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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
utreds patienter med misstanke om prostatacancer med
Stocholm3-testet, magnetkameraundersökning och
riktade fusionsbiopsier (ofta i kombination med systematiska ultraljudsledda biopsier). I detta diagnostiska flöde
testades sig över 1100 män under 2018 för prostatacancer och ca 200 män genomgick biopsering av prostata.
Vi utför radikala prostatektomier med robotteknik (RALP).
Strålbehandling som initieras av våra onkologer utförs vid
Karolinska Solna eller Söersjukhuset.

Beskrivning av patientflödet
Akut/elektiv
fördelning

100% elektivt

Kön (M/K)
fördelning:

Män: 100 %

Ålder:

66 år (median)

Volym:

Under 2018 opererades 130 patienter för
prostatacancer på CStG. (2017: 69)

Aktuella
kvalitetsregister

INCA, NPCR

Kvalitetsindikatorer
Mål och/eller
nationella snitt 2017

Typ

Kvalitetsindikator

CROM

Andelen Positiva marginaler

CROM

Erektil dysfunktion efter 12 månader

CROM

Urinläckage efter 12 månader

CROM

Nervsparande kirurgi – koll på läget

94 %

90 %

CROM

Anastomosläckage

0,8 %

4,8 %

CROM

Transfusionskrävande blödning

-

0,8 %

1,8 %

Process

Medianväntetid från operationsbeslut till operation
– högriskcancer

<14 dagar

31 dagar

43 dagar

38 dagar

Process

Medianväntetid från remiss till operationsdatum

< 61 dagar

87 dagar

91 dagar

69 dagar

Process

Andel cancerpatienter som erbjudits
kontaktsjuksköterska

100 %

100 %

100 %

100 %

PROM

Start av enkät från NPCR

PREM

Start av enkät från NPCR
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2018

2017

2016

18 %

19 %

18 %

Redovisa

47 %

33 %

23 %

Redovisa

8%

10,1 %

5,6 %
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Analys av resultat
Trots en kraftig ökning i antalet kirurgiska behandlingar
för primär lokaliserad prostatacancer har organisationen
vidmakthållit en mycket hög kvalitet vad gäller resultat
och en låg komplikationsfrekvens. Ledtider till operation
ligger i paritet med tidigare år.

Förbättringsarbete/projekt

Åtgärder relaterade till indikatorer som ej
uppnått mål
PROM / PREM
Med den nya web-baserade enkäten från NPCR kommer
vi kunna få ut löpande data på patientupplevda indikatorer. De patienter som inte har möjlighet att svara på enkät
via en länk kommer erbjudas möjlighet att kunna svara på
enkäten på mottagningen.

Under 2018 fortsattes utvecklingen av prostatacancercentrum där urologer, onkologer och sjuksköterskor i nära
samarbete handlägger patienter med misstänkt prostatacancer. Den diagnostik som vi idag erbjuder de män
som kommer till prostatacancercentrum är i framkant och
har nyligen antagits som ny standard för utredning av
prostatacancer i Region Stockholm (beslut RCC december 2018).
Utmaningar under 2019 innefattar i och med ett ytterligare
ökat inflöde dels behov av att se över resursfördeliningen
i det diagnostiska flödet samt arbeta nära operationsavdelnngen för att kunna optimera ledtider till operation
samt att utnyttja resurser på bästa sätt.
Projektgruppen som är tvärprofessionell träffas regelbundet för att skapa ett optimalt flöde och standardiserade
arbetssätt.
Gränssnitten och volymsplanering gentemot röntgenavdelningen (MR prostata) samt patologen (Unilabs, både
för biopsier och prostatektomipreparat) fortgår och är
viktiga samarbetspartners.
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