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C-Medical tilbyr rask tilgang til
ledende urologer i Norge og Sverige
Hos oss får pasientene en fast kontaktperson fra første besøk som
følger pasientene gjennom hele behandlingsforløpet. Dersom pasientene
skal opereres, vil pasienten bli fulgt opp av samme kirurg hele veien og
også kunne ringe direkte til kirurgen ved behov.

I 2020 gjennomførte
vi 462 robotassisterte
prostatakreft-operasjoner
i Norge og Sverige til
sammen.
I 2021 gjennomførte vi
366 slike operasjoner.
I Norge er vi den eneste
private aktøren med denne
kompetansen og tilbudet.

Kreftregisteret måler resultater
etter alle prostatakreft-operasjoner
i Norge
Det er dessverre lave svarprosenter på de nasjonale registrene på enkelte
parametere, men vi vil jobbe for å øke oppmerksomheten og svarprosenten
i årene fremover. I tabellen under har vi presentert resultatene for C-Medical og
sammenlignet disse med gjennomsnittet i Norge.

Gjenværende kreftceller er et av
de viktigste kvalitetsparameterne
etter gjennomført prostatakreftoperasjon
Som tabellen til høyre viser er det stor variasjon i tallene fra de ulike sykehusene
i Norge. Tallene viser at kun 1,4 % av pasientene hos C-Medical har kreftceller
igjen etter fullført operasjon. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til disse
tallene. En variabel er at patologene kan tolke prøvene ulikt. Vi ønsker at alle
pasienter skal få kjennskap til resultatene og dermed ha et bevisst forhold til
hva man kan forvente etter en prostatakreftoperasjon.

Kilde: Årsrapport nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft 2020,
3.5.2.1 Reseksjonsrender i radikal prostatektomi

C-Medical har noen av verdens
ledende kirurger innen urologi og
robotoperasjoner.
Her presenterer vi noen av våre urologer som er med på å forme og utvikle
C-Medical sitt tilbud til våre pasienter
• Dr. Bjørn Brennhovd was a pioneer within robot assisted
surgery in Norway as early as in 2004
• Dr. Brennhovd has many years of experience as a team leader
for all types of urological cancer surgeries at Radiumhospitalet in
Oslo, both with and without robotic assistance
• Since 2004, Dr. Brennhovd has executed a impressive 100-150
surgeries yearly, making him a European leader within urological
surgeries
• Dr. Brennhovd has been medical responsible for the department
of urology at Radiumhospitalet since 2005

• Dr. Peter Wiklund is a specialist within surgery and urology
with special expertise in laparoscopic and prostate cancer
• Dr. Wiklund has trained a large amount of Europe’s robotic
surgeons and is a course leader for robotic surgical training at
both the European and American Urological Society
• Dr. Wiklund has published many peer-reviewed original
publications and review articles and has been the editor and
contributing author of three textbooks on robot-assisted
surgery.

• Dr. Jonas Hugosson is one of Sweden’s most experienced
and recognized urologists
• Dr. Hugosson speciality is PSA-testing, which he is a European
leader within
• Dr. Hugosson is a recognized researcher in the field of urology,
with several recognized rewards, such as “Nordiska Medicinpriset”, which he was awarded in 2016

• Dr. Gunnar Aus is a leading urologist in Sweden with ~40 years
of experience
• Dr. Aus was a pioneer on low-dose brachytherapy in prostate
cancer in Sweden by starting the treatment in 1999 at the county
hospital Rhyov in Jönköping
• Dr. Aus is a member of The European Association of Urology
(EAU), where he has contributed and published recognized
research

C-Medical er den ledende private aktøren innen
urologi i Skandinavia. Målet vårt er å bidra til å øke kompetansen
innen urologi. Vi arrangerer fagseminarer, vi jobber systematisk med
å samle kvalitetsdata og vi har etablert et Medical Board
som ledes av professor Jonas Hugosson.
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