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Prostatacancer 
Inom flödet för prostatacancer handläggs patienten av 
urologer i nära samarbete med onkologer, radiologer och 
uro-patologer. På Prostatacancercentrum CStG erbjuder 
vi män som vill testa sig för prostatacancer Stocholm3-
testet, magnetkameraundersökning och riktade fusions-
biopsier. I och med pandemin gjordes under april 2020 en 
omställning till att ta dessa biopsier transperinealt (istället 
för transrektalt, dvs via tarmen) denna förändring innebar 
att vi minimerade risken för män som biopserades att 
hamna på sjukhus pga en biopsirelaterad sepsis (vilket 
annars sker i ca 3-5% av fallen). 411 män genomgick 
vävnadsprovtagning av prostata, 118 (29%) av provtag-
ningarna gjordes med den nya transperineala tekniken. 
Vi diagnosticerade 232 cancrar, dvs 56% av de som biop-
seras har en cancer. 48% av de män som biopserades 
2020 hade en behandlingskrävande cancer (denna siffra 
är ca 20% på nationell nivå) 

Vi utför radikala prostatektomier med robotteknik (RALP). 
Strålbehandling som initieras av våra onkologer utförs vid 
Karolinska Solna eller Söersjukhuset, data för strålbe-
handling redovisas separat. 

Akut/elektiv 100% elektivt 
fördelning: 

Kön (M/K) Män: 100 % 
fördelning: 

Ålder: 65 år (median) 

Under 2020 opererades 171 patienter för 
Volym: prostatacancer på CStG. 

Aktuella INCA, NPCR 
kvalitetsregister: 

Beskrivning av patientflödet 

Kvalitetsindikatorer 
Mål och/eller 

Typ Kvalitetsindikator 2020 2019 2018 
nationella snitt 2019 

CROM Andelen Positiva marginaler 13 % 15 % 18 % 

PROM Erektil dysfunktion efter 12 månader Redovisa 32 % 47 % 47 % 

PROM Urinläckage efter 12 månader Redovisa 16 % 17 % 8 % 

PROM Ej allvarlig inkontinens 73 av 109 67 % 

CROM Nervsparande kirurgi – koll på läget 99 % 97 % 94 % 

CROM Anastomosläckage 1,2 % 2,9 % 0,8 % 

CROM Transfusionskrävande blödning - 0.6 % 0 % 0,8 % 

Process 
Medianväntetid från operationsbeslut till operation 
– högriskcancer 

<14 dagar 63 dagar 39 dagar 31 dagar 

Process Medianväntetid från remiss till operationsdatum < 61 dagar 80 dagar 99 dagar 87 dagar 

Process 
Andel cancerpatienter som erbjudits 
kontaktsjuksköterska 

100 % 100% 100 % 100 % 

Uppdaterad: 21-05-07-12:40 1 



Kvalitet i patientflöde

  

   

 

Analys av resultat 

Trots pandemin har vi under 2020 kunnat fortsätta 
erbjuda patienter en botande operation för prostata-
cancer. Förväntad ökning av operationsfall har uteblivit 
pga minskad diagnostik i regionen. Fortsatt ser vi primär 
lokaliserad prostatacancer effektivt behandlas kirurgiskt 
med hög kvalitet vad gäller onkologiska och funktionella 
resultat till en låg komplikationsfrekvens. 

Urinläckage efter operation 2019 (170 st op) ligger på en 
högre nivå än 2017 och tidigare. Täckningsgraden för 
denna uppföljningen är 82% (140/170) i vår egen uppfölj-
ning och 64% i ePROM (109/170). Siffrorna är jämförbara 
med övriga landet. Erektil dysfunktion efter op har 
förbättrats jämfört med tidigare år och ligger nu bättre än 
regionen/nationellt vi jämförelse i ePROM. 

Åtgärder relaterade till indikatorer som ej 
uppnått mål 

Arbete pågår fortsatt med att minska ledtider till opera-
tion. Tiderna för väntetid till operation högrisk är sannolikt 
en överskattning och dessa fall kommer att gås igenom 
separat för hand. 

Flödesägare: Martin Bergman 

Förbättringsarbete/projekt 

Utmaningar under 2021 innefattar i och med ett ytter-
ligare ökat inflöde dels behov av att se över resursför-
deliningen i det diagnostiska flödet samt arbeta nära 
operationsavdelnngen för att kunna optimera ledtider till 
operation samt att utnyttja resurser på bästa sätt. 

För att kunna möta det ökade behovet måste prosta-
tacancercentrum ses som en funktionell enhet där 
sjuksköterskor, operationsbokare, läkarsekreterare, 
undersköterskor, administrativ personal och onkologer, 
urologer, prostata-radiologer, samt uropatologer arbetar 
nära varandra för att minimera ledtider och ge patien-
terna vård av högsta kvalitet med hög säkerhet och låga 
komplikationer. I gränssnitten mellan klinkerna, och även 
inom kirurgkliniken behöver ledtider och administration 
minimeras, för att patienterna skall få så tillgänglig och 
god vård som möjligt. 

Vi värnar för prostatacancercentrums autonomi och 
under året kommer ledtider till kurativt syftande behand-
ling med kirurgi att ha hög prio, samt fokus på periopera-
tiva kvalitetsaspekter. 

Under 2020 kommer planeras deltagande i RAPiD stu-
dien, en prospektiv, randomiserad studie där patienterna 
som genomgår RALP randomiseras till anestesi med eller 
utan tillägg av spinalanestesi. Studien drivs från KS och 
skall utvärdera värdet av spinalanestesi för tidig hemgång 
postoperativt. 

Kontaktpersoner 
Martin Bergman, flödesägare 
Epost: martin.bergman@capiostgoran.se 
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