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Remissvar från Svensk Urologisk Förening avseende underlag för beslut om nationell 
högspecialiserad vård inom området Kurativt syftande kirurgisk behandling vid 
peniscancer – 37242/2019   

  
Synpunkter  
 

• Kurativt syftande kirurgisk behandling vid peniscancer antogs som Rikssjukvård 2014 och 

infördes 2015 där urologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och urologiska 

kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro fick uppdrag att bedriva denna vård. Nu har man 

ersatt Rikssjukvården med Nationell Högspecialiserad Vård. Socialstyrelsen har nu bedömt 

att de verksamheter som tidigare bedrivits inom ramen för Rikssjukvård bör få fortsätta sitt 

arbete och att detta vårdområde inte behöver ses över av en sakkunniggrupp utan att 

tidigare utredningar som gjorts av RCC är tillräckliga för att ligga till grund för beslut om NHV. 

Vidare tar man hänsyn till RCC:s uppföljning av åren 2015-2016 samt uppföljning omfattande 

åren 2015-2018 på de två enheter som bedrivit Rikssjukvård. I rapporterna framkommer 

bland annat ökad följsamhet till riktlinjer, likvärdigt och multidisciplinärt omhändertagande 

samt ökad andel organbevarande kirurgi. 

 

o Svensk Urologisk Förening anser att en genomlysning med sakkunniggrupp hade varit 

att föredra istället för att förlita sig på tidigare rapport från RCC som genomlyser 

åren 2015-2016 samt rapporter från Örebro och Skåne för tiden 2015-2018. 

 

o I en sakkunnig grupp hade representanter från lokala remittenter och regionala 

centra kunnat delta, liksom patientrepresentant för att tillvarata samlade 

erfarenheter från hela vårdområdet. 

 

• Svensk Urologisk Förening tillstår att urologiska klinikerna vid såväl Skånes 

Universitetssjukhus i Malmö som Universitetssjukhuset Örebro bedriver en mycket god vård 

inom området. 

 

• Svensk Urologisk Förening stöder däremot inte förslaget att vården ska bedrivas vid 2 NHV 

enheter utan anser att detta bör ökas till 3 NHV enheter.  

 
o Att enbart bedriva vård vid 2 enheter i Sverige ger en hög sårbarhet samt en 

försämrad tillgänglighet för patienterna. Vid varje enhet är det endast ett fåtal 

subspecialiserade läkare som ansvarar för peniscancerkirurgin. Om dessa läkare 

slutar kan en hel enhet snabbt tappa kompetensen, vilket skulle göra att man enbart 

har en enhet kvar i landet där vården bedrivs.  Med 3 enheter ökar den nationella 

beredskapen avseende detta vårdområde. 



 

 

 
o Med tre enheter skulle även tillgängligheten för dessa patienter öka i Sverige. För 

patienter inom den Norra sjukvårdsregionen skulle exempelvis vård i Stockholm vara 

lättare tillgänglig resemässigt.  

 
o I förslaget samt i det nationella vårdprogrammet för peniscancer är det tänkt att 

>80% av patienterna ska behandlas vid en NHV-enhet. Så är inte fallet idag. Detta 

beror på att en stor del av patienterna med peniscancer har ett icke-invasivt växtsätt 

där behandlingen ofta är samma som den primära diagnostiska åtgärden, dvs lokal 

excision eller circumcision. Dessa operationer görs framför allt på lokala sjukhus eller 

regionala enheter. Exempelvis är Stockholm-Gotland den region med flest 

peniscancerfall per år och här är andelen invasiva cancrar låg, vilket medför att en 

större andel av patienterna blir färdigbehandlade regionalt redan vid diagnos. Med 

en 3:de NHV-enhet i en region med relativt stor andel patienter med diagnosen, 

kommer andelen som omhändertas vid NHV-enheter öka. 

 
o En del patienter önskar inte resa för att få sin vård, särskilt äldre, och en del patienter 

med icke kurativ intention kan ha behov av likvärdig kirurgi som vid kurativ 

behandling. Dessa kan/ska behandlas regionalt. Likaså ska komplikationer till kirurgi 

utförd vid NHV-enhet hanteras regionalt/lokalt. Det är svårt att upprätthålla en god 

kompetens för detta men möjligheten att ge god vård med hög kompetens skulle öka 

om ytterligare en NHV-enhet inrättades i en region där det finns en relativt stor andel 

patienter med diagnosen. 

 
o Även forskningen skulle kunna ha nytta av ytterligare en NHV-enhet då det i landet 

finns translationell peniscancerforskning vid andra enheter än Skåne och Örebro. 

 

 

• Svensk Urologisk Förening skulle utöver ovanstående synpunkter gärna sett ett mer samlat 

grepp kring all peniscancervård, även inkluderat onkologiska behandlingsmodaliteter samt 

palliativa patienter. 
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