrad (%) för primärbehandlingsblankett relativt anmälningsblankett, 

per sjukvårdsregion, baserat på uttag från INCA 2019-01-17: 

 

Sjukvårdsregion 2015 2016 2017 2018 

Stockholm/Gotland 100 97 100 44 
Uppsala/Örebro 100 89 84 63 
Sydöstra 100 93 97 22 
Södra 97 96 91 76 
Västra 100 100 93 87 
Norra 94 90 95 70 
Totalt 99 95 93 64 

 

Tabellerna ovan identifierar en god täckningsgrad men fördröjd inrapportering. 

För att förbättra detta finns planer för ett möte för inrapportörer under 2019. 

 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2018/februari/tydlig-effekt-av-nivastruktureringen-av-peniscancer/


22 
 

b. Komplikationer: 

 

Komplikationer registreras i nationella kvalitetsregistret. Frekvensen av 

behandlingskomplikationer mätta 3 månader efter utförd åtgärd uppgår enligt 

senaste årsrapporten (2012-2017, bilaga 5) till 22 % utan uppenbara 

förändringar/trender över tid.  

 

Det är välkänt att lymkörtelkirurgi är belastad med hög risk för komplikationer, 

detta gäller i synnerhet inguinala lymfkörtelutrymningar. Samtidigt finns god 

evidens för att mer aktiv lymfkörteldiagnostik/kirurgi medför bättre överlevnad 

och andelen patienter som genomgår lymfkörteldiagnostik/kirurgi utgör en 

kvalitetsindikator i vårdprogrammet. En förbättrad följsamhet till riktlinjer 

avseende lymfkörtelkirurgi noteras i kvalitetsregistret (se tabell 15, bilaga 5) vilket 

gör komplikationsfrekvensen svåranalyserad. Vidare är frågan i kvalitetsregistret 

rörande komplikationer mycket generell och data är ej validerade. 

 

Vi har i Örebro erhållit etiknämndens godkännande att genomföra en 

komplikationsanalys efter lymfkörtelkirurgi inom ramen av PenCBaSe. 

 

c. Patientrapporterade mått: 

 

Såväl PROM som PREM registreras vid de 2 nationella enheterna sedan 2015. 

Dessa enkäter hanteras för närvarande manuellt men arbetet med att lägga in 

data direkt i INCA är långt framskridet vilket kommer förenkla extraktionen av 

data. 

 

För data rörande PREM hänvisas till den rapport som nyligen publicerats, bilaga 2. 

PROM resultaten är ännu ej sammanställda. 

 

d. Patientvolymer: 

 

Nedanstående variabler avser verksamheten i Örebro och är extraherade ur det 

egna journalsystemet mars 2019. 

 

 Antalet ny- respektive återbesök har ökat sedan nivåstruktureringen. Antalet 

nybesök har mer än tredubblats (2014 jämfört med 2018).                                      
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e. Remitterande enheter: 

 

De patienter som opereras i Örebro kommer huvudsakligen från Uppsala-Örebro, 

Stockholm-Gotland, Sydöstra och Norra sjukvårdsregionen. 

 

                      
 

Regionfördelningen ovan avser år 2015-16 (vänster) respektive 2017-18 (höger). 

 

Den procentuella regionfördelningen av patienter per år redovisas nedan: 
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25 
 

f.  f1. Ledtider - generellt: 

 

SVF för peniscancer infördes 2017. Det nationella uppdraget gäller kurativt 

syftande kirurgi. I detta avseende är ledtiden från välgrundad misstanke till kirurgi 

satt till 31 kalenderdagar, se punkt 2j ovan. 

 

Del-ledtiden från MDK till start av behandling är 15 kalenderdagar. 

  

Som nationell enhet äger vi inte hela SVF förloppet. I arbetsdokumentet 

”Erfarenheter från platsbesök nationella vårdenheter hösten 2018”, bilaga 3, 

konkluderar SKL att ”man har svårt att följa SVF-tiden när patienter skickas över 

landstingsgränser”. 

 

En relativt stor andel patienter är inte färdigutredda vid nMDK utan 

kompletterande utredning måste ske, exempelvis radiologiska utredningar.  

 

Ledtider från kvalitetsregistret finns redovisade i kvalitetsrapporten, bilaga 5, sid 

42-44. 

  

f2. Ledtid nMDK till operation hos patienter opererade i Örebro: 

 

Nedanstående data är extraherade ur det egna journalsystemet mars 2019 och 

avser patienter som opererats i Örebro oavsett om det är en ny tumör eller 

recidiv. Patienter som av medicinsk orsak (exempelvis neoadjuvant kemoterapi) 

eller egen önskan framskjutit operationen har exkluderats. 
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f2. Ledtid SVF: Välgrundad (VG) misstanke till operation (op) för patienter 

opererade i Örebro: 

 

 
 

Ovanstående ledtider (nMDK till op respektive VG till op) fördelat på remitterande 

sjukvårdsregion/län redovisas i bilaga 9 (enligt instruktion i mall, bilaga 1). 

 

I bilaga 9 har ledtiden välgrundad misstanke till operation därtill delats upp i: 

 

 a. från välgrundad misstanke till övertag i Örebro. 

 b. från övertag i Örebro till kirurgi.  

 

Syftet är att visualisera den ledtid vi explicit ”äger”. 

 

Konklusionen är att vi hittills ej förmår uppfylla SVF. Tiden från välgrundad 

misstanke till operation har dock reducerats något under 2018 jämfört med 2017. 

Subanalysen av SVF (välgrundad misstanke till kirurgi, bilaga 9) belyser att 

arbetet med att korta ledtider åligger såväl remittent som nationell enhet. Ett 

kontinuerligt arbete med effektivisering måste fortgå där frågan behöver lyftas 

ytterligare såväl lokalt som regionalt och nationellt.  

 

g. Kirurgi för peniscancer i Örebro: 

 

g1. Operationsvolym: 
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Vissa patienter opereras vid flera tillfällen (till exempel vid bristande radikalitet 

lokalt eller vid konstaterad lymfkörtelmetastasering), därav är antalet 

operationstillfällen respektive operationskoder högre än antalet patienter.  

 

 
 

En fyrdubbling av antalet opererade patienter ses efter nivåstruktureringen (2014 

jämfört med 2018). 

 

Antalet individuella ingrepp på penis har ökat efter nivåstruktureringen: 
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Även antalet lymfkörtelkirurgiska ingrepp har ökat enligt nedan: 

 

 
 

 

g2. Organbevarande kirurgi: 

 

En studie som delvis kommer från Örebro (Recurrence patterns of squamous cell 

carcinoma of the penis: recommendations for follow-up based on a two-centre 

analysis of 700 patients. Leijte JA, Kirrander P, Antonini N, Windahl T, Horenblas S. 

Eur Urol. 2008 Jul;54(1):161-8) visar att organbevarande behandling medför 
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högre risk för lokala recidiv men att dessa påverkar prognosen i begränsad 

omfattning. 

 

Enligt vårdprogrammet är målnivån för andelen patienter med PeIN, Ta och T1 

tumörer som genomgår organbevarande behandling satt till >90 %.   

 

Följande data är extraherade från INCA 19-03-04 och urvalet är patienter med 

PeIN, Ta och T1 tumörer som opererats med organbevarande kirurgi i Örebro, 

Malmö respektive i landet generellt.  

 

Baserat på kliniskt T stadium: 

 Andel ja (%)  

 Operationsår  

Opererande sjukhus 2015 2016 2017 2018  

Örebro 59 85 77 100  

Malmö 75 87 84 75  

Övriga 86 95 90 94  

Totalt 78 89 83 93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baserat på patologiskt T stadium: 

 

 Andel ja (%) 

 Operationsår 

Opererande sjukhus 2015 2016 2017 2018 

Örebro 75 93 84 100 

Malmö 92 89 79 63 

Övriga 88 97 95 96 

Totalt 88 93 87 92 

 

 

 

 Antal i urvalet (oavsett ja eller nej) 

 Operationsår 

Opererande sjukhus 2015 2016 2017 2018 

Örebro 22 40 43 16 

Malmö 16 30 25 8 

Övriga 44 37 40 31 

Totalt 82 107 108 55 
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 Antal i urvalet (oavsett ja eller nej) 

 Operationsår 

Opererande sjukhus 2015 2016 2017 2018 

Örebro 20 30 43 18 

Malmö 13 28 24 8 

Övriga 43 33 37 25 

Totalt 76 91 104 51 

 

 

Det lägre antalet patienter för 2018 beror på fördröjd inrapportering. 

 

När man jämför siffrorna ovan för de nationella enheterna med övriga sjukhus 

måste man beakta att huvudsakligen lokala excisioner och circumcisioner utförts 

vid dessa sjukhus (bilaga 8, tabell 6). 

 

g3. Andel cN0 patienter med ≥pT1G2 som genomgår lymfkörteldiagnostik: 

 

Ett stort antal studier visar att tidig diagnostik av lymfkörtelmetastaser ger bättre 

prognos. Därav rekommenderar både nationella och internationella riktlinjer 

lymfkörteldiagnostik hos män som är kliniskt lymfkörtelnegativa (cN0) med 

intermediär- eller högrisk tumör (≥pT1G2). Enligt vårdprogrammet är målnivån 

för andelen patienter med cN0 ≥pT1G2 som genomgår lymfkörteldiagnostik satt 

till >90 %.   

 

Följande data är extraherade från INCA 19-03-04 och urvalet är patienter med 

cN0 ≥pT1G2  tumörer som opererats i Örebro, Malmö respektive i landet 

generellt.  

 

 Andel ja (%) 

 Operationsår 

Opererande sjukhus 2015 2016 2017 2018 

Örebro 79 85 95 100 

Malmö 74 86 84 83 

Övriga 11 22 5 33 

Totalt 61 74 76 76 

 

 

 Antal i urvalet (oavsett ja eller nej) 

 Operationsår 

Opererande sjukhus 2015 2016 2017 2018 

Örebro 33 54 58 17 

Malmö 19 29 31 12 
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Övriga 18 18 19 12 

Totalt 70 101 108 41 

 

Det lägre antalet patienter för 2018 beror på fördröjd inrapporteringen. 

 

Ovanstående data visar att nivåstruktureringen haft stort genomslag när det 

gäller lymfkörteldiagnostik.  

 

g4. Andel N+ patienter som genomgår lymfkörtelkirurgi. 

 

Patienter med regional tumörbörda har, till skillnad från män med lokaliserad 

sjukdom, dålig prognos och behöver hanteras skyndsamt, i regel med en 

kombination av lymfkörtelkirurgi och onkologisk behandling. I vårdprogrammet är 

målnivån för andelelen N1-3 (N+) patienter som genomgår lymfkörtelkirurgi där 

behandlingen bedöms kurativ och kontraindikation ej föreligger satt till >90 %. 

 

Följande data är extraherade från INCA 19-03-04 och urvalet är patienter med 

N1-3  tumörer som opererats i Örebro, Malmö respektive i landet generellt. 

 

 Andel ja (%) 

 Operationsår 

Opererande sjukhus 2015 2016 2017 2018 

Örebro 100 100 100 100 

Malmö 82 100 88 100 

Övriga 100 100 0 50 

Totalt 91 100 84 88 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående data visar att nivåstruktureringen haft stort genomslag när det 

gäller lymfkörtelkirurgi.  

 

g5. Dagsjukvård vs inneliggande vård: 

 

 Antal i urvalet (oavsett ja eller nej) 

 Operationsår 

Opererande sjukhus 2015 2016 2017 2018 

Örebro 9 7 9 2 

Malmö 11 6 8 4 

Övriga 3 1 2 2 

Totalt 23 14 19 8 
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De flesta patientersom opereras i Örebro är långväga varför andelen som 

opereras i dagsjukvård är liten: 

 

 
 

 

 

  

h. MDK: 

 

Sedan 2017 registreras om patienten föredras vid nationell MDK. Målnivån för 

detta enligt vårdprogrammet är >90 %. Nedanstående data avser patienter som 

opererats i Örebro, Malmö och landet generell. Data är extraherade ur INCA 19-

03-04: 

 

 Andel ja (%) 

 Operationsår 

Opererande sjukhus 2017 2018 

Örebro 97 96 

Malmö 88 100 

Övriga 86 68 

Totalt 92 86 
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i. Kliniska studier: 

 

 

Under perioden 2015-18 har en gemensam studie genomfört med Malmö 

avseende hybrid-tracer vid sentinel node. Den andel patienter som hittills 

inkluderats i kliniska studier är dock generellt låg. 

 

Sedan 1 januari 2019 erbjuds samtliga patienter i Örebro som kommer på remiss 

med frågeställningen peniscancer inklusion i  en ny klinisk prospektiv studie av 

genetiska och inflammatoriska markörer (PenBuS). Avsikten är att även bjuda in 

Malmö i detta projekt för att få ett populationsbaserat material. 

 

Ytterligare kliniska studier av lymfkörtelkirurgi är planerade och etiknämndens 

godkännande har erhållits. 

 

 

  

 
 
 
 

Antal i urvalet 

 Operationsår  

Opererande sjukhus 2017 2018  

Örebro 77 26  

Malmö 49 23  

Övriga 43 34  

Totalt 169 83  
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4. Sammanfattande bedömning 

 

 Kurativt syftande kirurgi vid peniscancer har varit nivåstrukturerad till 2 enheter 

sedan 1 januari 2015. Aktuell rapport omfattar de första 4 åren av denna verksamhet 

vid urologiska kliniken Örebro.  

 

 En god analys av registerdata förutsätter komplett och fortlöpande registrering. 

Täckningsgraden är god men inrapporteringshastigheten för låg. Problemet har 

identifierats och ett inrapportörsmöte planeras. 

 

 Patientvolymen i Örebro på såväl mottagning, avdelning som operation har ökat 

markant. Verksamheten har klarat av detta väl vad gäller såväl personal, lokaler och 

utrustning.  Den växande erfarenheten återspeglar sig i en trygghet hos 

teamet/personalen och patient/anhöriga. Generellt är resultaten i genomförd PREM 

analys mycket positiva. Behovet av nationell samordning vad gäller avgifter och 

regler för patient och närstående har identifierats och framförts till SKL.  

 

 Deltagande i MDK, organbevarande kirurgi, lymfkörteldiagnostik och 

lymfkörtelkirurgi är viktiga kvalitetsindikatorer där målnivåer specificeras i 

vårdprogrammet. Bristande följsamhet till dessa har tidigare identifierats i 

kvalitetsregistret och utgjort ett argument för nivåstrukturering. Aktuell rapport visar 

att Örebro har en god följsamhet till riktlinjerna i dessa avseenden. 

  

 Recidivfrekvens lokalt, sensitivitet (andel falskt negativa) vid sentinel node diagnostik 

och prognos/överlevnad kvarstår att analysera. 

 

 SVF specificerar ledtiderna vid peniscancer. Väntetiderna i Örebro är generellt för 

långa. Ett bidragande problem är att många patienter ej är färdigutredda då de 

föredras vid MDK. Problemet har adresserats. Ansvaret för den totala ledtiden 

fördelas mellan remitterande enhet och nationell enhet. Ett fortlöpande arbete och 

dialog kring detta förs. Patienterna kan erbjudas omdirigering vid nMDK efter vilken 

nationell enhet som för tillfället har kortast väntetider. 

 

 Som nationell enhet uppfyller Örebro sitt ansvar för utbildning, vårdprogramsarbete 

och kvalitetsregister.  

 

 Forskning och utvecklingsarbete är en förutsättning för en god cancervård. Örebro 

bedriver aktivt multidisciplinär och multiprofessionell forskning där samtliga patienter 

sedan 1 januari 2019 erbjuds inklusion i klinisk studie. 
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