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1. INLEDNING 

Syftet med nulägesbeskrivningen är att visa hur läget ser ut för vulvacancer inom regionen 
före införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) och bedöma vilka åtgärder som 
fordras med anledning av införandet av SVF för vulvacancer. Nulägesbeskrivningen är 
framtagen av Katja Stenström Bohlin, överläkare på Kvinnokliniken/gynekologisk 
tumörkirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset 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. 
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2. PATIENTGRUPPENS EPIDEMIOLOGI 

 
Vulvacancer drabbar drygt 150 kvinnor per år i Sverige, varav ca 30 i VGR. Medianålder vid 
insjuknande i Sverige är drygt 75 år. Nedan presenteras statistik över överlevnad, incidens 
och prevalens för patienter med vulvacancer de senaste fem åren i Västra 
Götalandsregionen. De patienter som inkluderas är patienter med diagnoskod (ICD-10) 
C519. 

 
 
Figur 1: Epidemiologisk översikt vulvacancer i VGR 2012-2016  
 

 
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 vulvacancer 2012-2016. Femårsprevalensen visar hur 
många patienter som har fått en vulvacancerdiagnos upp till 5 år bakåt och lever med den vid 
ett givet mätdatum varje år mellan 2012-2016.  
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3. PATIENTENS VÄG GENOM VÅRDEN 

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

 
 
             Figur 2: Processkarta GEP NET 

 
Typiska symptom vid vulvacancer är långvarig sveda eller klåda, blödande och/eller 
smärtsamma svårläkta sår eller knöl i ljumsken. Patienter med symptom söker ofta 
öppenvårdsgynekologi eller gynekologisk mottagning vid kvinnoklinik för gynekologisk 
undersökning. Patienter kan även söka sig till vårdcentral där primärvårdsläkare utför den 
gynekologiska undersökningen alternativt remitterar patienten till gynekolog.  
 
Vid den gynekologiska undersökningen utförs palpation av ljumskar samt stansbiopsi. 
Om misstanke kvarstår efter PAD-besked utförs MR/CT-röntgen och/eller 
ultraljudsundersökning av ljumskar med eventuell finnålspunktion av förstorade lymfkörtlar.  
Det görs vid SU/Sahlgrenska, SÄS/Borås, NU-sjukvården/NÄL, SkaS/Skövde eller 
Hallands sjukhus/Varberg beroende på patientens hemvist och sjukhusens 
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upptagningsområde. Finns det behov av utförligare biopsitagning med mapping av vulva kan 
det göras på hemsjukhuset, men i de flesta fall remitteras patienten till tumörteamet vid 
Sahlgrenska sjukhuset för mapping.  
 
Remiss kan även skickas direkt till specialistmottagning för biopsi med mapping innan 
röntgen/ultraljud. Om den gynekologiska undersökningen föranleder en stark klinisk 
misstanke remitteras patienten direkt till specialistkliniken vid SU/Sahlgrenska sjukhuset utan 
att PAD-besked inväntas. Vid utbredd tumörsjukdom kan, i tillägg till radiologiska 
undersökningar, göras en undersökning i narkos för att bedöma tumörutbredningen och 
bestämma lämplig behandling. Dessa patienter undersöks på SU/Sahlgrenska.  
 
Efter genomförd MR/CT-röntgen och/eller ultraljudsundersökning skickas remiss till 
nationell MDK för behandlingsbeslut. Vid den nationella MDK deltar samtliga fyra 
vårdenheter med nationella uppdrag inom vulvacancer; Karolinska Universitetssjukhuset, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus och Universitetssjukhuset 
Linköping samt patientens hemsjukhus. 
 
I 70 % av alla fall av vulvacancer är kirurgi den primära behandlingen. Radioterapi och 
radiokemoterapi ges då kirurgisk behandling av olika skäl inte är möjlig, där operation inte 
kunnat avlägsna all tumörvävnad eller om det föreligger lymfkörtelmetastaser. Såväl kirurgi 
som onkologisk behandling sker på SU/Sahlgrenska. Vid onkologisk behandling övertas 
patientansvaret av specialistmottagningen vid onkologiskt centrum på Sahlgrenska, som även 
ansvarar för uppföljningen.  
 
 

4. BASLINJEMÄTNING 

Baslinjemätningen skall lyfta fram hur ledtiderna mellan 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:  
Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer 
Urval:  
Patienter som ingår i registret Patienter som påbörjat behandling 2013-2016 och som vid 
diagnosen var folkbokförda i Västra sjukvårdsregionen. 
Ledtid från:  
- Diagnos 
Ledtid till: 
- primärkirurgi eller ickekirurgisk primärbehandling  
Målledtider:  
- de önskade målnivåerna är 10 dagar 
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Figur 3: Baslinjemätning vulvacancer VGR uppdelat per sjukhus, 2013-2016. Tid från diagnos till 
primärkirurgi. 

 

 

Figur 4: Baslinjemätning vulvacancer VGR uppdelat per sjukhus, 2013-2016. Tid från diagnos till 
ickekirurgisk primärbehandling. 
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5. MEDVERKANDE 

Arbetet har genomförts av: 

 
Katja Stenström Bohlin, överläkare på Kvinnokliniken/gynekologisk tumörkirurgi, 
Sahlgrenska universitetssjukhuset  

Christian Staf, statistiker, Regionalt cancercentrum väst 

Leyla Nunez, statistiker, Regionalt cancercentrum väst 

Caroline Trowald, projektledare för införande av standardiserade vårdförlopp, Regionalt 
cancercentrum väst 


