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118 82 Stockholm 

Bilaga 2: Ansökan från US Linköping om att bli nationell 
vårdenhet för vård av vulvacancer 

Bakgrund – RCC i samverkans instruktion om ansökningsförfarandet 
”Nationell nivåstrukturering inom cancervården innebär att åtgärder ska genomföras på färre än sex 
vårdenheter i landet. RCC i samverkan föreslår områden som kan vara aktuella för nivåstrukturering och 
remissunderlag bereds av särskilda sakkunniggrupper. I samband med remissförfarandet kan regioner 
och landsting ansöka om ett uppdrag som nationellt centrum. Denna ansökan utgör det huvudsakliga 
underlaget för bedömning av vilka vårdenheter som föreslås för nationellt uppdrag. (…) Beslut om 
nationell vårdenhet tas sedan av regioner/landsting.”  
 

Remiss avseende nationell nivåstrukturering av sju åtgärder inom cancervården, s. 22 
 
 

1. Beskrivning av verksamhet/er som ansökan omfattar  
 
Ansökan avser behandling av patienter med vulvacancer (diagnoskod C51.9) och innefattar hela 
vårdkedjan från primär utredning till avslutad primär behandling (kirurgi, extern strålbehandling, 
intracavitär- och interstitiell brachyterapi samt cytostatikabehandling) samt utredning och behandling av 
patienter med återfall eller behov av specialiserad rehabilitering.  
 
Sedan mer än ett decennium är handläggningen av sydöstra regionens vulvacancer centraliserad till 
kvinnokliniken och onkologiska kliniken vid universitetssjukhuset i Linköping. Sedan 2001 respektive 
2010 finns också samverkansavtal med Västmanlands- respektive Södermanland län rörande all 
gynekologisk cancer. Dessa avtal, som nyligen förlängts ytterligare 5 år, innebär bl.a. att alla patienter 
med vulvacancer skall remitteras till Linköping. 
 
Initial utredning och diagnostik görs på kvinnoklinik vid patientens hemortsjukhus (hemklinik) enligt 
vårdprogram och enligt överenskomen rutin. Senast efter histologiskt verifierad diagnos remitteras 
patienten till ansökande enhet. Denna enhet består av sektionen för gynekologisk tumörkirurgi vid 
kvinnokliniken och sektionen för gynekologisk onkologi vid onkologiska kliniken. Kompletterande 
utredning, operation och strålbehandling genomförs på denna enhet liksom vissa former av kemoterapi. 
Efter avslutad behandling överflyttas patienten till hemklinik eller återgår till hemmet. Uppföljning och 
vissa typer av palliativ kemoterapi görs på hemklinik i enlighet med en dokumenterad och detaljerad 
behandlingsplan utfärdad av den ansökande enheten. Fasta rutiner finns för de fortsatta kontakterna 
mellan hemklinik och ansökande enhet. 
 
Komplikationer och biverkningar behandlas vid den enhet där patienten befinner sig då dessa uppstår, 
ofta i dialog med ansökande enhet. Om hemkliniken bedömer att kapacitet för utredning/behandling 
överstiger lokala resurser återkommer patienten till ansökande enhet.  
 
En särskild öppenvårdsenhet finns vid ansökande enhet för omhändertagande av sena komplikationer 
(enheten för gynekologisk cancerrehabilitering). 
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Behandling av vulvacancer är komplex och kirurgin är endast en del av behandlingen. Detta fodrar att 
opererande och icke opererande specialister handlägger dessa patienter gemensamt.  
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2. Nuvarande vårdvolym samt planerad utökad volym  
 
I tabell 1 redovisas antal nydiagnosticerade patienter och i tabell 2 antal primära operationer avseende 
patienter i nuvarande upptagningsområde (Kalmar-, Västmanlands- och Södermanlands län samt region 
Jönköping och Östergötland). Samtliga dessa har remitterats till ansökande enhet. 
 
 
Tabell 1. Antal nydiagnosticerade fall per år 
 

År Ny diagnos 
2012 37 
2013 31 
2014 35 

 
 
Tabell 2. Typ av operation 2010-2014 

 

 

 
Operationsår 

Total 2010 2011 2012 2013 2014 

Operationstyp  Primär op 17 32 29 15 27 120 

Restaging 1 3 3 1 3 11 

Op vid progress 5 3 3 8 5 24 

Explorativ operation 0 0 1 0 0 1 

Annan tumörop 4 2 1 2 5 14 

Operation av resttumör efter 

radioterapi 
0 0 1 0 0 1 

Blank 1 1 1 0 0 3 

Total 28 41 39 26 40 174 
 
Underlaget för planerad utökad volym baseras på processbeskrivningen enligt punkt 1 och nuvarande 
volym enligt punkt 2 samt en beräknad volymökning på cirka 30-40 nya patienter per år. 
Vi bedömer att denna volymökning ligger inom ramen för vår kapacitet och detta vidimeras av vår 
huvudman. Även regionsjukvårdsledningen har tillstyrkt vår ansökan.  
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3. Nuvarande struktur samt planerade förändringar vid ett utökat uppdrag  
 
Fysiska resurser 
 

• Vårdplatser: Kvinnokliniken vid universitetssjukhuset disponerar i dagsläget 17 vårdplatser 
för gynekologisk slutenvård. Kliniken kommer 2018 att flytta in i nya lokaler med bl.a. enbart 
patientenkelrum men med oförändrat antal vårdplatser. Detta antal slutenvårdsplatser bedöms 
vara tillräckligt även med en fördubbling av antalet patienter med vulvacancer då dessa vårdas 
under kort tid på ansökande enhets kvinnoklinik och överflyttas tidigt till hemklinik. 
 
Onkologiska kliniken disponerar 20 vårdplatser (för alla typer av cancerdiagnoser). Dessa 
motsvarar för närvarande väl behovet och utgör ingen kapacitetsbegränsning. Den 
volymökning som skapandet av en nationell vårdenhet skulle innebära bedöms inte innebära ett 
ökat behov av vårdplatser. En ökning med ytterligare 4 vårdplatser är möjlig inom befintlig 
avdelning vid behov. 
 

• Operationssalar: Kvinnokliniken disponerar för närvarande totalt 5 operationssalar (heldag) 
per vecka samt ytterligare en sal 3 dagar i veckan för mindre ingrepp. Vid inrättande av en 
nationell vårdenhet kommer ett ökat operationsutrymme, vid behov att skapas. Resurser för det 
perioperativa omhändertagandet är idag tillräckliga och utgör ingen kapacitetsbegränsning.  
Mer än 80 % av patienter med vulvacancer genomgår planerad operation inom 21 
kalenderdagar efter operationsbeslut och medianantalet dagar från diagnos till primär operation 
är 55 dagar. Vid en framtida verksamhet som nationell vårdenhet bedömer vi att väntetiden 
åtminstone inte kommer att förlängas. Vid behov kommer ytterligare resurser att tillföras. 
 

• Icke kirurgisk behandling: Acceleratorer och övriga fysiska resurser för att bedriva 
avancerad modern strålbehandling inklusive intracavitär och interstitiell brachyterapi finns 
idag. Genom ett pågående förbättringsarbete har väntetiderna till start strålbehandling minskat 
och kommer när projektet fått full genomslag att ha minskat ytterligare. Vid en framtida 
verksamhet som nationell vårdenhet bedöms den ökade volymen inte orsaka längre väntetid. 
 
Kemoterapi, både samtidigt med strålbehandling och separat, ges idag som poliklinisk 
behandling och inom sluten vård. Mottagningskapacitet respektive slutenvårdsplatser är idag 
inte begränsande. Väntetiden till start av denna behandling ligger idag inom 14 dagar från 
beslut för 80 % av patienterna 

 
• Bild och funktionsmedicin samt patologi: Resurserna är idag tillräckliga.  En eventuell 

volymökning enligt ovan bedöms inte medföra längre väntetider. 
 

• Patienthotell: Platser på patienthotellet regleras genom lokalt avtal och kan vid behov utökas. 
 

• Multidisciplinär konferens (MDK): I dagsläget genomförs MDK en gång per vecka med 
fullgod teknisk utrustning. Några kapacitetshinder vid eventuellt utökade volymer enligt ovan 
förutses inte. 
 

Resurserna enligt ovan uppfyller de krav för vård på universitetssjukhus som beskrivs i sakkunnigutlåtandet. 
Dessa bedöms också tillräckliga för en volymökning enligt ovan.  
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Personalresurser 
 

• Gynekologiska tumörkirurger: I dagsläget arbetar 3 subspecialiserade gynekologiska 
tumörkirurger vid kvinnokliniken. Ytterligare 2 specialister inom gynekologi/obstetrik 
genomgår för närvarande SFOG:s utbildningsprogram för att erhålla ackreditering. 
 

• Gynekologisk onkologi: Sammanlagt 7 specialister i gynekologisk onkologi och 3 ST-läkare 
(gynekologisk onkologi) är idag anställda på onkologiska kliniken. 
  

• Kompetens: Inom såväl kvinnokliniken som onkologiska kliniken finns professorstjänster 
tillsatta med inriktning på gynekologisk tumörkirurgi respektive gynekologisk onkologi. 
Utöver dessa är en gynonkolog disputerad och totalt fyra läkare på enheten är doktorander. 
Två referenspatologer (gynekologsik cancer) /cytologer finns liksom gyncancer inriktade bild 
och funktionsmedicinare. Vid den ansökande enheten finns även specialiserade sjukgymnaster, 
kuratorer, psykolog och dietister. 
   

• Tillgänglighet/bemanning: Minst en subspecialiserad gynekologisk tumörkirurg är tillgänglig 
dygnet runt hela året (Figur 1 och 2).  
 
Dagtid, vardagar, är alltid minst två specialister i gynekologisk onkologi i tjänst. Helger är gyn 
onkolog alltid tillgänglig per telefon dagtid året runt. 
 
Sjuksköterskebemanningen på kvinno- respektive onkologiska kliniken är god. Inga vakanta 
tjänster finns. Rekrytering av nya sjuksköterskor innebär för närvarande inga problem. Det 
föreligger idag dock en viss brist på specialistsjuksköterskor på bägge enheterna. 
Utbildning/undervisning pågår. Onkologiska kliniken har ett utbildningsprogram som ger två 
sjuksköterskor per år möjlighet till specialistsjuksköterskeutbildning. 
 

• Gynekologisk cancerrehabilitering: En särskild enhet för utredning, behandling och 
rehabilitering av senkomplikationer av gynekologisk cancerbehandling finns på onkologiska 
kliniken sedan 3 år tillbaka. Denna enhet har successivt byggt upp ett väl fungerande nätverk 
med övriga lokala samarbetspartners, exempelvis dietist, psykolog, forum pelvicum (med 
urogynekolog, colorektalkirurg, medicinsk gastroenterolog, neurofysiolog och plastikkirurg), 
bild och funktionsmedicin, smärtgrupp, etc.)  
 

• Forskning: Vulvacancer är en relativt ovanlig tumörsjukdom vilket försvårar utförandet av 
randomiserade studier. Universitetssjukhuset i Linköping deltar emellertid i den internationella 
observationsstudien GROINSS-V-II vars syfte är att utvärdera så kallad sentinel node teknik 
vid tidig vulvacancer. Därutöver pågår studier avseende lymfödemutveckling efter 
lymfkörtelutrymning och studier som syftar till att förbättra smärtlindring. Ett viktigt skäl till 
nationell koncentration av vulvacancer är forskning, och förutsättningen för detta är 
synnerligen god i Linköping. 
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Figur 1. Antal tumörkirurger (subspecialiserad och under utbildning) i tjänst per 
vecka år 2014-15* 
 

 

 

* Fr.o.m. vecka 40 endast planerad tjänstgöring enligt klinikens tjänstgöringsschema 
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Figur 2. Antal subspecialiserade gynekologiska tumörkirurger i tjänst per vecka 
år 2014-15* 
 

 

 

* Fr.o.m. vecka 40 endast planerad tjänstgöring klinikens tjänstgöringsschema 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

År 2014. Vecka 

Antal 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

Antal 

År 2015. Vecka 



 
 
 

 

 
 

 

2015-10-30 8/36 

Centrum för kirurgi, ortopedi och cancersjukvård 
Barn- och Kvinnocentrum 
US Linköping 
 

RS 2015-769  
 
 

4. Nuvarande process samt planerade förändringar vid ett utökat uppdrag  
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Kommentarer avseende figur 1 (Nuvarande process) 
 

1. Första besök vårdcentral. Cirka 90 % av patienterna söker direkt till kvinnoklinik vid 
hemortssjukhus 

2. Remiss till US. Regional mall för hur remiss skall utformas finns. Vid kliniskt uppenbar 
malignitet kan remiss skickas utan att svar på vävnadsprovtagning (PAD) föreligger. 

Primär bilddiagnostisk utredning ordnas av remittent. 
 

3. Remissbedömning: I mer än 65 % av fallen tas direkt telefonkontakt med patienten före 
skriftlig kallelse (kontaktsjuksköterska eller läkare). Denna personliga kontakt, har vid 
utvärdering visat sig vara mycket värdefull för patienterna och vården. 

Mediantid för remissbedömning = 2 kalenderdagar. 
  

4. Undersökning i narkos +/- annan utredning: Då vulvacancer medför smärta och ömhet 
genomgår, i princip alla patienter den gynekologiska undersökningen i narkos. Undersökningen 
görs tillsammans av gynekologisk tumörkirurg och gynonkolog. Möjlighet för kirurgi eller 
annan behandling värderas, kompletterande vävnadsprover tas. Eventuella kompletterande 
ytterligare utredningar (PET/CT, MR, PAD-eftergranskning etc.) ordnas. 

5. MDK: 71 % av patienterna har stadium I-II sjukdom. Majoriteten av dessa genomgår en 
operation som första led i behandlingen. 

6. Pat info/beh plan: Samtliga patienter meddelas individuell vårdplan. Skriftlig sådan är ännu 
inte rutin. Arbete med att ta fram en regional sådan pågår. Oftast sker samtalet samma dag som 
ovanstående undersökning i narkos. 

En detaljerad behandlingsplan (riktad till professionen) dokumenteras i journal. Kopia går till 
remittent. 
 

7. Primär op: Genomförs med SFOG-ackrediterad gynekologisk tumörkirurg som huvudoperatör 

Medianväntetiden från diagnos till operation är idag 53,5 dagar. 
Andelen patienter vars tumör avlägsnas med tillräcklig fri marginal är idag ca 44 % vilket inte 
avviker signifikant från övriga regioner. Arbete för att höja denna andel pågår.  
 

8. Annan behandling: Viss typ av palliativ kemoterapi ges via hemklinik. Den skriftliga 
behandlingsplanen utformas av gynonkolog och innefattar bl.a. typ av 
cytostatika/cytostatikakombination, doser, cykelintervall, antal behandlingar innan evaluering, 
när, var och på vilket sätt som evalueringen skall göras anges samt hur denna skall 
kommuniceras med US. Ny behandlingsplan upprättas efter evalueringen på samma sätt. 
Aktuella cytostatikaregimer är tillgängliga för hemklinikerna via onkologiska klinikens hemsida. 

9. Uppföljning/kontroll: Oftast på hemklinik, ibland på US. Avisering till US efter varje besök på 
hemklinik. Detta bl.a. för registrering i kvalitetsregister. 

10. Enheten för cancerrehabilitering: Multidisciplinär öppenvårdsverksamhet på onkologiska 
kliniken US. 

11. Registerrapportering: Onkologiska kliniken US sköter all inrapportering till det Svenska 
kvalitetsregistret för gynekologisk cancer. Kvinnokliniken inrapporterar all gynekologisk 
tumörkirurgi till GynOp registret. 
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Kommentarer figur 2 (Planerad process) 
 

1. Remissbedömning: Arbete pågår att öka andelen patienter som kontaktas per telefon  

Tiden för remissbedömning bedöms inte öka efter utökat uppdrag. 
 

2. MDK: Nationell MDK skall skapas. Erfarenhet av videobaserade MDK med hemkliniker i 
regionen finns.  

3. Pat info/behandlingsplan: Arbete för att ta fram en individuell skriftlig vårdplan pågår. Se 
även stycket Individuell vårdplan/ Min vårdplan nedan. 

4. Primär op: Arbete pågår för att förkorta medianväntetiden från diagnos till operation från 53,5 
dagar till målvärde 45 dagar - även vid ökad patientvolym. 

Andelen patienter vars tumör avlägsnas med tillräcklig fri marginal är idag ca 46 % vilket inte 
avviker signifikant från övriga regioner. Arbete pågår för att öka denna andel. Målvärde >50%. 
Ökad volym bedöms inte försvåra att detta uppnås. 
 

5. Prim kurativ strålbehandling + annan behandling: Planering pågår för att förkorta väntetiden 
mellan diagnos och start strålbehandling i enlighet med framgångsrikt arbete avseende 
motsvarande väntetid vid cervixcancer. Ökade patientvolymer bedöms inte förlänga väntetiden. 

6. Registerrapportering: Rutiner för fortsatt kvalitetsregisterrapportering måste ses över vid 
utökat uppdrag. 

 
Remitteringsrutiner:  
Samtliga patienter med histologiskt verifierad malignitet remitteras till onkologiska kliniken vid US 
enligt särskild regional remissmall. Detta är en tydlig och enhetlig remissväg som bör behållas. 
Medianledtiden mellan remissankomst och remiss bedömd är idag 2 dagar. En utökad volym av patienter 
utanför tidigare geografiskt område innebär risk för en ökning (lägre andel där e-remiss kan användas, 
”inkörningssvårigheter”, etc.). Detta bedöms kunna mötas med utbildning och vid behov reviderad 
remissmall och andra åtgärder.  
 
Samverkan med remitterande enheter:  
I dag sker täta telefonkontakter mellan enheterna i Linköping och remitterande enheter. Kontakterna sker 
både mellan läkare och mellan sjuksköterskor.  Då behandling ges på hemklinik skall denna baseras på 
en utförlig och detaljerad behandlingsplan enligt ovan. 
 
Regionen, inklusive Västmanlands- och Södermanlands län, har en särskild arbetsgrupp för 
gynekologisk cancer inom ramen för den regionala medicinska programgruppen. Denna grupp träffas 
minst två gånger per år och därutöver via videokonferenser minst två gånger per år. Vid dessa möten 
diskuteras bl. a. samarbete, kvalitet och gemensamma förbättringsprojekt samt forskning. Skriftlig 
årsrapport författas. Företrädare för patienterna saknas för närvarande.  
 
Vid ett utökat uppdrag måste liknande samarbetsformer utvecklas för nytillkomna remitterande enheter. 
Patientföreträdares deltagande är viktigt. Ett utbildningsprogram med återkommande kurser inom vård- 
och behandlingsmetoder vid vulvacancerbehandling och rehabilitering måste etableras för alla 
remitterande enheter. Gemensamma videomöten bör kunna ersätta fysiska möten till stor del. 
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Representanter för tumörkirurgi och gynekologisk onkologi besöker idag, tillsammans med 
kontaktsjuksköterska och en särskild regional samordningssjuksköterska, samtliga kliniker en gång 
vartannat år. Denna rutin skall inkludera nytillkomna remitterande enheter vid status som nationellt 
centrum. Sannolikt kan schemalagda särskilda videomöten mellan det nationella centrumet och 
respektive enskild klinik ersätta sådana fysiska möten till stor del. Dock är det värdefullt att företrädare 
för det nationella centrumet besöker respektive ny remitterande klinik initialt varför detta planeras.  
 
En gång per år avhålls idag ett heldags regionmöte med deltagande av samtliga personalkategorier som 
är engagerade i gynekologisk cancerbehandling. Dessa möten brukar samla cirka 80-90 deltagare. Vid ett 
utökat uppdrag skall naturligtvis alla nya remitterande enheter också inbjudas. 
 
Representanter från den ansökande enheten bör också delta i regionala möten med patientföreningar efter 
ett utökat uppdrag. 
 
För närvarande sker inrapportering till det nationella kvalitetsregistret via särskild personal på 
onkologiska kliniken i Linköping för hela regionen. Rutiner för inrapportering av data från nytillkomna 
patienter utanför tidigare region skall utvecklas. Förslagsvis rapporterar det nationella centrumet in data 
från behandlingar som givits vid denna enhet. 
  
Samverkan med övriga nationella centra:  
Framtagning av ett nationellt vårdprogram för vulvacancer skall prioriteras. En bra grund finns dock i 
olika regionala vårdprogram.  
 
Vid ett utökat uppdrag kommer vi att utveckla en nationell videokonferensverksamhet för de mest 
komplicerade fallen. Definition av vilka patienter som skall anmälas skall utformas. Praktisk samverkan 
bör utökas vid sällsyntare terapeutiska åtgärder (exempelvis bäckenexenteration och interstitiell 
brachyterapi). 
 
Enhetlig kvalitetsregistrering via nationellt register finns vilket underlättar kvalitetsuppföljning.  
 
Kontaktsjuksköterskans roll:  
Kontaktsjuksköterskan vid sektionen för gynekologisk onkologi har enligt den skriftliga 
befattningsbeskrivningen alla de uppgifter som anges enligt RCC:s hemsida. Hon har också den 
kompetens som krävs. Ett utvecklat nätverk och en bra fungerande kontakt mellan 
kontaktsjuksköterskorna och koordinatorer US och hemklinikerna finns. Utöver ovanstående uppgifter 
har denne även ett uppdrag som regional samordningssjuksköterska vilket bl.a. innebär ett ansvar för att 
förmedla information om rutiner till sina kollegor och övrig berörd personal vid regionens 
kvinnokliniker, besvara frågor, kartlägga utbildningsbehov, fånga upp och vidareförmedla behov av 
procesförbättringar etc. i samarbete med den regionala processledaren. Detta sker bl. a. genom en 
särskild ”sjuksköterske-session” vid ovanstående regionmöte, vid klinikbesök, genom dagliga 
telefonkontakter, skriftlig information samt genom att ordna auskultationstillfällen för personal från 
kvinnoklinikerna vid gyn cancersektionen. Detta arbetssätt skall vid status som nationellt centrum även 
innefatta nytillkomna enheter. 
 
Koordinatorns roll vid standardiserade vårdförlopp:  
För närvarande är detta inte formellt aktuellt. Dock är denna funktion central då behandlingen ofta är 
multimodal och sker på flera kliniker. Det finns idag fyra koordinatorer på onkologiska kliniken och två 
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på sektionen för tumörkirurgi. Två nya heltidstjänster som vårdkoordinator är beviljade på onkologiska 
kliniken varav en skall koordinera strålbehandling generellt (tillsätts år 2016 respektive 2017). 
Koordinatorfunktionen bedöms därför som tillräcklig även vid ett utökat uppdrag.   
 
Aktiva överlämningar:  
Då en patient överförs till hemklinik för fortsatt vård sker detta efter telefonkontakt mellan sjuksköterska 
från de aktuella enheterna (vid behov även mellan respektive läkare) följt av journalkopior inkluderande 
uppgifter om fortsatt planering. Enligt vår egen bedömning och vid kommunikation med remitterande 
enheter (stående punkt på agendan vid möten i ovanstående regionala medicinska arbetsgrupp, 
klinikbesök, telefonkontakter samt särskild programpunkt avseende detta vid ovanstående regionmöten) 
fungerar överlämningarna bra. Detta stöds av analys av avvikelserapporter.  
Vid status som nationellt centrum kommer denna rutin att bibehållas.  
 
Arbetsfördelning mellan remitterande verksamheter och nationellt centrum:  
Initial diagnostik görs enligt ovan av remitterande enheter i enlighet med regionalt vårdprogram och PM. 
Eventuell kompletterande utredning görs via ansökande enhet. All terapeutisk kirurgi utförs på 
kvinnokliniken US och all strålbehandling inkluderande intracavitär och interstitiell brachyterapi ges på 
onkologiska kliniken US förutom enstaka fall av enklare palliativa externa strålbehandlingar.  
Viss palliativ kemoterapi bör även fortsättningsvis kunna ges på hemklinik om sådan rutin redan finns 
vid nytillkomna enheter. I så fall i enlighet med detaljerad behandlingsplan enligt ovan utfärdad av 
läkare på den nationella enheten och med definierad återrapportering. 
 
Uppföljning/kontroll efter avslutad behandling skall i princip ske via hemklinik. Undantaget patienter 
med särskilda behov/komplikationer etc. 
 
Vid komplikationer och allvarliga biverkningar skall kontakt tas med det nationella centrumet muntligen 
och skriftligen. 
 
Patienter med behandlingskrävande senkomplikationer bör remitteras till enheten för gynekologisk 
cancerrehabilitering.  
 
Multidisciplinär konferensverksamhet inkl. anmälningsrutiner till MDK:  
Anmälan till MDK skall göras senast två dagar före konferensen. Anmälan innefattar frågeställning och 
sammanfattande journalanteckning samt uppgifter om vilken bilddiagnostik och vilka 
cytologiska/histologiska preparat som önskas demonstrerade. MDK genomförs för närvarande en gång 
per vecka i Linköping med deltagande av bild- och funktionsmedicinare, patolog, gynonkolog och 
gynekologisk tumörkirurg samt koordinator. Kontaktsjuksköterska har dock hittills inte deltagit 
regelbundet. Undantagsvis deltar också personal från remitterande enheter via videolänk. Vid ett utökat 
uppdrag bör videodeltagandet ökas och utvecklas. Kontaktsjuksköterskornas deltagande bör också ökas. 
 
Kommunikation med remittenter:  
Se rubrikerna ”Samverkan med remittenter” och ”Kontaktsjuksköterskans roll”.  
 
Patient/närståendeinformation inkl. webbaserad information: 
Samtliga patienter får skriftlig kallelse inför besöket vid ansökande enhet. Denna innehåller uppgifter om 
kontaktvägar till enheten inklusive telefonnummer till kontaktsjuksköterska. Ofta sker, som tidigare 
nämnts, även en direkt telefonkontakt med patienten i samband med att skriftlig kallelse skickas. 
Möjligheten till återkommande kontakt med kontaktsjuksköterskan utnyttjas flitigt av patienter och 
anhöriga. 
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Information om den ansökande enheten riktad till patienter och anhöriga finns på respektive kliniks 
hemsidor och på www.1177.se. 
 
Den ansökande enheten har ett bra samarbete med regionala och nationella patientföreningar. 
 
Individuell vårdplan/ Min vårdplan:  
Som tidigare nämnts får samtliga patienter muntlig information om omedelbar vårdplanering och fortsatt 
planering. Någon skriftlig individuell vårdplan ges dock för närvarande inte. Arbete för att ta fram ett 
fungerande system för detta pågår dock. Målet är att i så hög utsträckning som möjligt använda 
standardiserade uppgifter med kontaktuppgifter, tider etc. samt standardiserade texter rörande respektive 
behandling, följdverkningar etc. Dessa bakomliggande standardtexter skall sedan elektroniskt 
kombineras till en täckande skriftlig vårdplan för varje patient med möjlighet att manuellt lägga in 
särskild information vid behov. Detta för att minska arbetsinsats och öka ”personal-compliance”. 
  
Rutiner för handläggning av komplikationer, såväl tidiga (under vårdtiden) som sena (efter 
avslutad vårdepisod):  
Komplikationer som inträffar under vårdtiden vid den ansökande enheten handläggs primärt på aktuell 
klinik vid den ansökande enheten. Primär- och bakjour finns dygnet runt vid bägge enheterna. Möjlighet 
att kontakta gynekologisk tumörkirurg finns 24 timmar om dygnet.   
 
Vid utökat uppdrag bör en beredskapslinje att etableras för kontakt med gynonkolog 24h/dygn.  
 
Allvarligare komplikationer analyseras och diskuteras vid interna möten vid ansökande enhet i efterhand 
som led i kvalitetsarbetet. Komplikationer som inträffar under vårdtid på hemklinik eller då patienten är 
utskriven handläggs vid hemklinik, eventuellt efter kontakt med tumörkirurg eller gynonkolog (bakjour 
onkologiska kliniken nätter och helger för närvarande) för råd om handläggning och ev. överflyttning till 
det nationella centrat för behandling. Hemkliniken rapporterar i samtliga fall behandlingsrelaterade 
komplikationer till det nationella centret. Vid sena komplikationer skall kontakt tas från hemklinik (eller 
direkt av patienten) med den ansökande enheten för diskussion angående handläggning. Enheten för 
cancerrehabilitering är i dessa situationer en värdefull resurs. Se även stycket ”Ansvar och rutiner för 
komplikationer” under fråga 7, s. 35 nedan. 
    
Rutiner för arbete med patientsäkerhet:  
Den ansökande enhetens båda kliniker har ett utvecklat system för avvikelserapportering och hantering. 
Förebyggande patientsäkerhetsarbete bedrivs systematiskt med utsedda ansvariga för olika delområden. 
Den regionala samordningssjuksköterskan har, som tidigare nämnts ansvar för att förmedla information 
om rutiner till sina kollegor och övrig berörd personal vid regionens kvinnokliniker, besvara frågor, 
kartlägga utbildningsbehov, fånga upp och vidareförmedla behov av procesförbättringar. Den regionala 
processledaren har också en viktig roll i patientsäkerhetsarbetet bl. a. avseende vänte-/ledtider och 
medicinsk kvalitet.  
 
Rutiner vid återfall:  
Recidiv handläggs enligt samma principer som vid ny diagnos. 
 
Registrering i kvalitetsregister omfattande rutiner och ansvar för registrering under hela 
processen: 
Sektionen för gynekologisk onkologi har sedan början av 80-talet registrerat patienterna i ett regionalt 
register. Denna registrering byggde på att berörda kvinnokliniker fortlöpande rapporterade in diagnos, 
behandling och uppföljningsdata till enheten. Detta register har legat till grund för utvecklingen av det 
numera INCA-baserade Nationella kvalitetsregistret för gynekologisk cancer. Rutinen med 
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inrapportering till gyncancersektionen har behållits. Det vill säga det är specialisläkare på 
gyncancersektionen som ansvarar för inrapportering i det nuvarande kvalitetsregistret av samtliga 
blanketter utom blankett 2 (kirurgisk behandling). Den praktiska inrapporteringen görs av dessa samt av 
annan särskilt utsedd personal. Uppgifter om kirurgisk behandling registreras i det nationella GynOP 
registret och överförs därefter till kvalitetsregistret elektroniskt.  
 
Denna centrala inrapporteringsrutin avviker från rutinen i det övriga landet. Vid flera tillfällen har samtal 
förts om att ändra denna men beslutet har hela tiden blivit att behålla nuvarande inrapporteringssystem. 
Detta då hela regionen ser fördelar med detta arbetssätt i termer av validitet, kvalitet, täckningsgrad och 
den totala arbetsinsatsen (även om gynonksektionen belastas i detta avseende). Nyligen har onkologiska 
kliniken tillsatt en heltidstjänst (sjuksköterska) för hjälp med inrapportering. Rapportering av patienter 
från Västmanland och Södermanland registreras dock via rapportering från aktuell kvinnoklinik i dessa 
län förutom den del av behandlingen som utförs av den ansökande enheten. 
  
Externt riktad utbildningsaktivitet, t.ex. till remittenter, patientorganisationer m.m:  
Under de senaste 5 åren har den ansökande enheten har varit arrangör för flera SK-kurser, senast år 
2013, och avser att i samarbete med svensk onkologisk förening arrangera ytterligare en kurs för ST-
läkare hösten 2016. Flera muntliga presentationer har hållits bl.a. på Svensk Förenings för Obstetrik och 
Gynekologi årsmöte i år, vid ett flertal möten med patientföreningar, på American Society of Clinical 
Oncology (2012, 2013 och 2015), Nordic Society of Gyneocologic Oncology, Läkarsällskapets 
riksstämma m.m., liksom flera posterpresentationer vid olika nationella och internationella möten. 
Förutom återkommande studentföreläsningar har också olika regionala utbildningstillfällen arangerats.  
 
Den ansökande enheten har också återkommande tillfällen då olika personalkategorier inklusive läkare 
auskulterar vid enheten. På senare år har flera ST-läkare från andra regioner valt att tjänstgöra en tid vid 
enheten inom ramen för sin utbildning. 
 
Ordförande för vårdprogramgruppen för endometriecancer, samt det nationella kvalitetsregistret, innehas 
av läkare från den ansökande enheten. Delregisteransvariga för vulvacancerregistret och 
endometriecancerregistret innehas av läkare från enheten. Detta innebär också ett ansvar för aktiv 
utbildning. 
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5. Nuvarande resultat samt planerade förändringar vid ett utökat uppdrag  
 
Rutiner för resultatredovisning, källor:  
Resultat analyseras fortlöpande av den regionala processledaren, av ansvariga läkare och övrig behörig 
personal samt analyseras vid möten med ovanstående regionala medicinska arbetsgrupp. Data redovisas 
och diskuteras också i ytterligare fora. Exempelvis vid interna träffar på den ansökande enheten och vid 
det årligen förekommande regionmötet. Utvalda data presenteras också i registrens årsrapporter. 
 
Resultaten hämtas till stor del från det nationella kvalitetsregistret. Andra källor är det nationella GynOp 
registret (vilket innehåller data från fler variabler än vad som överförs till det nationella kvalitetsregistret 
för gynekologisk cancer), ekonomisystem och data från olika förbättringsprojekt via särskild 
registrering. 
 
Täckningsgrad i kvalitetsregister:  
Täckningsgraden är 99 % för sydöstra regionen, inklusive Västmanlands- och Södermanlands län, från 
det att registrering i vulvaregistret påbörjades (Figur 5).  
 
Den interna täckningsgraden för övriga blanketter ligger på en god nationell nivå (Figur 6-8). 
Täckningsgraden i GynOP registret är 100 % avseende tumörkirurgi. 
  
Utveckling av tillgänglighet och ledtider:  
Antalet registrerade patienter är, till följd av sjukdomens relativa sällsynthet litet varför data måste 
betraktas mycket kritiskt. Var god f.ö. se nedanstående stycke. 
  
Medicinska kvalitetsmått med relevans för aktuell verksamhet: 
Följande kvalitetsvariabler registreras i register: Olika vänte-/ledtider, andel opererade/stadium, uppnådd 
kirurgisk radikalitet, andel PAD bedömda av referenspatolog, postoperativa komplikationer inom 30 
dagar, planerad strålbehandling genomförd, planerad kemoterapi genomförd, orsak till att planerad 
behandling ev. ej genomförts, överlevnad och relativ överlevnad m.m.  
 
Uppnått behandlingsresultat. Radikalitet, sjukdomsfri överlevnad, överlevnad:  
Den relativa överlevnaden för patienter med vulvacancer från sydöstra regionen redovisas i figur 9-12.  
Den uppnådda radikaliteten, dvs. > 8 mm fri resektionsmarginal presenteras i figur 13.  
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Figur 5. Täckningsgrader i det nationella kvalitetsregistret för gynekologisk 
onkologi 
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Figur 6. Intern täckningsgrad Blankett 3 (Primär behandling avslutad).  
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Figur 7. Intern täckningsgrad blankett 2 (kirurgi) 
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Figur 8. Intern täckningsgrad blankett 5 (Uppföljning) 
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Figur 9. Relativ överlevnad vulvacancer stadium I. (Sydöstra regionen) 
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Figur 10. Relativ överlevnad vulvacancer stadium II. (Sydöstra regionen) 
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Figur 11. Relativ överlevnad vulvacancer stadium III. (Sydöstra regionen) 

 

  



 
 
 

 

 
 

 

2015-10-30 24/36 

Centrum för kirurgi, ortopedi och cancersjukvård 
Barn- och Kvinnocentrum 
US Linköping 
 

RS 2015-769 

Figur 12. Relativ överlevnad per region (Västmanland och Södermanlands län 
ingår i sydöstra regionen) 
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Figur 13 (Kirurgisk marginal) 
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Figur 14. Medelvårdtid efter vulvacancerkirurgi vid KK, US Linköping 2012-2015 
jämfört med Riket (data från GynOpReg) 

 

Behandlingskomplikationer efter kirurgi enligt Clavien-Dindos gradering (1-5), oplanerad IVA-
vård, oplanerad återinläggning, vårdtider:  
Behandlingskomplikationer efter kirurgi och oplanerad återinläggning registreras i det nationella GynOp 
registret. Data är dock kraftigt underrapporterade i samtliga regioner och medger inga valida slutsatser.  

Under de senaste fem åren har en patient genomgått oplanerad IVA-vård (allvarlig sårinfektion). Den 
postoperativa medianvårdtiden på KK US är 3 dygn (Figur 14).  
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Utveckling av patientrapporterade mått, PROM och PREM:  
Inom ramen för det nationella kvalitetsregistret för gynekologisk cancer har ett pilotprojekt avseende 
PREM nyligen avslutats i västra och sydöstra regionen. Skarpt införande planeras till nästa år. 

Följsamhet till vårdprogram och guidelines:  
Inget nationellt vårdprogram finns. Följsamhet till regionalt vårdprogram är god enligt diskussion i 
regionala medicinska programgruppen men ingen kontinuerlig mätning görs för närvarande. 

Andel patienter diskuterade i multidisciplinär konferens per region/landsting av inrapporterade i 
kvalitetsregistret:  
Ingen kontinuerlig registrering görs explicit för denna sjukdomsgrupp. Data saknas. 

Deltagande i nationella och internationella vetenskapliga studier:  
I dagsläget pågår inga nationella kliniska studier i Sverige inom vulvacancer. Enheten deltar i den 
internationella studien om sentinel node vid vulvacancer (GROINSS-V-II-studien). 

Om enheten får uppdraget som nationell enhet kommer det akademiska arbetet prioriteras avseende 
utveckling av forskning inom vulvacancer inom såväl vård- som medicinsk- och translationell forskning 
i samarbete med de övriga nationelle enheterna. En målsättning är då också att delta i väldesignade 
internationella studier och skapa nätverk för samarbete. 

Antal patienter behandlade inom ramen för kliniska studier:  
I dagsläget pågår inga nationella kliniska studier i Sverige inom vulvacancerområdet. En till fem 
patienter rekryteras årligen till GROINSS-V-II studien. 

 

Publicerade vetenskapliga arbeten under de senaste fem åren: 

1. Stinesen Kollberg K, Waldenström A-C, Bergmark K, Dunberger G, Rossander A, Wilderäng U, Åvall-
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dyspareunia in irradiated gynecological cancer survivors. Acta Oncologica 2015 May 11;54 (5):772-9. PMID: 
25761090. 
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Epub ahead of print. PMID 26175310. 
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6. Genomförd riskanalys  
 
Vid ett nationellt uppdrag:  
Enheten har sedan decennier ett väl etablerat och välfungerande samarbete med remittenter i sydöstra 
regionen med tydliga remissvägar, ansvarsfördelning och återkoppling. Ett uttryck för detta är att, som 
ovan nämnts, Västmanlands- och Södermanlands landsting valt att skriva vårdavtal med den ansökande 
enheten avseende vård av all gynekologisk cancer. Ett avtal som 2015 förlängts t.o.m. år 2020. 
Vulvacancer är en relativt sällsynt sjukdom och den volymökning som ett nationellt ansvar skulle 
innebära bedöms inte orsaka kapacitets eller kvalitetsproblem. De samarbetsrutiner som gäller idag 
bedöms vara adekvata även vid ett utökat ansvar. 
 
Vid ett uteblivet nationellt uppdrag:  
Behandlingen av vulvacancer är oftast multimodal. En optimal behandling fodrar därför gemensam 
kirurgisk och onkologisk bedömning och behandlingsplanering redan före start av den primära 
behandlingen liksom innan recidivbehandling beslutas. I vissa fall är behandlingen integrerad, d.v.s. 
fodrar samtidig närvaro av tumörkirurg och gynonkolog. Vid ett uteblivet uppdrag, där exempelvis 
kirurgi bedriv på en enhet utanför regionen och övrig behandling inom densamma kommer den brutna 
vårdkedjan att innebära risker för försämrad kvalitet och ökade väntetider. Sydöstra regionen är 
geografiskt en stor region och remitterande enheter kommer då att remittera till de enheter som fått 
uppdraget i första hand efter geografiskt avstånd. Detta innebär att den ansökande enheten kommer att 
behöva utveckla rutiner och kommunikationsvägar med flera olika centra. Detta kommer att ytterligare 
försvåra processen.  
 
 
 
  
 

  



 
 
 

 

 
 

 

2015-10-30 34/36 

Centrum för kirurgi, ortopedi och cancersjukvård 
Barn- och Kvinnocentrum 
US Linköping 
 

RS 2015-769 

7. Programförklaring/checklista för presentation av verksamheten för 
remitterande landsting/regioner.  
 
När klinik ska kontakta er, d.v.s. beskriv aktuell patient:  
En kvinna med histologiskt verifierad eller kliniskt uppenbar vulvacancer skall remitteras till den 
ansökande enheten. Patienter med befogad misstanke om, eller histologiskt bevisat recidiv skall 
remitteras på samma sätt. Vid allvarliga biverkningar/komplikationer bör också ny remiss utfärdas. 
Telefonkontakt för diskussion är välkommen. 
 
Hur kliniker i Sverige ska kontakta er; remiss, telefon:  
Remittering skall alltid ske skriftligen och om e-remiss inte är möjlig bör remissen faxas. Remissens 
utformning och innehåll stöds av befintlig remissmall. Telefonkontakt är välkommen vid behov. 
 
Hur patienten kontaktas från er:  
Efter initial remissbedömning kontaktas patienten av den ansökande enheten. Denna kontakt sker alltid 
via brev men ofta även genom direkt telefonkontakt (>60% av fallen) av 
vårdkoordinator/kontaktsjuksköterska eller remisshandläggande läkare.  
 
Kontaktsjuksköterska utses hur och när, individuell vårdplan:  
Kontaktsjuksköterska utses vid remissankomst. Individuell vårdplan meddelas patienten efter 
behandlingsbeslut. Det vill säga senast vid patientens första besök på enheten. Skriftlig sådan utfärdas 
för närvarande inte rutinmässigt. Arbete pågår för att utveckla sådan rutin såsom beskrivits ovan.  
 
Hur nationell rond ska fungera, anmälan och presentation.  
Vid nationell MDK skall representant för gynekologisk tumörkirurgi, gynekologisk onkologi, 
patologi/cytologi samt bildiagnostik närvara. Vid behov deltar även andra kirurgiska specialister 
(kolorektalkirurgi, urologi, plastikkirurgi och kärlkirurgi). Närvaro av kontaktsjuksköterska är önskvärd 
och möjligheten för detta skall utvecklas. Föredragande är ansvarig läkare på den ansökande enheten.  
Anmälan skall göras skriftligen enligt utvecklad rutin. Cytologiska/histologiska preparat och 
bildiagnostiska undersökningar demonstreras. Videokontakt med remittent är önskvärd och möjlig (exakt 
omfattning av detta får planeras i samråd med remitenter efter eventuellt utökat uppdrag). 
Behandlingsbeslut och planering skall dokumenteras i journal under särskilt sökord. 
 
Vad som skall vara gjort i utredningsväg före anmälan till rond:  
Basal bildiagnostik (CT thorax/buk, MR bäcken), gynekologisk undersökning i narkos utförd på den 
ansökande enheten (tumörkirurg och gyn onkolog), uppskattning av ”performance status enligt WHO, 
patientens önskemål, situation och symtom skall vara dokumenterad liksom beskrivning av kliniska fynd 
och symtom.  
 
Inom vilken tid efter nationell rond patienten kan påbörja behandling:  
Inom 21 arbetsdagar om primär kirurgi beslutats.  
  
Vad som händer när patienten tas in för behandling:  
Inför en planerad operation inkommer patienten senast dagen innan till kvinnoklinken US vårdavdelning. 
Patienten skrivs in av läkare på avdelningen och träffar planerad operatör och ansvarig sjuksköterska på 
avdelningen. Hon informeras om avdelningens rutiner, planerat ingrepp (ånyo), hur detta går till risker, 
följdverkningar etc. Sedvanlig preoperativa förberedelser görs.  
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Boendemöjlighet för medföljande närstående:  
Närstående erbjuds i första hand plats på patienthotell. Vid särskilda behov kan plats för en närstående 
beredas på samma rum som patienten. Familjer kan också erbjudas gemensamt boende på Ronald 
McDonalds hus på sjukhusområdet.  
  
Rutiner vid utskrivning, återremiss? telefonkontakt? kontakt med. kontaktsjuksköterska på 
hemmaplan?  
Samtal med specialistkompetent tumörkirurg (kvinnokliniken) eller gynonkologöverläkare (onkologiska 
kliniken) och kontaktsjuksköterska sker senast dagen innan eller samma dag som utskrivningen. Muntlig 
och skriftlig överrapportering sker utskrivningsdagen med hemklinik om patienten överförs till sådan. 
Skriftlig överrapportering inklusive fortsatt planering skickas till hemklinik/remittent om patienten 
utskrivs till hemmet.  Överrapportering till kontaktsjuksköterska på hemklinik görs. Skriftliga 
kontaktuppgifter till den ansökande enheten meddelas patienten. Vid aktiv fortsatt vård på hemklinken 
ingår även en detaljerad, till professionen riktad behandlingsplan enligt vad som tidigare beskrivits. 
Registrering i kvalitetsregister utförs. 
 
Ansvar och rutiner för komplikationer:  
Komplikationer som inträffar under vårdtiden vid den ansökande enheten handläggs på aktuell klinik. 
Primär- och bakjour finns dygnet runt vid bägge enheterna. Möjlighet att kontakta gynekologisk 
tumörkirurg finns 24 timmar om dygnet.  Vid utökat uppdrag kommer en beredskapslinje att etableras 
för kontakt med gynonkolog 24h/dygn.  
 
Allvarligare komplikationer analyseras och diskuteras vid interna möten vid ansökande enhet. 
Komplikationer som inträffar under vårdtid på hemklinik eller då patienten är utskriven handläggs vid 
hemklinik, eventuellt efter kontakt med tumörkirurg eller gynonkolog (bakjour onkologiska kliniken 
nätter och helger). Vid sena komplikationer skall kontakt tas från hemklinik (eller direkt av patienten) 
med den ansökande enheten för diskussion angående handläggning. Enheten för cancerrehabilitering är i 
dessa situationer en värdefull resurs.        
  
Uppföljning, hur och var:  
Om patienten enbart genomgått kirurgisk behandling och om det postoperativa förloppet varit 
okomplicerat sker uppföljning normalt på hemklinik eller, i enstaka fall via privatpraktiserande 
gynekologspecialist enligt särskild överenskommelse. Vid komplicerat ingrepp, komplikationer eller 
andra behov planeras ett eller flera uppföljande besök på ansökande enhet. I slutanteckningen från den 
ansökande enheten är fortsatt planering tydligt formulerad inklusive hur och när kontroller skall göras. 
Avisering till onkologisk kliniken skall ske efter varje kontroll på hemkliniken. Kontroll av att detta 
efterlevs görs via kvalitetsregistret. 
 
Ert ansvar året runt:  
Vårt ansvar enligt ovan gäller hela året utan undantag. 
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