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Uppföljning av nationell enhet Karolinska för retroperitoneal 
lymfkörtelutrymning vid testikelcancer 

Sammanställt av Anders Kjellman, överläkare, Njur och testikelcancerflödet vid ME 

Bäckencancer, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 

Fysiska förutsättningar för verksamheten 

Karolinska har ändrat sin organisation de senaste åren och patienterna tas omhand inom 

patientflödet för njur- och testikelcancerpatienter som är en del av medicinsk enhet (ME) 

bäckencancer som är en del av tema cancer. Rent praktiskt har inte omorganisationen 

påverkat omhändertagandet av patienterna. 

Vi har god tillgänglighet på mottagningslokaler, vårdplatser och operationsutrymme 

I samband med det nationella uppdraget startade också en nationell MDK. Den hålls 

varje måndag med deltagande av urologer och onkologer från Stockholm och Göteborg 

och onkologer från andra onkologiska enheter i landet. Mötet sker som videokonferens 

och deltager gör också radiolog samt när det finns patologi att förevisa patolog. Teknisk 

har det fungerat utmärkt. Göteborg hade ansvar för koordinationen de två första åren 

och Stockholm nu i två år sedan 191101. 

Möjlighet till inkvartering för patienter och närstående finns på patienthotell invid 

Karolinska Huddinge men våra patientrum är alla enkelrum med övernattningsbädd så 

detta är sällan nödvändigt att utnyttja. 

Bemanning 

Vi har idag tre specialister som utför ingreppen. Två är självständiga operatörer och den 

tredje nära att vara det. Vi försöker alltid vara två av de tre närvarande vid operationerna. 

Vi har landets största njurcancerverksamhet med kirurgi i intilliggande anatomiska 

områden och således ytterligare ett knappt 10-tal specialister med stor vana vid kirurgi i 

området. Karolinska har regionalt ansvar för kirurgi vid avancerad njurcancer. 

Vi har en operationsavdelning med stor erfarenhet av bukkirurgi med bland annat landets 

största centra för kirurgi i övre buk och även transplantationsverksamhet. Kärlkirurgisk 

kompetens finns inom Karolinska och de medverkar vid behov vid operationerna. 

Vi har en mycket välfungerande dagvårdsavdelning med fem utbildade 

kontaktsjuksköterskor som ansvarar för vårdplanen och kontakt med patienterna i 

efterförloppet. 

Vi planerar att fortsätta den kirurgiska utbildningen av ytterligare en operatör när vi har 

tre färdigutbildade självständiga operatörer. 

Nätverk för samverkan med remittenter och andra nationella vårdenheter 

Kontakt med remittenter sker i huvudsak genom diskussion av patientfallen vid nMDK. 

Vi har också löpande kontakt via telefon vid behov. Efter ingrepp skickas journalkopia 
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och vi ringer upp remittenten om det bedöms nödvändigt för att säkerställa 

uppföljningen. 

Anpassningsmöjligheter mht volymförändringar och ev. undanträngningseffekter  

Vi har inte märkt av några undanträngningseffekter. Totalvolymen ingrepp beräknas öka 

något under de närmaste åren men vi ser inga hinder för att klara en sådan ökning. Vi 

behöver klarlägga ersättningsnivåerna då de för våra Stockholmspatienter ligger för lågt 

enligt gällande DRG. 

Vi flyttar in i nya operationslokaler i slutet av april 2020. Detta kommer förbättra 

operationsmöjligheterna och om de sista papperna skrivs på i dagarna kommer vi då 

också ha tillgång till operationsrobot vilket gör att vi kan erbjuda minimalinvasiv kirurgi 

vid lämpliga fall.  

Vi ser inga rekryteringsbehov för närvarande 

Kapacitetstak för verksamheten, såväl under årets aktiva perioder som under semesterperioder (särskilt 

viktigt att detta svar är diskuterat och förankrat hos alla berörda). 

Vi har under de gångna året anpassat semesterscheman mm för att kunna erbjuda 

operationstider inom rimlig tid året runt. Med fler självständiga kirurger ser vi inte detta 

som något problem även vid ökad volym. Volymerna är låga så något kapacitetstak är 

svårt att fastslå. En tredubbling av volymen skulle sannolikt inte vålla några bekymmer. 

Här redovisas patientens väg genom vården, hur uppsatta mål nåtts i olika delar 

av vårdkedjan, orsaker till bristande måluppfyllelse samt genomförda och/eller 

planerade förbättringsåtgärder. Av redovisningen bör framgå vilka förändringar 

som genomförts till följd av det nationella uppdraget. 

Vårdkedjan ur patientens perspektiv 

Patienten tas primärt om hand på urologisk/kirurgisk enhet och blir sedan remitterad för 

onkologisk uppföljning och behandling. Det är sedan behandlande onkolog som anmäler 

patienten till nMDK för diskussion. Om patienten remitteras innan lunchtid på onsdagen 

så anmäls han till kommande måndags konferens. 

Nationell MDK 

Hålls varje måndag, uppehåll röda dagar. Det finns inga tillgänglighets problem, utan alla 

som anmäls tas upp. 

En genomgång av antalet fall anmälda till nMDK nov 2018-nov 2019 visade totalt 123 

diskuterade fall. De opererade patienterna tas upp igen postoperativt för diskussion av 

PAD och fortsatt behandling så samma patient kan förekomma flera gånger. Således 

knappt 3 patientfall/v fördelade enligt nedan: 

Norra Uppsala-Ö Stockholm Sydöstra Västra Södra 

11 22 26 14 37 13 
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Antalet patienter som remitteras för kirurgisk åtgärd ligger mellan 40 och 50/år. 

Indikationen för kirurgi kommer att utökas något i det kommande vårdprogrammet 

vilket kan komma att öka antalet som behöver opereras ytterligare med ca 5-10 fall/år. 

Alla patienter har erbjudits tid för kirurgi inom önskat tidsutrymme. Då patienterna 

diskuteras vid nMDK är de under onkologisk behandling vilket gör att vi normalt har 4-6 

veckor på oss att förbereda för kirurgin. 

När vi fått en remiss och fastställt operationsdatum ringer läkare och/eller vårdplanerare 

upp patienten för att stämma av och gå vidare med planeringen. 

Utomlänspatienter kommer till vår avdelning dagen innan operation och vi gör då alla 

förberedelser med provtagning, narkosbedömning mm.  

Behandling 

Alla remitterade patienter har blivit opererade enligt plan. Vi har inga fall av s.k. open 

close. Inga fall har fördröjts p.g.a. lång väntetid på operation. 

Den postoperativa vården har skett hos oss och alla patienter har färdigbehandlats innan 

de skickats hem. 

Om patient och närstående har frågor kring ersättning från hemlandstinget för kost o logi 

samt transporter till och från den nationella vårdenheten brukar vår kurator hjälpa till. 

Återremittering sker genom sändande av journalkopia på epikris och genomgång av PAD 

på nMDK. Remitterande onkologklinik får då möjlighet att diskutera uppföljningen med 

de ledande testikelcanceronkologerna i landet. 

Senkomplikationer efter vården hos oss uppmärksammas normalt sett genom att 

patienten ringer till våra kontaktsjuksköterskor. Beroende av komplikationens art och 

boendeort har patienterna ibland kommit till oss och ibland sökt sig till hemsjukhuset för 

omhändertagande. 

Patienter som bor i närområdet får återbesök till läkare, vid lång resväg erbjuds 

telefonkontakt. Vi kommer att utöka uppföljningen med en kontakt från 

kontaktsjuksköterska för att förbättra omhändertagandet och säkerställa uppföljningen av 

långtidskomplikationer (90 dagar). 

Aktiva överlämningar 

Sker vid behov av fortsatt omhändertagande genom telefonkontakt med näste vårdgivare. 

Min vårdplan 

 Utfärdas av kontaktsjuksköterskan i samarbete med behandlande läkare 

Ansvarsfördelning i olika delar av vårdkedjan 

Samarbetet fungerar mycket bra 
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Kommunikationsvägar 

Kvalitetssystem  

Inrapporteringstider är bra och täckningsgraden hög i det nationella 

testikelcancerregistret. 

Vi har f n inga patientrapporterade uppföljningsmått som ex. PROM och PREM. Detta 

är ett tydligt förbättringsområde. 

Patientsäkerhetsarbete sker genom klinikgemensamma MoM och en låg tröskel för att 

göra s.k. händelseanalyser vid patientskada eller risk. 

Forskning 

Vi har inga akademiska tjänster inom teamet. Av de tre huvudoperatörerna är en 

disputerad och en doktorandregistrerad. 

Vi har inga direkta forskningsanslag för verksamheten. 

Vi samarbetar inom SWENOTECA med onkologer och urologer i Sverige och Norge.  

Kliniska studier: Vi har huvudmannaskap för tre olika studier inom området. Den första 

är en prospektiv studie av utfallet efter RPLND med avseende på exempelvis 

komplikationer, recidiv mm. Den har hittills resulterat i en artikel och ett manuskript. De 

två andra rör mätande av microRNA före och efter kirurgi, respektive före, under och 

efter kemoterapi. Syftet är att hitta nya sjukdomsmarkörer för att bättre förutse 

sjukdomsförloppet och kunna anpassa behandlingen efter detta. Materialinsamling pågår. 

Studierna av microRNA är exempel på translationell forskning. 

Handlingsplan för kompetensförsörjning 

Vi har inga omedelbara kompetensförsörjningsproblem. Vi kommer under det närmaste 

året börja med robotassisterad minimalinvasiv kirurgi för vissa fall och vi behöver 

koncentrera våra utbildningsinsatser inom detta området  

Externt riktade utbildningsaktiviteter 

Vi planerar att tillsammans med Göteborg sammanställa våra resultat efter 

centraliseringen och redovisa dessa vid både nationella och internationella kongresser. Vi 

medverkar vid SWENOTECAs stormöte varje år och går igenom vad som är nytt inom 

området. 

Tillgänglighet 

Att mäta väntetider från nMDK till start av behandling är inte tillämpligt inom området. 

Alla patienter har fått vård i tid. 

Vi har ingen skillnad i väntetider för patienter från den egna sjukvårdsregionen jämfört 

med patienter från andra sjukvårdsregioner. Detta är dock inte relevant, se ovan 

Samverkan och samplanering med övriga nationella vårdenheter 
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Vi har ett nära samarbete med Göteborg och kan till exempel hjälpas åt vid 

tillgänglighetsproblematik samt under semesterperioder. Det har ännu inte varit aktuellt 

mer än i något enstaka fall. I samband med arbete med SWENOTECAs nya 

vårdprogram fick vi i höstas tillfälle att samla alla operatörer från Norge och Sverige. Vi 

upplevde det som mycket värdefullt att tillsammans gå igenom hur vi gör och lära av 

varandra. Vi planerar att göra studiebesök hos varandra i samband med operationer för 

att ytterligare stärka kunskapen. 

Samverkan och samplanering med remitterande enheter 

Se svar på tidigare frågor 

Samverkan med patient och närståendeföreträdare, t.ex. patientföreningar 

Det finns inga patientföreningar men patientföreträdare har medverkat vid framtagande 

av SVF-förloppet vid testikelcancer. Vi ser utvecklandet av PROM och PREM som ett 

sätt att få mer direkt återkoppling från patienterna. 

Compliance till nationell MDK och remittering i enlighet med riktlinjer 

Beslut från nMDK efterlevs. Vi har inte gjort någon strikt indelning av Sverige för att 

styra till vilken nationell enhet patienten remitteras. I praktiken har de flesta patienter från 

södra och västra regionerna remitterats till Sahlgrenska och övriga till Karolinska. 

 

Resultat 

Det finns inte några användbara data från testikelcancerregistret då detta inte är inriktat 

mot kirurgiska resultat av denna sällanoperation. Våra uppföljningsdata baserar sig 

således på våra egna samlade data. Vi har fullständig täckning men det finns en osäkerhet 

när det gäller långtidskomplikationer då vi inte har något säkert sätt att fånga detta hos de 

patienter som bor i andra regioner. De allvarliga komplikationerna efter denna kirurgi 

inträffar dock under den närmaste postoperativa tiden och där har vi god kännedom.  

Sammanställningen avser alla patienter opererade mellan 2017-11-01 till 2020-03-02. 

Indikationen för kirurgi och kirurgins omfattning kan delas in i flera grupper vilket man 

bör ha i åtanke när man läser resultaten. 

 

Tabell 1. Sammanställning av alla opererade patienter och deras hemregion 

Totalt Norra Uppsala-Ö Stockholm Sydöstra Västra Södra 

60 6 12 27 11 0 4 
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Tabell 2. Operationstid, per operativ blödning och vårdtid 

 Median Interkvartil Antal 

Operationstid (min) 155 120–210 60 

Blödning (ml) 200 90–460 60 

Postoperativa nätter 6 2–7 60 

 

 

 

 

Tabell 3. Postoperativa komplikationer 90 dagar (Clavien-Dindo 3–5) 

Grad av komplikation Antal Utvärderbart antal 

Clavien 3a 6  

Clavien 3b 2  

Clavien 4 1  

Clavien 5 0  

Summa: 9 54 

 

Den vanligaste Clavien 3a komplikationen är intraabdominellt lymfläckage som krävt 

perkutan dränering (5 st). Clavien 3b rymmer en sårruptur och en patient med tyst buk 

som laparotomerades utan fynd. Clavien 4 patienten behövde IVA vård under ett knappt 

dygn efter två dygns postoperativ vård. 

 

Tabell 4. PAD  

Operationsindikation Nekros Teratom Viabel 

cancer 

Totalt antal 

Non-seminom postkemo 13 25 1 39 

Sena recidiv 3 3 5 11 

Leydigcellscancer   4 4 

Primär operation 1  2 3 
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För huvudgruppen med non-seminom med körtelspridning där vi utrymmer efter 

cytostatikabehandling har vi i detta lilla materialet en hög andel teratom och en låg andel 

med viabel cancer. Vad gäller antalet körtlar som patologen identifierat var medelantalet 

för patienter som genomgått mer kirurgi än en lumpektomi 20 st körtlar. 

 

 

Sammanfattande bedömning 

Här sammanfattas de viktigaste erfarenheterna av verksamheten samt förslag om 

förbättringsåtgärder.  

Inrättandet av nMDK har lyft verksamheten och förbättrat samarbetet med onkologerna 

ytterligare. Kontakterna med Sahlgrenska har fungerat utmärkt. Möjligheterna att 

förbättra de medicinska resultaten och omvårdnaden underlättas av ett större antal fall. Vi 

har också kunnat starta forskningsprojekt som skulle vara svåra att genomföra vid lägre 

volymer.  

Vi kommer förändra rutinen med en längre postoperativ uppföljning för att kunna få 

bättre data för 90-dagars komplikationer 

Vi behöver tillsammans med Sahlgrenska och SWENOTECA diskutera möjligheterna till 

insamlande av patientdata genom PROM och PREM 

Vi kommer kunna börja utveckla minimalinvasiv teknik under det kommande året vilket 

kommer vara viktigt med en utökad operationsindikation för patienter som ännu ej fått 

cellgiftsbehandling. 

 


