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                                       UTVECKLINGSPLAN  
 

 

                      RCC  Norra regionen, All urologisk cancer utom Prostatacancer  

 

BAKGRUND 

 

Ledtidsdiskussionen i litteraturen och i olika sammanställningar för diagnosgrupperna 

Urinblåsecancer, Urotelial cancer i övre urinvägarna samt Njurcancer har i första hand 

fokuserat på följande punkter 

 

 Tid från primärvårdsremiss till första urologundersökning 

 Tid från första urologundersökning till fastställd diagnos 

 Tid från fastställd diagnos till operation 

 Tid från operation till patologiutlåtande (PAD) 

 

Ovanstående ledtider är av vikt och det kan finnas anledning att förkorta beskrivna ledtider. 

Detta i första hand av psykologiska och allmänmänskliga skäl sett ur patientperspektiv. Dock 

är den biologiska signifikansen av någon extra vecka i väntan vid endera eller ett par av 

beskrivna ledtider, av mindre betydelse tumörbiologiskt. 

 

Om patienten till exempel har det vanligt förekommande symtomet ”Makrohematuri” alltså 

synligt blod i urinen och får en remiss för undersökning så kan de hypotetiska ledtiderna fram 

till fastställd diagnos endast skilja sig mellan 4-6 veckor totalt. 

 

Detta är värdefulla veckor för patienten och naturligtvis föreligger ett behov av justering till 

kortare och kortare ledtider sammantaget. 

 

Den ledtid som dock sällan eller aldrig nämns är ledtiden: Första symtom till tid för remiss 

från primärvården. Till dags dato finns inga publicerade genomgångar av just den ledtiden. 

 

Den finns god anledning att antaga att nämnda ledtid i en betydande andel fall av patienter 

med i första hand Urinblåsecancer och urotelial cancer i övre urinvägarna… 

 

a)… är mycket längre än 16 - 32 veckor 

b)… förorsakas av underdiagnostik/försenad diagnostik, där symtomet ”makrohematuri” inte 

åtnjuter den diagnostiska uppmärksamhet som den bör i enlighet med Socialstyrelsens 

anvisningar 

c)…förorsakas av upprepad symtomatisk behandling av mer lättdigererade diagnoser (till 

exempel konkomitant bakteriell cystit) 

d)…är den ledtid som i realiteten har störst och tyngst tumörbiologisk betydelse med 

efterföljande konsekvenser för långtidsöverlevnaden 

 

BESKRIVNING AV AKTUELL PROCESS 

 

Då den överväldigande andelen av patienter med malign makrohematuri har Urinblåsecancer, 

nöjer vi oss med att fokusera på just den gruppen. 

Årlig incidens av Urinblåsecancer i norra regionen: Mellan 230-250 nydiagnosticerade 

patienter per år enligt tillgängliga registerdata 
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Prognosen är avhängig tumörstadium och körtelstadium (T respektive N) 

Cirka 20 % av patienterna med Urinblåsecancer har muskelinvasivitet och klassificeras som 

T2-T4b. Positiv N-stadieindelning i form av mikrometastaser och/eller makrometastaser följer 

ökande T-stadium. 

Mellangruppen, T1G3 motsvarar cirka 10 % av de nyupptäckta tumörerna. Denna grupp har 

en stor risk för progression till muskelinvasiva stadier samt påföljande successiv 

metastasering. 

Tumörtillväxt och positivitet avseende N-stadium är en dynamisk process, där patienten 

successivt,från en botbar cancer, övergår till en situation där botbarhet inte längre föreligger – 

detta trots maximala vård- och sjukvårdsinsatser. 

Spridning bortom den regionala körtelspridningen är en mycket snabb process, och när väl 

körtelspridning föreligger (N+) ökar risken markant för avlägsen spridning (M+) 

 

PROGNOS 

 

Prognosen är således klart avhängig TNM-stadieindelningen. 

TNM-stadium är avhängig tidsdräkten fram till åtgärd. Sammantaget över samtliga 

muskelinvasiva stadier (T2a-T4b), så är överlevnaden – trots maximala sjukvårdsinsaster - 

cirka 50 %. En absolut riskreduktion med 8 % har de senaste åren åstadkommits med den 

alltmer använda neoadjuvanta kemoterapin (kemoterapi före operation). Dock avser siffrorna 

per definition, endast de patienter som preoperativt räknas som N0M0 (saknar detekterbar 

spridning). Trots detta avlider således en stor andel av patienterna inom 5 år. Detta till följd av 

mikroskopiska metastaser som visat sig vara icke-responderande till den kombinerade 

effekten av kemoterapi plus omfattande kirurgi. 
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Fig 1: Från den kombinerade analysen av två prospektiva Nordiska randomiserade studier, där 

man jämfört endast omfattande kirurgi (cystektomi) mot neoadjuvant kemoterapi plus 

cystektomi. Absolut riskreduktion vid 5 år var 8 %. Det betyder att 44 % av patienterna i den 

mest effektiva behandlingsarmen var döda efter 5 års observationstid – detta trots maximala 

vårdinsatser (Sherif et al, European Urology, 45, 297-303, 2004) 

 

Även små skillnader i T-stadium kan vara avgörande för överlevnaden. Med andra ord, om 

patienten har en T2a-tumör (omfattar mindre än häften av djupet i blåsmuskeln) jämfört mot 

en T2b (> häften), så är det beskedligare stadiet behäftat med en bättre överlevnad. Detta 

fenomen följer vid jämförelser mellan de olika T-stadierna hela vägen. 
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Fig 2: (A) visar recidiv-fri överlevnad och (B) visar cancerspecifik överlevnad vid T2a versus 

T2b urinblåsecancer (Från: Gakis et al, BJU no 107, 919-923, 2010) 

 

AKTUELLA METODER SOM ANVÄNDS FÖR DIAGNOSTIK, BEHANDLING OCH 

UPPFÖLJNING 

 

Diagnostik 

 

Steg 1 - Anamnes 

En patient med makrohematuri – med andra ord synligt blod i urinen, skall ovillkorligen 

remitteras till urolog för utredning. Detta oavsett om det föreligger andra symtom tydande på 

mer primärvårdsmässigt åtgärdbar åkomma (till exempel samtidig urinblåsekatarr med 

misstänkta bakterier). Detta enligt socialstyrelsen anvisningar och enligt nationellt VP för 

Urinblåsecancer. Utredningen skall vara utförd inom fyra (4) veckor från det att 

primärdiagnostikern har av patienten fått en berättelse/anamnes om makrohematuritillfälle. 

 

Steg 2 - Konstrastförstärkt röntgenundersökning av övre urinvägar (företrädesvis 

kontrastförstärkt datortomografi). Obligat undersökning vid makrohematuri. 

 

Steg 3 - Uretrocystoskopi 

Undersökning som utförs på urologmottagningen. Oftast i lokal gelbedövning 

 

Behandling 

 

I ett första steg, vid upptäckt av en blåscancer genomförs en transuretral resektion av 

blåstumören. En så kallad TUR-B. Detta är en slutenvårdsåtgärd i antingen fullnarkos eller 

spinalanestesi. 

Hos cirka 70 % av patienterna är detta den enda behandling som utförs. Hos de 10 % av 

patienterna med T1G3-tumörer, så kan man behöva komplettera med lokalbehandling av 

Tuberkelbakterie-instillationer (BCG) enligt ett specifikt schema. 

 

Hos resterande 20 % med muskelinvasiv cancer rekommenderas i första hand neoadjuvant 

kemoterapi med cystektomi. Cystektomi är ett omfattande ingrepp där urinblåsan och inre 

könsorgan bortopereras och en urinavledning (urostomi) skapas. Operationen tarvar oftast en 
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operationstid av mellan 4-8 timmar och en slutenvårdstid om 12-18 dagar i okomplicerade 

fall. 

Inte alla patienter kan erhålla neoadjuvant kemoterapi, då biologisk ålder, njurfunktion och 

allmäntillstånd begränsar. De patienterna kan då erbjudas endast cystektomi. 

Endast cirka 50 % av patienter med muskelinvasiv cancer klarar av endera beskriven radikalt 

syftande kirurgisk åtgärd och kan då istället erbjudas fulldos strålbehandling där en god andel  

har både en objektiv respons och/eller med endera formen av radikalt syftande kirurgi-former 

(med eller utan neo) jämförbara överlevnadsdata. De patienter som erbjuds endast kemoterapi 

och som stadieindelats som N0M0 kan ävenledes uppvisa acceptabla responser och 

överlevnadssiffror. Däremot patienter med känd spridning som erbjuds palliativa åtgärder, 

isolerat eller i kombination (palliativ kirurgi/palliativ strålbehandling/palliativ kemoterapi) 

uppvisar sällan god långtidsöverlevnad – även om endera kombinationer av palliativa åtgärder 

initialt under en period erbjuder patienterna symtomlindring och förbättrad livskvalitet. 

 

Behandlingsmöjligheterna vid synlig metastatisk sjuka kvalificerar oftast till endast palliation. 

Endast i undantagsfall hos mycket unga patienter kan man efter gemensam bedömning, 

tillsammans med onkologkollegorna, överväga behandlingskombinationer utanför gängse 

terapirekommendationer.  

 

Uppföljning 

 

70 % av patienterna – De med icke-muskelinvasiva stadier följs med regelbundna 

cystoskopikontroller upp till 10 år efter senaste recidivet/återfallet 

 

10 % av patienterna – De med T1G3-cancer följs oftare, då det föreligger högre risk för 

återfall och progress 

 

20 % av patienter – De med muskelinvasiv cancer, följs enligt olika scheman beroende på vad 

de har erhållit för definitiv terapi. 

 

 

ORGANISATION OCH RESULTAT I REGIONEN 

 

Det mest kritiska momentet för patienterna är att få en snabb remiss till urolog efter en 

enda händelse av makrohematuri. 

 

Empiriskt vet vi att det största problemet för patienterna i norra regionen ligger på detta plan. 

Detta problem är inte isolerat till norra regionen, utan är dessutom ett nationellt problem. 

 

När väl en makrohematuriutredning har initierats är ledtiderna som där följer, tumörbiologiskt 

försumbara.  

 

Följsamheten med VP i urinblåsecancer avseende ledtiden Första symtom till tid för remiss 

från primärvården är allt annat än optimal.  

 

Följsamheten med VP i urinblåsecancer avseende ledtiderna 

 

• Tid från primärvårdsremiss till första urologundersökning 

• Tid från första urologundersökning till fastställd diagnos 

• Tid från fastställd diagnos till operation 
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• Tid från operation till patologiutlåtande (PAD) 

 

Är endast i enstaka undantagsfall suboptimala. Vårdkedjan fungerar tillfyllest när väl 

utredning har påbörjats. 

 

För de patienter som har muskelinvasiv urinblåsecancer och behöver neoadjuvant kemoterapi 

plus cystektomi, så är verksamheten helt acceptabel i norra regionen. Det finns mycket god 

beredskap onkologiskt för bekriven kemoterapi, och nationellt har norra regionen det 

procentuellt högsta nyttjandet av neoadjuvant kemoterapi. Beredskapen och kunskapen kring 

det operativa ingreppet är helt adekvat. 

Det finns dock några punkter som är suboptimala 

 

a) Avsaknad av kontaktsköterska för diagnosen urinblåsecancer 

b) Avsaknad av regionövergripande MDKer  för avancerade blåscancerpatienter och för 

patienter i riskzonen för progress – de med  T1G3 cancer 

c) Avsaknad av patolognärvaro och röntgenolognärvaro vid de lokala veckovisa 

MDKerna vid det regionala centret i Umeå 

 

Avseende punkterna b) och c) torde norra regionen ligga sämst till i landet. 

 

KORTSIKTIGA MÅL OCH MÅLNIVÅER 

 

[1] En inventering i form av en retrospektiv studie av samtliga patienter med makrohematuri 

erhållit slutbehandling i regionen bör utföras. Studien bör beskriva situationen för vald 

patientgrupp de senaste fem åren, som minimum. Studien bör innefatta en beskrivning av 

följande ledtider: 

 

Första symtom till tid för remiss från primärvården 

Tid från primärvårdsremiss till första urologundersökning 

Tid från första urologundersökning till fastställd diagnos 

Tid från fastställd diagnos till operation 

Tid från operation till patologiutlåtande (PAD) 

 

Studien/inventeringen bör fokusera på i första hand maligna slutdiagnoser. En nu pågående 

EPN-godkänd studie i Gävleborgs län med samma inriktning, bör kunna utgöra mall för 

föreslagen inventering. Huvudhypotesen i den studien är att patienter med företrädesvis 

Urinblåsecancer som har en förlängd första ledtid (Första symtom till tid för remiss från 

primärvården) jämfört med de som har den ledtid som föreskrivs av socialstyrelsen (4 

veckor), har en signifikant försämrad långtidsöverlevnad. 

En dylik inventering bör kunna vara slutförd inom 12 månader. 

 

[2] Regionövergripande MDKer, där patienter med avancerad urinblåsecancer diskuteras 

regelbundet bör inrättas. MDKerna bör ske över telelänk. Samtliga urologenheter i regionen 

som bedömer primärt patienter med avancerad urinblåsecancer bör deltaga och presentera sina 

patienter. I MDKerna bör, utöver urologer, även onkolog, röntgenolog och patolog ingå. 

Ett införande av regionövergripande MDKer bör kunna genomföras inom 6-8 månader. 

 

[3] Införandet av kontaktsjuksköterska för diagnosen Urinblåsecancer vid det regionala 

centret i Umeå bör ordnas. I det kommande vårdprogrammet för urotelial cancer(2013) 

betonas vikten av kontaktsjuksköterska. Detta med bakgrund av att Styrgruppen inom RCC 
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har beslutat (2011) att ställa sig bakom den uppdragsbeskrivningen i frågan och föreslagit att 

den ska ligga till grund för utvecklingen av kontaktsjuksköterskefunktionen i respektive 

region/landsting. 

70 % av urinblåsecancerpatienterna har en non-invasiv urinblåsecancer. Trots detta beskedliga 

tillstånd har dessa patienter en mängd frågor och ett stort behov av stöd och råd samt adekvat 

information. Hos 10 % av de patienter som har den potentiellt mycket farligare formen T1G3 

ökar inte bara frågor och funderingar, utan även ett behov av välfungerande logistik kring ett 

antal möjliga behandlingsmetoder. Dessutom tillkommer ett behov av klinisk och 

organisatorisk uppmärksamhet för att snabbt identifiera de patienter som progredierar till 

muskelinvasiva stadier trots en initialt maximal konservativ behandlingsstrategi. Hos de 20 % 

av urinblåsecancerpatienterna som visar sig ha en muskelinvasiv cancer genomgår en 

livsomvälvande händelse. Omfattande kirurgi med anläggande av stomi med föregående 

kemoterapi, alternativt fulldos strålbehandling eller andra mer palliativa behandlingsmetoder 

väcker en mängd frågor och funderingar samt oro hos patienter och anhöriga. Postoperativa 

kontroller med ett ökat behov av att identifiera både recidiv och långtidskomplikationer äger 

också stor valör. 

En regional kontaktssjuksköterska med inriktning på urinblåsecancer kommer dessutom att 

kunna fungera som en mycket väsentlig länk mellan regionens centra som hanterar samtliga 

former av urinblåsecancer, både invasiva och non-invasiva former. Den personen kan utgöra 

en informationskälla och en person som faciliterar kontakten mellan regionens alla kliniker 

och regionens största blåscancercentrum i Umeå. Därmed kommer kontaktsjuksköterskan 

även intaga en regionövergripande roll. 

Rekrytering och införande av en kontaktsjuksköterska inom detta specifika område bör kunna 

genomföras inom 6 månader. En kontaktsjuksköterska vid Universitetskliniken i Umeå kan 

utveckla, tillsammans med arbetsgruppen för all Urologisk cancer utom prostatacancer, ett 

regionövergripande samarbete. 

 

 

Tabell 1. Sammanfattning av målnivåer för Urinblåsecancer 

 

Mål Nuläge Målnivå Tidpunkt   

för mål 

uppfyllelse 

Uppföljning 

1.Inventering av 

makrohematuriläget 

 

Avsaknad av analys 

av den viktigaste 

ledtiden. Ej mätbart 

inom överskådlig 

framtid i nuvarande 

kvalitetsregister. 

Utformningen av 

dessa innefattar inte 

denna parameter. 

Analysen bör 

hanteras i form av 

ett vetenskapligt 

utformad 

retrospektiv studie. 

Utförlig kunskap om den 

viktigaste ledtiden (Första 

symtom till tid för remiss 

från primärvården) på ett 

retrospektiv material 

minst 5 år tillbaks i tiden 

140105 

(under 

förutsättning 

att arbetet 

påbörjas 

inom mycket 

nära framtid) 

Kvartalsvisa 

rapporter. 

Slutredovisning 

i samband med 

vetenskaplig 

rapport som 

håller måttet för 

en Peer Review. 

2. Regionövergripande 

MDKer 

Avsaknad av region 

övergripande 

MDKer 

Införandet av 

regionövergripande 

MDKer med focus på 

avancerad 

urinblåsecancer. Detta på 

regelbunden basis. 

140101  

3. Införandet av en Avsaknad av region  Medel för 140101  
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kontaktsjukskötersk

a med placering vid 

regionens 

universitetscenter 

för behandling av 

urinblåsecancer 

övergripande 

kontaktsjuksköterska 

inrättandet av en 

dylik tjänst. 

 Identifiering av 

potentiell 

kandidat. 

 Upprättandet av 

kompletterande 

utbildningsprogr

am anslutet till 

tjänsten. 

 

 

Tabell 2. SWOT-analys för för Urinblåsecancer 

 

Mål Styrkor Svagheter Möjligheter Hot 
1.Inventering av 

makrohematuriläget 
 Tillgängliga data 

finns 

 Hög 

angelägenhetsgrad 

 Högprioriterat 

kunskapsläge – 

även för 

vetenskaplig 

redogörelse 

Resursbrist. 

Medel måste 

tillföras för att 

kunna engagera 

en person som 

kan lägga upp 

inventeringen. 

Medel måste 

tillföras för 

statistik analys. 

Etiktillstånd 

måste ansökas 

om och 

godkännas. 

Resursintyg och 

tillstånd både 

från den slutna 

vården samt 

primärvården 

måste erhållas. 

Goda möjligheter. 

En liknande 

inventering/analys 

och påföljande 

studie har redan 

påbörjats i 

Gävleborgs län 

under slutet på 

2012. Goda 

möjligheter att 

inhämta 

inspiration från 

den studien. Goda 

möjligheter att 

överväga en 

multicenteranalys 

i samarbete med 

Gävleborgs-

studien. 

Avsaknad av 

medel och 

resurser för att 

driva den 

beskrivna 

studien i 

regionen. 

 

2. 
Regionövergripande 

MDKer inom 

området avancerad 

urinblåsecancer 

Hög medvetenhet på 

samtliga kliniker inom 

regionen avseende det 

angelägna behovet av detta 

Resursbrist: 

Avsaknad av 

materiella 

resurser och 

lämpligt 

anordnad lokal i 

Umeå 

Avsaknad av 

resursperson på 

röntgenkliniken 

– Umeå, då 

medel saknas. 

Avsaknad av 

resursperson på 

patologkliniken 

- Umeå då 

medel saknas i 

kombination på 

allmän 

uropatologbrist 

Vilja, 

engagemang och 

intresse saknas 

inte från de olika 

specialiteterna 

inom 

professionen. 

 

Det finns ett klart 

kliniskt behov.  

Resurser tillförs 

inte för 

materiella och 

lokamässiga 

behov 

 

Röntgenkliniken 

Umeå tillförs 

inte medel för att 

kunna frigöra 

identifierad 

röntgenolog 

 

Patologkliniken 

saknar medel 

och resurser för 

att kunna avdela 

identifierad 

patolog 

3. 

Kontaktsjuksköterska 

vid regionens 

universitetssjukhus. 
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Denna utvecklingsplan har utarbetas tillsammans med arbetsgruppen 

 

     

     

Amir Sherif 

Processledare, all urologisk cancer utom prostatacancer 

RCC - Norr  

Umeå 130517    

 

 


