Upprättare
Mats Björeman

Datum
2014-03-27

Dnr
LK/140068

Till
Regionala cancercentrum i samverkan

Yttrande över Nationell nivåstrukturering av kurativt syftande kirurgi vid
peniscancer
De sju landstingen i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion vill gemensamt avlämna synpunkter på
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Yttrande över remiss avseende nationell nivåstrukturering av kurativt
syftande kirurgi vid peniscancer
Fråga 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.
En koncentration av kirurgin till färre enheter vid peniscancer ger bättre förutsättning för ökad
erfarenhet och hög kompetens, utvecklingsarbete och kvalitetsarbete, forskning, följsamhet
till riktlinjer och ett multiprofessionellt omhändertagande.

Fråga 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?
Ja, Universitetssjukhuset Örebro. En betydande nivåstrukturering finns redan i regionen.

Fråga 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.
-

Fråga 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.
Tabell 1-5 nedan härrör från den senaste rapporten från kvalitetsregistret
(http://www.cancercentrum.se/Global/RCCUppsalaOrebro/Vårdprocesser/urologi/peni
scancer/rapporter/NatPenisCa_130919.pdf).
Uppsala/Örebro-regionen har under de senaste 4 åren haft mellan 21 och 35 nya fall
årligen. Därtill tillkommer patienter som remitterats till urologiska kliniken vid
Universitetssjukhuset i Örebro från andra regioner.
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Tabell 1

En hög täckningsgrad visavi kvalitetsregistret finns i regionen.
I regionen utförs samtliga vedertagna kirurgiska tekniker för behandling av
peniscancer.
Organbevarande behandling förbättrar patientens livskvalitet samtidigt som den ökade
risken för lokala recidiv påverkar patientens prognos i ringa omfattning ((1)).
Recidivfrekvens vid olika typer av kirurgi av primärtumören vid urologiska kliniken i
Örebro har publicerats ((1)) och bimodal laserkirurgi har utvecklats, studerats och
resultaten publicerats ((2), (3), (4), (5)). Vidare har livskvaliteten vid laserkirurgi
studerats och publicerats ((6), (7)). Andelen organbevarande ingrepp i regionen är
relativt hög.

Tabell 2

Sett över de 2 senaste rapporterade åren (2011-2012) har urologiska kliniken i Örebro
utfört totalt 29 lokala excisioner, laserkirurgi, partiella och totala amputationer
inklusive patienter från övriga regioner.
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Tabell 3
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Patienter med lokalt aggressiv peniscancer (≥pT1G2) rekommenderas lymfkörtel
diagnostik eller lymfkörtelutrymning enligt nationella och internationella
vårdriktlinjer. Urologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro har handlagt
flest patienter i landet 2009-2012 i detta avseende med en hög följsamhet till riktlinjer
(hög andel ”lymfkörtelkirurgi” vs ”ej lymfkörtelkirurgi” i tabellen nedan).
Tabell 4
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Vid denna typ av kirurgi är sentinel node (”portvaktskörtel analys”) i regel ett
förstahandsalternativ för att uppnå bästa möjliga prognos med så få biverkningar som
möjligt ((8)). Sentinel node tekniken används rutinmässigt vid urologiska kliniken i
Örebro (tabell 5).
Tabell 5

Sentinel node verksamheten vid urologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i
Örebro har utvärderats och publicerats (8).
Urologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro är aktiva inom
kvalitetsregistret och de årliga rapporterna som publiceras genom Dr Peter Kirrander
(vice ordförande) samt kurator Elisabeth Skeppner. Dr Peter Kirrander är
huvudförfattare för den artikel från nationella kvalitetsregistret som för närvarande
färdigställs.
b. Ange nuvarande förutsättningar för att uppfylla kraven på kompetens, vårdstruktur
och utrustning.
Vid Urologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro arbetar 3
urologspecialister/överläkare specifikt med peniscancer. Kliniken har en väl utarbetad
vårdstruktur och en positiv erfarenhet att arbete med peniscancerpatienter från andra
sjukhus och regioner. Kliniken har väl utarbetad patientinformation och hemsida för
patienter med peniscancer. Kliniken bedriver multiprofessionell forskning kring
peniscancer. Vi har ett aktivt peniscancerteam och deltar regelbundet vid de nationella
MDT konferensen, har kontaktsjuksköterska samt subspecialiserad vårdpersonal
(sekreterare, undersköterskor, sjuksköterskor och operationspersonal). I teamet ingår
även subspecialiserad dermatolog, radiolog samt patolog och ett gott samarbete med
plastikkirurgiska kliniken finns. Sjukhuset disponerar utrustning för sentinel node
diagnostik och radiologisk utredning inklusive positronemissionstomograf (PET-CT).
All nödvändig operationsutrustning finns. Ny koldioxidlaser upphandlas för
närvarande.
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Kliniken inför 2014 en speciell peniscancermottagning 1 gång per vecka (alt.
varannan) för att korta väntetiderna, optimera logistiken, möjliggöra en
multidisciplinär primär bedömning av patienten (urolog, dermatolog, onkolog och
sexolog) och skapa ett utbildningstillfälle för läkare under utbildning samt urologer
från andra sjukhus.
Patologi
Den begränsade tillgången på patologer är såväl ett lokalt som nationellt problem som
nu blir föremål för ett särskilt uppdrag hos SKL.
Två specialister på USÖ har huvudansvaret för den urologiska MDK-verksamheten.
Ett kontinuerligt arbete med rekrytering av ytterligare specialister pågår. Kliniken har
två ST och planerar för flera. Arbetet med en regional kompetensförsörjningsplan
inom ramen för RCC samarbetet är prioriterat och leds från avdelningen.
Digitaliseringen av patologin har påbörjats och ett av målen för denna satsning är att
förenkla demonstration och eftergranskning av externa undersökningar i samband med
MDK.
Radiologi
Specialister i radiologi på USÖ ingår i det multidisciplinära teamet kring
peniscancerdiagnostiken. De har god kännedom om sjukdomens dynamik och god
kunskap om radiologiska metoder för utredning och uppföljning (datortomografi,
magnetkamera och PET/CT)
De specialister som arbetar med peniscancerdiagnostik är under 50 år och kliniken är
försörjd med ST-läkare. Bedömning av utredningar kring peniscancer under
handledning är en del av deras utbildning.
Det finns goda förutsättningar till att hålla MDK med externa deltagare. Det är redan
idag rutin inom flera diagnosgrupper, t.ex. leverdiagnostik.
Onkologi
Onkologisk expertis efterfrågas inte explicit i remissen från RCC i samverkan. Det
som nämns är att MDT-teamet ska kunna diskutera onkologisk terapi vilket kan
förefalla motsägelsefullt.
Såväl senior onkolog som med urologisk kompetensprofil som två yngre specialister
med inriktning mot urologisk onkologi är knutna till det multidisciplinära teamet kring
peniscancerdiagnostiken. De deltar i den multidisciplinära ronden på USÖ och är väl
insatta i vårdprogrammets riktlinjer för onkologisk terapi. De är väl förtrogna med den
behandling som kan bli aktuell eftersom såväl kemoterapi som radioterapi vid
peniscancer har betydande likheter med den som används vid flera andra
tumördiagnoser av skivepiteltyp i bäckenregionen, t ex analcancer och cervixcancer.

c. Hur planerar ni för framtida kompetensförsörjning?
De tre urologspecialisterna/överläkarna som arbetar med peniscancer är samtliga
under 50 år. Vid kliniken finns ett stort intresse för utvecklingsarbete och forskning
rörande patienter med peniscancer samt ett intresse bland och återväxt av yngre
kollegor.
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d. Vilken forskning bedriver ni idag inom området i regionen/landstinget? Hur avser
ni att tillse att framtida patienter kommer att ingå i forskningsstudier?
Urologiska kliniken har en aktiv forskning kring sjukdomen (1-13).
Dr Peter Kirrander är ordförande i vårdprogramsgruppen, ordförande
PenCBase(nationell forskningsdatabas), vice ordförande i nationella styrgruppen,
regionalt processansvarig samt medlem i Nordisk Urologisk Förening collaboration
group for penile cancer. Peter Kirrander slutför för närvarande sitt avhandlingsarbete
kring peniscancer, har författat lärobokskapitlet om peniscancer (Urologi, red Jan-Erik
Damber och Ralph Peeker, studentlitteratur 2012) och föreläser regelbundet vid
nationella konferenser, möten och SK-utbildningar.
Peter Kirrander ansvarar för den artikel med data från nationella kvalitetsregistret som
för närvarande färdigställs, driver via PenCBase en studie kring ”risk för
cervixdysplasi och cancer hos kvinnliga partners till män med peniscancer” samt en
analys av integration av HPV (humant papillomvirus) DNA vid peniscancer.
Dr Beata Persson har genomfört och publicerat en studie utgången från nationella
kvalitetsregistret. Artikeln är publicerad i Scandinavian Urology.
Kurator Elisabeth Skeppner har disputerat kring peniscancer, är medlem i nationella
styrgruppen, vårdprogramsgruppen och PenCBase. Elisabeth Skeppner projekterar för
närvarande en studie kring livskvalitet och sexualitet beroende på typ av kirurgiskt
ingrepp och ansvarar för en studie kring socio-demografiska variabler vid peniscancer
i PenCBase.
Även bland andra på kliniken (såväl läkare som övriga personalkategorier) finns ett
stort intresse för forskning och utvecklingsarbete rörande peniscancer.
En aktiv forskning bedrivs multidisciplinärt även inom andra delar av området HPV
(humant papillomvirus)-relaterad cancer där bl.a. Onkologiska kliniken,
Kvinnokliniken och Laboratoriemedicinska kliniken deltar. Projekt inom ÖNHverksamheten planeras.
e. Hur avser ni att säkerställa att vården av patienterna följs upp i kvalitetsregister och
att resultaten används i verksamhetsutveckling?
Den/de kliniker som har ett regionalt eller nationellt ansvar uppbär även ansvar att
upprätthålla kvalitetsregistret med bibehållen hög täckningsgrad samt att analysera
och återföra data till verksamheterna. Resultatet av dessa analyser skall sedan ligga till
grund för verksamhetsutveckling.
f. Är ni beredda att ta ansvar för nationell multidisciplinär konferens? Finns vid er
enhet utrustning för detta?
Ja. Vid kliniken finns rutiner och utrustning för multidisciplinära konferenser på
distans. Vid konferenserna deltar urologer, patologer, radiologer, onkologer,
kontaktsjuksköterskor och i vissa fall kuratorer.
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g. Hur avser ni att underlätta för närstående att närvara under patientens vård vid er
enhet?
En stor del av klinikens verksamhet utgörs redan av utomlänsvård och ett väl utarbetat
omhändertagande av såväl patient som anhöriga finns.
Fråga 5. Vilka konsekvenser blir det för huvudmännens vårdverksamheter i
sjukvårdsregionen om det nationella vårduppdraget läggs inom en annan
sjukvårdsregion.
Den vetenskapliga aktiviteten kring peniscancer i regionen skulle minska. Kliniken är
i sin nuvarande utformning beroende av utomlänsintäkter.
Fråga 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.
Den enhet som uppbär det nationella vårdansvaret bör revidera hela vårdprocessen.
Information på 1177 saknas för närvarande, kunskapen om peniscancer är för låg i
primärvården och vid dermatologiska, kirurgiska och urologiska kliniker som ej
handlägger dessa patienter regelbundet. Enheten med nationellt ansvar måste aktivt
arbete med att överföra information och kunskap samt underlätta vårdkedjan inklusive
remissvägar. Ledtiderna bör minimeras. Återkopplingen och återremitteringen till
remitterande kliniker måste vara fullständig och tydlig och den enhet som uppbär
nationellt ansvar måste ha lättillgängliga kontaktvägar för såväl patient, anhöriga som
personal/remittent.

Fråga 7. Vilka praktiska konsekvenser för patienter och närstående ser ni av en
nationell koncentration av den aktuella vårdinsatsen?
För patient/anhörig innebär en nationell koncentration att den kurativt syftande
behandlingen och den initiala uppföljningen ej sker i det egna landstinget. Detta
medför för patienten ett antal resor. Samtidigt har patientorganisationer tydligt
framhållit att resor för ovanliga men nödvändiga ingrepp är att föredra. Den
potentiella vinsten av större volymer med ökande erfarenhet, kompetens och forskning
överstiger de negativa konsekvenserna.
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