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Remiss avseende nationell nivåstrukturering av
kurativt syftande kirurgi vid peniscancer
Regionala cancercentrum i samverkan beslöt våren 2012 att initiera en utredning
avseende koncentration av kurativt syftande kirurgi vid peniscancer. Ett beslutsförslag
har tagits fram av den nationella arbetsgruppen för vårdprogram peniscancer, under
ledning av ordförande Peter Kirrander och projektledaren Anders Thulin. Förutom
nationella vårdprogrammet för peniscancer samt nationella kvalitetsregisterrapporten
2009-2012 har även ett faktaunderlag av Peter Kirrander utgjort underlag.
Regionala cancercentrum i samverkan beslöt vid sitt sammanträde 2013-12-17 att avge
följande remiss.
Remissen har utformats med avsikt att ge landsting/regioner utrymme att avge ett
resonerande svar, som speglar förutsättningarna i respektive sjukvårdsregion och inte
enbart innehåller acceptans/avslag på remissens förslag.

Del 1 – Remissförslag
Peniscancer är en av urologins ovanligaste tumörsjukdomar. Detta medför att den
enskilde läkaren och kliniken i regel har en mycket begränsad erfarenhet av diagnostik,
behandling och uppföljning av tillståndet. Sjukdomen drabbar cirka 120 män per år.
Behandling av peniscancer är i första hand kirurgisk och i varierande omfattning ges
tilläggsbehandling med strålterapi och kemoterapi. Hos de 30 procent där
tumörutbredningen är ytterst begränsad kan delhudstransplantation komma ifråga.
Problemområden vid den kirurgiska behandlingen av peniscancer är:




Andelen organbevarande ingrepp som utförs är alltför låg.
Följsamheten är för låg till European Association of Urology guidelines för
lymfkörtelkirurgi.
Under perioden 2011-2012 utfördes kirurgisk behandling av peniscancer
(laserkirurgi, partiell och total amputation) vid 24 sjukhus i landet, varav endast
två sjukhus opererade fler än 10 patienter/år. Om lokalexcision inkluderas blir
antalet opererande vårdenheter i landet 46 och antalet som utfört fler än 10
operationer per år fyra enheter.

Omfattningen av onkologisk behandling med strålterapi och kemoterapi vid peniscancer
är oklar.
Ytterligare underlag som beskriver dagsläget, motiverar nivåstrukturering samt beskriver
önskvärda förändringar finns i bilaga 1.
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Vårdprogramgruppen, som har utgjort den nationella sakkunniggruppen för bedömning
av nationell nivåstrukturering, förordar att den kirurgiska behandlingen koncentreras till
en vårdenhet per sjukvårdsregion. Ett mindre antal patienter där delhudstransplantation
kan komma ifråga föreslås handläggas vid två sjukhus i landet.
Patientorganisationerna inom cancerområdet har samfällt och tydligt markerat att
engångsåtgärder vid ovanliga diagnoser bör koncentreras till få utförare och vid sådana
åtgärder har avstånd ingen betydelse.
Regionala cancercentrum i samverkan förordar ytterligare koncentration med motivering i
bilagan under ” Varför nivåstrukturering”. Efter diskussion med nätverket för hälso- och
sjukvårdsdirektörer och med stöd av dem föreslår Regionala cancercentrum i samverkan
följande:
1. Att en nationell multidisciplinär konferens inrättas och att alla patienter diskuteras
där före kirurgisk åtgärd
2. Att kurativt syftande kirurgi vid peniscancer koncentreras till två vårdenheter i
landet.
3. Att onkologisk behandling av peniscancer genomförs inom respektive region.
4. Att patienter med peniscancer fortsatt följs upp via nationella kvalitetsregistret.
5. Att landsting/regioner beslutar om ovanstående med start senast 1 jan 2015.
Regionala cancercentrum i samverkan avser att under 2017 följa upp åren 2015 -2016
avseende följande parametrar:
1. Operationsvolym per vårdenhet.
2. Följsamhet till guidelines i form av utförda sentinel node operationer.
3. Antal patienter diskuterade i nationell multidisciplinär konferens per
region/landsting.
4. Antal fall som ordinerats onkologisk behandling vid nationell multidisciplinär
konferens.
5. Antal patienter behandlade inom ramen för kliniska studier per opererande
vårdenhet.
6. Antal publicerade och pågående vetenskapliga studier per opererande vårdenhet.

Del 2 – Utformning av remissvar
Regionala cancercentrum i samverkan önskar huvudmännens synpunkter senast 15 april
2014 på nedanstående frågor. Om möjligt är det en fördel om landsting/regioner inom en
sjukvårdsregion avger ett gemensamt svar. I annat fall emotses svar från varje
landsting/region.
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1. Stödjer ni det ovan beskrivna förslaget om koncentration av åtgärden kurativt
syftande kirurgi vid peniscancer till två vårdenheter i landet? Om inte, motivera
svaret.
2. Har någon av sjukvårdshuvudmännen i regionen intresse att åta sig ett nationellt
vårdansvar inom området? Om så är fallet, avser sjukvårdsregionens ingående
landsting att remittera patienter till aktuell vårdenhet?
3. Om ni inte avser att åta er ett nationellt vårdansvar inom er region, och har
specifika önskemål om vilka vårdgivare som bör ha ett sådant ansvar, ange dessa
och motivera svaret.
4. Om ni vill ta ett nationellt vårdansvar, besvara följande frågor:
a. Ange de medicinska resultat ni idag har för vårdinsatsen i regionen, samt
redovisa hur dessa har offentliggjorts/kommer att offentliggöras.
b. Ange nuvarande förutsättningar för att uppfylla kraven på kompetens,
vårdstruktur och utrustning.
c. Hur planerar ni för framtida kompetensförsörjning?
d. Vilken forskning bedriver ni idag inom området i regionen/landstinget?
Hur avser ni att tillse att framtida patienter kommer att ingå i
forskningsstudier?
e. Hur avser ni att säkerställa att vården av patienterna följs upp i
kvalitetsregister och att resultaten används i verksamhetsutveckling?
f. Är ni beredda att ta ansvar för nationell multidisciplinär konferens? Finns
vid er enhet utrustning för detta?
g. Hur avser ni att underlätta för närstående att närvara under patientens
vård vid er enhet?
5. Vilka konsekvenser blir det för huvudmännens vårdverksamheter i
sjukvårdsregionen om det nationella vårduppdraget läggs inom en annan
sjukvårdsregion?
6. Hur avser ni att hålla ihop patientens vårdprocess om ni har det nationella
vårdansvaret? Och hur avser ni att hålla ihop processen om ni inte har det
ansvaret i er region?
7. Vilka praktiska konsekvenser för patienter och närstående ser ni av en nationell
koncentration av den aktuella vårdinsatsen?

3

REMISS NIVÅSTRUKTURERING PENISCANCER
2013-12-17

Bilaga 1 Underlag för remiss med förslag
Varför nivåstrukturering?
För att optimera omhändertagandet och samla kunskap och erfarenhet kring denna
patientgrupp är det angeläget att behandlingen koncentreras, vilket också rekommenderas
i de aktuella europeiska riktlinjerna samt i det nyligen publicerade nationella
vårdprogrammet.
I princip all primärbehandling av peniscancer i Sverige är kirurgisk. Organbevarande
behandling har högre risk för lokala recidiv jämfört med amputation, men detta påverkar
patients prognos i enbart begränsad utsträckning, medan de positiva effekterna på
livskvalitet och sexualitet är uppenbara. Optimal behandling i det enskilda fallet är
avhängig en rad olika faktorer av vilka patientens önskemål, preoperativ sexuell funktion,
komorbiditet, tumörstadium och utbredning är några.
Andelen organbevarande ingrepp (lokal excision och laserkirurgi) i Sverige är
anmärkningsvärt låg mot bakgrund av att drygt 80 % av patienterna har tumörstadier
(pTis-2) där organbevarande behandling i hög utsträckning torde vara tekniskt möjlig.
Därtill är cirka 30 % av patienterna under 60 år vid diagnos.
Ca 30 % av patienterna har peniscancer i tidigt skede. Operation med
delhudstransplantation kan vara aktuell i dessa fall och denna behandling bör
koncentreras till få platser av skälet att behandlingen är under utveckling.
Enligt gällande europeiska riktlinjer och det i maj 2013 fastställda nationella vårdprogrammet rekommenderas lymfkörtelkirurgi/diagnostik hos patienter med tumörstadium
≥ pT1G2. Bakgrunden är att tidig diagnos och åtgärd av lymfkörtelmetastaser medför
avsevärt bättre prognos än om detta fördröjs. Under 2009-2012 utfördes lymfkörtelkirurgi på patienter med stadium ≥ pT1G2 på 12 sjukhus i landet, men patientgruppen
behandlades på ytterligare 18 enheter (se figur och tabell nedan).
Följsamheten till riktlinjerna har i Sverige varit bristfällig. Under perioden 2009 till 2012
följdes riktlinjerna i 68 % av fallen. Även om följsamheten förbättrats över tid och är
högre hos yngre patienter är den fortsatt anmärkningsvärt låg.
Sedan 2009 har orsak till utelämnad lymfkörtelkirurgi hos patienter där riktlinjerna inte
efterföljs efterfrågats vid inrapportering till kvalitetsregistret. I 37 % av fallen har
”konkomitant sjukdom” angivits, medan ”annan orsak” eller ”uppgift saknas” angivits i
resterande fall.
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Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012 Figur 6, antal fall som
lymfkörtelutrymts för T>=1/G>=2 per sjukhus och sjukvårdsregion, diagnosår 20092012. Observera att antalet fall anger totalantal för 4 år. ( Anmärkning från RCC i
samverkan: S:t Eriks sjukhus är felregistrering, skall vara Karolinska sjukhuset Huddinge )
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Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012 Tabell 30, Lymfkörtelkirurgi för
T>=1/G>=2 uppdelat på behandlande sjukhus, diagnosår 2009-2012.
Samling stärker generellt forskning, men viktigare än volym är nätverk och en miljö som
stimulerar till forskning. Den patientvolym som är stor nog för att upprätthålla god
kompetens, utvecklingsarbete och forskning är dock svår att definiera. I Storbritannien
rekommenderar NICE (National Institute for Clinical Excellence) att alla män med
peniscancer skall behandlas på centra med åtminstone 4 miljoner i befolkningsunderlag
samt 25 nya fall/år. Centraliseringen i Storbritannien har förbättrat prognosen hos
patienter med peniscancer. Översatt till svenska förhållanden skulle detta innebära 2
centra i landet.
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Onkologisk behandling, vilket huvudsakligen utgörs av adjuvant kemoterapi (vid pNstadium ≥2), är inte kartlagd i kvalitetsregistret. Det torde dock röra sig om ett mindre
antal fall per år (<10 fall/år). Ingen strukturerad centralisering av denna behandling har
funnits som förmodligen sker vid hemortens onkologiska klinik. I det nya nationella
vårdprogrammet återfinns rekommendationer kring den onkologiska behandlingen (såväl
indikationer som regimer).

Nuvarande vårdvolym
Det årliga insjuknandet i peniscancer är enligt cancerregistret 1,6 – 2,3/100 000 män. I
nationella kvalitetsregistret 2009-2012 som till skillnad från cancerregistret även
inkluderar carcinoma in situ (höggradig intraepitelial dysplasi) är motsvarande siffra 3.0
per 100 000 män.

Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012 Tabell 1, Antal fall per
sjukvårdsregion, diagnosår 2009-2012.
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Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012 Figur 1, Antal fall per anmälande
sjukhus och sjukvårdsregion, diagnosår 2009-2012.
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Närmare 85 % av samtliga patienter genomgick någon form av kirurgisk primärbehandling, där de vanligaste modaliteterna var lokal excision (35 %), partiell amputation (27 %),
laserkirurgi (14 %) och total amputation (9 %). Andelen patienter som genomgått organbevarande behandling var dock anmärkningsvärt låg, då drygt 80 % av patienterna hade
tumörstadium pTis-2 och dessutom var nästan 30 % av patienterna under 60 år vid
diagnos. Jämfört med EAU Guidelines 2010 borde en större andel patienter ha varit
aktuell för organbevarande behandling.

Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012 Tabell 16, huvudsaklig behandling
uppdelat på sjukvårdsregion, diagnosår 2009-2012.

Kirurgiskt nuläge
Ingreppen laserkirurgi, partiell och total amputation utfördes vid 24 olika sjukhus på
patienter med invasiv cancer under perioden 2011-2012, varav endast 2 sjukhus utförde
fler än 10 per år. Om cancer in situ och lokal excision inkluderas skedde kirurgiska
ingrepp på 46 vårdinrättningar.
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Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012 Figur 4, antal fall som opererats med
laserkirurgi, partiell- eller total amputation per opererande sjukhus och sjukvårdsregion,
diagnosår 2011-2012. Tis har exkluderats.
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Vårdprocessbeskrivning med patientperspektiv
Före första vårdkontakt

Målet är att allmänheten ska ha god allmän kännedom om sjukdomen samt vilka sökvägar
som finns för att få en adekvat bedömning/vård. Lättillgänglig och adekvat information
om såväl peniscancer som godartade differentialdiagnoser bör finnas på 1177 Vårdguiden. Med lättillgänglig information finns förutsättning för minskad ”patient delay”.
Första vårdkontakt (i regel primärvården)

Patient som söker för förändringar på penis bör ha hög tillgänglighet och erbjudas
kompetent bedömning, undersökning och utredning. Snabb och korrekt remittering till
nästa instans, vilket vid cancermisstanke innebär till urologisk klinik.
Specialistmottagning som ej behandlar peniscancer

Patient som remitteras för förändringar på penis bör ha hög tillgänglighet och erbjudas
kompetent bedömning, undersökning och utredning i enlighet med nationella
vårdprogrammet. Snabb anmälan till nationell multidisciplinär rond ska göras om stark
klinisk misstanke finns på peniscancer. Om diagnosen är oklar bör biopsi tas före
kontakt.
Digital fotoöverföring till behandlande enhet (från primärvård eller icke behandlande
specialistmottagning) borde i stor utsträckning kunna selektera och i viss mån vara
underlag för prioritering av de patienter som direkt bör komma till behandlande enhet.
Liknande system finns bland annat vid hudkirurgiska enheter och torde effektivisera
vårdprocessen. Att peniscancer är väldigt ovanligt kan medföra att diagnosen
missas/förbises.
Kontaktsjuksköterska ska utses. Eventuellt erbjuds kuratorskontakt.
Specialistmottagning som behandlar peniscancer

Patient som remitteras för misstänkt eller verifierad peniscancer bör ha hög tillgänglighet
och erbjudas kompetent bedömning, utredning och behandling i enlighet med nationella
vårdprogrammet och utan väntetid. Nationell vårdenhet ansvarar för att diskussion sker
på multidisciplinär rond såväl vad gäller kirurgisk åtgärd som onkologisk behandling.
Omhändertagande ska ske multidisciplinärt och multiprofessionellt (urolog, dermatolog,
kontaktsjuksköterska, kurator, sexologisk kompetens, sjukgymnast m.fl.). Det
multidisciplinära/professionella teamet ska ha god bemanning/närvaro, erfarenhet,
evidensbaserat arbetssätt och bedriva utvecklingsarbete samt forskning. God muntlig och
skriftlig information om behandlingsalternativ, prognos, biverkningar och uppföljning ska
ges till patienten. Teamet ska ha hög tillgänglighet före, under och efter behandling.
Patienten ska ha en individuell skriftlig vårdplan och kontinuerlig kontakt med sin
kontaktsjuksköterska (eller annan fast vårdkontakt) vid den behandlande enheten. Vid
återremittering ansvarar kontaktsjuksköterskan eller motsvarande kontaktperson vid
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behandlande enhet för informationsöverföring till utsedd kontaktsjuksköterska på
hemmakliniken.
Uppföljning

Uppföljningen ska vara individanpassad och följa befintliga riktlinjer i nationella
vårdprogrammet vad gäller såväl intensitet och karaktär. Exempelvis bör patienter som
behandlas organbevarande följas tätare då risken för lokala recidiv är större än vid
amputation. Behandlingsresultat ska utvärderas i kvalitetsregister där även
patientrapporterade livskvalitetsmått bör införas.
Uppföljning ska i så stor utsträckning som möjligt ske på hemorten. Vid återremittering
till hemorten, skall detta ske utan försämrad kvalitet vilket kräver god
information/kommunikation mellan olika vårdgivare och personalkategorier.
Palliativ vård

Den eventuella palliativa vården ska ske nära hemmet med gott omhändertagande, god
kontinuitet och genomgående god information till patient/närstående.

Kvalitetsmål för framtiden
I det nationella vårdprogrammet har fastslagits följande mål för uppföljning vid peniscancer:












bibehållen hög (>95%) täckningsgrad för primärregistrering i kvalitetsregistret
ledtider/väntetider
att >80% av patienterna får ett första besök på specialistmottagning inom 14
dagar från remissankomst
att>80% av patienterna med invasiv tumör påbörjar behandling inom 4 veckor
från diagnos
ökad följsamheten till riktlinjer avseende
- stadieindelning av lymfkörtlar,
- användning av sentinel node hos > 90 % av kliniskt lymfkörtelnegativa
patienter med ≥T1G2 peniscancer där kontraindikation ej föreligger,
- när det finns medicinska skäl att frångå riktlinjerna gällande stadieindelning
och lymfkörtelutrymning ska detta registreras i nationella kvalitetsregistret
ökad användning av organbevarande behandling hos yngre patienter med pTis,
pTa och pT1 tumörer.
patientrapporterade mått på livskvalitet ska införas
registrering av multidisciplinär konferens med målsättning att alla patienter skall
diskuteras på sådan konferens
registrering av tillgång till kontaktsjuksköterska
skapa skriftlig patientinformation om sjukdomen och planerade behandlingar ska
skapas
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Ledtider
En betydande ”patient delay” finns. Närmare 65 % av patienterna dröjer mer än 6
månader från symtomdebut med att söka sjukvård enligt ett svenskt material. Därtill finns
en betydlig ”doctors delay”. Generellt är väntetiderna för såväl specialistbedömning som
operation långa. Mellan 15 och 25 % av patienterna sågs direkt av en specialist 2009–
2012. För övrigt uppvisade väntetiderna mellan ankomst av remiss till första besök hos
specialist stor variation mellan regionerna. Efter 22 dagar hade 80 % av patienterna i
Södra regionen träffat en specialist, medan det tog 44 dagar innan 80 % av patienterna i
Uppsala-Örebroregionen hade fått sitt första besök. Hälften av patienterna med invasiv
tumör som åtgärdats kirurgiskt hade opererats inom 4 veckor från diagnos. Väntetidernas
korrelation med exempelvis prognos är inte studerat vid peniscancer. Rimligen torde
dock kortare väntetider vara till patientens fördel, åtminstone ur psykologisk synpunkt.

Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012 Figur 2. Kumulativ andel: Tid
mellan ankomstdatum för remiss och första besök på specialistmottagning per region i
antal dagar, diagnosår 2009-2012.
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Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012 Figur 3. Kumulativ andel: Tid
mellan diagnosdatum och kirurgi per sjukvårdsregion i antal dagar, exklusive Tis,
diagnosår 2009-2012.
Önskvärd kompetens och bemanning
Före första vårdkontakt

Information till allmänheten (exv. 1177/Vårdguiden) bör finnas och vara lättillgänglig,
korrekt samt innehålla information om var patienten kan vända sig. Sådan information
saknas för närvarande.
Första vårdkontakt

Sker i regel i primärvården. Uppdraget kräver god kunskap om sjukdomen, initial
utredning/status, samt kännedom om remissvägar. Ansvarar för att
misstänka/diagnostisera sjukdomen och remittera om tillståndet ej kan avfärdas. Allmän
kompetenförbättring är nödvändig. Samma gäller för alternativa första vårdkontakter,
exempelvis hud- och akutmottagningar.
Specialistmottagning som ej behandlar peniscancer

Ansvarar för att skyndsamt anmäla patient med strak klinisk misstanke på peniscancer till
nationell multidisciplinär rond för bedömning. Ansvarar för att biopsi tas i oklara fall.
Ansvarar för fortsatta kontakter med nationell enhet så att den eventuella ytterligare
utredning som ska göras på patientens hemmasjukhus före kirurgisk åtgärd blir utförd.
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Efter att patienten återremitterats krävs god kunskap om hur sjukdomen följs upp, vilka
undersökningar som bör genomföras, när komplikation eller recidiv skall misstänkas och
vad som då skall göras och vem som skall kontaktas. Allmän kompetensförbättring
behövs.

Nationell specialistklinik för operation

Ansvarar för att anmäld patient skyndsamt bedöms på nationell multidisciplinär
konferens. Behandlar patienter med peniscancer på ett tillgängligt, vetenskapligt och
multidisciplinärt/professionellt sätt. Ansvarar för att, när behandling och utvärdering är
färdig, återremittera patienten med fullständig information om rekommenderad
uppföljning samt vårdplan. Specialintresserade urologer, specialintresserade dermatologer,
kuratorer/sexologisk kompetens, kontaktsjuksköterskor, specialintresserade patologer
och initierad plastikkirurg bör finnas. Minimumkravet är att minst en (1) person från
vardera av ovanstående personalkategorier alltid är tillgänglig. Enheten bör ha en
väldefinierad struktur, korta vänte-, utrednings- och behandlingstider samt vara
lättillgängligt för patient, närstående och remittent. Akademisk
kompetens/organisation/verksamhet bör likaledes finnas.

Önskvärd kompetensutveckling
Nationellt centrum bör ansvara för optimering av samtliga steg i processen. Nationellt
centrum ska ha ansvaret att tillgängliggöra information om tillståndet för patienter och
närstående på exempelvis internet (information på 1177 Vårdguiden saknas för
närvarande) och att informera och utbilda vårdpersonal i vårdprocessens samtliga steg.

Önskvärda teknologier
Generellt är den nödvändiga tekniska utrustningen för diagnostiska och terapeutiska
insatser vid detta tillstånd begränsad och förmodligen tillgänglig på alla större sjukhus.
Den begränsande faktorn är snarare erfarenheten.
PET diskuteras.
Nationellt centrum bör vara utrustat med dynamisk sentinel node; nuklearmedicinsk
avdelning, gammakamera, intraoperativ gammaprobe m.fl. (motsvarande utrustning som
vid sentinel node vid bröstcancer).
Laser för lokala excisioner, helst såväl CO2 som NdYAG.
Framtida ansvar
Nationellt centrum bör stå för den initiala kontrollen/kontrollerna efter nivåstrukturerad
insats varefter patienten kan återremitteras till välinformerad remittent.
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Vid överföringen ska det klargöras hur patienten ska följas upp? Hur ofta? Vad skall
kontrolleras? Vilka undersökningar/prover skall tas? Vad skall remittenten vara observant
på? Vad bör föranleda ny biopsi/röntgen/prover? När bör ny kontakt tas? Vem skall
kontaktas? Ansvaret för informationsöverföring ligger på nationella centrum. Patienten
skall ha en individuell vårdplan där planerad uppföljning framgår.
Komplikationer bör handläggas av eller i samråd med nationellt centrum.

Nationell multidisciplinär konferens
En multidisciplinär konferens för ställningstagande till optimal individuellt anpassad
behandling bör genomföras för samtliga patienter.Vid denna bör lokalt anmälande läkare
och lokalt utsedd kontaktsjuksköterska ges möjlighet att delta, med fördel per video.
Beroende av tumörstadium och spridning varierar det vilken specialistkompetens som
behövs vid konferensen. En patolog och en urolog ska delta oavsett tumörstadium. För
patienter med in situ cancer bör därutöver en dermatolog närvara och vid lokalt
avancerad (T4) eller lymfkörtelmetastaserad sjukdom skall en onkolog närvara. Därutöver
är det bra om en radiolog och kontaktsjuksköterska deltar.

Klinisk forskning
Nationellt centrum bör uppbära huvudansvaret för kvalitetsregistret och i detta följer
även uppdraget att analysera och publicera resultat. De bör vidare även ansvara för
återkoppling från den nationella verksamheten och kvalitetsregistret till övriga kliniker.
Nationellt centrum bör bedriva translationell och mångvetenskaplig forskning samt delta i
internationella utbyten/studier. Organisationen för detta bör integreras med den
verksamhet som för övrigt behövs för uppdraget.

Konsekvensbeskrivning för vårdgivare
Enhet/er som får ta emot vårdinsatser

Uppdraget får trots allt betraktas som förhållandevis litet och bör ej påverka
verksamheten (eller övriga patientgrupper) förutsatt att enheten redan har en
välfungerande peniscancerverksamhet och god bemanning. Översyn och viss
förstärkning av bemanning och struktur behövs.
Enheter som ”blir av med” vårdinsatser

Antalet patienter och ingrepp är förhållandevis litet och idag fördelat på väldigt många
sjukhus. Förlusten för det enskilda sjukhuset torde vara litet eller obetydligt.
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Konsekvensbeskrivning för patienter

Patienter som genomgår de något större ingreppen inguinal respektive pelvin
lymfkörtelutrymning bör i regel, efter sedvanlig eftervård, enbart i undantagsfall vara i
behov av ambulans eller flygtransport.

Utvecklingstendenser
I Sverige används organbevarande behandling och lymfkörteldiagnostik i mindre
omfattning än vad som kan förväntas och är önskvärt. Vetenskapen har på senare år
bekräftat att organbevarande behandling är säker och ger god livskvalitet. Minimalinvasiv
lymfkörteldiagnostik är genomförbar med acceptabel sensitivitet och specificitet även i
Sverige. Trenden bör i Sverige de närmaste åren gå mot organbevarande behandling och
minimalinvasiv lymfkörteldiagnostik vilket kräver nivåstrukturering.
Humant papillomvirus (HPV) är en riskfaktor för peniscancer och förekommer i ett stort
svenskt material i 83 % av tumörerna. Den nyligen påbörjade HPV vaccinationen av
flickor kan dock ej antas påverka incidensen av peniscancer hos män.

17

