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1. MÅL 2015 

Målsättningen för 2015 och kvalitetsregistrering under de kommande två åren, 
är:  

• att bibehålla en täckningsgrad på minst 99 procent för primärregistreringen 

• att CT-thorax används för adekvat stadieindelning (ersätter lungröntgen) vid 
primärutredning i mer än 90 procent av fallen 

• att patienter med små njurtumörer (≤4cm) opereras med nefronsparande 
teknik i mer än 80 procent av fallen 

• att patienter med T2-tumörer ska opereras med laparoskopisk teknik i mer än 
50 procent av fallen 

• att mer än 90 procent av patienter som opereras för njurcancer ska opereras 
på sjukhus med mer än 25 njurcanceroperationer per år.  

• att mer än 50 procent av patienter med metastaserad njurcancer som 
behandlas med målriktade läkemedel skall ingå i studie eller redovisas i 
kvalitetsregistret  

• att väntetid från röntgenundersökning till första besök på specialistmottagning 
sker inom 4 veckor för mer än 60 procent av patienter med ny misstänkt 
njurcancer 

• att väntetid från behandlingsbeslut till behandling sker inom 4 veckor för 
80 procent av patienterna med njurcancer  

• att väntetid från remiss till behandling sker inom 6 veckor för mer än 
80 procent av patienterna 

• att alla njurcancerpatienter (100 procent) ska erbjudas kontaktsjuksköterska. 
 

Målsättningen med 2013 års version av vårdprogrammet och 
kvalitetsregistrering under de kommande två åren, är:  

• att bibehålla en täckningsgrad över 97 % för primärregistreringen 

• att CT-thorax används för adekvat stadieindelning (ersätter lungröntgen)  
vid primärutredning i >90 % 

• att patienter med små njurtumörer (≤4cm) opereras med nefronsparande 
teknik i mer än 60 % av fallen 

• att >50 % av patienter med metastaserad njurcancer som behandlas med 
målriktade läkemedel skall ingå i studie eller redovisas i kvalitetsregistret  

• att väntetid från beslut om åtgärd till åtgärd sker inom 6 veckor för 60 %  
av patienterna med njurcancer  

• att tid från röntgenundersökning till första besök på specialistmottagning sker 
inom 1 månad för mer än 60 % av patienter med ny misstänkt njurcancer 
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Målsättningen med 2010 års version av vårdprogrammet och 
kvalitetsregistrering under de kommande två åren, är:  

• att bibehålla en täckningsgrad över 97 % för primärregistrering 

• att CT-thorax används för adekvat stadieindelning (ersätter lungröntgen)  
vid primärutredning i >90 % 

• att patienter med små njurtumörer (≤4cm) opereras med nefronsparande 
teknik i mer än 50 % av fallen 

• att >40 % av patienter med metastaserad njurcancer som behandlas med 
målriktade läkemedel skall ingå i studie eller redovisas i kvalitetsregistret  

 

Uppföljning av målsättningen med 2008 års version av vårdprogrammet  
och kvalitetsregistrering  

• att bibehålla en täckningsgrad över 97 % för primärregistreringen vilket 
uppnåddes 

• att CT-thorax används för adekvat stadieindelning (ersätter lungröntgen)  
vid primärutredning i 85 % av fallen 

• att enhetlig histopatologisk klassificering sker enligt gällande KVAST 
dokument i >95 % 

• CT thorax har 2009 använts vid primärutredningen >85 %, vidare har  
en enhetlig morfologisk klassificering skett i >95 %, varför dessa mål har 
uppnåtts  

• att patienter med små njurtumörer (≤4cm) opereras med nefronsparande 
teknik i mer än 50 % av fallen 

• att 30 % av patienter med metastaserad njurcancer som behandlas med 
målriktade läkemedel skall ingå i studie: dessa målsättningar uppnåddes inte 
 

Uppföljning av målsättningen 2004 års version av vårdprogrammet och 
kvalitetsregistrering: 

• att uppnå en täckningsgrad över 95 % för primärregistrering: en täckningsgrad 
av cirka 98 % har uppnåtts 

• att adekvat stadieindela, exempelvis CT-thorax ersätter lungröntgen vid 
primärutredning i 85 % av fallen: målsättningen har ännu inte uppnåtts,  
CT thorax har använts i 61 % 

• att enhetlig histopatologisk klassificering sker enligt gällande KVAST- 
dokument i >80 % (http://www.svfp.se) 

 

  

http://www.svfp.se/
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Utdrag från 2013 års vårdprogram: 
 
Syftet med ett nationellt vårdprogram för njurcancer är:  

• att öka kunskapsnivån i landet 

• att öka intresset för njurcancer och dess behandling och därmed stimulera  
till forskningsinsatser inom området 

• att skapa en enhetlig god handläggning av patienter med njurcancer över 
hela landet 

• att skapa ett nätverk bestående av urologer, onkologer, patologer och 
radiologer för utveckling och forskning på njurcancerområdet. 

 

Syftet med reg istrering av diagnostik och handläggning av njurcancerpatienter är: 

• att beskriva sjukdomsförekomst, fördelning av stadium, morfologisk 
klassifikation och behandlingsmönster 

• att skapa en stor nationell patientdatabas för att kunna monitorera och 
utvärdera diagnostik, behandling och uppföljning av njurcancer (outcome 
databas). 

• att skapa bättre kontroll över patientflöden och statistik om sjukvårdande 
behandling, given terapi och processtider för åtgärder. 

• att utnyttja registret för kvalitetsdokumentation, där vi avser att specifikt följa 
upp adekvat enhetlig stadieindelning samt morfologisk klassifikation 

• att kunna besvara specifika frågeställningar i gemensamma projekt (nationella 
studier) där större patientantal krävs. 

• att ge varje region möjlighet att studera specifika frågor lokalt, med stöd av 
löpande registrering (lokalt utformad blankett förutom gemensamma 
registreringsuppgifter) 

 


