Utlåtande från sakkunniggruppen njurcancer gällande nationell
nivåstrukturering inom området Njurcancer
Vårdprocessbeskrivning
Beskriv övergripande patientens hela vårdprocess från första symptom som leder till misstanke om
cancersjukdom, över diagnostik, behandling, uppföljning och palliativ vård.
Processbeskrivningen ska beskriva en optimal handläggningsgång för den aktuella vårdprocessen.
Utgångspunkten ska vara patientperspektivet med målet vård med hög kvalitet. Beskrivningen underlättas av en
schematisk beskrivning av flöden i form av ett flödesschema.

Njurcancer är en sjukdom som drabbar cirka 1000 personer årligen, den tionde vanligaste
cancer sjukdomen. Cirka 450 personer avlider årligen på grund njurcancer. Majoriteten av
patienterna som diagnosticeras med njurcancer är mellan 60 och 80 år, median ålder ca 65 år.
Av patienterna är 61 procent män och 39 procent kvinnor (2014). Cirka 60 % av alla
njurcancerfall 2014 upptäcktes vid undersökningar/ utvärderingar av andra tillstånd eller
symtom som inte direkt kan kopplas till njurcancer (incidentellt upptäckta) och resterande 40
% diagnostiserades på grund av symtom från tumören. Patienter med symtom har generellt
större och mer avancerade tumörer. Symtomen kan vara blod i urinen (hematuri), värk och
oklara bukbesvär. Andra symtom är feber, viktnedgång och matleda samt blodbrist. Andra
symtom kan komma från metastaser.
Vi ser i det nationella njurcancerregistret, en tydlig tendens till en ökad incidentell diagnos av
njurcancer. Mer än hälften av patienterna 2014 hade T1 tumörer (tumörer ≤ 7 cm) vid
diagnos.
Den vanligaste och enda kurativa behandlingen är kirurgi när all tumörvävnad avlägsnas.
Njurcancerkirurgi kan utföras med öppen operationsteknik eller med laparoskopisk teknik
som kan vara ”traditionell” eller robotassisterad. Vid dessa behandlingar (tekniker) kan hela
njuren tas bort (nefrektomi) eller enbart tumördelen av njuren (partiell nefrektomi)

En speciell subgrupp är patienter med ärftlig njurtumörsjukdom. Denna grupp utgör ca 2% av
all nyupptäckt njurcancer. Dessa patienter är medlemmar av familjer med anlag och risk för
att utveckla bland annat njurcancer. Dessa individer/familjer är ovanliga men bör behandlas
med särskilda beaktanden och följas livet ut. Vanligt är att dessa patienter får multipla
tumörer i bägge njurarna varför njurparenkymbevarande kirurgi/njurparenkymbevarande
behandling är aktuella. Det bör finnas ett samarbete med andra specialister, exempelvis
genetiker, neurologer, ögonläkare, med speciellt kunskap om dessa ärftliga tillstånd som inte
enbart drabbar njurarna.

Vårdprocessen idag

När ett fynd av njurtumör ses på röntgen remitteras patienten till närmaste sjukhusansluten
urologverksamhet eller i vissa fall till allmän kirurgklinik.
Om patienten har symptom av njurcancersjukdomen utreds oftast patienten först via
primärvården eller klinik som utreder symtomen. Vid symtom som hematuri remitteras
patienten oftast snabbt till urolog för utredning. I vissa regioner ofta en privatpraktiserande
urolog som utreder vidare. När röntgen visar njurtumör remitteras patienten till
sjukhusansluten urologverksamhet.
Utredningen kan behöva kompletteras med datortomografi av buk och bröstkorg. Eventuellt
kan ytterligare undersökningar behöva genomföras som njurscintigrafi, för att bedöma
njurfunktionen, vidare datortomografi skalle liksom skelettscintigrafi vid symtom.
Om tumörens utseende inger misstanke om malignitet tas i samråd med patienten beslut om
åtgärd. Vid ett mottagningsbesök fattas ett beslut om operation, typ av operation,
operationsteknik. Vilken typ av operation som görs och vilken teknik som används avgörs av
tumörstadium, tumörens lokalisation, utseende, njurens funktion. Om tumören är lokalt
avancerad eller om viss teknik inte är tillgänglig bör patienten bli remitterad till annat sjukhus
där kompetensen och tekniken finns. Diskussion i multidisciplinär konferens (MDK) kan
påverkar behandlings rekommendationerna.
Någon regelmässig provtagning (biopsi) av tumören innan operation görs inte, då
cancersjukdom inte alltid går att utesluta med en biopsi, eller i fall där kirurgi planeras. Om
operation inte är aktuellt men onkologisk behandling diskuteras eller om en behandling där
tumören inte opereras bort tas biopsi för att verifiera diagnosen.
Vid metastaserad sjukdom ska alla patienter (enligt vårdprogrammet) diskuteras vid MDK där
onkolog och radiolog närvarar. Vid kvarvarande tumörmanifestation efter genomgången
kirurgi eller vid inoperabel sjukdom värderas patienten för onkologisk bromsande behandling.
Det pågår kliniska studier för att validera värdet av nefrektomi inför onkologisk behandling.
För patienter med metastaser opereras primärtumören i njuren bort för ca 50 % av patienterna.
Finns enstaka metastaser kan även dessa tas bort kirurgiskt eller behandlas med annan metod,
stereotaktisk strålning, RF mm.
Om patienten är tumörfri efter operation följs patienten av urolog i ca 5 år enligt vårdprogram
med regelbundna kontroller och Röntgenundersökningar.

Nivåstrukturering
Lokalt och regionalt genomförd nivåstrukturering
Beskriv de delar av patientprocessen där nivåstrukturering är genomförd lokalt inom region/landsting och/eller
regionalt inom en sjukvårdsregion. Dessa delar ska vara tydligt definierade utifrån beskrivningen av
vårdprocessen. Var genomförs aktuell vårdinsats idag?

Årligen opereras ca 850 patienter i Sverige. Den kirurgiska behandlingen börjar långsamt
koncentreras till färre opererande enheter i Sverige. En högre andel operationer utförda vid

kompetenscentra leder till att modern behandling till exempel njursparande kirurgi,
laparoskopi och robotassisterad teknik införs i högre omfattning. Antalet sjukhus där patienter
med njurcancer opereras har reducerats från 51 sjukhus 2010 till 42 sjukhus 2014.
Figur. Andel opererade efter sjukhusens operationsvolym, under åren 2010-2014.

I de flesta regioner har en viss regional nivåstrukturering skett helt eller delvis för patienter
med mer avancerade tumörerna som exempelvis tromb i vena cava inferior eller växt mot
omgivande organ. Under 2014 opererades 43 patienter med njurcancer och tromb upp i vena
cava/överväxt vid högvolyms sjukhus/universitetssjukhus, medan 18 patienter (30 %)
opererades vid sjukhus med mindre operationsvolymer. För patienter med lokalt avancerad
tumör och/eller tumörtromb i vena renalis (n. 214) opererades 119 patienter vid högvolyms
sjukhus/universitetssjukhus, jämfört med 97 patienter (44 %) vid sjukhus med mindre
operationsvolymer.
Nationell nivåstrukturering
Genomförd
Beskriv de delar av patientprocessen där nationell nivåstrukturering är genomförd. Dessa delar ska vara tydligt
definierade utifrån beskrivningen av vårdprocessen. Var genomförs aktuell vårdinsats idag?

Det finns ingen nationell nivåstrukturering. Idag remitteras enstaka patienter i olika speciella
fall till andra regioner.

Föreslagen
Beskriv de delar av patientprocessen där nationell nivåstrukturering bedöms vara aktuell. Dessa delar ska vara
tydligt definierade utifrån beskrivningen av vårdprocessen. Förslagen ska motiveras. Var genomförs aktuell
vårdinsats idag?
Om nationell nivåstrukturering ej föreslås ska grunderna till ett sådant ställningstagande motiveras.

För patienter med ärftlig njurcancer finns ett behov av nationella kompetenscentra

tillsammans med andra specialiteter. Dessa kompetenscentra bör finnas vid 2 sjukhus i landet.
Dessa patienter/familjer behöver ett multidisciplinärt team. I varje region föreslås att en enhet
har regelbundna MDT med nationella centra. Uppföljningen med upprepade
röntgenundersökningar livet ut är omfattande och kan ske på hemorten i samarbete med dessa
nationella centra enligt ovan.

Vi bedömer att nationell nivåstrukturering för kirurgin av patienter med njurcancer inte är
motiverad. Motiveringen för detta är att en tillräckligt stor volym för njurcancerkirurgin finns
inom alla regioner.
Vi ser ett tydligt behov av en regional nivåstrukturering. Den evidens-baserade publicerade
litteraturen om njurcancerkirurgi och volymer för sjukhus respektive urolog-kirurger visar en
tydlig bild där det framgår att högvolymssjukhus erbjuder den säkraste behandlingen med
färre komplikationer och mindre operativ mortalitet.
Högvolymssjukhust medger en ökad kompetens för hela det behandlande teamet och
möjlighet att erbjuda patienterna modern behandling med flera olika tekniker i tillräckliga
volymer. Dessutom ger det ökade möjligheter för klinisk forskning och för att kunna utveckla
nya tekniker. Ett högvolymsjukhus innebär att minst 50 njurcancer patienter opereras årligen,
förutom övrig njurkirurgi.
För exempelvis tumörtromber, som behandlas på högvolymssjukhus, visar litteraturen att det
inte ses någon skillnad av komplikationer/resultat om mer än två tromber opereras årligen. (se
bifogad bilaga). När dessa patienter opereras på högvolymssjukhus finns också andra
kompetenser vid sjukhuset som exempelvis leverkirurg, kärlkirurg, interventionell radiolog
och för vissa patientfall thoraxkirurg, vidare också ett tydlig behandlings-team och onkologisk
kompetens.

Vårdvolymer
Hela vårdprocessen
Beskriv årlig incidens nationellt och regionalt samt trender under de senaste 5 åren för det aktuella
diagnosområdet eller vårdprocessen om denna utgör en mindre grupp av hela diagnosområdet. Källredovisning
ska finnas. I de fall registerdata saknas eller uppfattas som bristfälliga ska en uppskattning av aktuell vårdvolym
göras.

Årligen diagnostiseras ca 1000 patienter med njurcancer. Av dessa är ca 800 patienter utan
metastaserad sjukdom och kan oftast föreslås till kirurgisk behandling. Av de resterande
patienterna har ca 200 metastaserad sjukdom och av dessa kommer ca 50 % att erbjudas
kirurgisk behandling enligt rekommendationerna i det Nationella vårprogrammet. Under de
senaste 10 åren har det skett tydliga trender till förändring vilket till stor del är beroende på
njurcancerregistret och registreringen av njurcancer. Men det finns fortsatt stora regionala
skillnader. Exempelvis genomfördes få nefrektomier med konventionell laparoskopi i
Sydöstra regionen medan andelen var 25 procent i Stockholm-Gotlandregionen och 26
procent i Södra regionen. Andelen konventionella laparoskopiska nefrektomier i riket var
17procent 2010 jämfört med 16 procent år 2014. Samtidigt var 12 procent av nefrektomierna
robot assisterade laparoskopier 2014 jämfört med inga 2010. Det innebär att 28 procent av
nefrektomierna utfördes med någon form av laparoskopisk teknik 2014.

2010 utfördes 10 procent av njurresektionerna med konventionell laparoskopisk teknik. 2014
utfördes fortfarande 10 procent av njurresektionerna med konventionell laparoskopi medan
21procent genomfördes med robotassisterade laparoskopi. Det är således en stark trend mot
att en ökande andel av både nefrektomier och njurresektioner utförs laparoskopisk och en
förskjutning mot robot assisterad laparoskopi där även komplicerade ingrepp som
njurresektioner kan göras med hög kvalitet. Till exempel gjordes alla laparoskopiska
resektioner 2014 i Södra regionen med robotassisterad teknik.
Antalet sjukhus som opererade njurcancer i Sverige har minskat från 51 sjukhus 2010 till 42
sjukhus 2014.
För patienterna är den totala tiden från remiss till operation viktigast. Mediantiden från remiss
till operation var 2010, 54 dagar. Den ökade till 60 dagar 2012 och 62 dagar 2014. Sydöstra
regionen hade 2014 den längsta väntetiden (69 dagar) och norra regionen den kortaste (52
dagar).
En särskild analys utfördes av handläggningen av patienter med små tumörer (≤ 4 cm) utan
metastaser (ej N1, N2 eller M1), där vinsten med att spara njurfunktion sannolikt är störst.
Denna visade en ökning av njurresektioner från 43 procent 2010 till 56 procent 2014. Alla
regioner utom Stockholm – Gotland och Uppsala – Örebro överskred 2014 målvärdet
60 procent. Uppsala-Örebro ökade inte andelen njurresektioner. Dessa regioner ökade i stället
andelen alternativa nefronsparande behandlingar (RF, Kryo). Ökningen av de partiella
njurresektioner är mycket glädjande och är till stor del en effekt av registreringen i sig, samt
en ökad anpassning till det nationella vårdprogrammet. Partiell nefrektomi (njurresektion)
rekommenderas i EAU guidelines som förstahandsteknik för behandling av patienter med T1a
njurcancer.
Enligt vårdprogrammet bör patienter primärt utredas med CT-thorax för att utesluta eller
diagnostisera metastaser. 90 procent har satts som en realistisk målnivå för god kvalitet på den
diagnostiska utredningen. Med stöd av vårdprogrammet har denna utveckling fortsatt
förbättrats under de senaste fem åren och 2014 genomgick 89 procent av patienterna i hela
landet CT-thorax. 2014 nådde alla regioner utom Sydöstra och Uppsala-Örebro målvärdet.
Den laparoskopiska tekniken innebär som regel mindre morbiditet, möjlighet till kortare
vårdtid och snabbare återhämtning jämfört med öppen kirurgi, oklart är om metoden innebär
mindre komplikationer varför en kvalitetsregistrering av kirurgi och komplikationer infördes i
njurcancerregistret 2015-01-01.
Källuppgifter Nationella njurcancerregistret 2014

Föreslagen nationellt nivåstrukturerad vårdinsats
Beskriv årlig incidens nationellt och regionalt, samt trender under de senaste 5 åren, för den aktuella
vårdinsatsen. Källredovisning ska finnas. I de fall registerdata saknas eller uppfattas som bristfälliga ska en
uppskattning av aktuell vårdvolym göras. Finns anledning att förutse ändrade volymförändringar som avviker
från nuvarande trender med hänsyn till den medicinska utvecklingen?

Antalet sjukhus som opererade njurcancer i Sverige har minskat från 51 sjukhus 2010 (57 år
2005) till 42 sjukhus 2014. Denna utveckling att antalet sjukhus som opererar njurcancer har

gått långsamt i Sverige. I Danmark och Storbritannien har det skett en snabb förändring med
att bedriva kirurgi vid högvolymssjukhus.
Det finns ingen trend att antalet patienter med njurcancer som diagnostiseras årligen kommer
att förändras de kommande åren.
Vår genomgång av litteraturen visar att den kirurgiska kvaliteten och val av kirurgisk teknik
är beroende på om sjukhuset erbjuder olika tekniker. I Sverige ses tydliga olikheter
exempelvis med njursparande kirurgi beroende på bostadslän.
Vi bedömer att njursparande kirurgi med robot-assisterad laparoskopisk teknik kommer att
öka liksom den laparoskopiska (robot-assisterade) radikala nefrektomin. Denna utveckling
rekommenderas också i EAUs RCC guidelines. Öppen Kirurgi med partiell nefrektomi och
radikal (total) nefrektomi kommer nödvändigt att finnas kvar. Denna utveckling till olika
kirurgiska tekniker och strategier motiverar tydligt att behövs hög volym av patienter på ett
sjukhus för att bibehålla, utveckla, utbilda och kvalitetssäkra vården av patienter med
njurcancer. För patienterna är det av stor betydelse att alla tekniker bör finnas vid ett sjukhus
för att patienterna skall få en nyanserad rekommendation. Därför gör sakkunnighetsgruppen
bedömningen att den operativa verksamheten bör vara dimensionerad till minst 50 njurcanceroperationer årligen vid ett sjukhus. Föreslagen volym för att bedriva njurcancerkirugi baseras
på en tillräcklig volym av de olika teknikerna, minst två njurcancer-operatörer, möjliggöra
kontinuerlig utbildning, operativ aktivitet under hela året, och att klinisk forskning pågår.
Vidare baseras nivån av operationsvolymen på den evidens som finns i litteraturen (se bilaga).
Målsättningen är att erbjuda patienterna likvärdig behandling, minimera komplikationer och
god omvårdnad som omfattar kvalitetsomhändertagandet med kontaktsjuksköterska och
vårdteam.
Förutom njurcancer-operationerna tillkommer ytterligare operationer av andra njurtumörer
som bidrar till sjukhusets kompetens.

Best practice
Beskriv utifrån nationella och internationella erfarenheter vad som utifrån ett patient-perspektiv kan betraktas
som ”best practice” inom området. Finns övergripande resultatmått och mål? Till exempel i nationella
vårdprogram eller riktlinjer, internationella riktlinjer.

Det finns Nationellt vårdprogram från 2013 som är aktuellt för uppdatering under 2016.
Vidare finns i Europa evidensbaserade rekommendationer i EAU’s Guidelines för njurcancer
som årligen uppdateras.
Inom njurcancerregistret registreras från 2015 all operativ verksamhet med
operationsvariabler som registrerar kvalitet, alla komplikationer inom 90 dagar där den
operativa verksamheten kan följas.

Redovisade nationella kvalitetsdata
Beskriv de datakällor som finns. Hur tillförlitliga är registerdata? Hur redovisas dessa data? Finns variationer
inom landet avseende dessa resultat? Vilka kvalitetsmått varierar? På vilka olika nivåer kan man se variationer,
region-, landstings- eller sjukhusnivå?

Hur följs målen upp? På vilket sätt används registerdata för verksamhetsförbättring? 2014-11-11

Källan till kunskap/resultat om njurcancer i Sverige är Njurcancerregistret. Datat/resultat
redovisas öppet till alla inrapporterande kliniker, jämförande resultat kan hämtas online via
INCA plattformen. Årsredovisning lämnas årligen. Registret har utvecklats hela tiden från
registret startade 2005-01-01. Redan från början har vi haft uppsatta kvalitetsindikatorer, med
målnivåer som justerats och nya mål har satts. Kvalitetsmålen har gett stora förändringar inom
den direkta vården av patienterna med njurcancer. Dessa bidrar starkt till
kvalitetsförbättringar. Utöver kvalitetsmålen har registreringen i sig, gett stora vinster med
förbättrad vård av patienter med njurcancer.
Data redovisas nationellt, regionalt och på sjukhusnivå. Redovisningar lämnas också per
boendelän.
Nytt är registrering av kvalitetsdata omfattande alla kirurgiska behandlingar. Dessa
kommer att ge svar på om kvaliteten på kirurgin av olika svårighetsgrad avviker inom landet.
Kompetenskrav inom olika delar av processen
Beskriv vilka unika kompetenser som krävs för den aktuella vårdinsatsen. Vilka krav på tillgänglighet av de
olika kompetenserna bör ställas?

För att bedriva operativ behandling av patienter med njurcancer krävs en hög volym av
njurcancerkirurgi inom enheten/sjukhuset och att opererande urologer har en hög individuell
operationsvolym. Den operativa verksamheten måste bedrivas hela året. För att behandla
patienter med njurcancer behövs andra kompetenser som exempelvis onkolog, uro-patolog,
uro-radiolog, leverkirurg, kärlkirurg, interventionell radiolog, nefrolog, dialys och i vissa fall
thoraxkirurg. Vidare behövs ett kvalitetsomhändertagande med kontaktsjuksköterska och
vårdteam. Aktivitet med MDK är nödvändig för att handlägga patienter med njurcancer.

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning
Beskriv hur tillgodoses idag utveckling och utbildning inom området tillgodoses i dagsläget. I vilken grad kan
dessa frågor motivera en ökad koncentration av vissa delar av verksamheten?

Forskning och utveckling är idag koncentrerat till ett fåtal sjukhus i landet. Biobanking sköts
rutinmässig enbart vid 2 centra idag. Med en ökad koncentration till högvolymssjukhus kan
flera patienter bli möjliga för forskningsprojekt och möjliggöra biobanking av färsk
njurcancervävnad samt blodprover. Med flera kompetenser ökar den kritiska massan som ofta
är önskvärd för att möjliggöra ett ökat focus på forskningsprojekt. För patienter med
metastaser behövs ökade möjligheter till kliniska studier.

Teknisk utrustning
Beskriv behov av särskilt dyr och/eller avancerad teknologi för den aktuella vårdinsatsen.

I realtid och för framtida behandlingar är det nödvändigt att vara delaktig i den teknologiska
utvecklingen som erbjuder mindre invasiv behandling även vid komplicerade ingrepp och
minskad morbiditet för patienterna. Exempelvis har den robotassisterade utvecklingen
inneburit ökade kostnader och den pågående utvecklingen med exempelvis peroperativ

detekteringsutrustning som ultraljud och fluorescens innebär investeringar. Ablativa metoder,
som RF, cryo och mikrovågor kräver vidare dyr utrustning. Dessa kostnader talar för
koncentration av behandling av patienter med njurcancer till högvolymscentra.

Nationell multidisciplinär konferens
Beskriv vilka krav som ska ställas för multidisciplinär konferens på nationell nivå. Till exempel: ingående
kompetenser, ledningsansvar, deltagare, vilka patienter som ska anmälas till konferensen.

Vi bedömer att nationell nivåstrukturering för kirurgi av patienter med njurcancer inte
rekommenderas förutom för patienter med hereditära syndrom.
Däremot behöver regionala MDKer utvecklas så att dessa omfattar alla enheter som
handlägger patienter med njurcancer. Kompetenser som behövs är: Urolog, Onkolog och
Radiolog. Alla patienter med lokalt avancerad njurcancer och de med metastaser skall
anmälas till MDK. Men också patienter med små tumörer i njuren kan behöva hanteras i
MDK för kompetensutveckling/utbildning.

Klinisk forskning
Beskriv övergripande hur dagsläget för den kliniska forskningen inom området kan påverkas av förslag till
nationell nivåstrukturering.

Vi bedömer att nationell nivåstrukturering inte behövas i dagsläget. När kirurgisk behandling
av njurcancer koncentreras till hög volymscentra gynnas utveckling och forskning, klinisk och
kliniskt tillämpad, inom gruppen av patienter med njurcancer.
Nationella kompetenscentra för hereditära syndrom innefattande risk för njurcancer förbättrar
möjligheten till klinisk/genetisk forskning inom denna subgrupp.

Konsekvensbeskrivning för vårdgivare
Beskriv kortfattat övergripande konsekvenser för vårdenheter som tar emot resp lämnar ifrån sig verksamhet
p.g.a. nationell nivåstrukturering.

Vi bedömer att behov för nationell nivåstrukturering inte finns för närvarande. Dock behöver
den kirurgisk behandling av njurcancer koncentreras till högvolymssjukhus vilket kommer att
påverka olika vårdgivare olika inom olika regioner. Koncentration kan påverka de sjukhus
som sickar iväg patienter till högvolymssjukhusen i den kirurgiska bredden medan för
mottagande sjukhus innebär koncentrationen ökad kompetens inom njurcancer kirurgi men
också en ökad kostnad för denna specifika patientgrupp.

Konsekvensbeskrivning för patienter/närstående

Beskriv kortfattat övergripande konsekvenser för patienter/närstående som en följd av att vissa delar av
patientprocessen blir föremål för nationell nivåstrukturering.

Vi bedömer att en regional nivåstrukturering med koncentration till högvolymssjukhus inte
påverkar patienter eller anhöriga negativt. Detta trots längre resor och längre avstånd till
anhöriga. Fördelarna för patienterna är en säkrare tillgång till olika kompetenser inom
sjukhuset, ökade möjligheter att vara del i multidisciplinära konferenser,
kontaktsjuksköterskor med möjlighet till direktkontakt vid frågor, vårdplanering. Till detta en
ökad möjlighet att vara del i kliniska studier.
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OMHÄNDERTAGANDE
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1. Abouassaly R, Finelli A, Tomlinson GA, Urbach DR, Alibhai SM. Volume-outcome
relationships in the treatment of renal tumors. J Urol. 2012 Jun;187(6):1984-8.
Tabell: Ten-year kidney procedure surgeon and hospital volume quartiles
Vol Quartile No. Procedures
No. Providers (%)
No. Pts (%)
Surgeon:
Low
25 or Less 1,009 (76.2)
6,185 (25.16)
Intermediate 26–47
182 (13.7)
6,254 (25.44)
High
48–95
90 (6.8)
6,064 (24.67)
Very High > 95
43 (3.2)
6,076 (24.72)
Hospital:
Low
146 or Less 145 (75.9)
Intermediate 147–305
27 (14.1)
High
306–796
13 (6.8)
Very High Greater than 796

6 (3.1)

6,285 (25.57)
6,105 (24.84)
6,308 (25.66)
5,881 (23.93)

Results: Partial nephrectomy was done by 10.9% of low vs 24.7% of very high volume
surgeons (p _0.0001). A modest decrease in complications was observed with increasing
surgeon volume (low vs very high 37.6% vs 34.5%, p _0.0001). The effect of in-hospital
mortality was more dramatic with a 1.71%, 1.20%, 0.97% and 0.92% rate for low,
intermediate, high and very high volume surgeons, respectively (p _0.0001). After adjusting
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for covariates, compared to low volume surgeons patients treated by very high volume
surgeons had 1.54 times the odds of undergoing partial nephrectomy (95% CI 1.37–1.72, p
_0.0001), 0.84 times the odds of an in-hospital complication (95% CI 0.77–0.92, p _0.0001)
and 0.69 times the odds of in-hospital death (95% CI 0.47–1.01, p _ 0.16).
Conclusions: Higher volume surgeons perform partial nephrectomy more often, show a lower
complication rate and may have a lower in-hospital mortality rate than lower volume
surgeons.
Kommentarer: Studien visar att urologer som opererar fler patienter har signifikant
mindre postoperativ mortalitet, erbjöd fler patienter partiell nefrectomi och har färre
komplikationer.
I arbetet var gränsen för låg volym 2,5 pat /år och hög volym definierades som 10 eller
fler operationer/år medan sjukhus hade < 15 respektive > 79 njurcanceroperationer
/år

2. FADI N. JOUDI, BADRINATH R. KONETY. THE IMPACT OF PROVIDER
VOLUME ON OUTCOMES FROM UROLOGICAL CANCER THERAPY J Urol
2005; 174, 432-438.
Results from a metaanalysis:
Several studies demonstrated that higher hospital volume is associated with better outcomes for all
urological cancer surgeries. We found that long-term morbidity associated with radical
prostatectomy is significantly associated with individual surgeon volume. There were variations in
outcome even among high volume surgeons, suggesting that surgical technique can independently
impact outcome. Hospitals with a high volume of cystectomies and nephrectomies had decreased
overall mortality rates compared with low volume hospitals. Patients undergoing retroperitoneal
lymph node dissection for metastatic germ cell tumor had statistically significantly improved survival
when treated at larger oncology centers.

Kommentar: Studien visar att sjukhus med hög volym av nefrectomier har mindre
operativ död än små volyms sjukhus

3. Trinh QD, Bianchi M, Hansen J, Tian Z, Abdollah F, Shariat SF, Montorsi F, Perrotte P,
Karakiewicz PI, Sun M. In-hospital mortality and failure to rescue after cytoreductive
nephrectomy. Eur Urol. 2013 Jun;63(6):1107-14.
CONCLUSIONS:
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Following CNT for mRCC, the occurrence of infections, cardiac-, respiratory-, or vascular-related
complications resulted in higher FTR rates. Hospitals with greater number of beds and higher annual
hospital volume had lower FTR rates, confirming the concepts that support FTR as an indicator for
better quality
of care following a high-risk surgical
Kommentar: Studien visar att
procedure.
sjukhus med hög volym har mindre
komplikationer vilket indikerar
bättre omhändertagande än
småvolymssjukhus.

4. Sun M, Bianchi M, Trinh QD, Abdollah F, Schmitges J, Jeldres C, Shariat SF, Graefen M,
Montorsi F, Perrotte P, Karakiewicz PI. Hospital volume is a determinant of postoperative
complications, blood transfusion and length of stay after radical or partial nephrectomy. J
Urol. 2012 Feb;187(2):405-10.
RESULTS:
Patients treated at high volume centers were younger and healthier at nephrectomy. High hospital
volume predicted lower blood transfusion rates (8.5% vs 9.7% vs 11.8%), postoperative
complications (14.4% vs 16.6% vs 17.2%) and shorter length of stay (43.1% vs 49.8% vs 54.0%, all p
<0.001). In multivariable analyses stratified according to teaching status, nephrectomy type and
surgical approach, high hospital volume was an independent predictor of lower rates of
postoperative complications (OR 0.73-0.88), blood transfusions (OR 0.71-0.78) and prolonged length
of stay (OR 0.76-0.89, all p <0.001). Exceptions were postoperative complications at nonteaching
centers (OR 0.94, p >0.05) and blood transfusions in nephrectomies performed laparoscopically (OR
0.68, p >0.05).
CONCLUSIONS:
On average, high hospital volume results in more favorable outcomes during hospitalization after
nephrectomy.
Kommentar: Studien visar att sjukhus med hög volym har mindre
komplikationer, mindre blodförluster, I en multivariatanalys ses att
undervisningssjukhus, typ av kirurgi associeras till högvolymssjukhus
vilket indikerar bättre omhändertagande än småvolymssjukhus

5. Peyronnet, Benoit; Couapel, Jean-Philippe; Patard, Jean-Jacques; Bensalah, Karim,
Relationship between surgical volume and outcomes in nephron-sparing surgery. Current
Opinion in Urology. 24(5):453-458, 2014.
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Proportion of tumors treated with partial nephrectomy by surgeons according to low - fewer than 5
(green); intermediate - 5-20 (blue), and high - greater than 20 per year (red bars) annual renal
surgical volume and renal nephrometry score.

Surgical approach according to hospital partial nephrectomy volume.
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Conclusions: In the field of urology, the volume–outcome relationship has been mainly analyzed for
radical prostatectomy. There are limited data concerning partial nephrectomy. Published studies hint
at a relationship between the number of partial nephrectomy performed by an institution and better
postoperative outcomes, such as decreased complications and/or length of stay. High-volume
institutions also have a higher partial nephrectomy vs. radical nephrectomy ratio. The impact of
volume on positive surgical margins rate and
Kommentar: Också denna franska studie visar att
warm ischemia time is less clear.
sjukhus med hög volym har ett annat val av
kirurgi än småvolymssjukhus och att svårigheten
av en tumör RENAL score påverkar vården
negativt på småvolymssjukhus.

6. Chowdhury MM, Dagash H, Pierro A. A systematic review of the impact of volume of surgery
and specialization on patient outcome. Br J Surg. 2007 Feb;94(2):145-61. Review.
RESULTS:
The search identified 55,391 articles published between 1957 and 2002; 1075 were relevant to the
study, of which 163 (9,904,850 patients) fulfilled the entry criteria. These 163 examined 42 different
surgical procedures, spanning 13 surgical specialities. None were randomized and 40 investigated
more than one variable. Hospital volume was reported in 127 studies; high-volume hospitals had
significantly better outcomes in 74.2 per cent of studies, but this effect was limited in prospective
studies (40 per cent). Surgeon volume was reported in 58 studies; high-volume surgeons had
significantly better outcomes in 74 per cent of studies. Specialization was reported in 22 studies;
specialist surgeons had significantly better outcomes than general surgeons in 91 per cent of studies.
The benefit of high surgeon volume and specialization varied in magnitude between specialities.

Kommentarer. Denna metaanalys är inte lätt att bedöma, Man redovisar 55391 artiklar
mellan 1957 – 2002 inom olika kirurgier. Det finns knappast så många artiklar med
jämförande data. Men sammanfattningen visar att högvolymskirurger hade signifikant bättre
resultat. Specialisering gav ytterligare förbättring men varierande beroende på kirurgiskt
område.

7. Yasunaga H, Yanaihara H, Fuji K, Matsuyama Y, Deguchi N, Ohe K. Influence of hospital and
surgeon volumes on operative time, blood loss and perioperative complications in radical
nephrectomy. Int J Urol. 2008 Aug;15(8):688-93.

Ljungberg 150923
Neither hospital volume nor surgeon volume was a significant predictor of operative time or volume
of blood loss. We did not identify any association between hospital volume and perioperative
complications. High-volume (> 100) surgeons were unlikely to have perioperative complications
compared to low-volume (< 20) surgeons, but the relation was not significant (odds ratio, 0.50; 95%
confidence intervals, 0.14-1.87; P = 0.30).

Kommentarer. Denna Japanska studie ger ingen säker signifikant fördel av högvolymssjukhus
eller operatörer men indikerade viss fördel.

8. Monn MF, Bahler CD, Flack CK, Dube HT, Sundaram CP. The impact of hospital volume on
postoperative complications following robot-assisted partial nephrectomy. J Endourol. 2014
Oct;28(10):1231-6.
The Nationwide Inpatient Sample (NIS) is made available through the Healthcare Cost and Utilization
Project of the Agency for Healthcare Research and Quality. The NIS is a nationally representative
database that provides data on 20% of in-patient hospitalizations at nonfederal hospitals each year.
Forty-five states reported data to the NIS in 2011. Procedures and diagnoses are available in the form
of international classification of disease (ICD)-9 codes. Discharges weights are provided by NIS to
enable population estimates.

We determined hospital volume status on an annual basis because the hospitals reporting to NIS vary
by year. Because of this decision, some hospitals changed tertiles between years. In addition, tertile
breakdowns for low (2009: 4–13; 2010: 4–14; 2011: 5–13), medium (2009: 14–34; 2010: 14–38;
2011: 14–40), and high (2009: ‡ 35; 2010: ‡ 39; 2011: ‡ 41) varied between the years.

Results: We identified 17,583 cases from 323 hospitals, of which 112 were low volume, 112 medium
volume, and 99 high volume. 13,645 (78%) cases were performed at high-volume institutions. Eleven
percent of patients developed an in-hospital postoperative complication, with 15% at low-volume,
12% at medium-volume, and 10% at high-volume hospitals ( p = 0.071). In addition, blood transfusion
was less common at high-volume hospitals ( p = 0.015). On multivariable logistic regression, highvolume hospitals had 42% decreased odds of postoperative in-hospital complications (95%
confidence interval 0.37–0.90; p = 0.016). Complications were associated with a $4500 increase in
hospital costs. Conclusions: High-volume hospitals are associated with decreased blood transfusions
and complications. With the recognition that high-volume RAPN hospitals are independently
associated with improved clinical outcomes, further studies should be performed to determine the
role of the hospital and surgeon volume thresholds in the performance of RAPN.
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Kommentarer. I en stor genomgång av data från en stor cohort av patienter
opererade för partiell nefrectomi. Högvolym förbättrade resultaten, 42% mindre
komplikationer signifikant bedömt med multivariatanalys, mindre blödningar och
färre blodtransfusioner.

9. Becker A, Bianchi M, Hansen J, Tian Z, Shariat SF, Popa I, Perrotte P, Trinh QD, Karakiewicz PI,
Sun M. Benefit in regionalization of care for patients treated with nephrectomy: a
Nationwide Inpatient Sample. World J Urol. 2014 Dec;32(6):1511-21.
RESULTS: Nationwide Inpatient Sample, 48,172 patients with non-metastatic renal cell carcinoma
undergoing nephrectomy were identified.
Low-volume hospitals treated individuals were between 11 and 28 % more likely to succumb to an
adverse outcome (all P < 0.001). Differences between observed and predicted adverse outcome rates
were all in favor of high-volume hospitals, except for in-hospital mortality. Potentially avoidable
intraoperative complications, postoperative complications, blood transfusions, prolonged
hospitalization, and in-hospital mortality rates were 1.4, 5.6, 7.6, 24.0, and 0.7 %, respectively. Thus,
for every 71, 18, 13, 4, and 143 nephrectomies that are redirected to high-volume hospitals, 1
intraoperative complication, postoperative complication, blood transfusion, prolonged
hospitalization, and in-hospital mortality could be potentially avoided.
CONCLUSIONS:
Regionalization from low- to high-volume hospitals for patients undergoing a nephrectomy is
associated with important benefits, for both the payer and patient's perspectives.
Kommentarer. I en stor genomgång av data från en stor cohort av patienter
opererade med nefrectomi för icke metastaserad njurcancer. Nefrectomi på
högvolym sjukhus ger fördelar för kostnader och för patient perspektivet i form av
färre komplikationer, kortare vårdtid, och operativ/postoperativ mortalitet.

Tumor thrombus:
10. Toren P, Abouassaly R, Timilshina N, Kulkarni G, Alibhai S, Finelli A. Results of a national
population-based study of outcomes of surgery for renal tumors associated with inferior
vena cava thrombus. Urology. 2013 Sep;82(3):572-7.

During the study period (1998 -2007), 816 radical nephrectomies with associated IVC
thrombectomy were performed on 521 men and 295 women. The in-hospital mortality rate
was 7%. Notably, 75% of deaths occurred in the first 2 cases of surgeon experience. Median
length of stay was 10 days. Complications were noted in 633 patients (78%). Fifty-eight
patients with concomitant cardiac bypass had increased in-hospital mortality and
complications. Age, comorbidity, and cardiac bypass were the strongest predictors of inhospital mortality. Increasing surgeon volume, but not hospital volume, was associated with
lower in-hospital mortality on multivariate regression analysis; however, this was not
statistically significant.
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CONCLUSION: Radical nephrectomy with associated IVC thrombectomy has significant
complications and mortality. Surgeon but not hospital volume may affect outcomes.
Kommentarer. Studien om 816 nefrectomier med tromb in i vena cava inferior visade en
hög andel komplikationer men ingen signifikant skillnad mot högvolym sjukhus men en
skillnad mot volym per urologkirurg. Denna skillnad var dock ej signifikant i en
multivariatanalys.

11. Yap SA, Horovitz D, Alibhai SM, Abouassaly R, Timilshina N, Finelli A. Predictors of early
mortality after radical nephrectomy with renal vein or inferior vena cava thrombectomy - a
population-based study. BJU Int. 2012 Nov;110(9):1283-8
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RESULTS
• Overall mortality was 2.8% (30-day) and 5.8% (90-day). • Surgeons performing a single
nephrectomy with venous thrombectomy performed 14% of the cases and had the highest 30day (6.7%) and 90-day (10%) mortality. The mortality rate for surgeons performing more than
one surgery was 2.1% (30-day) and 5.1% (90-day). • In recent years, this procedure was
performed more commonly by the highest volume surgeons – 67% of cases in 2004 vs 40% in
1995. • Significant predictors of 30-day mortality included procedure year and low surgeon
volume. • Significant predictors of 90-day mortality included procedure year, low surgeon
volume, left-sided tumour and increasing hospital volume.

Kommentarer. Yap och medförfattare visar i en populationsbaserad studie att
komplikationer är vanliga vid denna kirurgi. Studien om 433 nefrectomier med
tumörtromb visade en hög andel komplikationer. Man ser i multivariatanalys att
gränsen mer än 1 tumörtromb årligen var bättre än 1 eller färre operationer/år och att
högvolymssjukhus generellt hade mindre komplikationer med mortalitet (90 dagar).
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