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C-Medical i topp när det gäller  
kvalitet 
C-Medicals tre kliniker vid Sophiahemmet och Odenplan i Stockholm samt  
Carlanderska Sjukhuset i Göteborg ligger i topp i Sveriges nationella kvalitets-
register för prostatacanceroperation, när det gäller borttagande av cancer,  
kontinens och potensförmåga.

[1] Negativa resektionsränder vid radikal prostatektomi, Nationellt Prostatacancerregister (NPCR) 2020, pT2-tumörer. 
[2] Användning av fler än 5 inkontinensskydd per dygn pga urinläckage, PROM (Patient Reported Outcome Measures), NPCR 2020 
[3] Bland de med ingen eller mild erektil dysfunktion innan operation, PROM (Patient Reported Outcome Measures), NPCR 2020 
[4] Net Promoter Score (NPS) bland opererade patienter, Sophiahemmet. 

Resultat                                                                                                         Snitt i Sverige            C-Medical

Inga cancerceller kvar efter operation hos män med  
cancer begränsad inom prostata 1

Svår inkontinens 1 år efter operation 2                                                             5 %                          0.8%

Svåra erektionsproblem 1 år efter operation 3                                               65 %                         50 %

NPS: andel som kan tänka sig att starkt rekommendera  
C-Medical till annan patient 4

81%  98 % 

- 98 % 



C-Medicals kliniker bäst i nationella 
kvalitetsregistret
Till höger visas resultatet 
2020 ur Nationella  
Prostatacancerregistret 
(NPCR) för förekomst  
av cancerceller efter  
operation av pT2-tumörer, 
dvs tumörer som endast 
finns inom prostatakap-
seln för de sjukhus i  
Sverige som opererar pro-
statacancer.  
 
C-Medicals tre opererande 
kliniker i Sverige ligger i 
topp när det gäller att  
lyckas få bort cancern vid 
radikal prostatektomi. 



Funktionella resultat: kontinens

Andel med allvarlig inkontinens efter  
radikal prostatektomi

KÄLLA: PROM (Patient Reported Outcome Measures), 2020 KÄLLA: PROM (Patient Reported Outcome Measures), NPCR 2020

Sverige totalt C-Medical

Andel som använder 5 eller fler inkon-
tinensskydd ett år efter operation

Sverige totalt C-Medical

10 % 

5 %  5 % 

1 % 

Upplevelsen av kontinens, dvs förmågan att hålla tätt, mäts i patientenkäter där 
patienterna får rapportera hur de upplever situationen (PROM, Patient Repor-
ted Outcome Measures).  
 
Risken för allvarlig inkontinens är hälften så stor vid operation på någon av  
C-Medicals opererande kliniker jämfört med Sverige som helhet ett år efter 
operation. 

Andel som uppger att de behöver; «Droppskydd hela tiden som måste  
bytas pga. att de är våta» eller «Läcker kontinuerligt och behöver blöjor som 
kontinuerligt bytes»



Funktionella resultat:  
potensförmågan 
Upplevelsen av  potensförmågan mäts i patientenkäter där patienterna får  
rapportera hur de upplever situationen 
 
Risken för allvarlig erektil dysfunktion är lägre vid C-Medicals opererande kliniker 
jämfört med Sverige som helhet och strålbehandling efter 12 månader. 

12 månader efter nervsparande operation: Allvarlig erektil dysfunktion bland de med  
ingen eller mild dysfunktion innan operation

PROM (Patient Reported Outcome Measures), NPCR 2020

Sverige totalt robotoperation

63 % 

Sverige totalt strålning

62 % 

C-Medical robotoperation

50 % 



C-Medical har några av världens  
ledande läkare inom urologi och  
robotkirurgi mot prostatacancer.  
Några läkare inom C-Medical Group 

• Dr. Peter Wiklund är professor och specialist inom kirurgi och  
   urologi med specialkompetens inom laparoskopi och prostatacancer  
• Dr. Wiklund har utbildat ett stort antal av Europas robotkirurger och 
   är kursledare för robotkirurgisk utbildning på både European and  
   American Urological Society  
• Dr. Wiklund har genomfört tusentals robotoperationer och  
   publicerat ett sort antal referentgranskade originalpublikationer  
   och  översiktsartiklar och har varit redaktör och bidragande  
   författare till tre läroböcker om robotassisterad kirurgi.

• Dr. Jonas Hugosson är professor och en av Sveriges mest erfarna  
   och erkända urologer  
• Dr. Hugosson är en av Europas ledande experter inom  
   prostatacancer.  
• Dr. Hugosson är en erkänd forskare och kirurg inom urologi- 
   området, med flera utmärkelser. Han har bland annat fått Nordiska 
   Medicinpriset 2016 för sin forskning inom PSA-screening.



• Dr, överläkare, Olof Jansson är utbildad vid Karolinska Institutet  
   och tog läkarexamen 1991. Disputerade 1999 vid Karolinska  
   Institutet, sektionen för urologi. Specialist i urologi 1999 och  
   arbetade fram till 2001 vid Urologiska kliniken Karolinska  
   Sjukhuset. Startade sedan en privaturologisk öppenvårdsmot- 
   tagning i Stockholm. Sedan 2008 lokaliserad till Sophiahemmet.  
   Robotkirurg sedan 2012.  
• Dr, Jansson har suttit i styrelsen för Svensk Privaturologisk Förening 
   samt varit ledamot i Specialistrådet för Urologi i Stockholms Läns  
   Landsting.

• Dr, överläkare, Magnus Annerstedt är specialistläkare urologi  
   och robotkirurg med internationell erfarenhet och har medverkat  
   i flera vetenskapliga studier om prostatacancer och robotkirurgi.    
• Dr, Annerstedt har genomfört tusentals robotoperationer och är  
   en av landets mest erfarna robotkirurger. Han har även utbildat  
   kirurger i hela världen i robotkirurgi. 



Kontakt oss:  
Box 5605 - 114 86 Stockholm 

+46 8 406 21 90 
www.cmedical.se

C-Medical är den ledande privata aktören inom 
urologi i Skandinavien. Vårt mål är att bedriva högkvalitativ vård med  
hög patientnöjdhet samt att bidra till ökad kompetens inom urologi.   

Vi arrangerar ämnesspecifika seminarier och arbetar systematiskt  
med att samla in kvalitetsdata och vi har inrättat en expertgrupp  

för kvalitetsarbete ledd av professor Jonas Hugosson.


