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Tvåårsuppföljning av nationella nivåstruktureringen 
vulvacancer (2017-2018) verksamhetsstart januari 2017 
 
Ledningsstruktur för verksamheten, plats i sjukhusets linjeorganisation, tillgång 
till lokaler för mottagning, vård och behandling, utrustning för nationell MDK och 
speciell apparatur 

Alla fyra nationella behandlingscentra (Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm) har 
välfungerande gynekologiska och onkologiska mottagningar, vård- samt 
operationsavdelningar med ändamålsenliga lokaler och utrustning. Tillika finns 
videokonferensutrustning för nMDK på samtliga enheter. 

Operationsavdelningarna har tillgång till gammakamera (sentinel node-detektering) och 
möjlighet till laparoskopisk/robotassisterad kirurgi såväl som avancerad öppen kirurgi. 
Enheterna har tillgång till modern diagnostik med exempelvis datortomografi (DT), 
magnetresonanstomografi (MRT), ultraljud, DT/ultraljudsledda punktioner, 
lymfkörtelscintigrafi och PET-CT. Det finns ett etablerat samarbete med 
kolorektalkirurger, urologer och plastikkirurger samt radiologer och referenspatologer 
inom gynpatologin. 

Strålbehandlingsenheter finns vid alla fyra behandlingscentra i anslutning till respektive 
onkologisk klinik. Vi tillämpar en individualiserad strålbehandling med modern teknik, 
s.k. volumetric-modulated arc therapy (VMAT) för patienter i behov av primär kurativt 
syftande strålbehandling, postoperativ adjuvant strålbehandling eller palliativ 
strålbehandling. Detta möjliggör en skonsammare behandling för att minska de akuta 
biverkningarna och risken för kroniska sena biverkningar. Strålbehandling utförs 
vanligtvis en gång per dag under vardagarna i fem till sex veckor och patienten har tät 
kontakt med mottagnings- eller vårdavdelningspersonal för omhändertagande och 
behandling av akuta biverkningar från hud, tarm och/eller urinvägvägar. Ofta 
kompletteras strålbehandlingen med en samtidig cytostatikabehandling, som ges som ett 
dropp en gång per vecka i upp till sex veckor. 
Det finns tillgång till kontaktsjuksköterskor, dietist, kurator, cancerrehabiliterings-
mottagning och administrativ personal i form av vårdadministratörer, koordinatorer och 
operationsplanerare.  

 

Möjlighet till inkvartering för patienter och närstående inkl ekonomiska villkor 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:  

Det har funnits möjlighet för patienten på tumörkirurgisk enhet att vårdas på enkelrum 
där också en anhörig kan vistas. På gynonkologisk enhet är det tvåbäddsrum och 
anhöriga har blivit hänvisade till hotell. Kapaciteten på gynonkologisk enhet har minskat 
sedan nationella nivåstruktureringen pga personalbrist och detta bör uppmärksammas. 
Det finns patienthotell några km ifrån sjukhuset, men det hade varit önskvärt att detta låg 
i anslutning till sjukhuset framförallt i samband med strålbehandling. Flera patienter har 
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fått vistas på gynonkologisk avdelning under hela strålbehandlingen eftersom det varit 
svårt att koordinera logistiken med patienthotellet under t ex helger för patienter som är 
åldrade och kommer långväga ifrån. Kontaktsjuksköterska eller avdelningskoordinator 
har hjälpt till att boka passande hotell i närheten för medföljande anhöriga i de få fall där 
anhöriga inte kunnat/inte önskat vistas på avdelningen. 

Universitetssjukhuset i Linköping 

Patienter som behandlas inom slutenvården vårdas på den gynekologiska 
vårdavdelningen efter kirurgiska ingrepp och på den onkologiska vårdavdelningen i 
samband med radio-kemoterapi. I samband med poliklinisk behandling t.ex. vid 
radiologisk behandling bor patienter på patienthotell som är närliggande till sjukhuset. 
Anhöriga kan av platsbrist på vårdavdelningar inte erbjudas övernattningsplats, men 
istället erbjudas plats på närliggande hotell/vandrarhem för egen kostnad enl. avtal som 
Region Östergötland har med hotell/vandrarhem. De ekonomiska villkoren för 
användning av externa faciliteter för patienter och anhöriga följer det regelverk Region 
Östergötland har. Vi har påpekat problemet vis-a-vis en nationell nivåstrukturering för de 
organisatoriskt och administrativt ansvariga inom Region Östergötland.  

 

Skånes Universitetssjukhus, Lund 

Inom VO (verksamhetsområdet) Kvinnosjukvård finns en gynekologisk vårdavdelning 
avsedd för tumörkirurgiska patienter. Patienthotell finns tillgängligt för anhöriga vid 
behov. Anhöriga har tyvärr sällan möjlighet att övernatta på avdelningen då enbart ett 
fåtal av vårdrummen är enkelrum. Vid onkologisk behandling erbjuds patienten boende 
på patienthotellet om patienten bor för långt från centrat för att kunna resa dagligen. Vid 
slutet av behandlingsperioden kan det bli aktuellt för patienten att vårdas inneliggande på 
den onkologiska kliniken om det uppstår mycket biverkningar av behandlingen.  

 

Karolinska Universitetssjukhuset 

På tumörkirurgiska avdelningen vårdas patienter uteslutande i enkelrum så att anhöriga 
kan vistas i samma rum (extra säng finns).  

Patienthotell finns tillgängligt, men ligger några km från sjukhuset. Anhöriga kan däremot 
erbjudas plats på ett hotell alldeles intill sjukhuset. Det hade varit önskvärt att även 
patienthotellet låg i anslutning till sjukhuset framförallt i samband med strålbehandling.  
Flera patienter har behövt inneliggande vård på onkologisk avdelning under hela eller del 
av strålbehandlingen då de ej klarat av de långa dagliga resorna pga ålder, annan sjuklighet 
och biverkningar. På den onkologiska avdelningen vårdas patienterna i enkelrum och där 
finns även möjlighet för anhöriga att övernatta. 
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Bemanning 

Tumörkirurgi:  

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Välbemannat team med sex tumörkirurger varav tre är 
specialinriktade mot vulvacancer. Ytterligare tre specialister är under subspecialisering till 
tumörkirurger. 

Skånes Universitetssjukhus: Operationsteam med sex till åtta seniora överläkare vara fyra 
seniora överläkare i vulvateamet, samt ytterligare under utbildning. Operationerna sker 
vid VO Kvinnosjukvårdens operationsavdelning i Lund. Då vissa opererande specialiteter 
vid SUS är placerade både i Lund och Malmö kan vissa multidisciplinära ingrepp och 
deras postoperativa vård ske i Malmö (bäckenutrymningsingrepp).  

Universitetssjukhuset i Linköping: Välbemannat team med sju gynekologiska 
tumörkirurger. varav fyra är certifierade och tre är under tumörkirurgisk utbildning. 
Tumörkirurgerna deltar i kvinnoklinikens jourverksamhet vilket innebär att det alltid 
finns möjlighet att kunna kontakta tumörkirurg även när dessa inte ät i tjänst.  

Karolinska Universitetssjukhuset: Bemannad med 8 subspecialister inom gynekologisk 
tumörkirurgi, varav 2 specialinriktade vulvakirurger. 

 

Gynonkologi: 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Det finns en specialkunnig gynonkolog med inriktning 
mot vulvacancer.  

Skånes Universitetssjukhus, Lund: Gynonkologisk specialistkompetens finns tillgänglig 
för diskussion dagligen och för gemensamma bedömningar två gånger i veckan. 
Radioterapiplanering och genomförande fungerar väl. 

Universitetssjukhuset i Linköping: Fem gynonkologer varav två med inriktning mot 
vulvacancer och strålbehandling. Omfattande arbete har lagts ned det senaste året på att 
korta väntetiderna till start av strålbehandling. Under 2018 utrustades 
strålbehandlingsavdelningen i Linköping med egen MR-kamera som led i att ytterligare 
kunna förfina strålbehandlingsförberedelser och dosplanering. 

Karolinska Universitetssjukhuset: Totalt finns sju specialister i gynonkologi, varav två 
med specialkompetens inom vulvacancer och strålbehandling. 

 

Radiologi:  

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Inom teamet urogastroradiologi finns specialkunniga 
radiologer avseende lilla bäckenet och som även ingår i vårdprogramsgrupperna för 
gynekologisk cancer. Tillgång till nuklearmedicinare finns. 
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Skånes Universitetssjukhus, Lund: Specialkunnig radiolog för nMDK ronder samt 
förbättrat läge med radiologer inom regionen för MR diagnostik i bäcken och för 
bedömning av vulvacancer. Tillgång till nuklearmedicinare finns.  

Universitetssjukhuset i Linköping 

Flertalet gynonkologisk inriktade radiologer och nuklearmedicinare finns tillgänliga. 

Karolinska Universitetssjukhuset: Erfarna radiologer och nuklearmedicinare finns, 
medverkande i nationella nätverk och vårdprogramsgrupper för gynekologisk cancer.  

 

Patologi:  

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Det finns specialkunniga gynpatologer som alla är 
referenspatologer med kunskap kring vulvacancer och sentinel node diagnostik.  

Skånes Universitetssjukhus, Lund: Specialkunniga gynpatologer inkl. referenspatolog för 
diagnostisering av vulvacancer och dess olika förstadier. Sentinel node diagnostik 
fungerar enligt vårdprogrammet. Patolog medverkande vårdprogramsgruppen. 

Universitetssjukhuset i Linköping: Specialkunniga gynpatologer inkl. referenspatolog för 
diagnostisering av vulvacancer och dess olika förstadier. Sentinel node diagnostik samt 
tumörbiologisk diagnostik  

Karolinska Universitetssjukhuset: Erfarna patologer/referenspatologer finns, delvis 
medverkande i nationella nätverk och vårdprogramsgrupper för gynekologisk cancer.  

 

Nätverk för samverkan med remittenter och andra nationella vårdenheter 

En nationell styrgrupp skapades redan 2016 med representanter från alla fyra centra. 
Mellan de fyra centra utgör nationell multidisciplinär konferens (nMDK) en viktig 
kommunikationsväg. Utöver detta har regelbundna telefonmöten och e-mail-kontakter 
ägt rum, och 1-2 gånger per termin personliga möten. Representanter från nationella 
styrgruppen deltog i workshop för nationellt nivåstrukturerande uppdrag i Stockholm i 
april 2018. 

På flera av dessa möten har även representanter från de övriga regionerna som remitterar 
patienterna och ansvarar för en del av vården (preoperativ utredning, postoperativ vård, 
uppföljning) deltagit. Ett stormöte för riksremittenter hölls i Stockholm i feb 2018 där 
representanter från nationella styrgruppen vulvacancer närvarade. 

Två nationellt riktade utbildningsdagar har genomförts, v.g. se nedan. Samtliga 
kvinnokliniker och gynonkologiska kliniker bjöds in med möjlighet att delta. Nya 
utbildningsdagar kommer att planeras för 2019.  

Deltagare i styrgruppen erbjuder sig dessutom att delta vid regionala möten med 
information om nivåstruktureringen, redovisning av resultat, etc samt diskutera 
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samarbetet och praktiska problem. Den nationella nivåstruktureringen för vulvacancer 
har bjudits in och kommer att närvara, vid regionmöte för kvinnoklinikerna i Örebro 
regionen maj 2019. 

 

Anpassningsmöjligheter mht volymförändringar och ev. undanträngningseffekter  

Det finns alltid risk att en kategori patienter tränger undan en annan när resurser är 
begränsade. Det uppstår köer av och till både vad gäller radioterapi och kirurgi. Liknande 
väntetider har observerat i regel mellan de olika centra och ingen har haft 
anmärkningsvärt långa eller extremt korta väntetider när dessa gås igenom veckovis i 
nMDK  

 

Ekonomi, lokaler, personal, inklusive utbildnings- och rekryteringsplaner 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Uppdraget har genomförts inom det befintliga 
uppdraget klinikerna har. Eftersom vårdtiderna är relativt korta under den kirurgiska 
behandlingen har inga stora undanträngningseffekter kunnat ses. Däremot ger det stora 
effekter i samband med strålbehandling som pågår under 5-7 veckor och särskilt om 
patienten behöver vara inneliggande på avdelning under hela behandlingen. Det finns här 
ett stort behov av nyrekrytering av gynonkologer och onkologisjuksköterskor. Det skulle 
behövas ytterligare 2 gynonkologer för att ha möjlighet till adekvat behandling och 
uppföljning av strålbehandlade vulvacancerpatienter samt för att täcka framtida 
kompetensförsörjning. Ledtiderna är generellt alldeles för långa till strålbehandling. Inga 
extra resurser har tillförts sedan nivåstruktureringen, men det pågår utbyggnad av 
strålenheten.  

Inom gynpatologin eftersträvar man att tillsätta ytterligare en gynpatolog samt flera 
biomedicinska analytiker för att kunna genomföra diagnostik inom önskvärda ledtider när 
det gäller all gynekologisk cancer inklusive sentinel node diagnostik. 

Inom teamet urogastro-radiologi är flera tjänster inom teamet vakanta vilket för den 
framtida kompetensförsörjningen är ett stort problem. 

Skånes Universitetssjukhus, Lund: Inga ytterligare resurser har tillskjutits för det 
nationella vårduppdraget inom vulvacancer. Befintliga lokaler för omhändertagande 
används. Under perioder har SUS haft besvärlig situation gällande tillgång till 
operationssjuksköterskor och narkossköterskor, men vi har arbetat hårt med att prioritera 
cancerpatienterna.  

Universitetssjukhuset i Linköping: Det har inte tillförts ytterligare resurser från Region 
Östergötland, vare sig ekonomiskt eller personalmässigt, för uppdraget. Stödet från 
Region Östergötland administrationen har lokalt upplevts som förvånansvärt passivt på 
gränsen till helt frånvarande. Uppdraget har genomförts inom det befintliga uppdraget 
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klinikerna har. Utbildnings- och rekryteringsplaner är inte ändrade som följd av 
nivåstruktureringen utan ligger inom klinikernas långsiktiga planering.  

Karolinska Universitetssjukhuset: Man har inte skaffat ytterligare resurser för det 
nationella vårduppdraget inom vulvacancer. Under vissa perioder fanns inte tillräckligt 
kapacitet på KS för att ta emot utomlänspatienter, särskilt under flyttperioden till Nya 
Karolinska. Framförallt för strålbehandling är väntetiderna ofta oacceptabelt långa. 
Fördelning av resurserna på nya sjukhuset är fortfarande inte helt klarlagd, men att skaffa 
utrymme för nationella vårduppdrag har hög prioritet i planeringen. Det finns ett stort 
behov av rekrytering och utbildning av nya gynonkologer samt onkologisjuksköterskor. 

 

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

Samtliga nationella centra har av uppenbara skäl kapacitetstak för sin verksamhet, vilket 
särskild är gällande under semestertid. Det har inte varit någon egentligen gemensam 
sommar/semesterplanering mellan de 4 nationella centra, utan nMDK har genomförts 
varje vecka enligt planen med deltagande av samtliga 4 centra även under 
sommar/semestertid. Patienter erbjuds då behandling på det center som först kan 
erbjuda tid vilket rutinmässigt görs även övriga del av året. Sålunda har sommar/semester 
reduktion i vårdplatser/personal inte berört vulvacancer patienter i större omfattning än 
andra gyncancer-patientgrupper. Representanterna från de 4 centra har utan att få extra 
stöd från regionsorganisationerna ansträngt sig synnerligt för att minska besvären som 
åsamkas av semesterneddragningarna för vulvacancerpatienter från hela riket.  

 

Process 

Primär diagnostik: var? när? hur? 

Inremitterande klinik (kvinnoklinik, vårdcentral, hudklinik eller annan mottagning) har 
ansvaret för primär diagnostik med biopsitagning samt bilddiagnostiska undersökningar. 
Patienter med stark klinisk misstanke eller konstaterad vulvacancer i biopsi, skall tas om 
hand enligt SVF. Via nationella koordinatorn och nMDK har kliniken uppmärksammats 
på eventuella behov av kompletterande undersökningar. 

 

Remissvägar 

På RCCs hemsida finns en remissmall att använda för remittering till nationella 
koordinatorn och vilka patientuppgifter som remissen bör innehålla. Remissen skickas 
antingen till det nationella center som diagnostiserande klinik tillhör eller direkt till den 
nationella koordinatorn om diagnostiserande kliniken inte tillhör något nationellt centra 
(kliniker knutna till universitetssjukhusen i Umeå, Örebro och Uppsala). 
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Nationell MDK: anmälan, deltagande, frekvens, innehåll 

Nationell MDK äger rum varje helgfri onsdag kl 15-16. Under 2017-2018 har en eller 
flera tumörkirurger och gynonkologer från respektive center deltagit vid varje tillfälle. 
Nationella koordinatorskapet alterneras årligen och inleddes på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 2017 och övertogs sedan av Universitetssjukhuset i Linköping 
2018. Den nationella koordinatorn har tagit emot och bedömt samtliga remisser under 
aktuellt år och varit ansvarig och ordförande för nMDK. 

Under 2017 deltog inte någon patolog (fanns inget behov) och radiolog deltog när 
konferensen krävde det. Under 2018 närvarade radiolog vid varje konferens och patolog 
vid behov. Kontaktsjuksköterskor och avdelningskoordinatorer har varit närvarande. 
Mellan 6-15 patienter har föredragits på nMDK och inremitterande klinik har inbjudits 
att delta, men har inte alltid haft möjlighet. På vissa kliniker/sjukhus lär det saknas 
tillgång till videokonferens. 

Alla patienter med nydiagnostiserad vulvacancer, med stark misstanke om vulvacancer 
(trots negativ biopsi), med nydiagnostiserat recidiv efter tidigare vulvacancer och med 
recidiv som progredierar under pågående behandlingen där terapiändring behöver 
diskuteras har tagits upp på nMDK.  

 

Under 2017: 

• 51 nMDK hölls under 2017 

• I medeltal 6 patienter/nMDK (2-15) 

• 300 patientfall föredragits (30 st diskuterats fler än en gång) 

• 225 unika fall där 35% ≥80 år 

• 79% primär vulvacancer (178 nya fall 2017) 

2017 mottogs 67 remisser på rikspatienter, som remitterats från totalt 13 ”icke-centra” 
sjukhus (Falun 1, Gällivare 2, Gävle 6, Hudiksvall 2, Karlstad 10, Luleå 11, Sundsvall 5, 
Umeå 3, Uppsala 7, Västerås 2, Örebro 9, Örnsköldsvik 6 och Östersund 3). 

 

Under 2018: 

• 50	  avhållna	  nMDK	  under	  2018	  

• I medeltal 7 patienter/nMDK (2-12) 

• 353 patientfall föredragits (107 st diskuterat fler är en gång) 

• 246 unika fall där medel/median ålder är 73 år och >25% är över 80 år. 

• 182 nya fall (inkluderar även in situ cancer, Mb Paget och några andra 
histologiska rariteter) 
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2018 mottogs 85 remisser på rikspatienter, som remitterats från totalt 17 ”icke-centra” 
sjukhus (Mora 3, Gällivare 1, Gävle 7, Hudiksvall 3, Karlskrona* 8, Karlstad 7, 
Landskrona* 1, Luleå 7, Lycksele 1, Sollefteå 1, Sundsvall 7, Umeå 3, Uppsala 13, Växjö* 
2, Örebro 11, Örnsköldsvik 4 och Östersund 9). 
*Ingår i Södra Sjukvårdsregionens upptagningsområde men har remitterat patienter direkt 
till konferensen. 

 

Överlämning till nationell vårdenhet, mottagande vid nationell vårdenhet, 
behandling, postoperativ vård, såväl vid nationell vårdenhet som vid andra 
vårdenheter 

Överlämning till nationell vårdenhet 

Efter nMDK skickas remiss ifrån inremitterande till det centrum där behandling planeras 
ske enligt beslut vid nMDK. Om patienten är anmäld via ett av de nationella centra, sker 
behandlingen vid detta centrum utan ytterligare remittering.  

Återkoppling mellan centra och inremitterande har skett via central koordinator eller 
direkt mellan behandlande klinik och inremitterande. I första hand har avstämningar 
utförts per telefon mellan inremitterande och behandlande läkare och ansvarig 
kontaktsjuksköterska på hemmaplan och på centrum, men även mellan koordinator, 
avdelningspersonal och kuratorer. 

 

Mottagande vid nationell vårdenhet 

Operationskoordinatorer kallar patienten skriftligen alternativt muntligen. Patienten får 
tid för inskrivning en till några dagar innan planerad operation. Vid behov, t ex vid initial 
bedömning för planering av operation, kan patienten behöva besöka enheten vid två 
tillfällen.  

Vid inskrivning får patienten träffa ansvarig kontaktsjuksköterska samt läkare från 
vulvateamet. Patienten får sedan såsom vid vanlig inskrivning träffa narkosläkare, 
sjukgymnast samt genomgå kontroller med EKG och lämna blodprover.  

Inför strålbehandling blir patienten kallad till ett nybesök på mottagningen 2-3 veckor 
före strålstart för att få information från läkare och sjuksköterska. Samma dag görs 
dosplaneringsDT. 
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Behandling 

Behandling sker vid nationell enhet både gällande kirurgisk och onkologisk behandling. 
Tabell 1 visar fördelningen av antalet patienter som behandlats på respektive centra samt 
fördelningen av ”rikspatienter” mellan centra. Data baserad på statistik från nMDK 
registrerad av nationella koordinatorn. 

 

Tabell 1. 2017 och 2018 års fördelning av patienter 

Nationellt centra Antal patienter som 
behandlats på respektive 
nationellt centra 

Fördelning rikspatienter 
mellan centra 

2017 2018 2017 2018 

Göteborg 47 51 10 12 

Linköping 50 64 9 10 

Lund 59 55 8 18* 

Stockholm 53 55 18 28 

Totalt 209 225 45 68 

• V.g.	  se	  tidigare	  kommentar	  gällande	  rikspatienter	  för	  2018	  

 

Postoperativ vård, såväl vid nationell vårdenhet som vid andra vårdenheter 

Postoperativt vårdas patienten vid behandlande enhet till dess att patienten är 
utskrivningsklar. Vårdtiden beror på genomförd behandling och om det tillstöter 
eventuella komplikationer.  

 

Omhändertagande av patient och vid behov även av närstående (inkl. frågor kring ersättning från 
hemlandstinget för kost o logi samt transporter till och från den nationella vårdenheten). 

Tyvärr finns inga nationella riktlinjer beträffande patienttransport och det anses som en 
negativ faktor i processen att varje landsting planerar resan enligt individuella riktlinjer. 
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Detta försvårar processen, är tids- och resurskrävande och upplevs ibland stressande för 
båda patienter, anhöriga och inblandad personal.  

 

Återremittering 

Vid utskrivning får patienten muntlig och skriftlig information gällande genomförd 
operation, förändringar i läkemedel och råd kring egenvård. Epikriskopia skickas till 
remitterande klinik för kännedom och för fortsatt uppföljning. Patienten kontaktas 
därefter vid svar på PAD och detta sker i överenskommelse med patienten. 

Vissa patienter diskuteras återigen postoperativt på nMDK med frågeställning adjuvant 
behandling. Inför denna diskussion informeras hemmasjukhuset för att möjliggöra 
närvaro vid konferens.  

Uppföljning sker i enlighet med gällande vårdprogram tills ett nationellt vårdprogram är 
utformat.  

Vid kirurgisk behandling har uppföljningen skett vid respektive hemsjukhus. Vid behov 
kan återbesök på nationellt centrum erbjudas och vid ett flertal tillfällen har patienten 
åtminstone varit på ett uppföljande återbesök på behandlande nationell centra.  

Under de första 2 åren efter behandling sker kontroller var 4:e månad. Därefter 2 ggr/år  
t o m 5 år efter behandling.  

Vid strålbehandling sker en första uppföljning med biverkningskontroll 6-8 veckor efter 
strålbehandling och behandlingsutvärdering 3 månader efter strålbehandling på 
behandlande enhet eller hemsjukhus. Därefter har uppföljning skett enligt ovan på 
hemsjukhuset. Alla patienter som genomgått strålbehandling ska även i 
uppföljningsförloppet erbjudas uppföljning med särskilt fokus på eventuella seneffekter 
av strålbehandling. 

 

Omhändertagande av ev. komplikationer 

Komplikationer som sker under vårdtiden vid nationell enhet omhändertas där. 
Komplikationer som sker efter utskrivning omhändertas, beroende på typ av 
komplikation, vid lokal primärvård alternativt vid lokal eller regional kvinnoklinik med 
kontakt med nationellt centra vid behov. Om komplikationen kräver vård vid nationell 
enhet får patienten flyttas dit.  

 

Aktiva överlämningar 

Återkoppling mellan centra och inremitterande har skett via central koordinator eller 
direkt mellan behandlande klinik och inremitterande. I första hand har avstämningar 
utförts per telefon mellan inremitterande och behandlande läkare och ansvarig 
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kontaktsjuksköterska på hemmaplan och på centrum, men även mellan koordinator, 
avdelningspersonal och kuratorer. 

 

Min vårdplan 

Min vårdplan fylls i av ansvarig kontaktssjuksköterska och uppdateras kontinuerligt. 
Patienten har erhållit ”Min vårdplan” från behandlande enhet dvs nationellt centra. 

 

Kommunikationsvägar 

Remiss och remisssvar med fax/säker e-mail till och från nationell enhet. 
Kontaktssköterska kontaktar per telefon vid överlämningar eller förfrågningar 
motsvarande kontaktsköterska på patientens hemort. Behandlande läkare kan vid behov 
höra av sig per telefon till patienten för fördjupad information om behandling 
patologsvar eller komplikationer. Nationell MDK är en självklar kontaktpunkt för 
remittenter och nationella enheter. 

 

Kvalitetssystem  

Täckningsgraden avseende vulvacancer i Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk 
cancer för 2017 var 92 % avseende anmälningsblanketten gentemot cancerregistret, 91 % 
för kirurgblanketten och 71 % för primärbehandlingsblanketten. 

Sedan nationella nivåstruktureringen infördes har ingen patient related outcome measure 
(PROM) eller patient related experience measure (PREM) genomförts avseende 
vulvacancer. 

 

Patientsäkerhetsarbete/Forskning 

Samverkan i forskningsnätverk 

Flera medlemmar av nationella styrgruppen tillhör ”Swe-GCG”-gruppen (”Svenska 
Gynekologiska Cancergruppen”) där det pågår arbete med en registerstudie beträffande 
vulvacancer, vilket drivs från Karolinska Universitetssjukhuset. I SweGCG pågår en stor 
studie om gynekologisk cancer och samband med sociodemografiska variabler där 
vulvacancer är ett delarbete. Detta arbeta drivs från Universitetssjukhuset i Linköping. 

Det pågår ett forskningsprojekt inom vulvacancer på Karolinska Institutet (doktorand-
projekt), där hela styrgruppen är inblandad i planeringen och genomförandet. 

 

Deltagande i kliniska studier 

Alla centra kommer att delta i den multinationella, multicentriska studien ”GROINSS-V-
III” (Groningen, Holland) som kommer att startas upp under 2019. 
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Dessutom planeras 3 ytterligare kliniska forskningsprojekt, alla tre på nationell nivå med 
deltagandet av alla centra: 

1. “Does Negative wound pressure therapy (NWPT) in groin wounds after 
lymphadenectomy in vulvar cancer patients reduce surgical site infections?”  
RCT på nationell nivå.  

2. “Is it possible to broaden the indication for sentinel node biopsy in vulvar cancer?  
A feasibility study”.  Prospektiv observationsstudie på nationell nivå. 

3. ”Förebyggande åtgärder vid lymfödem”. Interventionsstudie Lund.	  

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset pågår en studie i samarbete med 
röntgenkliniken rörande betydelsen av CT för beslut kring behandling av vulvacancer. 
En poster har presenterats på International Gynecologic Cancer Society (IGCS) 
kongressen i Kyoto Japan september 2018 och manusbearbetning pågår inför 
publikation. 

  

Publikationer inom ämnesområdet 

Inga nya publikationer framtagna under första två åren, men forskningsinsatser pågår (se 
ovan). 

 

Externt riktade utbildningsaktiviteter 

Två externa utbildningsaktiviteter genomfördes under våren 2018 och erbjöds vid två 
olika tillfällen för att möjliggöra för fler att kunna delta. Samtliga kvinnokliniker och 
gynonkologiska kliniker i Sverige bjöds in att delta med representanter för olika 
personalgrupper. Mötena var välbesökta med cirka 50 deltagare per möte och det 
planeras för fler möten under 2019 för att bl a presentera det nya vårdprogrammet om 
vulvacancer. 

Regionalt möte anordnas ca 2 ggr per år där samtliga kvinnokliniker och gynonkologisk 
klinik i regionen inbjuds att delta och där vulvacancer och nationell nivåstrukturering är 
en stående punkt på agendan. 
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Tillgänglighet 

 

Tabell 2. Väntetider från nMDK till start av behandling, baserat på statistik från nMDK 
registrerat av nationell koordinator 2017 

Dagar från nMDK till kirurgi 

2017 Q1-Q4 

medel median p20 p80 

Lund (n=39) 22 19 8 27 

Gbg (n=45) 18 19 saknas saknas 

Stockholm (n= 44) 23 24 saknas saknas 

Linköping saknas saknas saknas saknas 

 

 
För 2018: 
Då det med nMDK tillsträvas att ge första ”lediga” tid för behandling till alla är det 
irrelevant att ange ledtidssiffor för de enskilda centrarna utan det är relevant att redovisa 
för centra versus ej centra för att se om jämlikhetsprincipen hålls. 
  

Behandling av primära fall (182): 

Kirurgi: 146 

Radio/kemoterapi: 6 

Radioterapi: 5 

Palliativ behandling: 14 

Färdigbehandlad/annat: 11 
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Ledtider primär kirurgi från nMDK till start behandling (146 patienter): 

Center (92): medelvärde 21,5 dagar (median 19,5 (1-104)) 

Ej center (50): medelvärde 24,5 dagar (median 22 (7-65)) 

 

Ledtider primär radio/kemo/radio från nMDK till start behandling (11 patienter): 

Center (7): medelvärde 40,0 dagar (median 46,0 (20-61)) 

Ej center (4): medelvärde 27,0 dagar (median 26,5 (8-47)) 

 

Ledtider adjuvant radio/kemoTotalradio från nMDK till start behandling (15 patienter): 

Center (14): medelvärde 32,8 dagar (median 29,5 (6-61)) 

Ej center (1): medelvärde 19,0 dagar (median 19) 

 

Av de 182 fall med primärremiss behandlades 10 på hemsjukhuset; 8 med kirurgi, 1 med 

strålbehandling och 2 fick annan palliativ behandling. 

 

 

Samverkan och samplanering med remitterande enheter 

Flera möten har ägt rum under 2017 samt 2018 för att öka kommunikationen mellan 
remitterande enheter och nationella enheter. 

 

Samverkan med patient och närståendeföreträdare, t.ex. patientföreningar 

Samverkan med patientföreningen ”Nätverket för gynekologisk cancer” har skett med 
patientutbildning. Medlemmar från nationella styrgruppen har föreläst på informations- 
och utbildningsinsatser från patientföreningen. Det har utformats patientinformation till 
”1177”. Patientrepresentant deltar i arbetet med Nationella vårdprogrammet för 
vulvacancer. 
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Compliance till nationell MDK och remittering i enlighet med riktlinjer 

Ca 150 patienter insjuknar i vulvacancer varje år och 25% drabbas av recidiv. Det 
förefaller som att compliance varit god och remittering skett i enlighet med riktlinjer med 
tanke på att nationella koordinatorn tog emot 300 remisser under 2017 och 353 remisser 
under 2018. Ett fåtal kliniker har haft svårigheter att motivera för sina patienter att de bör 
behandlas på nationellt centra och svårigheter ses främst när patienten varit åldrad eller 
vid annan uttalad samsjuklighet. 

 

 

Statistik från Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer 2017-2018 

Reservation för att täckningsgraden 2018 ännu inte är komplett. 

 

 

Figur 1. Antal nya fall i de olika regionerna samt riket 2017-2108 
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Figur 2. FIGO stadium 

 

 

 

Figur 3. Ledtid från diagnos till behandling 
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Sammanfattande bedömning 

Här sammanfattas de viktigaste erfarenheterna av de första två respektive fyra årens verksamhet samt 
förslag om förbättringsåtgärder. 

Den nationella nivåstrukturering av vulvacancer har inneburit en betydande samverkan 
mellan de 4 nationella centra som inte har funnits tidigare. Sjukdomen vulvacancer har 
satts i fokus och synliggjorts och behandlingen har sannolikt blivit enhetligare och mer 
jämlik för patienterna i Sverige. 

Utformningen av nMDK har skett successivt och olika förbättringsåtgärder har 
kommunicerats. Det är av vikt att inremitterande enhet har kunskap om patienten vid 
medverkan på konferensen både vad gäller diagnostiska uppgifter men även patientens 
möjligheter och önskemål kring vilken nationell enhet som ska ta emot patienten. 

Således finns ett mycket bra etablerat samarbete mellan alla fyra centra och patienterna 
blir fördelade så att de får kortaste väntetiden. Detta har ändå lett till en ganska jämlik 
fördelning av patienterna mellan centren där väntetiderna ligger mest på liknande nivå. 

Trots effektivt samarbete överstiger alla väntetiderna SVF-gränserna för båda utomläns- 
och egna patienter och orsaken ligger mestadels i bristande resurser, såsom 
operationsutrymme, strålbehandlingsutrymme, vårdplatser, nuklearmedicinska 
undersökningar/sentineldiagnostik eller andra bilddiagnostiska undersökningar. Vi ser 
ingen möjlighet att ytterligare optimera handläggningen utan att få mer resurser tilldelade, 
i synnerhet gällande strålkunniga gynonkologer.  

Många kvinnor som drabbas av vulvacancer är åldrade och det har förekommit fall där 
kvinnan avstår från behandling pga lång väg till nationellt centra. I synnerhet upplevs 
strålbehandling på ett centrum problematisk av vissa patienter och anhöriga, då dessa 
behandlingar pågår i flera veckor och oftast med långt avstånd från hemorten. Det är 
särskilt märkbart med hänsyn till att patientgruppen oftast är äldre och med betydande 
samsjuklighet. Det finns även hos professionen en ovana och i vissa fall ett motstånd att 
remittera patienter till andra regioner vilket dock förefaller minska under 2018. 

Det har varit ett problem att det inte finns någon enkel och sekretessäker remissväg. I 
nuläget mailas en avidentifierad patientlista och kopior på journalhandlingar, men det 
hade varit säkrare och enklare att kunna skicka remisser innehållande personnummer t ex 
med säker (krypterad) e-post eller annan säker elektronisk plattform.  

Kompetens i komplikationshantering (framförallt efter strålbehandling) kan bli problem 
på hemsjukhusen. Båda strålbehandling och kirurgi är behäftade med frekvent 
förekommande biverkningar. 

Det finns ingen nationell plan för patienttransport vilket gör det mycket tids-och 
resurskrävande för alla inblandade. 

Utbildningen av tumörkirurger och gynonkologer inom behandling av vulvacancer är i 
dag inte formaliserad efter införandet av den nationella nivåstruktureringen utan ligger 
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under den generella specialistläkar-/subspecialistutbildningen. Det torde vara önskvärt 
med även en subspecialisering inom vulvacancer tumörkirurgiskt och onkologiskt med de 
särskilda behov/förhållande som finns vid behandling av denna grupp patienter.  

Ovan beskrivna problem försvårar vårt nationella uppdrag. Vi skulle kunna förbättra 
omhändertagandet och behandlingen av våra patienter om det tillförs resurser till att 
skapa lösningar vad gäller säker elektronisk remissväg, nationella riktlinjer för transport 
och fakturering och utökade resurser på strålbehandling och operation. Även PROM och 
PREM utvärdering måste ges resurser för att patientperspektiven avseende 
vulvacancerbehandlingen bättre ska kunna utvärderas. RCC i samverkan kunde spela en 
viktig roll i denna process och ett ökat stöd från RCC i dessa frågor vore önskvärt. 


