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Njurtumör 
Inom flödet för tumör i övre urinvägarna (njurcancer och 
urotelial cancer) handläggs patienten av urologer i nära 
samarbete med radiologer, patologer, onkologer, och 
kontaktsjuksköterskor. På CStG genomförs kirurgisk 
behandling av tumör inom övre urinvägarna, så som njur-
resektion, nefrektomi eller nefroureterektomi (sistnämnda 
ingrepp vid urotelial cancer). (Urotelial cancer ingår dock 
ej i denna statistik). 

Patienter med misstänkt eller konstaterad spridd sjukdom 
handläggs via MDK över länk som är gemensam för klini-
kerna i Stockholm. Vi har ett mångårigt stabilt samarbete 
med Urologen vid Karolinska Universitetssjukhuset i 
Huddinge och Uroonkologen vid NKS/Solna. 

Beskrivning av patientflödet 
Akut/elektiv 100% elektiv men prioriterad SVF-process. 
fördelning 

Kön (M/K) Kvinnor    37 % 
fördelning: Män  63 % 

Ålder: Medianålder  60 år 

Det genomförs årligen mellan 25 och 40 
Volym: operationer på misstanke om njurtumör 

Aktuella Nationella njurcancerregistret 
kvalitetsregister 

Kvalitetsindikatorer 
Målnivåer enligt 

Typ Kvalitetsindikator 2020 2019 
vårdprogrammet 2020 

Process Medianväntetid (dagar) från remiss till operation 27 resp 41 56 63 

Process Medianväntetid (dagar) från op-beslut till operation - 28 44 

Process Antal genomförda operationer >25 st 6 37 

Process Namngiven kontaktsjuksköterska 100 % 95 % 96 % 

Process CT-thorax vid primärutredning >90 % 100 % 100 % 

Process Utredningstyp basal/ utvidgad utredning B/U - 42/58 % -

Process Antal genomförda operationer >25 st 19 26 

Process Patienter med T2-tumör opereras med laparoskopisk teknik >50 % 100 % 96 % 

Process Operation med nefronsparande teknik – vid små tumörer (≤ 4 cm) >80 % 75 % 79 % 

Process Medianvärde, antal vårddygn (medelvärde inom par.) - 3 (3,5) 3 (3,2) 

Process Täckningsgrad ≥99 % 100 % 100 % 

CROM Registrering av komplikationer inom 30 dgr Clavien 0-2 >85 % 95 % 92 % 

CROM Registrering av komplikationer inom 30 dgr Clavien 5 (mors) < 0,5 % 0 % 0 % 

CROM Kirurgisk radikalitet - 100 % 96 % 
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Analys av resultat 

Vi har en mycket god onkologisk-kirurgisk kvalitet på 
handläggningen av dessa patienter. Trots förbättring av 
ledtid under utredningen finns utrymme för förbättring, 
och flera steg är identifierade. Vi har inte längre fasta DT-
tider, men trots det är rtg-flödet mycket snabbt. Kontakt-
sjuksköterskorna deltar mer systematiskt, men även här 
finns möjliga förbättringar för att säkra alla patienters rätt 
till kontaktsjuksköterska. 

Vårt initiativ med processen ”njur-ERAS” på avd. 39 
driftstartade vi i dec 2019. Det innebär ett strukturerat 
omhändertagande av patienten före och efter operatio-
nen avseende bland annat nutrition och mobilisering. 
Detta hoppas vi ska leda till en ökad kvalitet för patienten, 
och möjliggöra tidigare utskrivning. Vi har goda erfa-
renheter av det strukturerade arbetssättet, men det har 
som synes inte resulterat i kortare vårdtid för 2020. Våra 
vårdtider är dock redan så korta, så vi ser ERAS mera 
som ett koncept för att säkra ett standardiserat arbets-
sätt på avdelningen. 

Vi har under 2020 (precis som för andra tumörförlopp) 
märkt en nedgång beroende på coronapandemin. Dess-
utom, med vårt sjukhus uppställning inom coronavården 
har detta påverkat vår tillgänglighet, och en del patienter 
som normalt skulle ha opererats av oss har vi skickat 
till Karolinska/Huddinge, som trots pandemin ändå har 
haft bra njurflöde. Vi har under året även haft ett olyckligt 
köpstopp för att ersätta vår intraoperativa ultraljudsprobe 
som används vid resektionerna, när den gick sönder. Det 
löstes i ett par fall med lån av probe från UroClinic resp 
SÖS, men en del fall fick remitteras till K/Huddinge, innan 
ett köp sedan gick igenom. 

Förbättringsarbete/projekt 

I njurcancerflödet vill vi införa strukturerad journalföring i 
syfte att lättare kunna följa patienterna. Våra planer på en 
”njurdispensär” har börjat ta form, i en dialog tillsammans 
med kontaktsköterskorna. 

Hur kan flödet få hjälp av sjukhus- och klinikledning? 
De senaste åren har präglats av en osäkerhet inom uro-
logistockholm avseende sektorisering/högspecialisering 
för njurkirurgin; placeringen av Karolinskas njurkirurgiska 
verksamhet för att ta ett exempel. Detta skulle enligt vissa 
skrivningar drabba Capio S:t Görans sjukhus hårt. 
Nu har Karolinska/Huddinge beslutats ha kvar sin verk-
samhet där vilket välkomnas, eftersom verksamheten där 
fungerar som ett nav för oss och hela Stockholm, och är 
av hög klass.
   Lokalt behövs att klinik- och sjukhusledning aktivt fort-
sätter att stödja och bekräfta att njurtumörverksamheten 
vid Capio S:t Görans sjukhus ses som den verksamhets-
kritiska aktivitet den faktiskt är. 
   Det är en kedja av kompetens, ut- och fortbildning, 
resurs på mottagning-avd-op-avd och forskning som 
ständigt behöver faciliteras, för att vi inte bara ska 
bibehålla, utan även på sikt kunna utöka aktivitet och 
produktion. 

Åtgärder relaterade till indikatorer som ej 
uppnått mål 

Process - Följsamhet till rutiner / ledtider 

Ledtid 

Vi har ökat snabbheten i eftergranskning av primärt 
bildmaterial enligt SVF, men det finns kvar att göra. Det 
finns fortfarande en diskrepans mellan våra journalförda 
resultat och siffrorna i ”Koll på läget” men med kom-
mande dataöverföring direkt från journal till INCA tror vi 
att en del fel kommer att byggas bort. 

Kontaktperson 
Lars Häggarth, flödesägare 
E-post: lars.häggarth@capiostgoran.se 
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