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1. INLEDNING 

Syftet med nulägesbeskrivningen är att visa hur läget ser ut för 
bukspottkörtelcancerprocessen inom regionen före införandet av standardiserade 
vårdförlopp (SVF) och bedöma vilka åtgärder som fordras med anledning av införandet av 
SVF för cancer i bukspottkörtel och periampullärt. De områden som omfattas är: 
Duodenum (C17.0), Distala gallvägar (C24.0), Periampullärt (C24.1) samt Pankreas (C25 
exkl. C25.4). Nulägesbeskrivningen är framtagen av regional processägare Svein Olav Bratlie, 
med hjälp av aktuellt nationellt vårdprogram, Regionala medicinska riktlinjer, dokument 
avseende standardiserat vårdförlopp (SVF) och statistik från årsrapport för Kvalitetsregister. 
Framtagningen har gjorts med hjälp av stödteam vid RCC Väst. Arbetet har samordnats av 
Johan Ivarsson RCC Väst, vid frågor om innehållet i rapporten kontakta Johan1 eller regional 
processägare. Målgruppen för nulägesbeskrivningen är processansvariga, linjechefer, 
beslutsfattare samt vårdgivare som skall arbeta med införandet av vårdförloppet i Västra 
Götalandsregionen (VGR), där tanken är att berörda ska ha en gemensam bild av nuläget 
och gemensam utgångspunkt inför kommande SVF. 
 
  

2. PATIENTGRUPPENS EPIDEMIOLOGI 

Cirka 1500 personer drabbas av cancer i pankreas eller periampullärt varje år i Sverige varav 
ca 300 i VGR inklusive Halland. Endast ca 20 procent av dem blir föremål för kurativt 
syftande behandling (tumörresektion ± onkologisk tilläggsbehandling). Prognosen vid 
pankreascancer är generellt dålig med en medelöverlevnad på ca 6-8 månader för hela 
gruppen. Överlevnaden för den opererade gruppen är 15-16 månader och 5-årsöverlevnaden 
ca 20 procent vid högspecialiserade centra. Den stora gruppen som inte är tillgänglig för 
resektion har ett stort omvårdnadsbehov och är i behov av många olika palliativa åtgärder. 
 
I figur 1 presenteras statistik över överlevnad, incidens och prevalens för pankreas och 
periampullärt de senaste fem åren för Västra Götalands-regionen. De patienter som 
inkluderas är patienter med diagnoskod (ICD-O/3): C17.0, C24.02, C24.1, C25.0-C25.3 samt 
C25.8-C25.9. Data är hämtad ur cancerregistret. 
 

                                                 
1 johan.ivarsson@rccvast.se 
2 C24.0 delas upp i distal och perihilär gallvägscancer, där distal tillhör pankreascancer och perihilär tillhör galla- 

& gallvägscancer. Dock går dessa inte att särskilja i cancerregistret. Incidensen för C24.0 var 31st under 2014 
och fördelningen mellan distala och perihilära cancrar är ca 50/50.  
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Figur 1: Epidemiologisk översikt för cancer i Bukspottkörtel eller Periampullärt i VGR 2010-2014 

 
Överlevnadsgrafen visar hur stor andel av patienterna som 
lever fem år efter att ha blivit diagnosticerade med 
bukspottkörtelcancer eller periampullär cancer. Mätningen 
har tagit hänsyn till andra dödsorsaker, därav begreppet 
relativ överlevnad. I VGR är den relativa 
femårsöverlevnaden 11%.  
 
Incidensen visar alla nya cancerfall per HSN-område (se 
figur 2) och år. Den totala incidensen i VGR kan ses i 
tabell 1. Under de senaste fem åren har incidensen ökat 
kraftigt, framförallt inom Göteborgsområdet. 
 
Femårsprevalensen visar hur många patienter som har fått en bukspottkörtelcancerdiagnos 
eller en periampullär cancerdiagnos upp till 5 år bakåt och lever med den vid ett givet 
mätdatum varje år mellan 2010-2014. Prevalensen har ökat med ca 40% de senaste 5 åren.   
 
Tabell 1: Incidens & Prevalens Pankreas- och Periampullär cancer VGR 2010-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 Median 

Incidens 215 241 232 254 288 241 

Prevalens 219 273 260 283 305 273 

Figur 2: HSN-områden VGR 
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3. PATIENTENS VÄG GENOM VÅRDEN  

Symptomen för pankreas- och periampullär cancer är vaga. Smärta, ikterus (gulsot) och 
viktnedgång samt nydebuterad diabetes, akut pankreatit och illamående kan vara tecken på 
malign sjukdom. På grund av den relativt låga frekvensen av cancer i pankreas och 
periampullärt föreligger ingen indikation för screening. Primär diagnostik och utredning ska 
ske på regionens samtliga sjukhus, och utföras enligt rekommendationer i Nationellt 
vårdprogram. 
 
Vid stark misstanke om cancer skickas anmälan (per fax) till regional koordinator för 
multidisciplinär terapikonferens (MDK). Konferensen organiseras av kirurgkliniken på 
SU/Sahlgrenska över videolänk. 
 
Kurativt syftande behandling (kirurgi) är i VGR och Halland centraliserad, och utförs på 
kirurgkliniken på SU/Sahlgrenska. 
 
Cellgiftsbehandling, både i adjuvant och palliativt syfte, ges på hemortssjukhusen i samråd 
mellan patient och lokal onkolog. 
 
Patientens väg genom vården illustreras i processkartan nedan. 

 
Figur 3: Processkarta vård av Pankreas & Periampullär cancer 
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4. LEDTIDER 

Nedan presenteras en baslinjemätning som visar på nuvarande ledtider för hela 
vårdförloppet motsvarande standardiserat vårdförlopp, samt relevanta ledtider för delar av 
utredningsprocessen för cancer i pankreas och periampullärt. 
 

4.1 BASLINJEMÄTNING 

Baslinjemätningen skall lyfta fram hur ledtiderna mellan motsvarande punkt för välgrundad 
misstanke och behandlingsstart ser ut inom regionen före införandet av standardiserade 
vårdförlopp. Vidare är det tänkt att mätningen ska användas som utgångspunkt för att visa 
hur mycket ledtiderna ska kortas ner på sikt samt ge underlag för analys av vilken effekt 
införandet av SVF i verksamheterna haft på ledtiderna. Via baslinjemätningen kan man även 
se ungefär hur patienter är fördelade på respektive vårdenhet. 
 
Mätningen har utförts enligt:  
Register:  
Pankreascancer 
Urval:  
Patienter som ingår i registret Patienter som påbörjat behandling 2012-2014 och som vid 
diagnosen var folkbokförda i Region Väst. 
Ledtid från:  
- Datum för diagnos/imaging (substitut för datum för välgrundad misstanke) 
Ledtid till: - 
- Datum för operation (utan neoadjuvant behandling). 
- Datum för åtgärdsbesked (för patienter där kurativ behandling inte planeras) 
Målledtider:  
- 36-43 dagar till operation 
- 22 dagar till åtgärdsbesked 
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Figur 4: Baslinjemätning Pankreascancer VGR uppdelat per år 2012-2014. 

 
Figur 4 visar att tiden fram till behandlingsbeslut har ökat något under perioden 2012-2014 
samtidigt som tiden till start av kirurgisk behandling minskat. 
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Figur 5: Baslinjemätning Pankreascancer VGR uppdelat per utredande/anmälande sjukhus 2012-2014. 
 

Tid till behandlingsbeslut skiljer sig något mellan de sjukhus som utreder. Nämnvärt är att av 
de enheter som utreder en större mängd patienter har Skövde betydligt kortare tider än 
övriga. 
  



7 

 

4.2 DELLEDTIDER 

Tiderna nedan visar medianväntetid för regionens patienter under 2013. 
 
Tabell 2: Medianväntetider Cancer i Bukspottkörteln & Periampullärt VGR 2013 

Från Till Antal kalenderdagar 

Remiss Behandlingsbeslut 14 

Behandlingsbeslut Patientbesked 1 

Behandlingsbeslut Operation 26 

 
I SVF är målledtiden från remiss till behandlingsbeslut 22 dagar respektive 29 dagar (vid 
kompletterande utredning). Målledtiden från behandlingsbeslut till operation är 14 dagar. 
 
Som tiderna ovan samt baslinjemätningarna visar, är ledtiden fram till behandlingsbeslut 
relativt nära målen som är satta i SVF. Däremot är tiden till operation en bit ifrån det satta 
målet. 
  



8 

 

5. UTVECKLINGSOMRÅDEN GENTEMOT SVF 

Potentiella flaskhalsar för SVF är tillgång till radiologi, endoskopi, patologi och onkologi. 
Även tillgång till operationstider är i dagsläget ett bekymmer. För det stora flertalet av 
patienter med nyupptäckt cancer är tillgång till palliativt öppenvårdsteam den stora 
flaskhalsen där tillgången varierar inom regionen.  
 
Diagnostik av pankreas- och periampullär cancer baseras på någon form av bilddiagnostik 
(radiologisk eller endoskopisk). För snar utredning av patienter med för cancer misstänkta 
symptom krävs tillgång till tider på såväl radiologisk som endoskopisk enhet. Radiolog med 
särskild inriktning på gastrointestinalkanalen skall tolka och sedan presentera radiologiska 
fynd vid multidisciplinär terapikonferens. 
 
Endoskopi krävs för diagnostik av periampullär cancer. Vidare kan endoskopi användas i 
symptomlindrande syfte (tex gallvägsavlastning och stentbehandling av duodenal 
obstruktion). Endoskopiska metoder för vävnadsdiagnostik krävs i utvalda fall av oklar 
tumör i pankreas. Endoskopiskt ultraljud med punktionsbiopsi är en ytterst 
användarberoende teknik som i dagsläget ligger på få händer i regionen. 
 
Patologer med särskilt intresse för gastrointestinalkanalen är en förutsättning för god kvalitet 
såväl under utredningsfas som efter kirurgisk behandling, inför ställningstagande till eventuell 
onkologisk tilläggsbehandling (adjuvant cytostatika). 
 
Onkologer med särskilt intresse för cancer i gastrointestinalkanalen står inför en stor 
utmaning inför införandet av SVF. Ökande incidens- och prevalenssiffror av pankreas- och 
periampullär cancer, där adjuvant och palliativ behandling är aktuellt, och där framtiden även 
talar för att onkologisk förbehandling (neoadjuvans) kan komma på tal, innebär ökat behov 
av onkologkompetensen inom regionen. 
 
Tillgång till operationstider på SU/Sahlgrenska är i nuläget fixerad till fasta 
heldagsbokningar. Då operationsfall har en tendens att dyka upp i oregelbundna kluster och 
alla patienter som ingår i SVF har krav om behandlingsstart inom vissa intervall, krävs 
således flexibilitet på operationsavdelningen. 
 
För palliativ vård ser förutsättningar i regionen olika ut beroende på bostadsadress. 
Avdelning för avancerad sjukvård i hemmet finns bara i vissa kommuner, och renodlade 
palliativa slutenvårdsenheter är en bristvara i hela regionen. Vissa kan erbjuda öppen retur, 
medan detta är omöjligt på andra enheter. 
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6. KOSTNADER  

En kostnadskalkyl för pankreas- och periampullär cancer presenteras för att visa hur 
kostnadsbilden ser ut i regionen, där tanken är att se hur nulägeskostnaderna är och sedan 
följa upp kostnaderna efter införande av SVF. 
 
Urvalet för kostnadskalkylen är: 

 Boende i VGR. 

 Diagnosticerade mellan 2009-01-01 – 2013-12-31. 

 Kostnad för patienten första vårdår från diagnosdatum. 

 Patienter uppdelade baserat på beslut vid MDK om kurativt respektive icke kurativt 
syftande behandling för patient. 
 

Tabell 3: Kostnadskalkyl för patienter i VGR med cancer i pankreas eller periampullärt  

 
Källa: INCA & KPP-databasen 

 

Antal Vårdkontakter Vårdtid

Antal 

Individer

Antal 

vårdkontakter/ 

Individ (Medel)

Vårdtid/ 

Individ 

(Medel)

Medelkostnad

/ Individ

Mediankostnad

/ Individ

80:e 

percentilen 

Alingsås Icke kurativt 11 19 29 205 000 kr     225 000 kr      311 000 kr    

Kungälv Icke kurativt 25 11 33 201 000 kr     167 000 kr      283 000 kr    

NU Icke kurativt 109 7 22 170 000 kr     159 000 kr      257 000 kr    

SkaS Icke kurativt 120 10 21 158 000 kr     143 000 kr      234 000 kr    

Icke kurativt 185 15 21 185 000 kr     173 000 kr      269 000 kr    

Kurativt 269 18 35 412 000 kr     397 000 kr      543 000 kr    

SÄS Icke kurativt 84 9 28 188 000 kr     124 000 kr      286 000 kr    

Behandlings-

syfte

Kostnader

Sjukhusgrupp

SU


