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1. INLEDNING 

Syftet med nulägesbeskrivningen är att visa hur läget ser ut för testikelcancer inom regionen 
före införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF). Nulägesbeskrivningen är framtagen av 
processledare Ann-Marie Olvenmark och Annika Hedlund med hjälp av stödteam vid RCC 
Väst. Målgruppen för nulägesbeskrivningen är processansvariga, linjechefer, beslutsfattare 
samt vårdgivare som skall arbeta med införandet av vårdförloppet i Västra 
Götalandsregionen (VGR), där tanken är att berörda ska ha en gemensam bild av nuläget 
och gemensam utgångspunkt inför SVF. 
 

2. PATIENTGRUPPENS EPIDEMIOLOGI 

Nedan presenteras statistik över överlevnad, incidens och prevalens för patienter med 
testikelcancer de senaste fem åren i Västra Götalandsregionen.1 De patienter som inkluderas 
är patienter med diagnoskod (ICD-10): C62, C38.3, C48.0. 
 

 
Figur 1: Epidemiologisk översikt testikelcancer i VGR 2011-2015  
 

 
Överlevnadsgraferna i figur 1 visar hur stor andel av patienterna som lever 5 år efter diagnos. 
Mätningen har tagit hänsyn till andra dödsorsaker, därav begreppet relativ överlevnad. 
Incidensen visar antal nya cancerfall för testikelcancer årligen 2011-2015. Femårsprevalensen 
visar hur många patienter som är i livet upp till fem år efter konstaterad testikelcancerdiagnos 
för åren 2011-2015.  
 
 
1 Statistikområden, Cancer. Stockholm: Socialstyrelsen. Citerad 2016-10-31. Tillgänglig från: 
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer 
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3. PATIENTENS VÄG GENOM VÅRDEN 

Här presenteras en beskrivning av hur patienters väg genom vården ser ut för patienter i 
Västra sjukvårdsregionen med testikelcancer. Figur 2 är en visualisering av de olika steg som 
ingår i patienternas väg och vilka vårdinstanser som utför dessa. 
 

 
 
 
Misstanke om testikelcancer uppstår oftast genom att patienten söker vård på grund av 
symtom: 

- Palpabel knöl i testikeln 
- Förändring av storlek eller konsistens på testikel 
- Smärta, obehag eller tyngdkänsla i testikel utan annan uppenbar förklaring 
- Misstänkt bitestikelinflammation där symtomen kvarstår efter tre veckor trots 

behandling 
- Nytillkommen bröstkörtelförstoring utan annan uppenbar förklaring 

Patienten utreds antingen via läkarundersökning på vårdcentral eller via akutmottagning. Vid 
tydliga symtom som indikerar misstanke om cancer skickas patienten vidare från vårdcentral 
till urolog för ultraljudsundersökning och vid mer diffusa symtom ansvarar vårdcentralen för 
ultraljudsundersökningen. Det händer även att misstanke om testikelcancer uppkommer 
genom bilddiagnostiskt fynd, där det görs ett ultraljud av annan orsak som visar på misstänkt 
testikelcancer. 

Figur 2: Processkarta testikelcancer 
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Vid misstanke om testikelcancer remitteras patienten till urologklinik för: 

- Orkidektomi (kirurgiskt avlägsnande av ena testikeln), med snabbsvarsremiss för 
PAD-svar 

- (i vissa fall) Biopsi på andra testikeln 
- Provtagning tumörmarkörer 
- Räkning av spermier och frysförvaring 
- CT thorax, buk och pelvis  

 
Remiss till onkologen på SU/Sahlgrenska skickas innan svaren på undersökningarna har 
kommit. SU/Sahlgrenska tar då över bevakning av svar på de diagnostiska undersökningarna 
(tumörmarkörer, röntgenundersökningar och PAD-svar) och ansvarar för analys av dessa. I 
ca 30% av fallen (non-seminom stadie 1, eller oklar stadieindelning) görs upprepad 
stadieindelning via ny provtagning och nya röntgenundersökningar. I dessa fall då ny 
röntgenundersökning utförs krävs att det har gått 6-8 veckor från orkidektomi till den nya 
röntgenundersökningen. 
 
Behandlingsbeslut/behandlingsrekommendation tas av onkologen på SU/Sahlgrenska och 
patienterna bokas in på ett besök för att delges behandlingsrekommendation, och patienten 
får då möjlighet att eventuellt invända mot den rekommendation som ges. 
 
Primärt behandlingsbeslut är antingen kemoterapi eller uppföljning. I enstaka fall strålas eller 
görs lymfkörtelutrymning på patienten efter kemoterapi. Lymfkörtelutrymningen utförs på 
urologkliniken på SU/Sahlgrenska, och i enstaka fall görs ytterligare kemoterapi efter 
lymfkörtelutrymningen. 
 

4. BASLINJEMÄTNING 

Baslinjemätningen (figur 3-5) skall lyfta fram hur ledtiderna mellan närmast motsvarande 
punkt för välgrundad misstanke och behandlingsstart ser ut inom regionen före införandet 
av standardiserade vårdförlopp. Vidare är det tänkt att mätningen ska användas som 
utgångspunkt för att visa hur mycket ledtiderna ska kortas ner på sikt samt ge underlag för 
analys av vilken effekt införandet av SVF i verksamheterna haft på ledtiderna.  

Mätningen har utförts enligt:  
Register:  
- Nationellt kvalitetsregister för Seminom SWENOTECA  
- Nationellt kvalitetsregister för Non-Seminom SWENOTECA 
Urval:  
- Patienter som påbörjat behandling 2013-2015 och som vid diagnosen var folkbokförda i 
Region Väst. 
Ledtid från:  
- Före orkidektomi, motsvarar första utredningsmoment efter välgrundad misstanke. 
Ledtid till: 
- Definitiv stadieindelning, motsvarar avslutspunkt i SVF för icke-spridd testikelcancer. 
- Start av behandling (Kemoterapi), vid spridd testikelcancer 
Målledtider:  
- 34 kalenderdagar, Icke-spridd testikelcancer 
- 31 kalenderdagar, Spridd testikelcancer (kemoterapi) 
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BASLINJEMÄTNING ICKE-SPRIDD SEMINOM 

Figur 3: Baslinjemätning icke-spridd seminom VGR uppdelat per anmälande sjukhus, 2013-2015 

 

 

BASLINJEMÄTNING SPRIDD SEMINOM 

Figur 4: Baslinjemätning spridd seminom VGR uppdelat per anmälande sjukhus, 2013-2015 
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BASLINJEMÄTNING SPRIDD NON-SEMINOM 

Figur 5: Baslinjemätning spridd non-seminom VGR uppdelat per anmälande sjukhus, 2013-2015  
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