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1. INLEDNING 

Nulägesbeskrivningen är framtagen av regional processägare Viveka Ströck, med hjälp 

av aktuellt nationellt vårdprogram, dokument avseende standardiserat vårdförlopp (SVF), 

statistik från RCC Väst, KPP-data samt INCA. Något aktuellt regionalt vårdprogram 

finns inte i nuläget.  
 
 

2. PATIENTGRUPPENS EPIDEMIOLOGI 

Incidensen av blåscancer i Sverige är ca 2400 nya fall/år, motsvarande siffra för cancer i 

övriga urinvägar är ca 160 fall/år, med en total prevalens av urotelial cancer på ca 23000 

(2012). Inom VGR var det i medeltal ca 420 nya fall/år (2008-2012) av cancer i 

urinvägarna, med en prevalens på 3856 inom VGR (2012). Ca 75% av all blåscancer är 

icke muskelinvasiv vid diagnos och incidensen har de senaste 20 åren planat ut. Inom 

VGR var antal dödsfall i medeltal 142 (2008-2012).  Könsfördelningen för blåscancer är 

män:kvinnor 3:1, något mindre uttalad vid cancer i övre urinvägar. 

 

 

3. PATIENTENS VÄG GENOM VÅRDEN 

Vid makrohematuri ska utredning ske med radiologisk undersökning, vanligen 

datortomografi, samt cystoskopi. Inom VGR finns sedan tidigare ett beslut om att den 

som remitterar patient med makrohematuri, samtidigt ska beställa en DT urografi för att 

snabba på handläggandet. Om man tydligt ser en tumör i urinblåsan på DT kan man 

direkt sätta upp patienten för operation, transuretral resektion av blåstumör (TURB), och 

man kan då avstå cystoskopi på mottagningen. Hittills har målet varit att cystoskopi ska 

ske inom 2 veckor efter remiss skrivits. Inom SU erbjuds samtliga patienter med 

makrohematuri tid för cystoskopi inom 2 v, i Uddevalla 95% och inom övriga regionen 

har det varit svårt att få fram exakta siffror. DT fås i de flesta fall inom 2-3 veckor men 

varierar i regionen.  

Inom regionen var siffrorna från remiss till blåscancerdiagnos 2013 i median 16 dagar, 

med en variation på 11-42 dagar. Totalt har denna tid inom regionen kortats med några 

dagar de senaste åren. 

Diagnos fås efter PAD-besked från TURB, vilken kan vara dels diagnostisk men även 

vara den enda behandlingen som behövs. Vid bedömningen av blåscancer är stadiet 

viktigt, då de med icke muskelinvasiv sjukdom antingen får kompletterande behandling 

med blåsinstillationer alternativt cystoskopikontroller. Vid misstänkt eller bekräftad 

muskelinvasiv sjukdom ska patienten diskuteras på MDK. Under 2013-14 var 45% av de 

med stadie T1-T4 upptagna på MDK i regionen. Patienten erbjuds kurativt syftande 

behandling förutsatt att inga tecken på spridd sjukdom finns (kompletterande DT thorax) 

samt att de är i tillräckligt gott allmäntillstånd att tolerera behandlingen. För de som är 

yngre än 75 år kan ibland neoadjuvant cytostatika erbjudas (föregånget av 

njurfunktionsundersökning). Standardbehandlingen är cystektomi med urindeviation. I 

enstaka fall erbjuds patienten kurativt syftande strålbehandling med eller utan 

konkomittant kemoterapi. Andel patienter som erhållit kurativt syftande behandling vid 

icke metastaserad blåscancer inom regionen var totalt 71% år 2013-14. 
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Inom regionen var tid från remiss till TURB i median 34 dagar (2012), med stora 

skillnader mellan olika sjukhus, men trenden går mot kortare tider de senaste åren. 

 

Vid fynd på DT av misstänkt tumör i övre urinvägar görs oftast en kompletterande 

röntgenundersökning alternativt en diagnostisk uretäroskopi. Vid behov kompletteras 

utredningen med en njurfunktionsundersökning inför nefrouretärektomi. Uppföljningen 

efter tumör i övre urinvägar består främst av cystoskopikontroller. 

 
 
 
 
Block A enl SVF 
  
 
 
 
 
Block B och C enl SVF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Processkarta urinblåse-/urinvägscancer 
 
 
* Vid tumör i övre urinvägar. Operation med uretäroskopi, uretärresektion alternativt 
nefrouretärktomi. 
 

Samtliga enheter inom regionen utför cystoskopi, CT, TURB och instillationsbehandling. 

MDK finns på alla större enheter, men patienter från Alingsås och Kungälv tas upp på 

MDK på SU vid behov. Cystektomi utförs endast på SU. Onkologisk behandling utförs 

främst på SU men kan i vissa fall ges i viss mån på SÄS och SkaS.  

Hos samtliga privata vårdgivare inom regionen utförs cystoskopi, dvs hela Block A enligt 

ovan kan skötas hos dessa. Hos vissa av dem kan även TURB och instillationsbehandling 

ges (Lundby Sjukhus, Urologix, Carlanderska). 

  

Remiss till urolog, jämte remiss 
för CT urografi 

Besök hos urolog för cystoskopi 
och svar på DT om möjligt 
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eller direkt till 
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3.1 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. 
 
Från figur 2 & 3 nedan kan man se att tiden till cystektomi har ökat under de senaste tre 
åren. Tiden till TUR-B är en bit ifrån målledtiden på 9/12 dagar i SVF och från figur 3 ses 
vissa regionala skillnader där mediantiden från remissbeslut specialistmottagning till TUR-B 
varierar från 6-58,5 dagar för den klinik som har kortast tid respektive längst. 
 

 
Figur 2: Ledtid från remissbeslut till start av behandling för patienter folkbokförda i 
region väst som påbörjat behandling under 2012-2014, uppdelat per år. 
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Figur 3: Ledtid från remissbeslut till start av behandling för patienter folkbokförda i 
region väst som påbörjat behandling under 2012-2014, uppdelat per sjukhus. 
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4. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP 

Flera faktorer fördröjer idag handläggandet. I beskrivningen för SVF är målet att svar på 

DT ska finnas vid besök hos urolog (4)1. Detta ställer stora krav på samordning och 

framförallt förbokade tider både på urologmottagning för cystoskopi samt DT. Viktigt 

även att primärvården är inkopplade i hela processen i ett tidigt skede för att utan 

fördröjning kunna skicka remiss. Här borde koordinatorsfunktionen kunna ta emot 

remisser omgående och samtidigt ge återkoppling, t ex via telefon, på att remissen är 

mottagen samt direkt boka tider (enligt Block A i SVF). 

Förbokade tider kommer även att behövas vad gäller operation, både för TURB (9-12) 

och cystektomi (31-34). Dessutom krävs stor insats från patologen då det styr fortsatt 

handläggande av patienten, och eventuellt fler undersökningar ska beställas. Från TURB 

till PAD-besked till patienten är målet 4 dagar. Hos patienter med muskelinvasiv sjukdom 

ska tid till neoadjuvant behandling alternativt cystektomi, från behandlingsbeslut, vara 11 

respektive 9 dagar. Inom patologin har svarstiderna varit långa beroende dels på brist på 

patologer men även övriga personalkategorier. 

Under vissa perioder har det även varit brist på sjuksköterskor på sjukhusavdelningarna 

vilket i sin tur lett till neddragna vårdplatser samt fördröjda operationer. 

Vi har på SU startat arbetet med att ta fram exakta siffror över patientflödet för att kunna 

studera remissflödet. 

Sammanfattningsvis är det ytterst viktigt med samarbete mellan urologi, onkologi, 

radiologi, primärvård samt patologi för att kunna genomföra SVF, redan i ett tidigt skede! 

Koordinatorsfunktionen är central för att flödet ska fungera. 
  

                                                 
1 Tider inom parentes avser tid från remiss till aktuell åtgärd, räknat i kalenderdagar. 
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5. KOSTNADER 

Den totala kostnaden för blåscancer totalt var i regionen enl tabell (SEK): 
Tabell 1: Kostnad blåscancer VGR 

Sjukhus År Antal indiv Medelkost/indiv Summa kostn 

NU 2012 110 72 995 8 029 491 

 2013 131 76 776 10 057 684 

SkaS 2012 165 55 153 9 100 279 

 2013 155 64 573 10 008 827 

SU 2012 299 45 021 13 461 193 

 2013 325 56 304 18 298 840 

SÄS 2012 111 57 022 6 329 483 

 2013 130 48 956 6 364 263 

Övriga off 

sjukh 

2012 101 32 628 3 295 410 

 2013 79 29 206 2 307 296 

Alla 2012 743 54 126 40 215 856 

 2013 755 62 301 47 036 910 

 

I dessa siffror ingår all vård av blåscancer patienter inklusive t ex DT, patologi. 

 

Om man ser till specifika kostnader för 2013, för TURB: 
Tabell 2: Kostnad TUR-B VGR 

Sjukhus Antal indiver Medelkost/indiv Summa kostn 

NU 101 45 194 4 564 557 

SkaS 93 42 845 3 984 579 

SU 161 24 346 3 919 738 

SÄS 67 36 752 2 462 398 

Övriga off sjukh 29 30 041 871 187 

 

Vårdtiden/individ vid TURB varierar mellan 1,8 (SU) och 4,6 (SÄS). Andel patienter 

som genomgår operation inom öppenvård varierar mellan 16-50%, vilket förklarar en del 

av skillnaderna i kostnader. På vissa enheter görs en del av cystoskopierna och TURB 

med hjälp av ett diagnostiskt läkemedel, vilket bidrar till en högre kostnad per åtgärd. 

Även bruk av engångsinstillationer direkt efter TURB påverkar totalsumman, vilket 

används olika på de olika sjukhusen. På framförallt SU görs även en del operationer i 

lokalbedövning på mottagningen vilket ger en lägre kostnad där, men alla dessa är inte 

inkluderade i ovanstående kostnader. Även på andra enheter utförs en del mindre 

operationer på mottagning. 

Cystektomier utförs bara på SU inom VGR sedan 140101. År 2013 uppgick antalet 

individer till 51med en medelkostnad per individ på 183 178 kr, totalsumma 9 342 077 

kr. Vid denna tidpunkt hade inte alla cystektomier flyttats över och nu görs ca 80 per år. 

Instillationsbehandling ges vid samtliga enheter, där medelkostnaden per individ varierar 

mellan 11 357-14 153kr. Totala kostnaden (ej NU) för 2013 var 1 988 152 kr. 
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Rapporten är utgiven av Regionalt cancercentrum väst 2015-09-21. 


