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Stort, stort TACK till Malmögänget!

Det gäller att hänga med!

Det var några år sedan jag hade 
möjlighet att åka på våra egna 
fina Urologidagar. Ett evene-

mang som startades tack vare bland andra 
”post-presidenterna” Lars Grenabo och 
Ralph Peeker. Själv hade jag förmånen att 
få vara ordförande i vår förening SUF vid 
uppstarten av dessa möten som ju varit 
gemensamma med RSU. Innan Urologi-
dagarna var vi en del av den stora medicin-
kongressen där många specialiteter deltog. 
Urologidagarna har inte alltid varit själv-
klara. Kommer ni ihåg året i Linköping då 
företaget Congrex försnillade alla mötets 
tillgångar och ekonomiska medel. Både fö-

retag och pengarna försvann helt plötsligt 
några dagar innan kongressen. Med hjälp 
av alla vänner av urologi lyckades vi få till 
mötet ändå.

Årets möte lockade över 1 000 del-
tagare, vilket är rekord, och blev ett 
riktigt multiprofessionellt möte för oss 
alla. Och visst blir vi riktigt, riktigt star-
ka tillsammans? Och visst har vi trevligt 
tillsammans? Organisatörer, utställare, 
föreläsare och lokala medarbetare gjorde 
årets möte till något att minnas för evigt 
tycker jag.

Det är knappt man vågar nämna det 
men jag måste också erkänna att jag efter 

I bland går tiden fort. Jag kan läsa på sidan 10 att det är 25 år se-
dan PDE5-hämmaren Viagra lanserades och jag inser att jag 
var med på den tiden och minns mycket väl alla diskussioner 

om det blå pillret. Det känns inte så länge sedan men mycket har 
hänt under dessa år och det gäller att hänga med i utvecklingen. 
Det kan man göra i detta nummer genom att läsa de många refe-
raten från årets Urologidagarna i Malmö. Jag var med på plats och 
kunde njuta av att vi kunde mötas igen. Skulle tro att jag delar den 
känslan med många av er som var i Malmö. Det var ett välordnat 
möte med många intressanta programpunkter.

Tyvärr blir det ibland krockar och man skulle behöva klona 
sig för att kunna vara med på allt som man är intresserad av. Ef-

mötet hade en ovanligt stor längtan efter 
en köttbit, en fiskbit eller kanske en eller 
flera räkor.

LARS HENNINGSOHN
Redaktör för SUF och SAF

lars.henningsohn@ki.se

tersom kloning inte fungerar så uppskattar jag att man kan läsa 
en sammanfattning i Svensk Urologi och det kanske du som inte 
var på plats också gör.

Tack alla ni skribenter som ger oss andra chansen att få vara 
delaktiga i Urologidagarna – ge de arbetskollegor som skrivit en 
rapport ett uppskattande tack när ni möts. Det är vi alla tillsam-
mans som är Svensk Urologi.

Eftersom det finns så mycket att skriva om från Urologidagar-
na, kommer det även i nummer 1-2023 att publiceras material 
från dagarna.

Det finns mycket annat som också är läsvärt i detta nummer; 
både redovisning av delarbeten i doktorandstudier och rappor-
ter från konferenser. Det är också värt 
att ta en extra titt på de vackra bilderna 
från Tromsø på sidorna 12–15, det är ett 
magiskt landskap.

När du får tidningen i din hand är det 
dags att säga God Jul och Gott Nytt År! 
Vi ses igen 2023.

HELENA THULIN
Redaktör för RSU och UTF

helena.thulin@ki.se
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Nästa års Urologidagar blir en urologivecka i Sundsvall. Den 
urologiska verksamheten har vuxit genom åren och det tycker vi 
förtjänar att uppmärksammas. Därmed förlänger vi urologidagar-
nas 2,5 dagar till 3,5 dagar och startar Urologiveckan. På så sätt 
kan programmet breddas ytterligare och vi hoppas kunna få till 
både State of the Art-föreläsningar och workshops.

Att urologins verksamhetsområde har vuxit är något som 
uppmärksammats under den pågående genomlysning som görs 
av urologin i Sverige med avseende på tillgänglighet och kva-
litet. Arbetet görs i samarbete med RCC, NPO njur- och urin-
vägssjukdomar, RSU och SUF. Med i arbetsgruppen finns även 
en patientföreningsrepresentant samt genomförandestöd. Det 
urologiska uppdraget omfattar fler patienter än tidigare, dels på 
grund av en växande och åldrande befolkning, dels då medicinska 
landvinningar ökat möjligheten till avancerade behandlingar samt 
ökat möjligheterna att diagnostisera, behandla och följa patienter 
över lång tid. Vi ser också stora regionala skillnader vad gäller till-
gänglighet över landet men även mellan olika tillstånd. Vi har haft 
en workshop under hösten med verksamhetsföreträdare inom 
urologin och kommer ha ytterligare en där vi bjudit in beslutsfat-
tare inom vården. Mycket av de data vi tagit fram inom projektet 
känns som självklara för oss som arbetar med urologi, men genom 
att strukturera upp det och synliggöra det kanske vi kan få till en 
förbättring. Vi kommer också ha en fördjupad genomgång av re-
sultatet från våra två workshops med chefsnätverket vid ett möte 
nu i december. Det kan kännas lite tjatigt, men jag upprepar mitt 
ständiga mantra, det är cheferna i de urologiska verksamheterna 
som har störst möjlighet att påverka vilken vård och kvalité vi 
erbjuder våra patienter.

Under året har vi i styrelsen tagit beslut om att inhandla ett 
kursarrangörssystem för att i SUFs regi kunna driva fler kurser. 
Först ut som arrangemang blir LA – Blåsunion som går av stapeln 
i Landskrona i slutet av mars 2023. Genom att erbjuda stöd till 
olika lokala kursarrangörer hoppas vi på så sätt att kunna minska 
kostnaderna för kurser men också underlätta för våra medlemmar 
att kunna arrangera kurser. Både ST-läkarnas utbildning men även 
specialisternas fortbildning står högt upp på agendan.

Nu önskar jag er alla ett fint avslut på 2022 så hörs vi på det nya året.

LOTTA RENSTRÖM KOSKELA
Ordförande

Svensk Urologisk Förening
lotta.renstrom-koskela@regionstockholm.se

Hösten går mot sitt slut samtidigt som den bjuder på fina 
höstdagar med sol och oväntat lite regn och blåst. Snart 
kommer vintern då vi kan sitta inne och mysa med tän-

da ljus och vips så är detta år slut. När året går mot sitt slut är 
det dags att summera allt som det gångna året bjudit på. En av 
årets höjdpunkter var såklart Urologidagarna i Malmö som i mitt 
tycke var ett fantastiskt evenemang med deltagarrekord. Över 
1 000 personer deltog under årets event. Här vill jag särskilt tacka 
Malmös lokala arrangörsgrupp, den nytillsatta programgruppen 
samt våra duktiga kongressarrangörer Grand Travel. I och med 
att positionen som vetenskaplig sekreterare under föregående 
verksamhetsår varit vakant bildades det en programgrupp bestå-
ende av representanter från den urologiska forskningen inom de 
flesta regionerna, representanter från SUF, RSU samt den lokala 
kommittén. Gruppen har gemensamt arbetat med programmet, 
kontaktat föreläsare och granskat abstrakts. Det har varit ett så bra 
och välfungerande koncept, som i vårt tycke breddat program-
met, att det är något vi ska fortsätta med framöver. Om någon 
är intresserad av att delta kan ni kontakta vår nya vetenskaplige 
sek reterare Amir Sherif.

Summering av året som gått

Adobe Stock
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Tack för trevliga
dagar i Malmö!

Urologidagarna är till ända och vilka bra dagar det blev. 
Jag vill börja med att tacka samtliga som var inblandade 
i planeringen inför detta årets upplaga; SUF och den lo-

kala gruppen i Malmö och inte minst våra sponsorer. Samarbetet 
oss emellan har gått väldigt bra och det resulterade i bra dagar. 
Oaktat hur mycket man planerar så blir vissa grejer inte riktigt som 
man hade tänkt sig. Vi har tagit del av samtliga utvärderingar och 
kommer gå igenom vad vi ska fortsätta med och vad vi kan göra 
bättre till nästa års upplaga i Sundsvall, som utökas med en extra 
dag så det blir en urologivecka. Det kommer bli hur bra som helst!

Förändringar i RSUs styrelse
Under årsmötet meddelades lite förändringar i RSUs styrelse. Lo-
visa skrev bland annat i senaste numret av Svensk urologi att hon 
avgår som ordförande. Vi i RSU vill tacka Lovisa för de många åren 
i styrelsen och den tyvärr korta tiden som ordförande. Hoppas att 
du kommer trivas med dina nya utmaningar. Vi vill även tacka Anna 
Kullenberg som lämnar sina styrelseuppdrag samt Anna Trent som 
är på resande fot, vi önskar dem lycka till på sina nya äventyr.

Styrelsen har stärkts med tre nya medlemmar och valbered-
ningen har gjort ett fint arbete. Vi hälsar Karin Stevén från Hel-
singborg, Esbjörn Jacobsson från Uppsala och Malin Lindell från 
Sundsvall välkomna till styrelsen. Ni kommer garanterat göra ett 
fint arbete.

Vem är jag?
Jag heter Simon Arenbo och jag vill tacka för det fina förtroendet 
att bli RSUs nya ordförande. Jag är 33 år och bor med min sambo 
och två små barn i en liten by utanför Lund där vi trivs fantastiskt 
bra. Jag är specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och arbetar på 

urologiska kliniken i Malmö. Jag har just nu en delad tjänst där jag 
arbetar 50% på vårdavdelning och 50% på mottagning och utbildar 
mig till att bli cystoskoperande sjuksköterska. Jag har tillbringat 
åtta år inom urologin och ser fram emot väldigt många fler både 
inom urologin och inom RSUs styrelse.

Vad finns planerat framöver?
Vi har vintern på intåg och vi i styrelsen arbetar vidare med att 
stärka vår profession. På agendan som kommer vara lite nytt detta 
året är att vi ska börja med webbföreläsningar, det vill säga före-
läsningar där vi kommer bjuda in samtliga medlemmar över länk. 
Vad föreläsningarna kommer innehålla har vi ett litet program för, 
men är det något ni själva önskar så tveka inte att skicka ett mejl. 
Håll utkik på sociala medier och i mejlkorgen för detta program. 
Under Urologidagarna delade vi ut RSUs nya broschyr som är 
framtagen för att lättare kunna värva fler medlemmar och en tydlig 
beskrivning av vad vi gör. Broschyren kommer även finnas som 
en interaktiv broschyr inom en snar framtid. Var det någon som 
missade årsmötet som önskar broschyrer skickade till sig så tveka 
inte att skicka ett mejl till mig. Med dessa ord vill jag även passa 
på att önska en riktigt God jul och Gott nytt år!

SIMON ARENBO
Ordförande

Riksföreningen för Sjuksköterskor 
inom Urologi

simon.arenbo@skane.se
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Viktig å holde foreningen i gang

høsten ble samlingen litt amputert. Beinbrudd, covidsykdom og 
andre tilstander gjorde at flere av styremedlemmene ikke kunne 
møte fysisk. Heldigvis er digitale løsninger tilgjengelige, slik at 
vi sammen kom gjennom saklisten.

Denne høsten har vi hatt uvanlig lange ventelister for å få time 
hos uroterapeut ved poliklinikken der jeg jobber. Vi har tilbud om 
å jobbe ekstraordinær kveldspoliklinikk med mye bedre timelønn 
enn vanlig. Flere av oss har tatt imot tilbudet og hatt ekstra po-
liklinikk, men det er ganske slitsomt å ha vanlig poliklinikk med 
pasienter fra 08:30 til 15:00 og så fortsette med pasientkonsul-
tasjoner fra 15:30 til 20:00. Etter et par slike ekstravakter er ikke 
den ekstra lønnen verd strevet. Og det er ingen vits å slite seg ut 
slik at man ikke orker den vanlige jobben.

Men nå nærmer det seg jul og starten av et nytt år. Etter noen 
fridager i romjulen er jeg klar til å møte et nytt år med fornyet 
arbeidslyst og friskt mot.

Jeg ønsker alle en god høytid og et godt 
nytt år!

ANNE TORINE LITHERLAND
Ordförande

Uroterapeutisk Förening

Med pågående uroterapiutdanning følger uroterapistu-
denter i praksis. Det gjør mitt arbeid som emneansvar-
lig mye enklere at alle uroterapeuter, land og strand 

rundt, som blir spurt om de har mulighet til å ha studenter i prak-
sis, svarer ja. Å ha studenter i praksis en uke er morsomt, lærerikt 
og slitsomt for studenten og forhåpentligvis morsomt og lærerikt 
og ikke alt for slitsomt for dem som har studenter i praksis. Stu-
dentene som tar utdanningen ved Høyskolen på Vestlandet nå, er 
ferdig utdannet i juni 2023. Det blir bra å få flere uroterapeuter ut 
i arbeid. Det vi også trenger er at de blir medlemmer i Urotera-
peutisk forening. Uten et tilstrekkelig antall medlemmer er det 
vanskelig å holde foreningen i gang. I styret har vi snakket om hva 
som er hensikten med å ha en slik forening. Vi er enige om at en av 
hovedoppgavene er å sørge for at det blir en fagkongress hvert år. 
Styret gjør avtaler med mulige arrangørsteder og det er foreningen 
ved styret som står økonomisk ansvarlig. Uten nok medlemmer 
blir det ingen kongresser i regi av Uroterapeutisk forening.

Når styret i UTF har arbeidsdager noen ganger i året, er planen 
at vi samles rundt samme bord. Mellom arbeidsdagene har vi 
møter på elektroniske plattformer, men det er noe annet å sitte 
sammen. Høstens arbeidsdager har en del faste saker som styret 
må se på, blant annet økonomien. I år er det ti år siden vi søkte 
om varemerkebeskyttelse for logoen vår, og da er det på tide å 
søke på nytt. Vi snakket om mulige arrangørsteder til UTF sin 
kongress i 2025. På programmet står også å se over vedtektene 
(stadgerna) for å se om det er noe som trenger revidering. Denne 

Det går mot lysere tider.
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som kan genomföras när det passar ST-läkaren. Delmålet tror vi 
lämpar sig för det digitala formatet on demand. 

Förutom att längta efter våren, kan alla ST-läkare nu längta 
efter BUS Vårmöte, vilket preliminärt är planerat 20–21 april 
2023. Delmål c10, Symtom och sjukdomar i könsorgan hos 
män, kommer att avhandlas. Detta kryddat med uretrastriktur 
eller bäckenbottensmärta. Återkommer med mer info om plats 
och kursprogram.

Vi ses där och glöm nu inte att hålla 
nyporna borta från topp slät skiv lingen!

DENIS MESINOVIC
ST-läkare Urologi
Region Blekinge

Ordförande, BUS
denis.mesinovic@regionblekinge.se

Trumpetdans i Malmö,

men ingen trumpetsvamp i skogen!

Det har varit mycket att se fram emot under hösten. Uro-
logidagarna i Malmö, lövens färger, älgjakten, svamp-
jakten, EBU-skriftlig examen och mycket mer. Listan 

kan göras oändlig, men det slutar inte med hösten. Och tur det. 
Annars hade upplevelsen av hösten kanske präglats av att jag inte 
hittat några svarta trumpetsvampar. 

Vad kan vi då se fram emot med vintern och våren?
Jag kan med glädje och förhoppning upplysa om att arbetet 

med att uppdatera utbildningsboken för ST i urologi kommer att 
återupptas efter en tids covidvila. BUS kommer att kämpa med 
att få till en ännu bättre utbildningsbok, i samarbete med SUF. 
Kanske kan vi få till en rekommendation om att införa körkort för 
några enklare urologiska ingrepp. Det börjar med gula kantareller 
och så får vi jobba oss upp mot trumpeterna successivt.

På grund av den inställda c13-kursen, specifik lagstiftning av-
seende urologi, kommer BUS  arbeta med att få till en digital kurs 
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självklart som att en mans sexualitet påverkas av kvinnans sexuella 
funktion. Så svaret från partnerna är, om än inte entydigt, att det 
åtminstone för vissa är en viktig problematik att behandla.

Så kommer vi då till sjukvården. Och det är här det börjar 
bli komplicerat. Då Viagra introducerades så åtföljdes detta av 
sedvanlig kritik för ”medikalisering” eller ”livsstilsdrog” och ar-
gumenten för och emot rabattering exponerades på tidningarnas 
debattsidor. Hur det gick vet vi men är det säkert att de argument 
som fanns mot rabattering på 90-talet gäller än? Ingen vet, frågan 
diskuteras inte, och hur stor skepsisen är i sjukvården vet vi inte. 
Ska man tolka förskrivningssiffrorna positivt så kanske det trots 
allt finns en större beredskap att skriva ut dessa läkemedel till 
behövande idag.

Nu åter till Ann Heberlein. Är det faktiskt så att mäns erek-
tionsproblem ökar? Eller har det alltid sett ut så, är vi alla bara 
fångna i en myt om den manliga potensens ständiga beredskap? I 
väntan på svar så kanske det medicinska samhället ändå ska göra 
sitt yttersta för att stötta de som plågas, eller som inte vill se sin 
partner plågas av sina problem, eller som inte vill bli snuvade på 
konfekten.

MATS HOLMBERG
Ordförande

Svensk Andrologisk Förening

I april i år skrev Ann Heberlein en krönika i Svenska Dagbladet 
som avhandlade just detta ämne. Att bli snuvad på konfek-
ten. Hon skrev om sina erfarenheter som 42-årig singel. Det 

hon beskrev var en krasch mellan stereotypa föreställningar om 
män som ständigt sexuellt redo och den verklighet hon mötte. 
Man efter man med sexuella prestationsproblem. Och det i en 
åldersgrupp där fysisk sjukdom som orsak till erektionsproblem 
trots allt är ganska ovanligt. Om man söker på förskrivning av 
potensläkemedel så ser man också en dramatisk ökning, också 
bland män i den åldersgrupp som Ann Heberlein mött. Vad detta 
beror på och om det är bra eller dåligt är än så länge höljt i dunkel 
men några reflektioner kan man göra.

I år är det 25 år sedan PDE5-hämmaren Viagra introducerades 
på marknaden. En gång i tiden en revolution för miljontals män. 
Och möjligtvis för deras partners. En sak som förenar detta läke-
medel med t.ex. vissa läkemedel mot fetma är att det inte ingår i 
högkostnadsskyddet. Man kan ju undra så smått vad bakgrunden 
till detta är? Finns det för dåligt med vetenskapligt stöd för effekt? 
Svar: nej. Finns det för dåligt vetenskapligt stöd för medicinsk 
säkerhet? Svar: nej? Är det en viktig problematik att behandla? 
Svar: det beror på vem man frågar.

Om vi börjar med att fråga svenska folket om sex är viktigt i 
deras liv så kommer en överväldigande majoritet, enligt folkhäl-
somyndighetens senaste undersökning, att svara ja på den frågan. 
Till och med många av de som inte har tillgång till partnersex 
kommer att svara ja då just frånvaron av detta för många ger upp-
hov till ett stort lidande. Förstås inte bara på grund av frånvaron 
av sex utan frånvaron av en nära relation med en partner. Där sex 
kan ingå. Så från befolkningens sida är nog svaret ganska entydigt: 
erektionsbesvär är en viktig problematik att behandla.

Om vi frågar männens partners då? Kanske detta bara berör 
männen själva? Partners, i de flesta fall kvinnor, kanske inte bryr 
sig om ifall mannen kan få erektion eller inte? Ibland framförs 
åsikten att många kvinnor med manliga partners har det lika bra 
sexuellt utan penetrativ sex. Eller kanske t.o.m. bättre. Och det 
är förstås sant. Om dessa kvinnor har det lika bra sexuellt med 
en man vars penis över huvud taget inte reagerar vid beröring 
är däremot oklart. Det är en stor skillnad på en erektion som är 
otillräcklig för penetration och ingen reaktion alls. Förutom dessa 
kvinnor, där den manliga erektionen inte är så viktig, så finns det 
också många som plågas svårt av att mannen har erektionsbesvär. 
Vi som i vårt arbete ser män med erektionsproblem vet detta av 
klinisk erfarenhet, då vi träffar många män som blivit lämnade 
p.g.a. sin sexuella oförmåga. Förutom det finns det också en hel 
del studier på partners till män med erektionsbesvär som visat att 
partnern kan plågas svårt av mannens problem. Och inte nog med 
det, för det finns studier som visat att partnerns sexuella funktion 
förbättras om mannen behandlas. Onekligen en intressant och 
rätt ovanlig effekt av en läkemedelsbehandling. Samtidigt lika 

Att bli snuvad på konfektenAtt bli snuvad på konfekten
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Svenska och norska testikelcancergruppen,  Swenoteca, 
hade 40-års jubileum 2021. På grund av pandemin blev 
det först i år man hade möjlighet att fira detta. Som kon-

taktsjuksköterskor på urologen, Karolinska Universitetssjukhu-
set, Huddinge, fick vi efter beviljat fondmedel från RSU (Tack!) 
möjlighet att deltaga.

För testikelcancer har inte Regionala cancercentrum tagit fram 
något vårdprogram. Dock har man ett samarbete inom Norden 
(Swenoteca) där man tagit fram behandlingsriktlinjer. Konfe-
rensen ägde rum i en fantastisk omgivning på Sommarøy utanför 
Tromsø. Vi fick ta del av senaste forskningen inom testikelcancer 
och behandling av föreläsare från Sverige, Norge och Tyskland.

Professor Olav Dahl från Norge tog oss med på en historisk 
resa om hur Swenoteca bildades 1981 och vad som låg bakom. 
Testikelcancerpatienter med spridd sjukdom hade en överlevnad 
på 10% i slutet på 70-talet. När Cisplatin började användas som 
behandling på 80-talet steg överlevnaden markant. Idag ligger 
den på drygt 95%. Europa, Australien och Nordamerika har flest 
fall av testikelcancer och lägst antal fall har Asien och Afrika. 
Jämfört med Sverige är förekomsten av testikelcancer högre i 
Danmark och Norge, och lägre i Finland. Orsaken till detta är 
okänd. I samtliga länder ökar antalet fall per år.

Studier har visat att riskfaktorer för testikelcancer kan vara 
infertilitet, låg spermaproduktion och hypospadi. Pojkar som 

har opererats för icke nedvandrad testikel utgör ca 10% av testi-
kelcancerpatienterna. Östrogenbalansen under fosterstadiet kan 
också påverka uppkomsten av testikelcancer.

Mycket forskning pågår och det är ett fint samarbete mellan 
länderna. Detta inger ändå hopp!

ANN TÖRNER WÅHLGREN • JENNY SÄFSTRÖM LUNDIN
Kontaktsjuksköterskor

Dagvård Urologiska sjukdomar Karolinska, Huddinge

SWENOTECA-konferens
25–26 augusti 2022 Sommarøy, Tromsø, Norge

Badtrappan ner i havet. Vy från hotellet

Foto: Ann Törner Wåhlgren
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Jag hade förmånen att få åka på Swe
notecas möte i Tromsø och lära mig 
mer om testikelcancer. Jag tänkte dela 
med mig lite av vad jag lärt mig, men 
också presentera en reseberättelse till 
en av de vackraste platserna jag besökt 
någon gång.

Mötet hölls under två dagar. För att kom-
ma i tid till bussen som skulle avgå från 
Tromsø kl 12 var vi tvungna att övernatta 
i Oslo på vägen upp. Vi hade bokat hotellö-
vernattning på Park Inn by Radisson Oslo 
Airport. Vi var tre i sällskapet och trodde 
i vår enfald att vi var bokade på samma 

hotell men där hade vi fel. Vårt hotell låg 
precis vid flygplatsen. Vår kollegas hotell 
låg 4 km bort. Hotellen hade i princip sam-
ma namn, men när vi hoppat ur taxin vid 
hotellet 4 km bort och receptionen inte 
kunde hitta vår bokning insåg vi att vi hade 
hotell på olika adresser. Det var bara att 
åka tillbaka till flygplatsen igen …

Efter en god natts sömn flög vi vidare 
till Tromsø. Vädret var fint när vi gick ner 
för landning och det gjorde att vi kunde se 
de mäktiga bergen och glaciärerna. Väldigt 
imponerande!

Efter att till slut hittat ”vår buss” bar det 
av mot Sommarøy. En resa på ca 1 timme. 

Möte om testikelcancer
Swenotecas möte i Tromsø 2022

Inflygning mot Tromsø. Foto: M-L Larsson

Badtrappan ner i havet. Vy från hotellet

Foto: Marie-Louise Larsson
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Jag kunde inte titta mig mätt på bergen 
som var mer spetsiga och dramatiska än 
de berg jag sett i de svenska fjällen. Solen 
sken, 18–20 grader i luften och havet var 
kav lugnt, vilket jag har förstått inte alltid 
händer. Vi hade verkligen tur med vädret 
under båda våra dagar.

Väl på plats på Sommarøy Arctic Ho-
tel, där konferensen hölls, serverades det 
lunch och sedan drog själva mötet igång. 
Vi hälsades välkomna av Hege S. Haug-
nes som arbetar på Universitetssjukhuset 
i Nord-Norge.

Första föreläsningen hölls av Ragnhild 
Hellesnes. Ragnhild disputerade i no-
vember 2021 med sin avhandling Testicu-
lar cancer survivors in the cisplatin era: Me-
tachronous contralateral testicular cancer, 
second cancer and causes of death.

För oss berättade hon om riskfaktorer 
vid testikelcancer som kan förklara den 
ökning man ser världen över. Incidensen 
av testikelcancer har dubblerats i många 
europeiska länder under de senaste 50 
åren. Norge och Danmark har högst in-
cidens av testikelcancer i världen. Nu 
överlever 95% av alla patienter som drab-
bas av testikelcancer. Innan Cisplatinets 
upptäckt och användning på 70-talet var 
femårsöverlevnaden ca 10%.

Det finns genetiska riskfaktorer för 
testikelcancer. Söner till patienter med 
testikelcancer löper 2–6 gånger större 
risk att få testikelcancer och bröder till 
testikelcancerpatienter löper 4–10 gånger 
större risk att få testikelcancer. Incidensen 
varierar mellan etniska grupper. Europé-
er har mer testikelcancer än afrikaner till 
exempel.

Riskmarkörer för testikelcancer är:
• En icke nedstigen testikel.
• Atrofisk eller liten testikel.
• Infertilitet eller låg andel spermier i eja-

kulatet.
• Microlitiasis i testikeln. Biopsi bör gö-

ras.
• Hypospadi.

Miljöfaktorer som till exempel olika kemi-
kalier påverkar risken för testikelcancer. 
Det kan vara kemikalier i mat, vatten och 
luften. Även vilka ämnen mamman och 

pappa blivit exponerade för kan spela roll. 
Man har sett att vissa yrken har en ökad 
risk som t.ex. brandmän och personer som 
arbetar med flygplan. Även personer som 
röker marijuana har en ökad risk att få tes-
tikelcancer. Man har även listat några möj-
liga riskfaktorer som t.ex. omega3, vitamin 
D och ultraprocessad mat.

David Pfister, Urolog från Tyskland gjor-
de en genomgång av hur kirurgin kring re-
troperitoneal lymfkörtelutrymning sett ut 
under 1900-talet. Innan cytostatikans in-

tåg kunde enda chansen till bot vara att ta 
bort de retroperitoneala lymfkörtlarna.

Patienter som idag genomgår RPLND 
(retroperitoneal lymfkörtelutrymning) får 
ibland retrograd ejakulation som biverkan 
efter operationen. Genom studier har man 
kunnat se att många ändå får tillbaka sin eja-
kulation efter tre månader och upp till tre år.

Efter dr Pfister föreläste dr Anna Grena-
bo (Göteborg) och dr Anna Thor (Stock-
holm) om robotassisterad retroperitoneal 
lymf körtelutrymning i Sverige. Det är två 

Några av konferensdeltagarna på vandringen uppför berget. Foto: M-L Larsson

Annika Hedlund, Marie-Louise Larsson och Petra Wieveg vid en av alla stränderna. Foto: Frida Lamberg
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center i Sverige som genomför robotassis-
terad RPLND, och dessa är Göteborg och 
Stockholm. I Göteborg startade man att 
operera i roboten 2017, i Stockholm star-
tade man 2020.

Hittills har Göteborg gjort 44 operatio-
ner och Stockholm har gjort 27 stycken. 
Det blir sammanlagt 71 operationer i Sve-
rige. Man har gjort ungefär lika många pri-
mära operationer som operationer efter 
kemoterapi. De flesta opereras unilateralt 
och några få bilateralt. Av de 71 patienter-
na har man hittills bara haft ett återfall. Det 
finns i dagsläget ingen studie som jämför 
öppen kirurgi med robotkirurgi vid lymf-
körtelutrymning och man saknar också 
långtidsuppföljning.

Efter sista föreläsningen hade vi ca 2 tim-
mar på oss innan det var dags för middag. 
Hur utnyttjar man bäst en sån stund på en 
så vacker plats? Jag grämde mig djup över 
att jag hade lämnat löparskorna i Göte-
borg. Med löpningen hade jag kanske hun-
nit lite längre och kommit lite högre. Men, 
men … istället var vi några stycken som gav 
oss upp på stigen som ledde upp på det 
närmsta berget. Vi behövde inte komma 
hela vägen upp för att få fina vyer och se ut 
över havet. Vita sandstränder var inkilade 
i vikarna. Vissa av dem i princip oåtkom-
liga från land. Havet var fortfarande lugnt 
även om himlen fått några moln. Efter att 
ha försökt ta in den magnifika naturen 
traskade vi tillbaka till hotellet. Och vad 
är bättre än ett dopp i havet när man är lite 
svettig efter vandringen? Vattnet var inte 
varmt, men lyxigt nog fanns det tillgång 
till bastu efteråt. Det blev två väl spende-
rade timmar i alla fall!

Klockan 19 samlades vi till fördrink och 
sedan var det middag med trevliga samtal 
och en och annan sång.

Efter att ha inlett även dag två med ett 
dopp i havet (utan bastu) föreläste Tor-
grim Tandstad, onkolog från Trondheim, 
om ABC-studien. Detta var extra intres-
sant för mig eftersom vi har den studien 
hos oss på onkologen i Göteborg och jag 
var inte så insatt i vad den innebär.

I ABC-studien randomiseras patien-
terna till att få en Carboplatinkur eller en 
BEP-kur (Bleomycin, Etoposid och Pla-

tino/Cisplatin). Att ge en Carboplatinkur 
är standardbehandling och då har man en 
återfallsrisk på 9%. Med studien hoppas 
man kunna få ner återfallsrisken till 2% 
genom att ge en BEP-kur. Studien foku-
serar på återfallsfrekvensen men också på 
biverkningar.

I studien har man haft några serious 
adverse events (SAE). 22% i BEP-grup-
pen och 0,5% i Carboplatingruppen. De 
vanligaste SAE var neutronen feber och 
infektioner.

Inklusionen fortsätter och man hoppas 
ha inkluderat alla till hösten 2024.

Nästa föreläsning hölls av Anna Jansson, 
från Uppsala, och Hege S. Haugnes. Den 
handlade om högdosbehandling med 
stamcells transplantation som ges till pa-
tienter som inte svarat på den traditionella 
behandlingen. Man har använt sig av den-
na behandling i ca 20 år. Behandlingen ges 
i två kurer. De vanligaste biverkningarna i 
samband med behandlingen är infektioner 
och tarmtoxicitet. En viss andel av patien-
terna tappar också hörseln.

Föreläsarna redovisade resultat från en 
studie där man har följt upp 82 patienter 
mellan 2011–2021 i Sverige och Norge. Av 
dessa patienter lever 65% idag. Patienter 
som skall få denna tuffa behandling måste 
väljas ut noggrant och det behöver forskas 
på andra alternativa behandlingar. I dagslä-
get finns inga studier där man undersöker 
Quality of life hos patienter med testikel-
cancer som genomgått högdosbehandling.

Anna Thor höll en spännande föreläsning 
om Micro RNA som en markör att använ-
da inför RPLND. I en studie visade sig 
MiR-371-3p vara en specifik markör med 
hög känslighet för seminom. Detta gällde 
både före cellgiftsbehandling och efter på 
patienter som skulle genomgå RPLND. 
Det verkar som att detta kan vara en an-
vändbar markör vid just seminom. Hos 
patienter med icke-seminom såg man inte 
samma känslighet och därför kan inte åter-
fall förutsägas med markören. Teratom var 
konsekvent negativa för markören.

Ja, det var lite av vad jag tagit med mig 
från Swenotecas möte i Tromsø. Många 
fler studier presenterades och siffror som 
jag inte har lyckats få med här, men kanske 
ger det en liten glimt av vad vi pratade om. 
Nästa möte skall hållas den 9/11 2023.

Efter en god lunch var det dags att fly-
ga hem och med lite ”flax” hann vi med 
alla tre flighterna 
hem till Göte-
borg, trots för-
seningar. Ibland 
skall man ha lite 
tur!

MARIE-LOUISE LARSSON
Specialistsjuksköterska i onkologi

Onkologimottagning 3
Sahlgrenska sjukhuset

Anna Thor föreläser. Foto: Ann Törner Wåhlgren
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En sammanfattning av ”Effectiveness of implementing a pre-
ventive urinary catheter care bundle in hip fracture patients”. 
Författare: Maria Frödin1,2, Linda Ahlström1,3, Brigid M. Gil
lespie4,5, Cecilia Rogmark6,7, Bengt Nellgård2, Ewa Wikström8 
och Annette Erichsen Andersson1,3.

1) Inst. för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin vid GU.
2) Avd. för anestesiologi och intensivvård, Sahlgrenska US, Göteborg
3) Avd. för ortopedi, Sahlgrenska US, Göteborg
4) School of Nursing and Midwifery, Griffith University, Australien
5) Gold Coast University Hospital and Health Service, Australien
6) Avd. för ortopedi, Skånes US, Lunds universitet, Malmö
7) Svenska Höftprotesregistret, Registercentrum VGR, Göteborg
8) Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Göteborg

Bakgrund
Urinvägsinfektioner (UVI) är en av de vanligaste vårdrelaterade 
infektionerna (VRI). Kateterisering av urinblåsan ökar risken för 
att utveckla UVI. För varje dag som KAD är kvar, ökar risken för 
bakterier i urinen med 3–7% (Lo et al., 2014). Uppskattnings-
vis 70% av alla kateterrelaterade UVI går att förebygga om evi-
densbaserade rekommendationer följs (Umscheid et al. 2011). 
Konsekvenserna av en kateterrelaterad UVI är kanske inte lika 
allvarlig jämfört med andra VRI, men den leder till ökad sjuk-
lighet, ökad antibiotikaanvändning och därmed ökad risk för 
utveckling av antibiotikaresistens. Vissa patientgrupper t.ex. 
äldre patienter som genomgår höftfrakturkirurgi är ofta sköra 
och känsliga för komplikationer. Evidensbaserade rekommen-
dationer och strategier för att minska kateterrelaterade UVI är 
väl beskrivet i litteraturen och består av ett flertal åtgärder som 
man bör införa, bland annat att säkerställa steriliteten av kate-
tern vid införandet, säkerställa klinisk kompetens och träning 
av vårdpersonal (Lo et al., 2014). Tidigare studier visar brister i 
handhygien och aseptisk teknik i samband med bland annat urin-
vägskateterisering (Megeus et al., 2015a; Megeus et al., 2015b, 
Manoj lovich M., et al. 2016). Det vetenskapliga stödet för att för-
tvätta med bakteriedödande lösningar som klorhexidin glukonat 
(KHX) innan insättning av en urinkateter behöver undersökas 
ytterligare (Fasugba et al. 2017). Fasugba et. al. (2019) har i en 
senare studie visat att det kan ha en betydande roll för att minska 
kateterrelaterade UVI.

Implementeringsforskning
Implementeringsforskning handlar om att underlätta överföring-
en av t.ex. evidensbaserade riktlinjer till kliniskt arbete, som kan 
bestå över tid. Det har dock visat sig vara ganska svårt framför allt 
när det handlar om vårdskador som VRI, där man oftast inte vet 
exakt vad som orsakade den. Det finns olika implementeringsmo-
deller, ramverk och strategier som man kan använda sig av för att 
underlätta kunskapsöverföringen, men den mest optimala me-
toden eller strategin har inte identifierats. Dock vet man att man 
oftast behöver använda sig av flera olika strategier som adresserar 
både kända barriär och underlättande faktorer för att lyckas, samt 
att man kan behöva utmana inarbetade arbetssätt som kan vara 
väl förankrade i kulturen på en avdelning.

Under 2015 initierade vi en implementeringsintervention, Safe 
Hands, på en operationsavdelning, på Sahlgrenska Universitets-

Att minska kateterrelaterade
infektioner
– erfarenheter från Säker Blåsa-studien
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sjukhus, Mölndal (Erichsen Andersson et al. 2018), som syftade 
till att förbättra handhygien och aseptisk teknik i samband med 
invasiva vårdmoment. Vi använde oss av infektionsdata från sjuk-
husets vårdkvalitetsregister gällande kateterrelaterad UVI hos 
patienter som opererats för en höftfraktur. Data visade att nästan 
en femtedel fick en kateterrelaterad urinvägsinfektion och över 
en fjärdedel av patienterna, som både urintappades och erhöll 
en KAD under vårdtiden, utvecklade UVI. Vårdpersonalen som 
deltog i interventionen tillsammans med forskargruppen besluta-
de att samskapa nya arbetssätt för att underlätta handhygien och 
aseptik vid urinvägskateterisering, i linje med evidensbaserade 
rekommendationer. Vi fann inte bara brister i både kunskap och 
kliniska färdigheter gällande insättning av en urinkateter, utan 
också när och varför man ska använda KAD eller alternativ som 
urintappning. Under 2016–2017, beslutade cheferna tillsammans 
med forskargruppen att införa det nya arbetssättet på alla av-
delningar som vårdar patienter med höftfraktur, dvs. akutmot-
tagning, tre ortogeriatriska avdelningar, operationsavdelningen 
samt intensivvårdsavdelningen/postoperativa avdelningen. Det 
blev starten på Safe Bladder-interventionen.

Implementerings interventionerna
Teorier kring organisationskultur, ledarskap, lärande och dialog 
(Isaacs, 2002; Schein, 2010), användes för att understödja våra 
implementeringsstrategier. Strategierna bestod av facilitering, 
utbildning och ett partnerskap mellan forskargruppen och vård-
personalen där man samskapade bland annat standardiserat ar-
betssätt ”SOP” (standardized operating procedure), för kateteri-
sering av urinblåsan. Ett standardiserande arbetssätt beskriver 
stegvis hur man ska genomföra proceduren, för att undvika att 
steg missas. Vi filmade urinvägskateterisering på en man och en 
kvinna, inklusive förberedelser. Filmen blev sedan en del av ett 
kateteriseringskörkort i sjukhusets elektroniska lärandeplatt-
form, tillsammans med de nya standardiserade arbetssättet, ett 
kunskapstest och ett simuleringstillfälle som genomfördes i en 

trygg miljö för lärande, där deltagarens färdigheter testades. Se 
faktaruta 1 för en kort beskrivning av SOP.

Hela projektet från planering, implementering och utvärde-
ring delades in i fyra sammanvävande faser som varierade mellan 
11–13 månader, mellan 2015 och 2019. För att patienter skulle 
registreras med en kateterrelaterad UVI krävdes att den uppstod 
tidigast dag tre efter inläggning på sjukhus och vara relaterad till 
urinkateterbehandling, samt att en läkare hade ordinerat antibio-
tika för en UVI. Pågående behandling för UVI räknades inte som 
en UVI om inte en ny mikroorganism odlades fram.

Patienter med KAD vid ankomst till sjukhuset, suprapubisk 
kateter och urostomi exkluderades från analysen. Demografiska 
data jämfördes över faserna. Vi undersökte förändring i kateter-
relaterad UVI för hela populationen samt stratifierade i tre olika 
grupper beroende på typ av kateterbehandling; 1) enbart KAD, 
2) KAD samt urintappning, 3) enbart urintappning. Effekten av 
interventionen analyserades genom att jämföra fas 1 med fas 4. Vi 
gjorde univariabel logistisk regression där vi ville se vilka faktor-
er som kunde påverka förekomsten av UVI, samt multivariabel 
logistisk regressionsanalys där vi korrigerade för variablerna som 
kunde påverka UVI. Variablerna som inkluderades i modellen för 
analysen var ålder, kön, ASA-klassifikation (mått på sjuklighet), 
antal dagar på sjukhuset, antalet KAD-dagar, antalet urintapp-
ningar samt återinsättning av KAD.

Resultat
Totalt analyserades data från 2 408 patienter med höftfraktur. 
Resultatet visade att det inte fanns någon skillnad i patientka-
raktäristika mellan faserna 1–4. Medelåldern var 84 år och två 
tredjedelar var kvinnor. Sjukhusvistelsen minskade signifikant 
med 4 dagar över faserna, 14,7 dagar i fas 1 till 10,5 dagar i fas 4, 
p <0.0001.

Vi fann en minskning av kateterrelaterad UVI från fas 1, 18,5% 
(n= 75/406) till fas 4, 4,2% (n= 27/647) (p <0,0001), i totala grup-
pen, trots att antal patienter med KAD ökade från fas 1, 28% till fas 
4, 75%. Antal KAD-dagar var oförändrade. Vi fann även att oddsen 
för UVI ökade med antalet urintappningar och KAD-dagar.

Vi fann även minskning av kateterrelaterad UVI när vi analy-
serade de indelade grupperna:
• KAD: UVI minskade från fas 1, 14,9% (n=17/114) till fas 4, 

3,1% (n=15/490) (p <0,0001).
• Urintappning+KAD: UVI minskade från fas 1, 26,1% 

(n=37/142) till fas 4, 8,2% (n=11/490), (p = 0,0001). I den här 
gruppen minskade även antalet urintappningar, fas 1 urintap-
pades patienterna i medeltal 3,8 ggr, (min–max 1–25), i fas 4 
urintappades de i medeltal 1,8 ggr (min–max 1–7 ggr).

• Urintappning: UVI minskade från fas 1, 14% (n=21/150) till 
fas 4, 4,3% (n=1/23), (p=0,34). Vid jämförelse av fas 1 med fas 
3, 2,6% (n=2/76) var skillnaden signifikant, p= 0,008.

Den multivariabla logistiska regressionsanalysen, där fas 4 jäm-
fördes med fas 1, visade att oddsen för infektion var 4 gånger 
högre i fas 1 jämfört med fas 4; OR 0,26 (95% CI 0,15–0,45) (p 
<0,0001).

Innehåll i standardiserat vårdmoment (SOP), KAD 
och urintappning i korthet.
• aseptisk uppdukning.
• förtvätt av området runt urinrörsmynningen med
 4% klorhexidin glukonat.
• sterila handskar och ett sterilt KAD-set.
• två personer för att underlätta aseptisk teknik.
• användning av ett slutet KAD-system. Undvik att uri-

nen rinner tillbaka in i blåsan.
• noggrann fixering för att undvika dragning av
 katetern.

FAKTA 1:
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Diskussion
Våra resultat bekräftar att kateterrelaterad UVI till stor del går att 
förebygga om man implementerar rekommenderade åtgärder. 
Vi fann även att minskningen skedde trots att fler patienter be-
handlades med en KAD, samt att aseptisk insättningsteknik och 
KHX-förtvätt även minskade UVI i den gruppen av patienter som 
enbart urintappades under vårdtiden. I den här patientgruppen 
fann vi en signifikant minskning först i fas 3. Detta förvånade oss 
inte då både sjuksköterskor och undersköterskor, i början av in-
terventionen, uttryckte tvivel kring nyttan med aseptisk teknik 
och KHX-tvätt vid urintappning, eftersom det är en snabb pro-
cedur och urinkatetern inte lämnas kvar.

Vi ser den stora populationen med mätningar över flera år 
som en styrka med studien. En svaghet är att vi inte har data 
på UVI efter utskrivning från sjukhuset. Vi valde att införa 
KHX-tvätt för att förhindra risken för kontaminering av ka-
teterspetsen vid införandet, eftersom det är ganska vanligt att 
spetsen vidrör huden runt urinröret vid införandet. Men på 
grund av studiens design, kan vi inte säga något om effekten 
av KHX-förtvätt.

MARIA FRÖDIN
Doktorand vid institutionen för

vårdvetenskap och hälsa
Sahlgrenska akademin, GU

maria.frodin@gu.se

ANNETTE ERICHSEN ANDERSSON
Specialistsjuksköterska med

inriktning operationssjukvård
och docent vid institutionen för

vårdvetenskap och hälsa
Sahlgrenska akademin, GU

Översjuksköterska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kommentar från Helena Thulin:
Detta är en välkommen artikel som påvisar nyttan av ett 
enhetligt och strukturerat arbetssätt som behåller kate-
terns sterilitet inför kateterisering av urinvägar. Under 
många år har arbetssätten förändrats och det finns många 
lokala variationer för hur en kateterisering utförs. När jag 
utbildade mig till sjuksköterska fick vi lära oss att sätta 
kateter med ett steril kateteriseringsset för att underlätta 
aseptiken. När vi 2012 undersökte hur sjuksköterskor, lä-
kare, barnmorskor och undersköterskor resonerade kring 
renhetsgrader på Karolinska Universitetssjukhuset uppgav 
två av tre att en ”ren metod” användes vid kateterisering av 
urinblåsa (det kan man läsa om i Svensk Urologi nr 1 2013). 
När jag träffar personal och resonerar om riktlinjer får jag 
ofta frågan om jag kan motivera varför det är så viktigt och 
om det finns evidens för att bevara materialet sterilitet och 
att använda sterila set. Många har också missuppfattat hur 

man handskas med materialen som ska föras in i urinvä-
garna där ordet ”rent” förvirrar. Allt som ofta kan vi också 
höra att kateteriseringsset inte köps in för att minska på 
utgifterna.

Vi vet att kateterbehandling medför en betydande risk 
för urinvägsinfektioner och i dagens sjukvård har vi även 
en utmaning med multiresistenta bakterier. Patientsäker-
hetslagen (2010:659) säger oss att vi är skyldiga att göra 
allt vi kan för att förhindra att kända risker inte upprepas. 
Om vi dessutom kan bespara patientlidande, vårddygn och 
antibiotikakurer har vi tjänat på det, samhällsekonomiskt.

Det kanske är dags nu, att ställa högre krav på utföran-
det av införande av en kateter i urinvägarna.
 Helena Thulin
 Författare till Vårdhandboken.se,
 kapitel om Kateterisering av urinblåsa
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Infektionsurologisk förmiddag
1) Kateterassocierade infektioner
2) Ny riktlinje för antibiotikaprofylax

Helena Thulin, med dr, sjuksköterska, Johan Styrke, docent, urolog.

1) Helena Thulin, medförfattare av vårdhandboken, universi-
tetsadjunkt och sjuksköterska inom urologi, berättade om kate-
terassocierade infektioner och vad som kan göras för att förebygga 
och behandla. Det viktigaste budskapet är att om möjligt undvika 
att ens sätta KAD men om en KAD ändå blir satt bör man dagligen 
ompröva indikationen på ronden eller i samband med varje kon-
takt i öppenvård. En patient med KAD blir bärare av bakterier i 
urinblåsan inom några dagar efter insättning. Det är ändå viktigt 
att undvika att tillföra bakterier från vårdpersonal eller andra pa-
tienter i samband med KAD-sättning. I klartext handlar det om ett 
sterilt eller aseptiskt förfaringssätt där katetern införs utan kontakt 
med icke sterilt material. Ett viktigt tankesätt som Thulin lyfte var 
också att skydda blåsan genom att bevara dess normala funktion, 
exempelvis är en påverkad slemhinna via kateterlesion mycket 
mer infektionskänslig än normal slemhinna och en ständigt öp-
pen KAD ger förutom försämrad slemhinna även upphov till risk 
för att blåsan krymper med tiden. Således är RIK eller KAD med 
ventil mycket bättre än öppen KAD. Slutligen uppmanar Thulin 
alla som stöter på UVI hos kateterbärare att granska diagnosen 
kritiskt eftersom slemhinneskador och mekanisk retning ofta imi-
terar cystitsymtom. Ibland är antibiotikabehandling nödvändigt 
men behandlingen medför också risker för resistensutveckling 
och mag-tarm-störningar.

2) Johan Styrke, urolog i Sundsvall och ordförande i NAG Stra-
mas arbetsgrupp för urologisk antibiotikaprofylax berättade om 
det arbete som pågår sedan två år via Strama, SUF, Svenska in-
fektionsläkarföreningen och Föreningen för kliniks mikrobiologi 
med ett nationellt PM för antibiotikaprofylax vid urologisk ki-
rurgi. Föreläsning blandades med Kahoot-frågor kring åhörarnas 
egna erfarenheter och kliniska praxis och det visade sig att vi tän-
ker lika på vissa områden men olika på andra. Till att börja med är 
det vid bedömning av typ av profylax viktigt att ha koll på patien-
tens riskfaktorer i form av samsjuklighet eller skörhet, en patient 
med ASA 3 eller ”sårbarhet” (CFS 4) enligt Clinical Frailty Scale 
har högre risk att drabbas av allvarligare förlopp av en infektion än 
en yngre och friskare individ. Vidare bör ingreppets natur betrak-
tas, dels hur vanligt det är med postoperativa infektioner, dels vad 
en infektion får för konsekvenser. Exempelvis är det betydligt van-

ligare med infektion efter cystoskopi än efter sfinkterproteskirurgi 
men konsekvensen av en protesinfektion är betydligt allvarligare 
än UVI efter cystoskopi varför proteskirurgin kräver profylax till 
skillnad från cystoskopin. Nästa fråga att fundera på är vilka bak-
terier som kan vara aktuella, stenkirurgi via skopi leder ibland till 
infektioner med urinvägspatogener medan öppna ingrepp oftare 
leder till sårinfektioner med hudflora. Ett i Sverige väl beprövat 
preparat som täcker både hud och urinvägsflora är trimetoprim 
sulfa som trots relativt hög resistens får anses vara standardval i 
många fall. Arbetet med den nationella behandlingsrekommen-
dationen har kommit halvvägs och ett antal tabeller med förslag 
till riktlinjer presenterades, bland annat för urodynamik, botox, 
PNL och nefrektomi. När behandlingsrekommendationen är klar 
kommer det att gå att nå den via Stramas app Strama nationell på 
nätet eller via mobil.

JOHAN STYRKE
SUFs styrelse

Sammanställning:

Föreläsningar från Urologidagarna

Helena Thulin och Johan Styrke höll i den återkommande infektionsuro-
logiska förmiddagen.
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Guldsponsor: Bayer
Targeting therapies to patients in mHSPC

Presentatör: Professor Anders Bjartell, Lunds Universitetsjukhus /
SUS. Moderator: Professor Andreas Røder Rigshospitalet , Køben-
havn, Danmark. Föreläsare: Professor Noel W. Clarke, Consultant 
Urological Surgeon, The Christie Hospital, Manchester, UK.

Professor Anders Bjartell öppnar sessionen med att presentera de 
övriga medverkande som var professor Andreas Røder från Rigs-
hospitalet i København vilken i sin tur introducerade dagens före-
läsare professor Clarke från The Christie Hospital, Manchester.

Clarke gav oss en bakgrund angående behovet av behandling 
av mHSPC genom att förklara att av 40–50 000 patienter i en 
population på 60 M (Wales och England) har 17% mPC redan vid 
första konsultationen. Vid debut är M0/M1 status viktigt, andra 
studier visar att 16% av alla patienter har M1 sjukdom vid debut. 
Av de patienter som dör av prostatacancer har 30–40% metastaser 
redan vid diagnos. Över 90% av patienterna svarar på ADT men 
de flesta progredierar till CRPC efter 2–3 år.

Man gick sedan vidare med att presentera data från framför allt 
STAMPEDE- och SEER-studierna men även från NPCA (från 
England och Wales) samt PEAC-1. Man uppgav bl a att 45% får 
kombinationsbehandling (35% i England). De män som visat sig 
få minst tillgång till kombinationsbehandling är män från soci-
oekonomiskt utsatt bakgrund.

Sammantaget tryckte professor Clarke på flera punkter när 
det gällde behandling av mHSPC-patienter: Bland annat vikten 
av att fastställa om patienter har icke-regional lymfkörtelsprid-
ning för risk-bedömning. Timing: tidig systemisk behandling är 
viktig, bättre överlevnad. Använd kombinationsterapi, allt för 
få patienter får första linjens kombinationsbehandling och ännu 
färre andra linjens behandling. Tumörbördan spelar framför allt 
roll vid behandling med strålning men inte vid systemisk terapi. 
Co-morbiditet och ålder skall vägas in i bedömning inför terapival.

Man visade även data från STAMPEDE angående vikten av 

hög volym/låg volym tumörbörda. Man konkluderar att tillägg 
av Docetaxel till hormonbehandling av patienter med mHSPC 
ger bättre överlevnad hos både patienter med hög eller låg tu-
mörbörda.

Man berörde även toxicitet vid behandling med Docetaxel 
plus Abiraterone och sarkopeni som utvecklas hos patienter med 
långvarig behandling med ADT.

DAVID LYRDAL
SUFs styrelse

Katetersättning för undersköterskor

Helena Thulin, med dr, sjuksköterska.

Helena Thulin arbetar på 
Karolinska Institutet och 
har en gedigen erfarenhet 
inom urologi där bland 
annat hygien vid kate-
tersättning är något som 
ligger henne varmt om 
hjärtat. Helena är en av 
författarna till vårdhand-
bokens avsnitt om ”kate-
trisering av urinblåsan”, 
så någon bättre lämpad 
att prata om katetersätt-
ning är nog svår att hitta. 
Helena börjar med att gå 
igenom kateterns historia 
där hon visar bilder på katetrisering med vasstrån, hon berätta 
om Foley-katetern som kom på 50-talet och vidare till dagens ka-
tetrar. Helena berättar om den brist som finns idag vad gällande 
dokumentation av kateter. Detta är ett stort problem som många 
gånger kan leda till att personen har en kateter allt för länge vilket 
leder till upprepade infektioner. Hon betonar vikten av att doku-
mentera ordinationsorsak och planerad behandlingstid samt att 
ständigt utvärdera behovet av kateter och sträva efter att ha en 
kateter så kort tid som möjligt. Det finns många möjligheter till 
kateter som till exempel hjärnskada, dålig funktion i urinblåsan, 
obstruktion eller helt enkelt att kroppen är upptagen med an-
nat som till exempel smärta, stress eller läkemedel. När vi har en 
person som behöver kateter är det viktigt att vi försöker använda 
oss av sterilt material och sätta katetern med en aseptisk teknik. 
Tillför inte andra personers mikroorganismer vid katetersättning 
och annan hantering. Den ständiga frågan vad vi ska tvätta med 
vid katetersättning besvaras med ett snabbt och rakt svar, ”NACL 
eller tvål och vatten, inget annat!” Valet av kateter är viktigt för 
upplevelsen men det kan vara svårt att diskutera detta just här då 
olika sjukhusregioner har olika upphandling men hon rekommen-
dera vårdhandboken där hon gjort en lista om vilka katetrar som 
är bra till när och vad. Generellt ska vi tänka att sätta en så liten 

Anders Bjartell, Anders Røder och Noel W. Clarke, samtliga professorer.

Anna Messing Eriksson och Helena Thulin.
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kateter som möjligt. Bakterier invaderar urinblåsan vid kateter-
behandling och redan efter en kort tid har personen en bakteri-
uri. Den är ofta asymtomatisk och skall endast behandlas om det 
finns symtom. Att ta en urinsticka på en person med kateter kan 
vara onödigt då den alltid är positiv. Hon påtalar att förekomst av 
bakterier är inte samma som en urinvägsinfektion. Helena avslutar 
presentationen med att gå igen lite tips och trix vid katetersättning 
men även under behandlingen.

SIMON ARENBO
RSUs styrelse

Precision i palliation

Carina Modéus, onkolog, psykiater,
processledare för palliativ vård, RCC syd.

Det dör ungefär 90 000 personer varje år och det är lika många 
som får plats på FC Barcelonas hemmaarena. En av fem dör ovän-
tat och plötsligt och fyra av fem vet om att de skall dö och det är 
ibland en långsam process där palliativ vård är nödvändig.

Det finns två nivåer på palliativ vård nämligen allmän palliativ 
vård som ges till patienter där vårdbehovet kan ges av personal 
med grundläggande kunskaper och kompetens i palliativ vård. 
Sedan finns det specialiserad palliativ vård som ges till patienter 
med mer komplexa symtom eller där livssituationen medför sär-
skilda behov och som utförs av ett multiprofessionellt team med 
särskild kunskap och kompetens i palliativ vård.

Socialstyrelsen definierar palliativ vård som hälso- och sjuk-
vård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter 
med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Palliativ vård innebär 
också ett beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella 
behov samt ett organiserat stöd till närstående. En förutsättning 
för palliativ vård är att man har ett palliativt förhållningssätt. Det 
kännetecknas av en helhetssyn på människan genom att stödja 
individen att leva med värdighet och med största möjliga välbe-
finnande till livets slut.

För att kunna ge en god palliativ vård kan man följa olika steg.
Man utgår från ett palliativt förhållningssätt som är en förut-

sättning för palliativ vård. Det definieras med ett förhållningssätt 
som kännetecknas av helhetssyn på människan genom att stödja 
individen att leva med värdighet och största möjliga välbefinnande 
till livets slut.

Man måste först identifiera patienten, där ser man ett succes-
sivt försämrat tillstånd med viktnedgång upprepade oplanerade 
akutbesök eller inläggningar på sjukhus. Snabb utveckling av be-
svärande symtom och påtaglig oro, ångest och stress hos patienten 
och närstående.

Då behöver man samråda i teamet och förbereda den palliativa 
vården av patienten, göra en medicinsk bedömning; hur är det 
nu och hur väntas det bli framåt? Vid behov konsultera annan 
expertis och fråga sig om patienten gagnas av livsuppehållande 
behandling.

Bra verktyg för symtomskattning så som ERAS eller IPOS. Frå-
ga patienten vad som är mest besvärligt som illamående, smärta, 
trötthet, oro eller andnöd.

Kommunicera med patient och anhöriga. Utforskar patientens 
förståelse för sin sjukdom. Fråga efter tankar om vad som är viktigt 
just nu och i framtiden både rädslor och hopp.

Om patienten önskar, ge information om förlopp. Patient och 
anhöriga skall erbjudas stöd i beslut om framtida vård. Fråga om 
närståendes involvering men även behov. Vad är viktigast just 
nu, vad hoppas han/hon på? Vad finns det för förhoppningar och 
förväntningar? Vad bekymrar mest, vad finns det för farhågor? 
Vad är svårast, hur är det med familj? Hur skall den sista tiden 
levas och vad finns det för behov av hjälp? Vad finns det för stöd 
och var hämtar du kraft?

Man bör utfärda en palliativ vårdplan där man ser över risker 
i framtiden med till exempel nutrition, smärta, blödningsrisk, 
infektion behov av KAD. När ska patienten till annan vårdenhet.

Plan görs hur behoven skall fyllas, vem gör vad. Här är det 
team arbete med primärvård och andra instanser som gäller. Vad 
kan patienten och dess närstående göra själva? Viktigt med kon-
taktuppgifter så patienten vet vart man skall vända sig. Hur göra 
med HLR? Behövs alla läkemedel och finns ordinationer för smär-
ta, oro illamående? Behov av närståendepenning till närstående. 
När skall man ha ett nytt samtal och vem utvärderar?

Till sist gör man en utvärdering där man tar ställning till om 
behoven är fyllda, kontroll på symtom och om närstående har det 
stöd de behöver. Behövs SIP, skall man ha ett brytpunktssamtal 
om det är progress och finns behov av specialiserad palliativ vård?

Vad är viktigt för patienten?
Man skall kunna få möta vårdpersonal som kan balansera ärlighet 
och hopp. Få veta när döden är nära så man kan göra avslut, få be-
hålla kontrollen och äga situationen och även behålla värdighet. 
Känna välbefinnande och ha symtomkontroll, att få välja plats 
för döendet och bestämma vem skall få vara med. Till slut – få dö 
när det är dags.

En patient som väntas dö pendlar emellan sorgeliv och det 
vanliga livet. Man pendlar mellan att hoppas på det bästa och Carina Modéus.
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förbereda sig på det värsta. Sorg är en reaktion på förlust. Viktigt 
nyckelord genom hela förloppet är connectedness – samhörighet.

Döden är inte en medicinsk händelse med sociala och existen-
tiella inslag utan helt tvärtom en existentiell och social händelse 
med medicinskt inslag.

ELISABETH GUNNARSSON-BLOMQVIST
RSUs styrelse

Bronssponsor Besins Healthcare Nordics
Testosteronbehandling – Himmel eller helvete

Stefan Arver, docent, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset.

Testosteronbehandling vid hypo-
gonadism är inget nytt fenomen, så 
tidigt som 1889 skrev Brown-Séqu-
ard i The Lancet om de häpnads-
väckande resultat han observerat 
efter att vid 72 års ålder injicerat 
sig själv med en mixtur av blod och 
extrakt från mosad testikel, sädes-
vätska och vatten. Cirka tio år sena-
re dementerade han, 82 år gammal 
sina egna slutsatser, mixturen var 
verkningslös.

1940 visste man att substitution 
med testosteron var den bästa be-
handlingen för män med lågt tes-
tosteron och redan 1939 fick Adolf 
Friedrich Johann Butenandt samt 
Leopold Ružička Nobelpriset i 
kemi för metoden att syntetisera 
testosteron. Sedan dess har testos-
teron funnits på marknaden.

Men vem är egentligen betjänt 
av testosteronsubstitution? Det är 
inte så lätt att det finns någon abso-
lut gräns där man kan säga att om 

man hamnar under gränsvärdet lider man av testosteronbrist 
och om man ligger över är testosteronnivåerna inte orsaken till 
mannens symtom och idag går debatten varm om testosteron ska 
skrivas ut till medelålders män med för åldern normalt sjunkande 
testosteronnivåer eller om sjukvårdens resurser ska satsas på an-
nat håll. Den seriösa testosteronförskrivningen har hamnat lite i 
skymundan av en alldeles för liberal testosteronutdelning till män 
som egentligen inte uppfyller kriterierna för hypogonadism. Detta 
har på senaste tiden inneburit att män som faktiskt har ett behov 
av testosteron för att återställa förlorade funktioner riskerar bli 
utan på grund av opinionen i media.

BIANCA SCHOLTZ
SUFs styrelse

Bronssponsor Ipsen
The current and future treatment 
of metastatic prostate cancer

Professor dr med Axel Merseburger,
University Hospital Schleswig-Holstein Lübeck, Germany.

Ipsen sponsrade en session om ”Current and future treatment of 
metastatic prostate cancer”. Professor Axel Merseburger talade 
över länk från Lübeck och började med att betona vikten av indi-
vidbaserad handläggning. De flesta patienter diagnostiseras som 
primärt metastaserade men en stor andel utvecklar metastaser 
med tiden. Guidelines visar att kombinationsbehandling är nya 
Gold standard – att enbart ge hormoner är inte ett bra alternativ 
för de patienter som kan ta emot tilläggsbehandlingar. Två nya 
studier, PEACE-1 och ARASENS, visar att trippelbehandling 
kan vara aktuellt. ARASENS visade att darolutamid i tillägg till 
hormoner och docetaxel visade högre overall survival i jämfört 
med enbart hormoner och docetaxel. Ett frågetecken är vad som 
hade hänt om en arm med enbart hormoner och darolutamid hade 
analyserats. Ca 4% av män i båda armar dog av biverkningar, mest 
sannolikt associerat med docetaxel. I PEACE-1 sågs liknande 
överlevnadsvinster vid tillägg av abiraterone till hormoner och 
docetaxel. Läget just nu är emellertid sådant att vi inte vet om 
dubbelbehandling (utan docetaxel) eller trippelbehandling (med 
docetaxel) är bättre enligt Merseburger. I STAMPEDE var livs-
kvaliteten något lägre även på lång sikt efter docetaxelbehandling. 
Vid lågvolym, högrisk sjukdom ska också strålning ges vilket visas 
av STAMPEDE med tydligt ökad OS. Det finns ingen nuvarande 

Stefan Arver.

Axel Merseburger via länk från Lübeck och Anders Bjartell på plats på 
Malmö Live.
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indikation att operera efter neoadjuvant behandling med ADT.
När det gäller mCRPs och behandlingssekvensering beror 

det på vilka behandlingar som givits innan prostatacancern blev 
kastrationsresistens och hur patienten svarat på dessa behand-
lingar. Ett flertal behandlingar finns att tillgå och i praktiken bör 
patienten diskuteras på MDK för ställningstagande till fortsatt 
behandling. Bland annat har lutetiumbehandling visat en över-
levnadsvinst runt 4 månader. Vissa patienter svara på fortsatt 
behandling medan vissa inte svarar, det behövs bättre verktyg 
för att selektera för fortsatt behandling. Cirka hälften av dessa 
patienter har exempelvis BRCA-mutationer och individualiserad 
behandling är framtiden i patientgruppen.

Frågan om PSMA PET och dess betydelse för staging togs 
slutligen upp. Professor Merseburger föreslog att vi ska studera 
PSMA PET men inte låta informationen störa planerad behand-
ling som baseras på sedvanlig staging.

JOHAN STYRKE
SUFs styrelse

Lundataxonomin – individuell handläggning av 
blåscancerpatienter utifrån cancercellsfenotyp

Fredrik Liedberg, professor, urolog.

Vid denna session diskuterades rationalen bakom molekylär klass-
ning vid blåscancer utifrån sjukdomens molekylära heterogenitet. 
Ur patientperspektiv vore detta också en önskvärd utveckling för 
att på ett bättre sätt än idag kunna individanpassa behandlingen 
av sjukdomen. Lundataxonomin var det första molekylära klass-
ningssystemet som utifrån genuttrycksdata publicerades 2012, 
baserat på patienter med både icke-muskelinvasiv sjukdom och 
muskelinvasiva tumörer. Cancercellsfenotypen, dvs. cancercel-
lens molekylära subtyp kan idag utifrån immunhistokemi-juste-
rade data bestämmas på RNA från biopsier från tumörbiopsier 
(”bulk” RNA) med single-sample klassificerare. De kliniska situ-
ationer där det idag föreligger hypotesgenererande data publice-
rade med molekylär klassning och Lundataxonomin i synnerhet 
är prediktion av svar på neoadjuvant cytostatika inför cystektomi, 
olika risk för progression mellan subtyperna vid blåscancer med 
stadium T1, samt möjligen även svar på checkpointhämmarbe-
handling vid metastatisk sjukdom.

För att öka kunskapen på området pågår sedan 2019 molekylär 
klassning med användande av RNA-sekvensering och single-sample 
klassificerare i realtid i södra Sverige (UROSCANSEQ), där studier 
med både randomiserad och observationell design sker parallellt.

FREDRIK LIEDBERG
Professor, urolog, Malmö

UroA=Urotelial-lik A; UroB=Urotelial-lik B; UroC=Urotelial-lik C; GU=Ge-
nomiskt instabil; Ba/Sq=Basal/Skivepitelcancer-lik; Mes=Mesenkymal-lik; 
och Sc/NE=Småcellig neuroendokrin molekylär subtyp.

UroA UroB UroC GU Ba/Sq Mes Sc/NE

Paneldiskussion
Utvecklingsmöjligheter för urologisjuksköterskor

Moderator: Annica Löfgren, forskningssjuksköterska. Simon Aren-
bo, specialistsjuksköterska. Lovisa Strålöga, uroterapeut, ordf RSU. 
Matilda Fagerberg, cystoskoperande sjuksköterska. Maria Björe-
stam, operationskoordinator. Helena Thulin, med dr, sjuksköterska.

Som sjuksköterska utvecklas man genom hela arbetslivet och har 
möjlighet att arbete inom olika områden. Inom urologin finns det 
sjuksköterskor som cystoskoperar och arbetar med ESVL, gör 
LUTS-utredningar, arbetar som operationskoordinator, urote-
rapeut och sexolog.

Det diskuterades att det är viktigt att profilera sig som uro-
logisjuksköterska och att man får möjlighet att utbilda sig. Det 
finns ingen högskoleutbildning för att bli specialistsjuksköterska 
inom urologin och det ansågs att man behöver arbeta för. Det 
behövs en chef som inser vikten av utbildning och att man får 
tid att genomföra utbildningen. Man behöver få vara kvar på sin 
arbetsplats och inte flyttas runt bland olika avdelningar.

Viktigt att beskriva vad vi gör och om man skall starta något 
nytt, till exempel LUTS-utredningar, bör man ta hjälp av andra 
kliniker som redan utför det. Här är det viktigt att beskriva vad 
som skall göras då det lätt blir fler och fler arbetsmoment som 
läggs till. Bör vi ha nationell arbetsbeskrivning för olika sätt att 
arbeta eller skall varje klinik bestämma själva?

Det bör även räknas med lång erfarenhet och kanske skulle 
det finnas en karriärstege. I Region Stockholm använder man 
en kompetensstege där steg 1 är sjuksköterskeexamen och steg 
8 innebär minst åtta års erfarenhet och en akademisk examen.

ELISABETH GUNNARSSON-BLOMQVIST
RSUs styrelse

Annica Löfgren, Maria Björestam, Helena Thulin, Lovisa Strålöga, Matilda 
Fagerberg och Simon Arenbo.
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Stensjukdom – individualiserad intervention

Thomas Knoll, professor, urolog, Mannheim University Hospital, 
Tyskland.

Thomas Knoll inledde med behandlingsrekommendationer för av 
njur- och uretärsten baserat på EAU-guidelines. Vidare presentera-
des en kavalkad av studier, en från 2018, där man ej kunde påvisa nå-
gon skillnad i spontan stenavgång mellan alfa-blockare och placebo 
vid symptomatisk distal uretärsten <5 mm. Det beror troligtvis på 
en hög grad av spontanavgång vid små stenar varför man i den stu-
dien ej kunde påvisa någon skillnad menar prof Knoll. Däremot har 
en annan studie, som publicerades samma år visat på att alfa-block-
are hade effekt på stenar >5mm. Vidare lyfte prof Knoll vikten av 
att alltid göra storleksbedömning av stenen i skelettfönster för att 
minimera risken för överskattad storlek. I en annan stor studie från 
UK har man studerat stenbehandling och handläggningstid pre-
covid och under covid. Man såg ökad grad av ”medical expulsive 
therapy” (MET), färre besök, ökat antal ESVL-behandlingar och 
fler nefrostomier. Man noterade också en minskning av uretero-
skopier (URS), stentinläggningar och generell anestesi. Däremot 
sågs ingen skillnad i ”treatment success” eller outcomes (kompli-
kationer, IVA-vård, mortalitet, återinläggning, njurfunktion eller 
ytterligare behandling) inom sex månader. Prof Knoll, presente-
rade behandlingstrender mellan 2006 och 2019, med en markant 
ökning av URS, minskning av ESVL och liten ökning av PCNL. En 
anledning kan vara att större stenar idag behandlas med flexibel 
URS, företrädesvis med ”dusting instead of busting”. Vidare presen-
terades skillnaden mellan Ho:YAG vs. Thulium fiber Laser (TFL) 
där den stora skillnaden enligt Knoll är ökad möjlighet till ”dusting” 
men det passar inte alla stenar och genererar en ökad temperatur 
jämfört med HO:YAG. Njurstenssjukdom kostar samhället enorma 
summor, i en studie från US, beskrivs en kostnad på 10 miljarder 
dollar mellan åren 2011–2018 för ca 780 000 patienter.

Prof Knoll presenterade långtidsdata där patienter som be-
handlats med URS jämfört med övriga behandlingsmodaliteter 
hade längre tid till re-intervention (troligtvis pga högre andel 
med primär stenfrihet) och lägre antal sjukdagar. Avslutningsvis 
beskrevs ”stone free rate” där vi ser att antalet stenbehandlingar 
har ökar men inte antalet patienter med sten. Det beror troligtvis 
på att man förr gjorde maximalinvasiv stenterapi med hög grad av 
stenfrihet. Därefter kom ESVL där primärstenfrihet inte längre 
var ett absolut krav. Med endourologi är återigen ambitionen pri-
märstenfrihet. Dock genomförs bara kontrollröntgen i ca 40% av 
fallen vid URS, hur kan vi då veta hur bra vi är om vi inte kontrol-
lerar? I en studie med 290 PCNL, genomförde kirurgen flexibel 
nefroskopi postoperativt och påvisade då 8% sten (> 4mm), efter 
radiologi påvisades 26% sten (>4mm). Liknande bild efter URS 
av njursten och uretärsten. ”Stone free means that there are no 
visible stones at CT”.

MARTIN HOLMBOM
SUFs styrelse

Två sexologer och två patientfall
– en guide i sexuell rehabilitering

Else-Marie Rasmusson, sexolog, sjuksköterska.
Carina Danemalm Jägervall, sexolog, sjuksköterska.

Jag lyssnade på föreläsningen med Else-Marie Rasmusson som är 
uroterapeut/sexolog och arbetar med sexuell rehabilitering vid 
cancer och maligna blodsjukdomar. Hon beskrev att sexualitet 
och reproduktion hör till de mänskliga rättigheterna och därmed 
har vi i sjukvården en stor uppgift för att den enskilde individen 
vid önskemål ska kunna återvinna sin sexuella hälsa efter behand-
ling. Det kan ha stor betydelse för välbefinnandet, nära relationer 
och självkänslan. Informationen till patienten gällande förändring 
av sexualiteten både pre- och postoperativt är viktigt, samt att 

Professor Thomas Knoll (till höger) flankeras av docenten Christian Torbrand.

Else-Marie Rasmusson, Region Skåne.
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tillämpa mätinstrument för att bedöma före och efter åtgärd av 
sjukdom. Else-Marie lyfte även vikten av att ta upp problem med 
blåsa och tarm vilket spelar stor roll i det sexuella sammanhanget.
Därefter fick vi lyssna till Carina Danemalm Jägervall som är sex-
olog och arbetar med sexuell rehabilitering vid urologisk cancer-
sjukdom. Carina arbetar även med en pågående forskning om 
intimitet, maskulinitet och prostatacancer.

Hon lyfte frågor som att dämpa patienternas prestationskrav 
i samband med sexuell aktivitet. Att lära känna sitt könsorgan 
såsom det är efter behandling av sjukdom, att hitta nya sätt till 
stimuli och att bli bekväm med eventuella annorlunda känslor. 
Hon beskrev att det krävs hjälp terapeutiskt och även mycket med 
både mental omställning och träning av den enskilde individen.

En intressant aspekt är singelmän med prostatacancer, vil-
ket kan innebära ökad sårbarhet och andra utmaningar. Dessa 
grupper är mindre synliga i tidigare forskning. Men det finns 
forskning som visar att gifta män med prostatacancer har en ökad 
överlevnad och att män utan socialt nätverk är mer utsatta för 
psykisk ohälsa etcetera.

De båda föreläsarna tog upp patientfall under föreläsningens 
gång för att exemplifiera olika situationer. Föreläsningen gav en 
hel del tänkvärdheter att ta med sig.

LOVISA STRÅLÖGA
f.d. ordförande RSU

Frukostföreläsning Medac
Paradigm shift in the treatment of recurrent 
NMIBC – Is chemo-ablation the first step 
towards a tailored treatment strategy?

Jørgen Bjerggaard Jensen, professor, Aarhus Universitetshospital, 
Danmark. Chairman of the Nordic Urothelial Cancer Research Group.

Frukostföreläsningen hölls denna gång digitalt av professor Jensen 
vars fysiska närvaro i Malmö hindrats av en storm som gjort att 
hans plan inte kunnat lyfta. Av denna anledning hölls presenta-
tionen från Grönland där han för närvarande bedriver urotelial-
cancerforskning.

Vid denna exposé utmanar professor Jensen nuvarande be-
handlingsregim att vid recidiv av lågrisk icke muskelinvasiv 
blåscancer (NMIBC) göra transuretral resektion av blåstumör 
(TURB) och ge adjuvant behandling med Mitomycin C (MMC) 
utan i stället neoadjuvant ge dessa patienter intravesikal instal-
lation med MMC inför TURB. Denna regim kallas kemoabla-
tion. I många fall kan detta till och med göra TURB onödigt. 
Han refererar till en liten randomiserad studie av Colombo et al. 
publicerad i Eur Urol 2012 där man gav en installation i veckan 
under sex veckor till en grupp och tre installationer i veckan under 
två veckor till en annan grupp. Man såg komplett remission hos 
44% av patienterna i grupp ett och 70% av patienterna i grupp 
två. Även Caliber-studien publicerad i BJU int 2020 nämns där 
82 patienter randomiserades till installationsbehandling med 
MMC (en gång/vecka i fyra veckor, kemoablationsarmen) eller 
kirurgi. Här fann man i kemoablationsarmen komplett remission 
hos 37% av patienterna efter tre månader, medan motsvaran-
de siffra i kirurgi-armen var 80%. Studien fick avbrytas i förtid 
då man inte nådde det uppsatta målet på komplett remission 
hos 45% av patienterna. DaBlaCa13-studien är en randomiserad 
kontrollerad studie med resultat publicerade i Eur Urol 2020 och 
Journal of Clinical Oncology 2022 av Lindgren et al. med före-

Carina Danemalm Jägervall, kirurgkliniken, Växjö.

Jørgen Bjerggard Jensen, via länk.
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dragshållaren som sista författare. Här inkluderades totalt 120 
patienter med såväl låg som högrisk NMBIC som recidiverat till 
antingen intravesikal installation med MMC (tre ggr/vecka i två 
veckor) i interventionsgruppen eller TURB med installation (en 
gång/vecka i sex veckor). Man såg komplett remission hos 57% 
av patienterna, färre biverkningar samt hög recidivfri överlevnad i 
interventionsgruppen. De som inte uppnådde komplett remission 
i interventionsgruppen har hög recidivrisk trots TURB och ska 
erbjudas annan installationsbehandling. Framtiden kan innebära 
att man kanske inte ska ge adjuvant installationsbehandling till alla 
patienter med låg/intermediärrisk NMIBC, utan istället vänta till 
om ett recidiv uppstår och då istället göra kemoablation och ge 
Bacillus Calmette-Guerin till de som inte svarar på behandling.

CHRISTIAN TORBRAND
SUFs styrelse

Frukostsponsor Bactiguard
1) Med patienten i fokus – ett framgångsrikt 
samarbete mellan Urologimottagningens hem-
sjuksköterskor och primär- och hemsjukvård
2) Den ytomordentliga katetern – Att förebyg-
ga kateterrelaterade infektioner och andra 
bakteriella problem

Föreläsare: Malin Kvarnerup & Carina Svensson, urologimottag-
ningen, SUS. Frank Nylén, Medical Science Liaison, Bactiguard.

Omkring fem miljoner människor dör varje år i världen i infek-
tioner med resistenta bakterier och frukostsponsorn Bactiguard 
hade bjudit in till frukostsymposium för att berätta om olika typer 
av infektionsförebyggande arbete. Malin Kvarnerup och Carina 
Svensson var inbjudna för att berätta om ett innovativt arbets-
sätt med hemsjuksköterskor på urologmottagningen på Skånes 
universitetssjukhus. Komplexa ärenden som kräver samverkan 
mellan olika vårdenheter, kommun och anhöriga är vardagsmat 
för Carina och Malin som är utrustade med tjänstebil med all vård-
utrustning som behövs. De har också ständig tillgång till urolog via 
telefon vid behov av medicinsk rådgivning. Infektionsförebyggan-
de arbete genom optimerad kateterhantering är viktigt och vården 
i hemmiljö innefattar bland annat instillationer, kateterbyten och 
rådgivning till annan inblandad personal. Arbetssättet är kost-
nadseffektivt genom minskad risk för inläggning för en grupp av 
multisjuka äldre med kateter. Carina och Malin berättade bland 
annat om flera fall med för patienten handikappande kateterkom-
plikationer som kunnat redas ut och förbättras med hjälp av sys-
tematiskt arbete med många olika parametrar.

Frank Nylén, Medical Science Liaison på Bactiguard tog sedan 
över föreläsningen och berättade om Bactiguards verksamhet 
inom katetrar med ytskikt med metallcoating. Det finns en re-
lativt stor mängd vetenskapliga publikationer som visar att bio-
filmsbildningen går långsammare med dessa katetrar och att de 

förebygger infektioner. En av de studier som presenterades var en 
randomiserad studie av Kai Larsen et al (2021; PMID: 33706795) 
som randomiserade 1000 patienter med kortvarig kateterbehand-
ling i median 11 dygn, till Bactiguards kateter eller vanlig kateter 
i ratio 3:1. 679 respektive 222 patienter kunde utvärderas och 
frekvensen av UVI enligt Centers for Disease Control and Pre-
vention, National Healthcare Safety Network, 2014 var 7% vs. 
21% vilket var statistiskt säkerställt. Patienterna med Bactiguards 
kateter angav också signifikant färre kateterassocierade symp-
tom än kontrollgruppen. Ur hälsoekonomiska perspektiv finns 
möjligheter att spara pengar genom minskat behov av vård för 
kateterassocierade infektioner.

JOHAN STYRKE
SUFs styrelse

Frukostföreläsning Boston Scientific
Rezum – A minimally invasive treatment for 
lower urinary tract symptoms secondary to BPH

Enrique Rijo, MD, PhD Urologist, Hospital Quirónsalud, Barce-
lona, Spain.

Modern behandling av BPH är ett expansivt område där Dr Rijo 
har mångårig erfarenhet från både klinik och forskning. Ämnet 
var MIST (minimally invasive surgical techniques) och i första 
hand den av sponsorn saluförda Rezum – en teknik där adenomen 
injiceras med vattenånga under direkt visuell kontroll, antingen i 
lokalbedövning (vanligt i USA) eller kort generell anestesi (van-
ligt i Europa). Dr Rijo presenterade den aktuella tekniken både 
avseende praktiska aspekter och handfasta råd kring behandling-
en samt de hittills sammanställda resultaten – både publicerat och 
talarens egna erfarenheter. Viktiga budskap innefattade vikten av 
selektion av rätt patienter (30–80 cc, en median lob kan behandlas 
men inte en stor intravesikal komponent) och tekniska råd kring 
att inte lockas till överbehandling dvs. för många injektioner samt 

Frank Nylén, Medical Science Liaison på Bactiguard, som föreläser om 
katetrar med metallcoating.
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att hålla distans till blåshalsen för att undvika svåra irritativa be-
svär. Uppföljningsdata efter fem år har visat starka siffror med 
behov av ytterligare interventionell behandling hos endast 4,4% 
av patienterna, vilket står sig väl jämfört med andra MIST. Me-
toden är med i amerikanska riktlinjer (AUA) för patienter med 
LUTS beroende av BPH med volym <80 cc vid stark önskan om 
bevarad antegrad ejakulation, emedan de europeiska riktlinjerna 
(EAU) fortsatt betraktar metoden som en av flera där ytterligare 
studier behövs.

JOHANNES BOBJER
Malmö

Modern Bilddiagnostik

Presentatör/moderator: Anders Bjartell. Medverkande: Sophia 
Zackrisson, professor, radiolog, Erik Thimansson, överläkare, ra-
diolog, Kevin Sandeman, specialistläkare, patolog, Elin Trägårdh, 
docent, nuklearmedicinare.

Programpunkten Modern Bilddiagnostik, med moderator pro-
fessor Anders Bjartell visade på vikten av vårt multidisciplinära 
arbete inom urologin, och specifikt inom prostatacancerdiagnos-
tiken där vi under denna föreläsning fick presentationer från ra-
diologer, patolog och nuklearmedicinare.

Professor Sophia Zackrisson, radiolog och Årets Cancerforskare 
2020 beskrev artificiell intelligens (AI) inom cancerdiagnostiken, 
där denna nya metod kan vara till hjälp inom flera områden med 
framförallt enklare repetitiva saker inom områden som: val av 
metod, bildtagning, segmentering, detektion, tolkning och risk-
prediktion. Dock har det visat sig vara svårt att införa AI i kliniken, 

där FDA godkännande och CE-märkning inte är tillräckligt. AI 
utvärderas inom bröstcancerscreening där man nu initierar en 
nationell valideringsplattform för bilddiagnostik. Prostatapato-
logi är ett område som också beforskas inom AI men som inte 
kommit lika långt som på bröstcancersidan. Sophia tror inte att 
AI kommer helt ersätta radiologer men kan frigöra radiologen 
tid för att bidra med mer komplexa diagnostiska beslut, samt att 
introducera nya bildgivande metoder och expandera befintliga. 

Överläkare Erik Thimansson, radiolog från Helsingborg pratade 
om AI inom MR prostata. Det nya paradigmet med MR först som 
kom efter de stora studierna PROMIS och PRECISION har gått 
snabbt i Sverige och genererat en stor belastning på kapaciteten 
av MR. Erik påpekar fördelarna med AI som kan jobba kvällar 
och helger, där radiologen också har sin övriga verksamhet att 
räcka till för. De områden som AI kan vara behjälplig inom MR 
prostata är:
1. Beräkna prostatavolym som bestämmer PSA-densiteten
2. Autoidentifiera PI-RADS-förändringar
3. Gradera PI-RADS
4. Skriva automatiska rapporter

Studier har visat att AI var minst lika bra på att beräkna prostata-
volymen som radiologen, vilket skulle spara radiologen 5 minu-
ter per fall inför t.ex. en fusionsbiopsi. Vad gäller identifiering av 
PI-RADS-lesioner har AI inte kommit lika långt, men en studie 
för att studera detta planeras inom OPT. Sammanfattningsvis sä-
ger Erik att radiologi i kombination med AI är framtiden. Dock 
är det viktigt att algoritmer testas och valideras i den population 
man arbetar samt att kontinuerlig utvärdering sker. 

Specialistläkare Kevin Sandeman, patolog från Malmö presen-
terade AI och digital patologi där patologin ligger ca 20 år efter 

Enrique Rijo.
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radiologin i utvecklingen. Kevin beskriver vikten av att ha struk-
turerade data inom patologi för att lägga grunden för AI. I Skåne 
scannas all histologi och det skapas digitala bilder. Fördelen med 
digital patologi är t.ex. att man kan annotera bra samt att efter-
granskningen går snabbare. Man kan t.ex. zooma in 40 gångers 
förstorning vilket motsvarar den största förstoringen på mikro-
skopen. Svaret från patologin utsvaras sedan i en standardiserad 
rapport som ligger till grund för en synoptisk rapport där man 
parallellt kan se svaren från radiologen, urologen och patologen 
för att få en helhetsbild över det exakta läget på cancerfynden. 
Utifrån de digitala bilderna har man utformat AI algoritmer för att 
känna igen cancer. Vid utveckling av algoritmen är det av stor vikt 
att träna modell, följa upp den och validera i andra kohorter för att 
kontinuerligt förbättra metoden. Sammanfattningsvis säger Kevin 
att patologer kommer kunna ha stor nytta av AI i framtiden, med 
minskad arbetsmängd där AI också kan bidra till mindre variation 
mellan olika patologer. Dock finns det fortsatt stora utmaningar 
där AI inom patologi ännu inte har någon storskalig acceptans, 
men en nationell arbetsgrupp arbetar för detta. Patologer behöver 
lära sig om algoritmernas förmåga och vilka fördelar de kan ge. En 
annan stor utmaning är regelverk som gör det komplicerat att in 
föra AI inom patologi, vad gäller t.ex. ansvarsfrågan.

Avslutningsvis berättade blivande professor Elin Trägårdh, nuk-
learmedicinare från Malmö om PET-DT inom uro-onkologi. Det 
finns ett flertal radioaktiva läkemedel som kan användas inom 
PET-DT, som har olika fördelar. Inom urologin används t.ex. FDG 
inom blåscancer och peniscancer, medan PSMA används inom 
prostatacancer. PSMA PET har visat på hög sensitivitet (85%) och 
specificitet (98%), vilket har lett till rekommendationer för ökat 
användande vid utredning av framför allt högrisk prostatacancer 
samt även vid recidiv efter radikal prostatektomi. Dock uttryck-
er ca 5–10% av prostatacancrar inte PSMA och dessa kommer 

man således ej inte att detektera med undersökningsmetoden. 
Vad gäller sensitiviteten att hitta positiva lymfkörtlar har studier 
visat att PSMA PET har svårt att detektera små lymfkörtlar som 
är mindre än 3 mm. Vid recidiv-indikation så ökar sensitiviteten 
av PSMA PET ju högre PSA är; PSA 0,2–0,5 ng/ml 62%, PSA 
1–2 ng/ml 91%. PSMA PET är alltså inte alltid så specifikt som 
namnet antyder. Fallgropar är t.ex. benigna fynd såsom ganglion 
(kan vara svårt att skilja från en lymfkörtel) samt maligna fynd 
vid t.ex. njurcancer. AI har inte kommit lika långt inom PET CT 
som inom andra delar av radiologin. Elin uppger att det kan bero 
på att hela kroppen undersöks vilket ökar svårigheterna med oli-
ka vävnader. Arbete pågår inom detta område på SUS. Dock har 
det visat sig vara svårt att träna nätverk, då det finns stor skillnad 
mellan läkarnas bedömningar av PET CT.

ANNA LANTZ
Region Stockholm

Urostomibråck

Fredrik Liedberg, professor, urolog. Ulf Petersson, docent,
kirurg. Linda Fogelberg, stomisjuksköterska.

Vid denna multidisciplinära session med deltagare från omvård-
nadsprofession (Linda Fogelberg, stomisjuksköterska, SUS, Mal-
mö), bukväggskirurgi (docent Ulf Petersson, kirurg, SUS, Malmö) 
och urologi (Fredrik Liedberg, urolog, SUS, Malmö) gjordes en 
kort deskription av incidens och symptom av urostomibråck efter 
urinavledning med Brickerkonduktor. Därefter gav Linda Fogel-
berg en heltäckande genomgång av stomiterapeutens möjligheter 
att hjälpa patienter med symptom från urostomibråck, allt ifrån 
olika stomibandage, bråckband, behandling av dermatit relaterat 
till parastomala urostomibråck. Riskfaktorer för urostomibråck 
och möjlighet att förebygga urostomibråck med profylaktiskt nät 

Radiologiskt påvisad parastomal herniering med sena utsöndringsbilder i 
bukläge med simring runt stomat.

Elin Trägård, Sophia Zackrisson, Erik Thimansson, Kevin Sandeman och 
Anders Bjartell.
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utifrån litteraturen delgav Ulf Petersson auditoriet, färgat av hans 
omfattande erfarenheter av parastomal bråckkirurgi. Han poäng-
terade att stomimarkering ovan linea arcuata och rekonstruktion 
av bakre rektusfascian ned till linea arcuata som möjliga andra åt-
gärder som, även om det inte finns uppenbar evidens i litteraturen, 
kan rekommenderas. Vid kirurgi för parastomala urostomibråck 
rekommenderade Ulf nät i kombination med komponentsepara-
tion vid behov för att få täckning av nätet mot bukhålan, antingen 
via laparotomi eller som lokal kirurgi i området för det parasto-
mala bråcket. Trots denna rekommendation om nät, finns det 
retrospektiva data som att upp till varannan patient som opereras 
med nät i anslutning till en stomi drabbas av urostomala kompli-
kationer som nätersioner, obstruktion, och bråckåterfall.

FREDRIK LIEDBERG
Malmö

Grundskola i urologi
1) Njursten 2) LUTS 3) Urologisk cancer

1) Theresia Bergström, ST-läkare Urologi, Sundsvalls sjukhus,
2) Ioannis Patras, ST-läkare Urologi, Skånes Universitetssjukhus,
3) Elin Ståhl, Med Dr, Urolog, Skånes Universitetssjukhus

Urologisk grundskola har snabbt blivit en populär programpunkt 
på urologidagarna. Tanken med grundskolan är att presentera 
sammanfattande utbildande föreläsningar för alla yrkeskatego-
rier inom urologi. Perfekt för den som är ny på jobbet eller bara 
är sugen på en rejäl genomgång av urologi. På Malmö Live sam-
lades medicinska vårdadministratörer, sjuksköterskor, under-

sköterskor, läkare och utställare på plats i en fullsatt åhörarsal. 
Föreläsningarna sändes också live via länk till vitt spridda delar 
av landet. Årets grundskola handlade om njursten, LUTS och 
urologisk cancer. 

Theresia Bergström inledde med att hålla en bejublad före-
läsning över allt man behöver veta om njursten. Vi fick se ett akut 
njurstensanfall, flertalet illustrativa röntgenbilder och en genom-
gång av vilka stenar som ska behandlas och hur bråttom det är. 
Frågetecken kring varför man inte alltid tar bort en sten i en akut 
situation reddes ut. Slutligen fick vi ett förtydligande kring det 
absolut svåraste inom urologi: stenanalys där take home message 
var: det finns precisionsbehandling för varenda sten.

Näst på tur var Ioannis Patras som gav oss en faktaspäckad 
genomgång av LUTS (Lower Urinary Tract Symtoms). Vi fick 
lära oss den basala utredningen vid vattenkastningsbesvär och 
hur man gradvis kan fördjupa utredningen med alltmer sofisti-
kerade undersökningar – från urinsticka till cystometri. Därefter 
gick Ioannis igenom en kavalkad av behandlingsmöjligheter för 
förstorad prostata vilket vidgade vyerna för oss alla.

Efter en kort bensträckare var det så dags för tegelstensföre-
läsningen Urologisk Cancer som hölls av Elin Ståhl. Vi fick en 
genomgång av alla cancertyper som handläggs på urologen via 
illustrativa patientfall. Fallen följdes från symtom till behandling 
och för att hjälpa oss att hålla fokus, sådär just innan lunch, var 
patienterna mer eller mindre världskända.

Efter den urologiska grundskolan stod det klart att den som 
valt att jobba med urologi har valt ett spännande yrke med blomst-
rande framtidsmöjligheter och vi kan bara säga: grattis och väl-
kommen!

ELIN STÅHL
Med dr, urolog, Skånes Universitetssjukhus

Patientförlopp peniscancer

Kajsa Olofsson, kontaktsjuksköterska peniscancer, Skånes Univer-
sitetssjukhus Malmö; Karin Jacobsson, avdelningsansvarig sjukskö-
terska peniscancer, Skånes Universitetssjukhus Malmö; Axel Gerdts-
son, med dr, urolog, Skånes Universitetssjukhus Malmö.

Föreläsningen var riktad till urologisjuksköterskor i Sverige som 
inte dagligen träffar patienter med peniscancer. Efter en kort in-
troduktion, där de vanligaste orsakerna till peniscancer beskrevs 
tillsammans med incidens och prognos, följde en beskrivning av 
patientens resa genom vården. Alla patienter som diagnostise-
ras med peniscancer anmäls och förevisas på en nationell MDK 
på måndagar kl 14:45. Om patienten behöver opereras remitte-
ras han till en av två nationella enheter (Malmö och Örebro) för 
operation. Patienter med peniscancer får en digital vårdplan som 
patienten har tillgång till via 1177.

Därefter följde en genomgång av olika typer av peniscancer-
operationer med eller utan lymfkörtelkirurgi som utförs vid 
Universitetssjukhuset i Malmö. Beroende på var peniscancern 
är lokaliserad, så kan olika typer av mer eller mindre stympande Ioannis Patras, Elin Ståhl och Theresia Bergström.
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ingrepp utföras. Bilder på olika 
typer av operationer presentera-
des tillsammans med bilder på hur 
penis och ljumskar kan se ut efter 
varje typ av operation. Under före-
läsningen visades även bilder från 
ett normalt postoperativt förlopp 
samt bilder på de vanligaste kom-
plikationerna efter varje typ av 
operation. Det diskuterades även 
vilka olika typer av förband som 
används postoperativt, hur länge 
patienten ska ha stödstrumpor, 

hur länge suturerna ska sitta, hur länge KAD ska sitta postope-
rativt samt hur länge ljumsken ska vara dränerad efter lymfkör-
telkirurgi inguinalt.

AXEL GERDTSSON
Med dr, urolog, Skånes universitetssjukhus

ACTA-föreläsning
1) The iROC-study on open vs. robot-assisted cystectomy
2) Writing for European Urology – Lessons from the editor

James Catto, professor, urolog, University of Sheffileld.

James Catto, Urolog från Sheffield, professor vid University of 
Sheffield i UK och Editor in Chief för European Urology valdes 
in som hedersledamot i SUF. Hans föredrag bestod av två delar.
Den första handlade om en prospektiv randomiserad studie som 
jämför öppen och robotassisterad radikal cystektomi. Intressant 
var att professor Catto, i förarbetet till studien, inte räknade med 
att visa några jättestora skillnader i utfall mellan metoderna. Fokus 
var i stället på ”power of small grains”, ett koncept introducerat av 
ledaren av det Brittiska cykellandslaget som går ut på att summan 
av många små förbättringar blir till en stor skillnad i slutänden. 
Robotkirurgi kan då vara en av dessa små förbättringar. De första 
resultaten av de 338 randomiserade patienterna är publicerade 
och visar på fyra kortare vårdtid och mindre risk för tromboem-
boliska komplikationer.

Den andra delen handlade om hur man ska få sin artikel publ-
icerad i European Urology (IF>20!) och dess undertidskrifter. 
Föreläsningen innehöll en del handfasta tips, men det i särklass 
viktigaste var något som kan tyckas vara självklart, men som för-
vånansvärt ofta slarvas med. Att läsa på vilka guidelines som gäller 
för tidskriften och att se till att presentera tabeller och figurer på 
ett noggrant och aptitligt sätt. Professor Catto tryckte på vikten 
av detaljerna och visade några exempel på bra och dåliga presen-
tationer. Sammanfattningsvis kan man säga att uthållighet och 
noggrannhet hos den som vill publicera en studie i European 
Urology är viktigare än briljansen i studien i sig.

JOHAN STRANNE
Göteborg 

Årets hedersföreläsare
Svensk urologi i Europa

Per-Anders Abrahamsson, professor emeritus, urolog.

Med titeln ”En svensk urolog i Europa” inledde Per-Anders Abra-
hamsson, professor emeritus vid Lunds universitet, sin hedersfö-
reläsning. Han tog åhörarna med på en resa från Malmö och Lund 
och ut i Europa och vidare till USA.

Per-Anders Abrahamsson är utbildad i Trelleborg där han gjor-
de sin AT- och ST-utbildning: ”Sveriges förnämsta länsdelssjuk-
hus vid den tiden” som han uttryckte det. Här blev han inspirerad 
av forskare som Rolf Pompe, Magnus Grabe och Ingela Rynell. 
Han lyfte även fram andra förebilder och mentorer som Arne 
Wiberg, en av de stora inom svensk kirurgi samt Sverker Hellsten, 
fortfarande verksam med egen mottagning vid 90-års ålder.

I början av 1990-talet samarbetade Per-Anders med Hans Lilja, 
en internationellt framstående klinisk kemist som fortfarande är 
aktiv vid 75-års ålder och som besitter ”världsledande kunskap 
om PSA”.

I nära 20 år var Per-Anders Abrahamsson verksamhetschef 
för urologen i Malmö och Lund. Resorna mellan orterna tärde 
på krafterna, menade han, men åren som chef genererade många 
lärdomar. De viktigaste var: Ha en långsiktig vision för kliniken, 
lägg tid på att hitta och utbilda den bästa personalen inom alla yr-
keskategorier, främja urologisk forskning, ha alltid dörren öppen 
och lyssna, ha en kritisk hållning till sjukhus- och regionledning, 
verkställ endast det som gagnar dina patienter och var inte rädd 
för att ordna många och stora klinikfester.

När Öresundsbron invigdes år 2000 öppnades en 16 kilometer 

Per-Anders Abrahamsson, årets hedersföreläsare.
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lång förbindelse mellan Sverige och Danmark, och en snabbare 
väg ut i Europa. I många år har Per-Anders Abrahamsson arbetat 
med de främsta urologerna i Europa. Han utsågs till generalsekre-
terare för EAU, The European Association of Urology, 2007 och 
hade bland andra Frans Debruyne som mentor, ”en gudfader inom 
europeisk urologi”. Visionen var att bli en ledande global organisa-
tion med fokus på Europa. År 2002 hade EAU 2 000 medlemmar, 
20 år senare 19 000 medlemmar. Under samma tidsperiod ökade 
impaktfaktorn, IF, (ett mått på tidskrifters genomslag) från 2,38 
till 20,1. Vid den senaste årliga kongressen i Amsterdam deltog 
över 6 000 personer.

EAU fokuserar även på ”patient empowerment” och startade 
tidigt ett samarbete med flera patientorganisationer (EPAG).

Per-Anders lyfte även fram EUREP: European Urology Resi-
dents Education Programme. ”Ta del av den”, sa han, och framhöll 
att det är en av de högst rankade utbildningarna i världen för 
ST-läkare.

Framtidens urologi, menade han, handlar om att engagera sig 
internationellt, bygga broar, jobba i team och arbeta multidisci-
plinärt vid varje urologisk enhet.

Även om Per-Anders Abrahamsson lämnat ordförandeskapet 
bakom sig och numera är professor emeritus, är han fortfarande 
yrkesverksam vid Perituskliniken i Lund. En privatklinik som 
kompletterar den offentliga sjukvården och där han fortsätter att 
bidra med sin långa erfarenhet och omvittnade kunskap.

EVA NORDIN
Journalist

Pågående studier och förbättringsarbeten 
inom urologisk omvårdnad

Emma Ganebäck, Maria Frejd, Gun Danielsson, doktorand, om-
vårdnadsansvarig sjuksköterska; Anna Messing-Eriksson, Forsk-
ningssjuksköterska, PhD, Helena Thulin, med dr, sjuksköterska.

Sessionen började med att Emma Ganebäck och Maria Frejd pre-
senterade sitt förbättringsarbete om vårdens processer. Projektet 
gick ut på att utför distal litotripsi för att behandla uretärsten i 
lokalbedövning med lätt sedering på mottagningen i stället för 
på operationsenheten. Resultatet visade flera vinster som kortare 
operationskö, kortare vårdtid, en ökad trygghet för patienten, att 
man kunde frigöra både operation- och narkosresurser till andra 
operationer samt att färre patienter behövde byta nefropyelosto-
mikateter.

Gun Danielsson från Karolinska Universitetssjukhuset pre-
senterade sitt forskningsprojekt kring intravesikal behandling av 
urinblåsecancer med BCG som visade att patienter har mycket 
besvär vid instillationsbehandling med BCG. Det finns i nulä-
get flera biverkningsprotokoll i Sverige för att mäta patienters 
biverkningar. Därför valideras nu ett formulär som kan komma 

att användas nationellt, formuläret är digitalt och resultaten ska 
kunna komma att föras in i ett kvalitetsregister.

Ytterligare ett projekt från Örebro presenterades av Anna Mes-
sing-Eriksson, syftet med projektet är att utvärdera livskvalitet 
och hälsoekonomi vid konservativ behandling av akut njursten. 
Instrumentet heter WINQOL och ska nu översättas till svenska 
och därefter testas på patienter i en svensk kontext och valideras 
för svenska förhållanden. Målet är att projektet ska presenteras i 
en vetenskaplig rapport.

Sist ut var Helena Thulin som presenterade ett förbättrings-
arbete från Karolinska Universitetssjukhuset. Målet med arbetet 
är att öka kunskapen kring användande av plastförkläde och rena 
handskar hos vårdpersonal. Målet med projektet var att minska 
antalet vårdrelaterade infektioner (VRI) genom att öka persona-
lens kunskaper i ämnet. Man har tagit fram frågekort som enkelt 
kan användas för att lyfta och diskutera ämnet och samtidigt öka 
kunskapen bland personalen.

ANNICA LÖFGREN
Forskningssjuksköterska, Malmö

Silversponsor Astellas
Kardio-onkologiska aspekter vid avancerad 
prostatacancer

Moderator: Anders Bjartell, professor, urolog VO Urologi, Skånes 
universitetssjukhus, Malmö. Föreläsare: Laila Hubbert, docent, 
kardiolog, kardiologiska kliniken, Vrinnevisjukhuset Norrköping.

Det är välkänt att hormonell behandling av avancerad prostata-
cancer har multipla långtidsbiverkningar där kardiovaskulär tox-
icitet, risk för diabetesutveckling, förlust av muskelmassa (sarko-
peni), skelettskörhet (osteoporos, osteopeni) är mest kända. Män 
med spridd prostatacancer lever idag betydligt längre än tidigare 
och får ofta intensifierad behandling med tillägg av modern an-
drogenblockerande behandling som också har kardiovaskulär 
toxicitet. I ett registeruttag från Socialstyrelsen fann man att mer 
än hälften av prostatacancer patienter före behandling med dess 
nya preparat hade minst en kardiovaskulär sjukdom där hypertoni 
och förmaksflimmer var vanligast och dessa moderna läkemedel 
kan ha olika biverkningsprofil. Till vår hjälp att välja rätt preparat 
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finns observationsstudier, randomiserade studier och real-world 
studier samt metaanalyser som visat på riskerna för olika pre-
parat men det finns ett stort behov av ytterligare studier. Andra 
cancerbehandlingar som kemoterapi och immunterapi har också 
kardiovaskulär toxicitet och allt detta har väckt ett intresse för att 
skapa riktlinjer för riskbedömning och monitorering vid cancer-
behandling. Det finns många frågor att besvara vid behandling av 
avancerad eller spridd prostatacancer: Vilka hjärtkärlsjukdomar 
har patienten? Är blodtryck och blodfetter välreglerade? När ska 
vi remittera till primärvården eller till kardiolog? Hur lägger vi 
upp en individbaserad monitoreringsplan?

Till vår hjälp att svara på dessa frågor och för att göra en rele-
vant riskbedömning av patienten i låg, medel eller hög risk finns 
nu nyligen publicerade, ESC kardio-onkologiska guidelines 
(www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines). 
Riktlinjerna belyser kardiovaskulär toxicitet innan, under och 
efter cancerbehandling. I riktlinjerna finns även ett kapitel om 

kardiovaskulär toxicitet vid prostatacancer och där ges råd om att 
använda riskvärderingsverktyget SCORE2 och SCORE2-OP vid 
värdering av patientens kardiovaskulära riskprofil innan prostata-
cancerbehandling. Det verktyget finns även det på ESCs hemsida 
och i 2021 CVD prevention.

Nu har vi äntligen riktlinjer till vår hjälp så nu behöver vi disku-
tera hur vi ska följa riktlinjerna så att alla patienter kan gå igenom i 
prostatacancerbehandlingen med väl behandlade kardiovaskulära 
riskfaktorer och sjukdomar. Målet är att patienterna ska kunna 
genomgå cancerbehandlingen, botas från sin cancer utan att få 
med sig nya eller försämrade kardiovaskulära sjukdomar. Om vi 
hjälps åt så går det att uppnå.

LAILA HUBBERT ANDERS BJARTELL
Norrköping Malmö

State of the art 
– best treatment of localized prostate cancer

Sigrid Carlsson – docent, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, 
New York.

Sigrid Carlsson, docent i ex-
perimentell urologi vid Göte-
borgs universitet och Assistant 
Attending Epidemiologist vid 
Memorial Sloan Kettering Can-
cer Center NY föreläste om evi-
densen för val av behandling av 
lokaliserad prostatacancer och 
började med en resumé av SPCG 
4 (Holmberg et al 2002; PMID: 
12226148) som är en av urologins 
mest citerade artiklar genom ti-
derna och genomfördes innan 
PSA hade införts på bred front. 
Jan-Erik Johansson och Hans-
Olov Adami startade studien i slutet av 80-talet och totalt rando-
miserades 695 män mellan operation och expektans vid T1-T2-
sjukdom. Vid 25-årsuppföljning (Bill-Axelsson et al 2018; PMID 
30575473) var NNT 8 för att rädda ett liv och totalt hade 71 av 
347 män i prostatektomigruppen dött av prostatacancer medan 
motsvarande siffra i kontrollgruppen var 110 av 348 män.

När PSA hade börjat användas genomfördes en likande studie 
av Wilt et al (2012; PMID 22808955). I PIVOT-studien rando-
miserade 731 män med lokaliserad PC, PSA <50 ug/l (median 
PSA 7,8 ug/l) till operation eller observation. Resultaten efter 
22 års uppföljning (Wilt et al 2020; PMID 32089359) visade en 
absolut riskreduktion på 6% för total mortalitet till fördel för de 
opererade männen – 246 av 346 män som genomgått operation 
hade dött medan 269 av 367 män som inte genomgått kirurgi 
hade dött. Den grupp som hade nytta av kirurgisk intervention 
var män med mellanriskcancer.

Anders Bjartell och Laila Hubbert.

Sigrid Carlsson.
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Dessa två studier utgjorde bakgrund till Protec-T-studien 
som genomfördes av Hamdy et al (2016; PMID: 27626136) där 
1 643 män med lokaliserad prostatacancer randomiserades till 
aktiv monitorering (AM), operation (RP) eller strålbehandling 
(RRT) 37 Gy x 2 till 74 Gy efter neoadjuvant hormonbehandling. 
Efter 10 års uppföljning hade totalt 17 patienter dött av prosta-
tacancer, 8 i AM-gruppen, 5 i RP-gruppen och 4 i RRT-grup-
pen. Skillnaden var inte signifikant. 33 män i AM-gruppen hade 
fått metastaser jämfört med 13 män i RP-gruppen och 16 män i 
RRT-gruppen. Slutsatsen av studien var således att intervention 
skyddar mot progress men inte mot död i prostatacancer i ett 
10-årsperspektiv.

JOHAN STYRKE
SUFs styrelse

Urodynamik – Precision i val av behandling

Lotta Renström Koskela, urolog och Lars Hjertzell, uroterapeut. 
Båda Karolinska Universitetssjukhuset.

Lotta Renström Koskela 
och Lars Hjertzell bjöd 
på en fin exposé om uro-
dynamikens indikationer, 
dess utförande och tolk-
ning. Den stora patient-
gruppen som är aktuell 
är patienterna med neu-
rogena blåsrubbningar; 
till exempel ryggmärgs-
skadade, patienter med 
spina bifida eller andra 
neurologiska sjukdomar. 
Urodynamik ingår i upp-
följningsprogrammet 
av dessa patienter. Men 
även där symtombilden 
inte riktigt ”går ihop”, det 
är en ung patient med ob-

struktionssymptom eller om TUR-P eller slyngoperation inte gett 
önskat resultat kan den urodynamiska undersökningen vara en 
viktig pusselbit.

En lika enkel som viktig påminnelse var att inte bara lita på de 
siffror som apparaturen levererar utan att själv titta på de faktiska 
kurvorna då maskinen inte sällan väljer fel punkt att mäta ifrån.  
Man hann utöver undersökningens delar cystometri, miktions-
analys med tryck/flödesanalys även med att beröra olika speci-
fika tester som Bors isvattentest, provokationstester och EMG 
av bäckenbotten.

THERESIA BERGSTRÖM
ST-läkare, Sundsvall

Blåsträning – utefys i Malmö medvind

Annica Löfgren, forskningssjuksköterska, Malmö

Vi var elva deltagare som deltog i ”blåsträning” på trädäcket vid 
Clarion hotell live och Västra hamnkanalen på torsdagen. Lite fun-
dersamma om fokus var bäckenbottenträning utifrån vad namnet 
antydde. Namnet syftade mer till ett ofta blåsigt Malmö, vilket vi 
inte kände nämnvärt under tiden, som tur var. Annica ledde oss 
igenom ett härligt och välbehövligt stationsövningspass efter lång 
dag med mycket stillasittande. Efter uppvärmning genomfördes 
tio olika övningar varierat med styrka, puls och balans. Intensivt 
jobb i 45 sekunder efterföljt av kort vila på varje övning. Efter två 
varv med alla övningar avslutade vi med extra puls innan ned-
varvning.

Tack Annica för en rolig, energigivande stund i friska luften 
och tack för träningsvärken!

MATILDA FAGERBERG
RSUs styrelse

Lars Hjertzell och Lotta Renström Koskela.
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Nationell genomlysning av urologin

Helena Brändström, tillförordnad nationell samordnare vid SKR och 
ordf. för Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan; Henrik Kjöl-
hede, urolog vid SUS, ledamot i nationellt programområde (NPO) för 
njur- och urinvägssjukdomar; Lotta Renström Koskela, SUFs ordf.

Fler än någonsin utreds med standardiserade vårdförlopp inom 
cancerområdet. Det finns dock fortfarande skillnader mellan 
regionerna och några regioner utreder mindre än 70 procent av 
cancerpatienterna enligt SVF. Ett område som länge haft stora 
problem med ledtiderna är de urologiska diagnoserna.

Urologin är ett område som behöver extra fokus, menade Hele-
na Brändström, som berättade om den genomlysning som nu görs 
av den urologiska vården i Sverige, och som ska ge ett underlag till 
en rejäl kraftsamling och ett långsiktigt nationellt arbete. Syftet 
är att förbättra tillgängligheten och kvaliteten inom urologin.

Genomlysningen görs i tre delar under hösten och ska presen-
teras i en slutrapport i december 2022. Helena Brändström un-
derströk att arbetet bygger på dialog och inspel från professionen 
och andra aktörer: stämmer de data och analyser som presenteras 
och vad behöver göras?

Några av de frågor som är i fokus för genomlysningen är exem-
pelvis: hur ser förutsättningarna för den urologiska vården ut? Hur 
ser genomflödet av patienter ut? Inom vilka områden finns utma-
ningar i fråga om tillgänglighet och kvalitet? Och hur ser vägen 
framåt ut: Vilka åtgärder kan vidtas för att möta utmaningarna? 
Vilka aktörer kan medverka vid genomförandet av åtgärderna?

Lotta Renström Koskela visade exempel på analyser, bland 
annat andelen patienter som genomgår SVF inom angiven ledtid. 
Två områden sticker särskilt ut: urinblåse- och urinvägscancer (14 
procent) samt peniscancer (25 procent). Jämförande siffror för 
prostatacancer, testikelcancer och njurcancer är cirka 42 procent. 

Men, betonade hon, för att kunna fokusera på SVF krävs ett 
helhetsgrepp om hela urologin. Eftersom uppdraget de senaste 
åren har breddats och blivit större ökar därmed behovet av fler 
urologer. I takt med en åldrande befolkning ökar också andelen 
patienter med benigna sjukdomar och cancersjukdomar och där-
med behovet av urologi.

Under hösten kommer två workshops att genomföras med 
möjlighet för professionen och andra aktörer att delta.

EVA NORDIN
Journalist

Uretrastrikturkirurgi idag 
– från plastikkirurgi till tissue engineering

Klas Lindqvist, med dr urolog Sahlgrenska Universitetssjukhuset; 
Beata Persson urolog, Universitetssjukhuset Örebro; Christine Reus, 
med dr urolog, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge; Wolf-
gang Soller, urolog, Skånes universitetssjukhus.

Klyvning av uretrastriktur med uretrotom alternativt sondering 
över ledare ska endast göras vid korta strikturer i bulbära uretra. 
Risken för re-strikturering är hög p.g.a. ärrbildning efter klyvning 
och proceduren bör inte upprepas då risken för re-strikturering 
ökar för varje incision. Strikturer i penila uretra recidiverar alltid. 
Istället för upprepade tomier eller sonderingar bör patienten re-
mitteras för en bedömning till ett av de tre centra som är subspecia-
liserade på uretrakirurgi i Sverige; Sahlgrenska, Örebro och SUS. 

Beata berättade om olika metoder för uretraplastiker med 
transplantat av hud från penisskaftet eller munslemhinna och 
Klas visade anastomostekniken. När strikturen ligger högt upp 
i bulbära uretra eller när uretran är helt avsliten efter t.ex. bäck-
entrauma kan det vara svårt att komma åt och sy en anastomos. 
Wolfgang beskrev hur detta moment kan utföras med hjälp av 
en operationsrobot som håller kamera och instrument för att 
komma åt och se bättre.

Det är tyvärr långa köer till uretrakirurgi och det finns nu en 
alternativ metod på marknaden där strikturen dilateras med en 
paclitaxelklädd ballong. Paclitaxel absorberas av vävnaden och 
minskar inflammation och ärrbildning. Christine införde denna 
metod på Huddinge i april i år och har hittills behandlat elva pa-
tienter varav alla har funktionellt goda resultat.

Slutligen berättade Klas om försök att framställa en konstgjord 
uretra. Teresa Olsen Ekerhult från Göteborg är på fellowship i 
USA och jobbar med att utveckla metoden. Tyvärr kommer det 
att dröja många år innan den kan bli kliniskt användbar.

ANNE SÖRENBY
Malmö

Helena Brändström. Henrik Kjölhede. Lotta Renström
Koskela
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Silversponsor Janssen
Vem tar ansvaret för en god och jämlik vård 
vid icke botbar prostatacancer?

Moderator: Göran Hägglund, Deltagare: Kent Levén, ordf. Prosta-
tacancerförbundet; Lotta Renström Koskela, med dr, urolog, ordf. 
SUF; Helena Brändström, tf. nationell cancersamordnare, SKR; Olof 
Ståhl, med dr, onkolog; Ola Bratt, professor, urolog; Anders Bjartell, 
professor, urolog.

Janssens sponsorsymposium inleddes med att moderator Göran 
Hägglund ställde ett antal frågor kring hur nya behandlingar av 
metastaserad prostatacancer ska kunna införas på ett jämlikt sätt 
och vem som ska ta ansvar för att så sker. Prof Anders Bjartell 
fortsatte med en kort introduktion över det moderna behand-
lingsspektret för metastaserad prostatacancer och de yrkesgrup-
per som är inblandade i form av urologer, kontaktsjuksköterskor, 
onko loger, radiologer och patologer för vilka en god samordning 
och välfungerande MDK:er är avgörande för en effektiv utred-
nings- och behandlingskedja. Helena Brändström, tillförordnad 
nationell cancersamordnare och ansvarig för nationella vård-
program på SKR förklarade att spridningen av nationella vårdpro-
gram fungerar väl överlag men att utmaningen för att nya inslag i 
vårdprogrammen ska få fäste snabbt är att ett fortlöpande imple-
menteringsarbete ständigt pågår där bland annat de sjukvårdsregi-
onala processledarna har ett stort ansvar. Kent Levén, ordförande 
i prostatacancerförbundet, fyllde i med att peka ut ojämlik imple-
mentering som ett problem där patienterna har ökade möjlighe-
ter att påtala brister via prostatacancerregistrets öppna databas. 
Ola Bratt, ordförande i nationella vårdprogramgruppen berättade 
att ojämlikheten förvisso minskat över tid men att vi i Sverige 
är mindre bra på att hantera påvisade regionala skillnader. ”Man 
konstaterar att det finns skillnader men gör inget åt saken”, enligt 
Ola Bratt. Lotta Renström Koskela, ordförande i Svensk Urologisk 
Förening pekade ut det stora antalet regioner och i vissa fall oklar 

Organiserad prostatacancertestning 
Var befinner vi oss nu?

Ola Bratt, ordförande i den nationella arbetsgruppen för OPT, profes-
sor i urologi och klinisk cancerepidemiologi vid Göteborgs universitet, 
Linda Svensson, specialistsjuksköterska i onkologi och doktorand vid 
Göteborgs universitet, Anna Lantz, urolog och ansvarig för OPT vid 
RCC Stockholm Gotland.

Ola Bratt inledde seminariet med att ge en bakgrund till OPT, 
organiserad prostatacancertestning, som syftar till att göra dagens 
PSA-testning mer jämlik och strukturerad. OPT ska också effekti-
visera och prostatacancerdiagnostiken, utveckla en infrastruktur 

ansvarsfördelning mellan region och verksamhetschefer som ett 
problem för att uppnå ökad jämlikhet i Sverige.

Olof Ståhl, överläkare i onkologi i Lund, fortsatt med att kon-
statera att samarbetet mellan urolog och onkolog oftast fungerar 
bra på enheter där båda professioner finns representerade men 
att bristen på onkologer är ett problem, framför allt på mindre 
sjukhus. Ola Bratt slog ett slag för prostatacancercentrum som är 
ett bra sätt att väva ihop onkologi och urologi på större sjukhus för 
att undvika stuprörsstrukturer. Johan Styrke, urolog i Sundsvall, 
invände att prostatacancercentrum inte är lösningen i glesbygd 
där en viktigare fråga är god tillgång till kontaktsjuksköterskor 
och urologer för att kunna erbjuda basal utredning och rehabili-
tering. Lotta Renström Koskela instämde men menade också på 
att alla regioner själv har ansvar för att organisera sig på ett bra 
sätt utifrån sina egna förutsättningar och att det måste kunna se 
olika ut i olika delar av Sverige. ”Goda exempel och inspiration 
för organisation kan också ofta hittas närmare än man kan tro”, 
enligt Helena Brändström som rekommenderade regioner att 
studera välfungerande lösningar i övriga Sverige.

Anders Bjartell slog därefter ett slag för förbättrad klinisk forsk-
ning och att resurser ska tillskapas på varje sjukhus så att Sverige 
har möjlighet att vara med i stora internationella läkemedelspröv-
ningar. ”Läkemedelsprövningar är viktiga men vi ska också satsa 
på IPÖ för att bli ledande på att samla data från verkligheten”, sade 
Ola Bratt. Olof Ståhl menade att IPÖ-arbete ska vara ett krav och 
att de därmed skulle bli lättare för verksamheter att kunna samla 
kraft för att komma igång.

Kent Levén lyfte avslutningsvis upp vikten av välutbildade 
patienter för att prostatacancervården ska bli mer effektiv och 
bättre för patienten. Anders Bjartell sade att det till syvende och 
sist är patient och läkare som tillsammans hittar den bäst lämpa-
de behandlingen och att detta underlättas avsevärt av utbildade 
patienter.

Symposiet går att se i efterhand via SUF och RSUs hemsidor.

JOHAN STYRKE
SUFs styrelse

Silversponsor Janssen hade bjudit in till debatt om prostatacancervårdens 
organisation och deltagande var fr.v. Anders Bjartell, Kent Levén, Johan 
Styrke, Helena Brändström, Lotta Renström Koskela, Olof Ståhl, Göran 
Hägglund och Ola Bratt.
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för ett framtida screeningprogram och underlätta utvärderingen 
av kompletterande tester som kan göra testningen mer träffsäker.

Socialdepartementet gav år 2018 i uppdrag åt SKR och de re-
gionala cancercentrumen att organisera den utbredda prostata-
cancertestningen av symtomfria män. Region Skåne och Västra 
Götalandsregionen påbörjade projekt med OPT hösten 2020. Nu 
när pandemin är över har många regioner påbörjat arbete för att 
successivt införa OPT och inom ett år kommer troligen 17 av 21 
regioner att vara i gång, menade Ola Bratt.

OPT-projekten ger också underlag för forskning. Mycket är 
redan på gång; studier som bland annat rör diagnostik, socioeko-
nomiska aspekter samt upplevelser och psykiska följder av OPT. 

I slutet av september rekommenderade EU-kommissionen att 
screeningprogram för prostatacancer ska införas. ”Något överras-
kande”, menade Ola Bratt.

I Sverige avråder Socialstyrelsen från screening med PSA-prov 
och systematiska vävnadsprov. Ett av skälen är att de negativa 
följderna med betydande överdiagnostik och överbehandling.

Skillnaden mellan OPT och ett nationellt screeningprogram 
är bland annat att vid OPT får män en neutral information om 
PSA-provets för- och nackdelar inför beslut att testa sig eller inte. 
Ett nationellt screeningprogram skulle innebära att testning re-
kommenderas, kanske genom att män får en direkt inbjudan till 
provtagning.

Frågan om ett nationellt screeningprogram för prostatacancer 
kommer att införas i Sverige, och när Socialstyrelsen planerar att 
initiera en ny utredning om ett sådant, är fortfarande obesvarad. 
”Men det är lika bra att förbereda sig, precis som vi gör med våra 
OPT-program, vi är redo att sätta i gång”, sa Ola Bratt.

Linda Svensson är doktorand hos Ola Bratt. Hon berättade 
om Göteborg 2-studien, en screeningstudie för tidig upptäckt 
av prostatacancer omfattar 40 000 slumpvist utvalda män i Gö-
teborgsområdet och 20 000 män som utgör en kontrollgrupp.

Men hur upplever män som fyllt 50 år erbjudandet om OPT?  
Linda Svensson har i sin forskning utvärderat erbjudandet med 
enkäter och intervjuer. Bakgrunden är att det har uppmärksam-
mats att män som fått sin diagnos genom screening drabbats av 

”värre” krisreaktioner i form av oro, ångest och stressreaktioner 
jämfört med de män som fått diagnosen via rutinsjukvården.

Linda Svenssons studie visar att nästan alla män är positiva till 
att aktivt erbjudas en möjlighet att fatta ett personligt beslut om 
att göra ett PSA-test eller ej, och de flesta nöjde sig med den korta 
informationen som de får i brevet tillsammans med erbjudandet 
om OPT. Något överraskande, menade hon, var att män med 
akademisk utbildning var mindre benägna att finna informationen 
om nackdelarna mycket tydlig.

Anna Lantz är urolog och forskare vid Karolinska Institutet. 
Hon berättade om Stockholm 3 MR-studien med nära 13 000 
deltagare mellan 50 och 74 år i Stockholm. Studien har bland annat 
visat att Stockholm 3-testet, ett blodprov utvecklat av forskare vid 
KI som inkluderar klinisk information, proteinnivåer och ett gene-
tiskt test, kan minska antalet MR-undersökningar med 30 procent 
och onödiga biopsier med åtta procent. Stockholm 3-testet har 
bättre förmåga än enbart PSA-prov att särskilja mellan män med 
och utan signifikant cancer, menade Anna Lantz.

OPT i kombination med Stockholm 3 kan spara sjukvårdsresur-
ser, minska risken för överdiagnostik samt minska antalet prosta-
tacancerrelaterade dödsfall. Kombinationen skulle kunna vara vär-
defull för prostatacancerscreening i Sverige, menade Anna Lantz.

EVA NORDIN
Journalist

Bronsponsor AB Cerrnelle
Riskfaktorer för godartad prostataförstoring 
– en uppdatering

Moderator Magnus Grabe docent urolog.
Föreläsare Erik Sagen med dr urolog.

Cernelle var bronssponsor och valde att bjuda in Erik Sagen som 
gav en uppdatering i riskfaktorer för godartad prostataförstoring.

BPH är en naturlig folksjukdom där mer än hälften av alla män i 

Ola Bratt. Anna Lantz.Linda Svensson.
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60-årsåldern drabbas. Det är en histologisk diagnos där man ser en 
onormal förekomst av spridning av glatt muskelceller och epitela 
celler. Man vet egentligen inte helt säkert orsaken till varför pro-
statakörteln växer med åldern. Stigande ålder är den största risk-
faktorn men även fetma, hypertoni, hyperlipidemi och diabetes.

Vid ökad insulinresistens ökar aktiviteten i sympatikus som 
ger ökad tonus på glatt muskulatur som då ger ökad uretral resis-
tens. Man får en trofisk effekt på prostatavävnad. Det kan leda till 
ökade nivåer av både androgener och östrogener som resulterar i 
progress av BPH. Prostatan är beroende av androgener. Det finns 
inte så mycket forskning men man tror det är ärftligt.

Vid högt BMI och större bukomfång än 109 cm ser man större 
prostatavolym och ökande LUTS-besvär. Kronisk inflammation 
kan påverka att LUTS besvär startar men man vet inte riktigt hur 
det går till. Inflammation ger en vävnadsskada och lokal hypoxi 
och det blir en ond cirkel. Orsak till inflammation kan vara in-
fektioner, STD, födointag, metabola syndromet, eller autoim-
mun respons. Det kan även bero på reflux där urinen tränger in 
i gångarna i prostatan och inte tar sig ut utan ligger kvar och ger 
infektioner.

På ultraljudsbild av prostatan ser man förkalkningar som beror 
på tidigare inflammationer/infektioner.

Cernitol Novum är ett växtbaserat läkemedel som funnits i 60 
år. Studier på djur och i cellkulturer visat antiinflammatoriska 
effekter. Man har sett begränsningar i tillväxt av prostatan som då 
även sänker prostatavärdet. Man har i studier även sett en klinisk 
lindring av symtom vid BPH och kronisk  prostatit som inte är 
bakteriell. Råttor som gavs prostatit och cystit visade på bättring 
vid behandling av Cernitol.

ELISABETH GUNNARSSON-BLOMQVIST
RSUs styrelse

Bronssponsor ProstaLund
– Risk of prostate cancer and related mortality 
following TUMT or TUR-P in men with BPE, 
results from a Swedish Register Study

Fredrik Stenmark, urolog Kalmar

På fredagens förmiddag fick vi tack vare bronssponsor ProstaLund 
höra Dr Fredrik Stenmark föreläsa om en svensk registerstudie 
som undersökt skillnader i prostatacancer – incidens och sjuk-
domsspecifik mortalitet – hos patienter som genomgått TUR-P 
eller TUMT för symptomatisk BPH. Dr Stenmark som verkar i 
Kalmar har själv mångårig erfarenhet av båda metoderna och re-
dogjorde för dessa på ett initierat sätt. Studien som var i fokus är 
ännu ej publicerad, retrospektiv och med begränsningar som kan 
innebära risk för selektion med betydelse för utfallet. Resultaten 
är hypotesgenererande, vilket Dr Stenmark utvecklade med grund 
i de behandlingstekniska aspekter som TUMT innefattar. I stu-
dien, där man analyserat utfallen över olika tidsperioder och delat 
upp patientkohorten efter ålder över eller under medianen (71 år) 
märktes en minskning i prostatacancerdiagnoser (23%) och pro-
statacancerspecifik mortalitet (34%) i den äldre patientgruppen 
(71 år) som behandlats med TUMT, emedan samma resultat ej 
kunde visas för den totala kohorten eller för de under medianål-
dern. En viktig aspekt av studiedesignen är exklusionskriterierna 
som innefattade alla patienter som genomgått mer än ett ingrepp 
för BPH samt de som diagnostiserats med prostatacancer före 
ingreppet eller inom ett år efter – det senare för att inte få med de 
patienter som diagnostiseras i PAD efter TURP. Självfallet behövs 
ytterligare studier för att undersöka dessa resultat vidare.

JOHANNES BOBJER
Malmö

Magnus Grabe och Erik Sagen.

Fredrik Stenmark.
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Instillationsbehandling – nationell rutin

Anna-Karin Lind, sjuksköterska och Helene Krook, sjuksköterska.

Anna-Karin och Helene berättade om processen kring framtagan-
det av nationell rutin gällande instillationsbehandling med Mi-
tomycin och BCG. Arbetet pågår och gruppen består av sjukskö-
terskor med mångårig erfarenhet inom urologisk omvårdnad med 
geografisk spridning. Medac agerar som facilitator vid träffarna.

Erfarenheter kring instillationsbehandling har diskuterats i de-
talj. Patienterna omhändertas på olika sätt i landet. Det skiljer sig 
i förberedelserna inför behandling gällande urinsticka/urinodling 
och tvätt men också under behandling vad gäller skyddskläder, 
katetersättning, val av kateter samt riktlinjer vid resturin. Även 
efter behandling kring hur lösningen tappas/kissas ut, hur den 
tas omhand och rutiner kring spill och dokumentation skiljer 
sig. Styrdokument och vetenskapliga artiklar har granskats och 
förslag på gemensamma riktlinjer håller på att tas fram. Även 
biverkningar och symtom samt hantering av biverkningar vid de 
olika läkemedlen har framtagits.

Riktlinjerna är avsedda för att skapa ett enhetligt nationellt 
arbetssätt för att främja jämställd vård av god kvalitet för individer 
med icke muskelinvasiv blåscancer. Målsättningen är också att 
ge sjuksköterskor kompetensstöd för att på ett evidensbaserat 
sätt genomföra instillationsbehandlingar vid icke muskelinvasiv 
blåscancer. Riktlinjerna förväntas vara klara till våren 2023.

MATILDA FAGERBERG
RSUs styrelse

Precisionskirurgi vid metastaserad testikelcancer

Axel Gerdtsson, med dr, urolog, Skånes universitetssjukhus, Malmö; 
Anna Grenabo Bergdahl, med dr, urolog, Sahlgrenska Universitets-
sjukhus, Göteborg.

År 1978 introducerades kombinationscytostatika BEP (Bleomy-
cin, Etoposide, Cisplatin), som revolutionerade behandlingen av 
testikelcancer. Testikelcancer gick från att vara en dödlig sjukdom 
till en botbar sjukdom. Fokus inom forskning och behandling har 
de senaste åren gått från att enbart beröra bot av patienterna till 
att undersöka och diskutera vad behandlingen ger för följder för 
de drabbade individerna. Studier har påvisat att det finns en för-
höjd risk för både akuta och sena följdeffekter av strålbehandling 
och cellgiftsbehandling jämfört med enbart kirurgi. Exempelvis 
så har man i stora befolkningsstudier från Norge sett att testikel-
cancerpatienter som utsatts för strålbehandling eller upprepade 
kurer med cellgifter har en ökad risk för sekundärcancer efter be-
handlingen jämfört med de som enbart har blivit opererade med 
lymfkörtelutrymning. 

Detta har lett till att primär lymfkörtelkirurgi för patienter med 
mindre metastaser retroperitonealt har börjat att användas som 
första behandling vid både seminom och non-seminom. Hos en 
del patienter är denna behandling botande. Den stora fördelen 
är att upprepade kurer med cytostatika undviks och på så vis så 
minskar förhoppningsvis risken för sekundärcancer. 

Sverige och Norge har en gemensam organisation SWENO-
TECA som arbetar för att förbättra vården för patienter med 
testikelcancer med hjälp av forskning, möten och uppdatering 
av nationella vårdprogram. Inom SWENOTECA pågår just nu 
studier om primär lymfkörtelkirurgi vid testikelcancer.

AXEL GERDTSSON
Med dr, urolog, Skånes universitetssjukhus

Anna-Karin Lind och Helene Krook.

Anna Grenabo Bergdahl och Axel Gerdtsson.
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Studie-slam – Urologidagarnas bästa abstrakt

Med pompa och ståt modererade Anders Bjartell och Johan 
Stranne ”Studie-slam”, urologidagarnas bästa abstrakt. De som 
fick duellera var: Camilla Forsell och Malin Ståhlgren med deras 
studie ”Informationsbehov hos patienter med urinblåsecancer som 
genomgår radikal cystektomi”. Anders Andreasson med ”Fosf-
omycin mot Ciprofloxacin vid transrektal prostatabiopsi – en öp-
pen randomiserad kontrollerad multicenterläkemedelsprövning”. 
Evangelia Sereti med ”Novel combination of the PARP inhibitor 

Sammanfattning och prisutdelning

Medverkande: SUF, RSU, UTF, Lokala organisationskommittén.

➊”Studie-slam” vanns av Evangelia Sereti som får SUFs pris på 
10 000 sek för bästa abstrakt: NOV202 PLUS Olaparib: A pro-
mising new drug combination for BRCA1/2 mutated prostate 
cancer.

➋”Stiftelsen för urologisk cancerforskning i Stockholms stipen-
dium” om 15 000 sek för urologisk cancerforskning som tilldelas 
den medlem i SUF som är yngre än 45 år som har publicerat den 
bästa vetenskapliga artikeln inom urologisk cancer 2021–22 gick 
till Anna Lantz för sin artikel: Lantz A, Bock D, Akre O, Ange-
nete E, Bjartell A, Carlsson S, Modig KK, Nyberg M, Kollberg 
KS, Steineck G, Stranne J, Wiklund P, Haglind E. Functional and 
Oncological Outcomes After Open Versus Robot-assisted Laparos-
copic Radical Prostatectomy for Localised Prostate Cancer: 8-Year 
Follow-up. Eur Urol IF 20. 2021 Nov;80(5):650-660. doi: 10.1016/j.
eururo.2021.07.025. Epub 2021 Sep 15. PMID: 34538508.

Priset till ”Årets rookie” på 10 000 sek gick till Johan Björklund 
för sin presentation av abstrakt 32: Dödsorsak 90 dagar från pro-
statektomi – En valideringsstudie i NCPR och dödsorsaksregistret.

➌Priset ”Årets publikfavorit” gick till Miryam Condé och Maud 
Berg för sin föreläsning om LUTS-mottagning.

➍Bactiguards stipendie på 25 000 sek inom området urologiska 
infektioner gick till Martin Holmbom för abstrakt nummer 30: 
Community-onset urosepsis: incidence and risk factors for 30-day 
mortality – a retrospective cohort study.

Medac stipendium på 20 000 sek med inriktning mot blåscancer 
vars syfte är att stimulera sjuksköterskor till utveckling av vården 
för patienter med diagnosen urinblåsecancer gick till Åsa Bäärn-
hielm och Anna Johansson, Södersjukhuset.

➎Nordic Medac Grant 2022. Stipendium om totalt 10 000 Euro 
med inriktning mot blåscancer gick till Professor Fredrik Lied-
berg, Malmö för hans studie: Study protocol for a nordic multicen-
tre study of lymphadenectomy in upper tract urothelial carcinoma.

➏Priset för ”Årets urologisjuksköterska” 2022 gick till Josefin 
Bergman och Anna Sevefelt Elg, Region Jönköping.

➐Avslutningsvis gjordes en avtackning av organisationsgruppen 
för urologidagarna i Malmö 2022 och ett välkomnande av organi-
sationsgruppen för urologidagarna i Sundsvalls 2023.
Bilder från prisutdelningen - se nästa sida.

CHRISTIAN TORBRAND
Docent urologi, ledamot SUF

olaparib with the vascular disrupting agent NOV202 reduces tumor 
growth in BRCA1/2 mutated prostate cancer xenografts” samt Jo-
han Abrahamsson med ”Cirkulerande tumörceller hos patienter 
med urinblåscancer behandlade med preoperativ kemoterapi och 
radikal Cystektomi”. Vinnaren blev Evangelia Sereti som fick er-
hålla SUFs pris på 10 000 sek. I juryn satt Lotta Renström Kos kela 
(SUF), Ulf Norming, Matilda Fagerberg (RSU) och Anna Messing 
Eriksson (RSU).

MARTIN HOLMBOM
SUFs styrelse

 Från vänster: Johan Abrahamsson, Anders Andreasson, Evangelia Sereti, Camilla Forsell, Malin Ståhlgren och juryn med Ulf Norming, Matilda Fagerberg, 
Lotta Renström Koskela och Anna Messing Eriksson.
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Fotini Koutakis Wolin, vårdprocesskoordinator på Regionalt Can-
cercentrum (RCC), började med att berätta bakgrunden till kun-
skapsstyrning inom cancerområdet. Den kom till när man i början 
på 2000-talet förutspåddes en stor ökning av antalet cancersjuka 
och blev oroad för en kommande ojämlik kvalitet i cancervården 
med bristande kontinuitet och långa väntetider.

Den statligt tillsatta utredningen 2007 resulterade i en lång-
siktig nationell cancerstrategi som bl.a. syftar till ett effektivt 
förebyggande arbete, tidig upptäckt av cancer samt förbättrad 
rehabilitering, uppföljning och palliativ vård. Den innefattar ock-
så krav på mer sammanhållna vårdprocesser, kortare väntetider 
och välfungerande kompetensförsörjning, bättre förutsättningar 
för cancerforskning samt bra patientinformation. Den nationella 
cancerstrategin ligger till grund för RCCs arbete.

På RCCs hemsida finns ett samlat kunskapsstöd för respektive 
cancerdiagnos, men också diagnosövergripande processer utifrån 
patientens behov. Information om Min vårdplan (MVP) återfinns 
under respektive cancerdiagnos. Idag finns nationell MVP för de 
urologiska diagnoserna penis-, prostata- och urinblåsecancer och 
för njurcancer sker publicering i höst.

Gemensamt nationellt arbetet med MVP ger resursbesparing, 
ökad kvalitet och tillgänglighet. Patientinformationen som tas 
fram och uppdateras gemensamt av en nationell arbetsgrupp blir 
likvärdig och håller hög kvalitet då den också granskas av olika 
grupper. Alla kommer åt MVP antingen digitalt via 1177 Vård-
guiden eller utskrift i pappersform.

MVP är patientens dokument och syftet med MVP:n är att 
den ska ge patientstöd och ökad delaktighet. MVP:n innehåller 
all relevant patientinformation inom respektive cancerdiagnos 
och vårdpersonal gör där ett urval av innehållet så att patienten 
får individanpassad information utifrån sitt behov. Här väljer vård-
personalen också ut de för verksamheten intressanta skattnings-

formulären. Det finns obligatoriska öppna mer generella texter, 
men också mer individuellt diagnosanpassade texter i MVP:erna. 

Som avslutning gavs tips för hur man kommer igång med MVP 
på sin enhet. Börja med att ta reda på vem som är regional projekt-
ledare och om lokal införandeplan finns. Gå därefter utbildningen 
för behandlare och begär tid för inläsning av materialet. Kartlägg 
sedan verksamhetens patientflöde och vilken information som 
passar när i processen. Träna i testversionen av MVP. Börja sedan 
med att testa på några patienter för att se hur det fungerar. Vid 
start finns det en färdig broschyr att använda för information till 
patienten. Det är också viktigt att i journalen dokumentera att en 
digital MVP är startad och när den redigerats.

MVP används idag i olika stor utsträckning inom olika diag-
nosgrupper och vårdinrättningar. Den diagnosgrupp inom urologi 
som var först ut och där flest planer star-
tats är prostatacancer. Föredraget avslu-
tas med en uppmaning att börja använda 
MVP samt till deltagande i de nationella 
arbetsgrupperna.

LENA KLERFORS
RSUs styrelse

Nationell ”Min vårdplan”
Urologiska diagnoser, ett kunskapsstöd för patienter och personal

46 SVENSK Urologi   4 ✦ 2022

UROLOGIDAGARNA



Annons



Det tog nästan fyra miljarder år av jordens historia innan 
djurlivet plötsligt satte fart i den så kallade kambriska ex
plosionen. Varför tog det så lång tid, vad var det som egent
ligen hände och vilken betydelse spelade syret? Genom att 
tvärvetenskapligt söka svaren i evolutionsteori, geokemi och 
tumörbiologi fann forskaren Emma Hammarlund nya svar 
kring djurlivets historia. Men synsättet på flercellighet kan 
också leda till en bättre förståelse för varför olika tumörfor
mer uppstår.

Emma Hammarlund är geokemist och tumörbiolog och verksam 
som lektor i utvecklingsbiologi med inriktning på molekylär evo-
lution vid Lunds universitet.

Hon höll en inspirerande föreläsning i samband med öppnan-
det av årets Urologidagar i Malmö. Rubriken löd: Djurens och 
cancerns utveckling på jorden.

– Varför djur utvecklades på jorden är fortfarande dåligt 
förstått. Vad var det som drev encelliga organismer att bli fler-
celliga, och vad var det som gjorde att växter och djur lycka-
des bli så komplexa och mångfaldiga under en förhållandevis 
kort tidsrymd? Det är några av de frågor som drivit mig i min 
forskning.

Från encelligt till flercelligt
Under flera miljarder år var livet på jorden ganska torftigt med 
bakterier och encelliga organismer. Men, för cirka 600 miljoner år 
sedan dyker det plötsligt upp flercelliga organismer och djurlivet 
tar fart (den kambriska explosionen). Livet gick från att vara en-
celligt till flercelligt och från låg diversitet till hög diversitet. Vad 
var startskottet och hur gick det här egentligen till?

En ledande hypotes har varit att uppkomsten är associe-
rad med en ökning av atmosfäriskt syre. Men det finns för 
närvarande inga geologiska bevis som övertygande stöder 
hypotesen. Tvärtom, genom studier av vävnader från flercel-
liga organismer, blir hypotesen den motsatta, menar Emma 
Hammarlund.

– Förr trodde även jag att svaret var att förändringar i om-
givningen med ökade syrehalter skapade förutsättningar för att 
djuren kunde växa sig stora inom en förhållandevis kort period. 

Men nu tror jag inte längre det. Forskning har visat att mäng-
den syre var ganska konstant både innan, under och efter den 
kambriska explosionen.

Dessutom var syrehalten låg jämfört med dagens 21 pro-
cent, kanske så lågt som 5 procent. Lågt syre var alltså 
viktigare och mer normalt än högt syre, menar Emma 
Hammarlund, som vände sig till tumörbiologin för att 
försöka få svar på vad det egentliga startskottet var för 
djurens dramatiska utveckling.

Emma samarbetade under en tid med Sven Påhlman, 
professor i molekylärmedicin vid Lunds universitet. Hans 

forskning har bland annat fokuserat på syrebrist i tumör-
celler.

”Tumörer kan vara ett pris vi
betalar för att vara stora djur”

Anomalocaris var ett släkte av stora köttätande leddjur som levde under kambri-
um. Fossil av Anomalocaris har hittats i Kanada, USA, Kina, Australien och 

Grönland. Anomalocaris kunde bli 60 cm långt, och var det största djuret 
under kambrium. Anomalocaris är det största djuret som upptäckts i 

Burgess Shale. Text: Wikipedia
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– Jag ville förstå mer om den flercellighet som tumörforskare 
arbetar med och få mer kunskap om hur syre påverkar utveck-
lingen av vävnad.

Vi är byggda av stamceller, samtidigt är det väl känt att stam-
celler ogillar högt syre eftersom de förlorar sin förmåga att ge 
upphov till nya celler. Det paradoxala är alltså att våra stamceller, 
som är en förutsättning för nybildning av vävnad och förnyelse, 
kan fortsätta att förbli stamceller trots att de duschas av röda 

blodkroppar med högt syre. Vi kan alltså leva i 100 år i en syre-
rik miljö, vilket egentligen inte borde vara möjligt, säger Emma 
Hammarlund.

Biologiska skyddande verktyg
Ett stort fokus för hennes forskargrupp är att undersöka i vilken 
utsträckning djurens evolution och utveckling formas av meka-
nismer som utnyttjar hypoxi, i nischer eller faser, eller genom 
cellulära mekanismer som hypoxi-inducerbara faktorer (HIF).

– Syre kan vara en utmanande miljö. Men tack vare mole-
kylära mekanismer har vi sätt att skydda stamcellerna från syrets 
effekter, främst genom transkriptionsfaktorn HIF-1a, men för 
ryggradsdjur också HIF-2a. Enkelt uttryckt kan man säga att de 
är biologiska verktyg som hjälper till att bevara stamcellernas 
egenskaper och förmågor.

De molekylära mekanismerna har gjort det möjligt för rygg-
radsdjur och oss människor att leva i syresatta miljöer. Men, ibland 
går det fel och tumörformer uppstår. Emma Hammarlund berät-
tade om arkeologiska fynd från dinosauriernas tid där man funnit 
osteosarkom i fossilbenvävnad.

– Även om växter och enkla djur har primära tumörer så påstår 
jag att endast ryggradsdjur drabbas av metastaserande cancer. 
Cancerrisken ökar med antalet celler inom en art och tumörer 
kan vara ett pris vi får betala för att vara stora djur exponerade 
för syresatta miljöer.

Fortsättningsvis vill Emma Hammarlunds forskargrupp ta reda 
på betydelsen av HIF-2a eller andra mekanismer för att bibehålla 
stamceller i syresatt vävnad. Och om hon 
får drömma fritt om ett vetenskapligt ge-
nombrott:

– Ett sätt att bättre förutse när en ny 
flercellighet börjar växa i våra kroppar.

EVA NORDIN
Journalist

Vi behöver ditt bidrag till tidningen!
Var med och gör vår tidning läsvärd och intressant. Det finns många som vill 
veta hur andra har det på sitt arbete och hur man löser problem som uppstår. 
Har du skrivit en avhandling du vill dela med dig, gått en kurs eller deltagit 
på en kongress? Skicka in ditt bidrag till oss.

Deadline till nummer 1-23 är 30 januari 2023.
Skicka ditt bidrag i god tid till:
lars.henningsohn@ki.se eller helena.thulin@ki.se

Emma Hammarlund.
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Tarmfunktionsproblem efter rek-
talcancerkirurgi är vanligt. I stort 
sett alla får en negativ inverkan på 

tarmfunktion efteråt, och för många blir 
besvären bestående i många år. De här 
problemen är numera så välkända att de 
fått ett eget namn, Low Anterior Resec-
tion Syndrom, LARS. (Se faktaruta 1). 
Från stora studier och klinisk erfarenhet 
vet vi att de här tarmfunktionsproblemen 
har en stor negativ inverkan på livskvali-
teten. Många patienter beskriver oro att 
lämna hemmet, man undviker sociala 
tillställningar och måltider och för en del 
leder det till isolering i hemmet.

Behandling för LARS har länge bestått 
av kostråd, tarmreglerande mediciner och 
bäckenbottenträning. För många patienter 
räcker inte den behandlingen. Det senas-
te decenniet har tarmsköljning, så kallad 
transanal irrigation (TAI) provats i allt hö-
gre omfattning med lovande resultat, både 
i klinik och en del studier. Det har saknats 
randomiserade kontrollerade studier för 
att utvärdera behandlingen. När vi på kli-
niken blev tillfrågade att delta i en studie 
för att utvärdera TAI som behandlings-
metod vid LARS tackade vi såklart genast 
ja eftersom vi hade provat TAI med goda 

resultat för dessa patienter, men ännu inte 
hade någon rutin för behandlingen.

Designen av studien är randomiserad 
kontrollerad studie med tre deltagande 
sjukhus: Karolinska Universitetssjuk-
huset, Södersjukhuset och Danderyds 
sjukhus. Inklusionskriterier för deltagare 
se faktaruta 2. Patienterna lottades till 
kontrollgrupp som innebar regelbunden 
uppföljning av tarmreglerande mediciner 
eller interventionsgrupp. Deltagarna i in-
terventionsgruppen erhöll regelbunden 
uppföljning av tarmreglerande mediciner 
samt även instruktioner till regelbunden 
TAI i hemmet. Alla patienter fyllde i två 
tarmfunktionsenkäter LARS-score enkät 
och Cleveland inkontinens-score samt ett 
livskvalitetsformulär, EORTC QLQ-C30 
vid inklusion i studien samt 6 och 12 må-
nader. Alla deltagare kontaktades per te-
lefon av läkare efter 3, 6 och 12 månader 
för uppföljning av tarmreglerande medi-
ciner. Dessutom kontaktades patienter-
na i interventionsgruppen per telefon av 
uroterapeut efter 3, 6 och 12 månader för 
uppföljning av TAI.

Patienter som lottats till TAI-gruppen 
träffade en uroterapeut eller stomiterapeut 
vid ett mottagningsbesök för instruktioner 

till TAI, samt att de fick prova tarmskölj-
ning med ca 2 dl vatten på mottagningen. 
Vi använde ett tarmsköljningspaket med 
kateter och endast den korta katetern 
med max 1 kuff av ballongen för att skyd-
da anastomosen. Patienterna skickades 
sedan hem med instruktioner att irrigera 
dagligen de två första veckorna, initialt 
med 500 ml vatten som sen kunde höjas 
till max 1 000 ml. Vid telefonkontakt två 
veckor senare individualiserades behand-
lingen gällande vattenvolym och hur ofta 
tarmsköljningen skulle utföras.

Sammanlagt inkluderades 45 patienter 
i studien. På grund av avhopp av deltagare 
efter inklusion ingår 39 patienter i analyser-
na, 23 i kontroll och 16 i interventionsgrup-
pen. Trots det ganska låga antalet deltaga-
re i studien var resultaten väldigt tydliga. 
Patienterna som lottats till TAI-gruppen 
redovisade signifikant bättre siffror på alla 
utfallsmått. Både vid 6 och 12 månader 
scorade patienterna i TAI-gruppen Minor 
LARS-gruppen medan kontrollgruppen 
fortfarande hade Major LARS enligt in-
strumentet, se bild 1. Också på Cleveland 
inkontinens-score såg vi en signifikant 
skillnad mellan grupperna vid 12 måna-
der till fördel för TAI-gruppen, se bild 2. 

Transanal irrigation (TAI) minskar tarmfunktions problem och förbättrar 
livskvaliteten hos patienter som genomgått rektalcancerkirurgi
– resultat från en randomiserad kontrollerad multicenterstudie

Inklusionskriterier i studien
• 1 år sedan operation med låg 

främre resektion
• Major LARS
• Nedlagd stomi för minst 6 må-

nader sen
• Rektoskop och röntgen ua
• Förstå svenska
• Ålder över 18 år

LARS
LARS är benämningen för de tarmfunktionsproblem som ofta uppkommer 
efter rektalcancerkirurgi.
LARS kännetecknas av: • Tarmtömningssvårigheter • Brådska till toaletten • 
Klustertömning • Läckage av gas eller avföring

Omfattningen av LARS kan mätas med LARS-instrumentet. Patienten svarar 
på fem frågor. Totalsumma: 42 p. Högre poäng = mer problem.
No LARS: 0–20 p       Minor LARS: 21–29 p       Major LARS: 30–42 p

FAKTA 1: FAKTA 2:
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Resultaten styrktes av livskvalitetsenkä-
ten, EORTC QLQ-C30 där patienterna i 
TAI-gruppen redovisade statistiskt signi-
fikant bättre siffror i 8 av 16 delskalor. Po-
ängskillnaden var så stor att den kan tolkas 
som klinisk relevant. Livskvalitet är svårt 
att förstå utifrån siffror, så istället redovisas 
här lite citat från telefonuppföljningen med 
patienterna i TAI-gruppen, se bild 3.

Så vad den här studien visar är att TAI 
minskar LARS och förbättrar livskvali-
teten hos patienter med Major LARS 
efter rektalcancerkirurgi. Enheter som 
opererar rektalcancer borde erbjuda TAI 
till patienter som inte blir tillräckligt för-
bättrade med första linjens behandling.

Vem ska introducera och följa upp TAI-be-
handlingen? TAI är en behandlingsmetod 
som många av oss uro-/tarmterapeuter 
länge har erbjudit andra patientkategorier 
med goda resultat, och också stomitera-
peuter jobbar mer irrigation. Material för 
tarmsköljning ingår i högkostnadskortet och 
utförs självständigt i hemmet. Deltagarna i 
studien blev snabbt nöjda med behandling-

en. Ofta fick vi höra redan två veckor in på 
behandlingen att metoden fungerade bra. I 
snitt användes ca 800 ml vatten och irriga-
tionen utfördes i snitt varannan dag. Flera 
kommentarer från telefonuppföljningen be-
kräftade erfarenheter från andra patienter 
som använder TAI, t.ex. obehag vid införsel 
av vatten, att vatten kunde rinna vid sidan 
av, smärta analt av katetern. Inga större pro-
blem redovisades, ingen akut skada skedde 
och patienterna var i regel väldigt nöjda. 
Framför allt innebar behandlingen mer fri-
het och till exempel att man inte behövde 
fundera på vart toaletter fanns.

Den här studien visar att det är viktigt 
att respektive enhet behöver ta fram ruti-
ner för uppföljning av LARS. På Dande-
ryds sjukhus har resultaten från studien 
lett till uppdaterade riktlinjer. Tidigare 
träffade uroterapeuten patienten innan 
operation samt 6–8 veckor efter stomi-
nedläggning för uppföljning av bl.a. tarm-
funktion. Vi har nu lagt till att patienten 
vid ettårskontrollen efter operation fyller 
i en LARS-score enkät, och de som får 
Major LARS remitteras till uroterapeut 
för uppföljning av tarmfunktionen – med 
möjlighet att prova TAI om det är aktuellt.

Välkommen att 
höra av er om ni 
har frågor om stu-
dien eller behand-
lingen.

CHARLOTTA BERGSTRÖM
uro-/tarmterapeut och doktorand

Danderyds sjukhus, Kirurgmottagningen 
/Karolinska Institutet, Institutionen för 

kvinnors och barns hälsa
charlotta.bergstrom@regionstockholm.se

charlotta.bergstrom@ki.se

Jämförelse av medelvärde Cleveland inkontinens-score: TAI och kontrollgrupp 
 0 månader 6 månader 12 månader 
Kontroll 9.6 8.1 9.2 
TAI 9.6 6.1 6.4 

Skillnad i medelvärde (p-värde) 
 0.0 (0.984) 2.0 (0.160) 2.8 (0.050) 

Vill ni läsa hela studien är den publicerad i Annals of Surgery (https://bit.ly/3zcJZ16). Ansvarig för 
studien är Mirna Abraham-Nordling, MD, PhD: mirna.abraham-nordling@regionstockholm.se

Bild 1: Skillnaden mellan kontroll- och TAI-gruppen enligt LARS-score.

Bild 2: Resultat i Cleveland inkontinens-score.

Bild 3.

”Mycket nöjd. Be-
handlingen ger mig 
frihet och säkerhet.”

”Positiv. Men 
be handlingen 
tar tid.”

”Jag känner mig 
säker. Jag har 
tagit kontroll över 
tarmfunktionen.”

”Behandlingen 
har förändrat 
mitt liv. Jag kan 
jobba heltid utan 
att oroa mig.”
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Riksföreningen för sjuksköterskor inom Urologi (RSU) 
fick en förfrågan av Svensk sjuksköterskeförening om vi 
ville ha ett bord för att presentera föreningen och vara 

med på scenen i föreningsparaden under Sjuksköterskedagarna. 
Självklart kände vi att vi ville delta på detta. Pandemin gjorde 
att datumet för kongressen sköts fram. Inte helt optimalt för oss 
i RSU så hölls kongressen den 3–4 oktober, dagarna precis före 
våra egna Urologidagarna, vilket försvårade för fler att delta. Att 
i en liten textsnutt delge dessa dagar är inte helt lätt, för det var 
kraft i mötet där omkring 600 sjuksköterskor träffades på Mün-
chenbryggeriet i Stockholm.

Mötet började med fartfylld dans framförd av Harlem Hot 
Shots. Därefter öppnade Oili Dahl, ordförande i Svensk sjukskö-
terskeförening, mötet. Vi fick digitala hälsningar av Elizabeth 
Iro, WHO Chief Nursing Officer, Margrieta Langins, Nursing 
and Midwifery Policy advisor WHO regional officer for Europe 

och ifrån Pamela Cipriano, ordförande International Council of 
Nurses – ICN. Det kändes mäktigt att från dessa framstående 
internationella sjuksköterskor få berömmelse till vår sjuksköter-
skekår och lyckönskningar inför mötet.

Dagarna bjöd som sig bör på paneldebatter, föreläsningar och 
posterutställning. En av föreläsarna var Anders Kompass med 
föredraget Civilkurage. Han berättade hur han under sin FN-tjänst 
satte stopp för att franska FN-soldater utnyttjade unga pojkar. 
En gripande berättelse om hur han stoppade övergreppen, men 

aseptik vid urinvägskateterisering?” Vasilika Kapourani, sjukskö-
terska inom hjärtsjukvård presenterade postern: Minska antalet 
komplikationer efter urinvägskateter – Ett förbättringsprojekt.

Andra spännande ämnen under kongressen var kring patien-
tens delaktighet och om hur patienten på olika sätt drunknar 
i information. Hur skall de kunna ta till sig all information och 
hur är den formulerad? Det framkom bland annat vikten av att 
information verkligen är anpassad till den som skall läsa och att 
bilderna överensstämmer med texten. Ytterligare en reflektion 

att han själv blev straffad och uppsagd för tjänstefel. Han fick till 
slut rättelse men fick genomgå en lång jobbig process. Det som 
ändock drev honom var att han visste att han gjort rätt, fast han 
varit tvungen att läcka information. Som sjuksköterska kan jag 
inte låta bli att dra paralleller i vårt yrke. Inte på samma nivå som 
Anders Kompass, men visst är det många gånger man haft etiskt 
dilemma kring patienter och anhöriga.

Som urologisjuksköterska blev jag glad att på posterutställ-
ningen finna två postrar kring katetervård. Extra roligt var att 
författarna till dessa tidigare jobbat på vår urologiavdelning, men 
som bytt till andra verksamheter. Aysel Kulbay hygiensjukskö-
terska och doktorand med poster: ”Kan lokala riktlinjer påverka 

Omvårdnad är viktigt

Utsikt mot stads-
huset från München-
bryggeriet, där Sjuk-
sköterskedagarna 
hölls.
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från mötet är våra barn och ungdomars hälsa. Carolina Klüft, 
verksamhetschef på generation Pep, berättade om sin verksamhet 
kring barn och ungas hälsa. Skrämmande att enligt Pep-rapporten 
2020 är det bara två av tio barn som når den rekommenderade 
mängden fysisk aktivitet per dag (sammanlagt rörelse 60 min). När 
det gäller kost var det i samma rapport endast 10% som åt både 
fisk, grönsaker och frukt enligt rekommendationerna.

Jag valde att lyss-
na på föreläsningar 
kring personcentre-
rad grundläggande 
omvårdnad och Fun-
damentals of Care. 
Det jag tog med mig 
från föreläsningarna 
och från kongressen är 
återigen vikten av att 
vi sjuksköterskor står 
upp för omvårdnaden. 

Vår profession är omvårdnad och vi alla måste kunna sätta ord på 
vad detta är. Vi behöver tillsammans se till att omvårdnadsrepre-
sentanter finns i vårdprogramsgrupper och inte minst i de olika 
Nationella programområdenas möten. Vi blir inte alltid tillfrågade 
och tid finns inte alltid för att delta, men för att omvårdnad skall 
bli synligt och komma med behöver vi delta.

Vi i RSU hade ett bord där jag och Anna Kullenberg från styrel-
sen presenterade vår förening och vår fina gemensamma tidning 
Svensk Urologi. Som sagt svårt att delge två fulltecknade dagar. 
Jag hoppas att kongressen nästa gång inte är dagarna strax före 
Urologidagarna så att fler har möjlighet att delta. Fortsätt att vara 
stolta över omvårdnad och sätt ord på vårt arbete! Vi jobbar i team 
med andra professioner där vi alla är lika viktiga.

GUN DANIELSSON
Vice ordförande i RSU

Aysel Kulbays poster. Vasilika Kapourani presenterar sin poster.

Vårt bord där vi presente-
rade föreningen.
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Velkommen til Trondheim 2023

UTF-kongressen 2023 vil arrangeres i Trondheim, 10–12 mai 2023.
Kongressen vil avholdes på Royal Garden Hotel, sentralt i byen.
Informasjon om program og påmelding vil komme etterhvert.

På vegne av arrangementskommiteen Elisabeth Hellem,
Kjersti Lund Olsen, Anita Vanvik og Heidi Lunde Andersen,
St Olavs Hospital Trondheim

Årets «Hederspris» ble tildelt til
Anne Torine Litherland
under FSU-konferansen i Tønsberg

Anne Torine er den fjerde i rekken som er blitt hedret for sitt engasje-
ment og arbeid innenfor det urologiske fagfeltet. Hun fikk tildelt Di-
plom og en «JA-dame» under konferanse middagen. Anne Torine er 
en engasjert dame, sykepleier og uroterapeut med mange års erfaring 
innenfor det urologiske faget. Hun jobber ved gynekologisk poliklinikk 
ved Tønsberg sykehus. Hun er for tiden fagansvarlig for videreutdan-
ningen i uroterapi ved Høyskolen i Bergen, og er emneansvarlig for 
sitt fjerde studentkull. Anne Torine er takknemlig for at hun i over 25 
har kunnet bidratt med sin faglige kompetanse for å hjelpe til en bedre 
kvinnehelse. Og enda er det mye hun ønsker å få jobbet med, som for 
eksempel forskningsprosjekter.

Takk for god innsats i FSU og for ditt engasjement for det urologiske fag-
miljø.
 Heidi Nikolaisen, leder for urologiske sykepleiere, NSF

54 SVENSK Urologi   4 ✦ 2022

HEDERSPRIS / INBJUDAN



Uroterapistudentene i BergenUroterapistudentene i Bergen

Til våren er nok et kull med uroterapeuter ferdig-
utdannet fra Høyskolen på Vestlandet i Bergen. 
Undervisningsopplegget denne gangen er litt en-
dret fra tidligere kull. Med to års deltidsstudium 
får man spesialutdanning. Tidligere gikk utdan-
ningen over en og en halv år, og arbeidsbelast-
ningen tilsvarte 67% av fulltid. Nå er utdanningen 
fordelt over fire semestre og studiebelastningen 

tilsvarer 50%. Det gjør naturligvis at det tar lenger 
tid å bli ferdig, men belastningen for studentene, 
som stor sett jobber sine 100% stillingen mellom 
samlingsukene i Bergen, er blitt litt mindre. Det er 
også mulig å starte på et komplett masterløp. Da 
går utdanningen over fire år og de to første årene 
av masterutdanningen er videreutdanningen til 
uroterapeut.

Anne Torine Litherland
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LARS HENNINGSOHN
Adj. ledamot/

Chefred. Svensk Urologi
Urolog, KI, Huddinge
lars.henningsohn@ki.se

BIANCA SCHOLTZ
Ledamot/EBUrepresentant

Urologiska kliniken
Skånes US, Malmö

bianca.scholtz@skane.se

JOHAN STYRKE
V. Ordförande

Kirurgiskt centrum / Urologi
Sundsvalls sjukhus
johan.styrke@umu.se

JENS ANDERSSON
Skattmästare
Urologkliniken

Västmanlands sjukhus, Västerås
jens.andersson@regionvastmanland.se

LOTTA RENSTRÖM KOSKELA
Ordförande

Karolinska Universitetssjukhuset
Mobil: 072-469 48 88

lotta.renstrom-koskela@regionstockholm.se

CHRISTIAN TORBRAND
Ledamot/Nordisk sekreterare

VO Urologi
Skånes sjukhus nordväst, Helsingborg

christian.torbrand@skane.se

SUFs styrelse

ANNA MESSING ERIKSSON
Vetenskaplig Sekreterare

Urologmottagningen
Universitetssjukhuset Örebro,

701 85 Örebro
019-6021000 vx

anna.messing-eriksson@regionorebrolan.se

MATILDA FAGERBERG
Webansvarig

Urologmottagningen
Höglandssjukhuset, 575 81 Eksjö

010-243 62 55
matilda.fagerberg@rjl.se

MALIN LINDELL
Suppleant

Kliniskt forskningscentrum
Sundsvalls sjukhus
malin.lindell@rvn.se

KARIN STEVÉN
Ekonomiansvarig
Urologiavdelningen

Helsingborgs lasarett
karin.steven@skane.se

ESBJÖRN JACOBSSON
Suppleant

Urologmottagningen
Akademiska sjukhuset Uppsala
esbjorn.jacobsson@akademiska.se

GUN DANIELSSON
Vice Ordförande

Karolinska US
PO Bäckencancer
141 86 Stockholm

 072-595 58 99
gun.danielsson@regionstockholm.se

SIMON ARENBO
Ordförande

Urologiavdelning 11
Skånes universitetssjukhus Malmö,

214 21 Malmö
040-33 39 56

simon.arenbo@skane.se

ELISABETH
GUNNARSSONBLOMQVIST

Ledamot
Urologmottagningen

Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping
010-241 00 00 vx

elisabeth.gunnarsson.blomqvist@rjl.se

LENA KLERFORS
Sekreterare

Urologavdelning 17/30
Sahlgrenska US, 413 45 Göteborg

Tel: 031-342 69 12
lena.klerfors@vgregion.se

RSUs styrelse

BJÖRN WULLT
Ledamot/Ordf. SPUF

Kliniken Kärnan
Helsingborg

bjorn.wullt@med.lu.se

DENIS MESINOVIC
Adj. ledamot/Ordf. BUS

Urologisektionen, kirurgkliniken
Region Blekinge

denis.mesinovic@regionblekinge.se

AMIR SHERIF
Vetenskaplig sekreterare

Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset Umeå

amir.m.sherif@gmail.com

DAVID LYRDAL
Facklig sekreterare

Urologkliniken
Carlanderska sjukhuset, Göteborg

david@urol.se

MARTIN HOLMBOM
Ledamot/Utbildningsansvarig

Urologiska kliniken
Region Östergötland

martin.holmbom@regionostergotland.se
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CARINA SILLER
Kassör

Uro.mott., SUS Malmö
040-33 18 91

carina.siller@skane.se

SEBASTIAN JARL
Kassör

Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro
sebastian.jarl@regionorebrolan.se

DENIS MESINOVIC
Ordförande

Urologisektionen, kirurgkliniken
Region Blekinge

denis.mesinovic@regionblekinge.se

JOHAN THORÉN
Informationsansvarig

Urologiska Kliniken
Region Östergötland

johan.e.thoren@regionostergotland.se

VILHELM PIHL
NRUrepresentant

VO Urologi
Skånes universitetssjukhus Malmö

vilhelm.pihl@skane.se 

AIDIN SHAFIEI
Sekreterare och

utbildningsutskottet
Urologiska kliniken

Universitetssjukhuset Örebro
aidin.shafiei@regionorebrolan.se

JOONAS TUUTMA
Utbildningsutskottet

Urologisektionen, kirurgkliniken
Centralsjukhuset Karlstad

joonas.tuutma@regionvarmland.se

PHOEBE K.T. UHL
Ansvarig för Vårmötet

Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro
phoebe.uhl@regionorebrolan.se

ELIN BLOMQVIST
Ansvarig för Vårmötet

Urologsektionen, kirurgkliniken
Capio S:t Görans Sjukhus, Stockholm

elin.blomqvist@capiostgoran.se

ANNE TORINE LITHERLAND
Ordförande

Poliklinikk for gynekologi
Sykehuset i Vestfold

3101 Tønsberg
+47 907 268 19

litheann@hotmail.com

GÖRAN WESTLANDER
Ledamot
Gynekolog

Livio Fertilitetscentrum
Göteborg

ANGEL ELENKOV
Ledamot

Urolog
Reproduktionsmedicinskt

Centrum, Skånes US

ELIN GAHM
Ledamot

Spec. i allmänmedicin
Samariterhemmets VC

Uppsala

EMMA HOLMES
Ledamot

PhD
Inst. för medicin

KI, Huddinge

MATS HOLMBERG
Ordförande
Endokrinolog

ANOVA, Karolinska US
mats.holmberg@regionstockholm.se

UTFs styrelse

SAFs styrelse

ÅKE POUSETTE
Kassör

Professor Emeritus
Stockholm

BUS styrelse

MALIN A. NORDIN
Sekreterare

Gyn.mottagningen
Mora lasarett, Mora

070-425 87 03
malin.a.nordin@regiondalarna.se

ELLEN WIE
Ledamot

Habiliteringssenteret
Drammen sykehus
+47 322 457 25
ellen.wie@ebnett.no

GITTE BIRLEV
Vice Ordförande

Kirurg- och Urologkliniken
Danderyds Sjukhus

08-123 570 28
gitte.birlev-konyves@regionstockholm.se

KENNETH WALSTED
Representant Danmark
Vidensansvarlig for kontinens

Odense Kommune
+45 213 103 20
kesen@odense.dk

MARTE SKRIVERVIK
Ledamot

Territory Manager at Normedi Norge
+47 481 806 14

marte.skrivervik@gmail.com

JANBERND STUKENBORG
Ledamot

Docent i reproduktionsbiologi
Lektor i experimentell reproduk-

tionsbiologi- och medicin, KI

ANASTASIOS FYLAKTOS
Suppleant

Endokrinolog på ANOVA, Karolinska US
Doktorand på Inst. för kvinnors och

barns hälsa, Uppsala universitet

LARS HENNINGSOHN
Suppleant

Urolog
KI, Huddinge
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Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

15–20 januari 2023
SURF-veckan
Storhogna Högfjällshotell
http://www.surf-veckan.se/ 

15
JANUARI

29–31 mars 2023
LA – Blåsunion – kurs i urotelial cancer
Landskrona
https://bit.ly/2XTnHlG 

29
MARS

28 april–1 maj 2023
AUA 2023
Chicago, USA
https://www.auanet.org/AUA2023 

28
APRIL

10–13 mars 2023
EAU23
Milano, Italien
https://eaucongress.uroweb.org/ 

10
MARS

10–13 februari 2023
4th NRU course: All about the Kidney
Köpenhamn, Danmark
https://www.ydu.dk/en/NRU2023 

10
FEBRUARI

11–13 mars 2023
EAUN23
Milano, Italien
https://eauncongress.uroweb.org/ 

10
MARS

10–12 maj 2023
UTF kongress 2023
Trondheim, Norge
https://utfnordic.org/arets-utf-kongress/ 

10
MAJ

7–10 juni 2023
34rd NUF Congress
Bergen, Norge
https://www.nuf2023.no/ 

7
JUNI

 
3–6 oktober 2023
Urologidagarna 2023
Södra Berget, Sundsvall
 

3
OKTOBER

58 SVENSK Urologi   4 ✦ 2022

KALENDARIUM


