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1. INLEDNING 

Syftet med nulägesbeskrivningen är att visa hur läget ser ut för Lymfom och KLLs 
vårdprocess inom regionen före införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) och 
bedöma vilka åtgärder som fordras med anledning av införandet av SVF för Lymfom (C81-
C88 samt C91.4 & C91.5). I SVF för Lymfom ingår inte KLL, men under större delen av 
vårdprocessen är vårdkedjan lika. Nulägesbeskrivningen är framtagen av regional 
processägare Herman Nilsson-Ehle med hjälp av stödteam vid RCC Väst. Arbetet har 
samordnats av Johan Ivarsson RCC Väst, vid frågor om innehållet i rapporten kontakta 
Johan1 eller regionala 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 SVF. 
 

2. PATIENTGRUPPENS EPIDEMIOLOGI 

Nedan presenteras statistik över överlevnad, incidens och prevalens Lymfom och KLL för 
de senaste fem åren för Västra Götalands-regionen. De patienter som inkluderas är patienter 
med diagnoskod (ICD-O/2): C81-85, C88, C91.1 & C91.3-C91.5. Källa är cancerregistret. 
 

 
Figur 1: Epidemiologisk översikt Lymfom och KLL i VGR 2010-2014 uppdelat på HSN-område 
(patientens bostadsadress). 

                                                 
1 johan.ivarsson@rccvast.se 
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Överlevnadsgraferna visar hur stor andel av patienterna 
med botbart respektive kroniskt Lymfom/KLL som 
lever över en 5 årsperiod efter diagnos. Mätningen har 
tagit hänsyn till andra dödsorsaker, därav relativ 
överlevnad. I VGR är den relativa femårsöverlevnaden 
80% för kronisk Lymfom/KLL och 67% för botbar.  
 
Incidensen visar alla nya cancerfall per HSN-område 
(figur 2) och år. Den totala incidensen i VGR kan ses i 
tabell 1. Antalet nya fall av lymfom och KLL har ökat 
något under de fem senaste åren, främst i 
göteborgsområdet där ökningen har varit nära 50%. 
Indelningen enligt HSN-område ger dock inte en 
fullständig bild av belastningen på olika vårdgivare i 
regionen.  
 
Tabell 1: Prevalens & Incidens Lymfom i VGR 

 2010 2011 2012 2013 2014 Median 

Incidens 327 333 330 367 370 333 

Prevalens 1067 1104 1165 1203 1271 1165 

 
 
Tabell 2: Prevalens & Incidens KLL i VGR 

 2010 2011 2012 2013 2014 Median 

Incidens 71 96 99 77 104 96 

Prevalens 345 364 385 348 377 364 

 
Femårsprevalensen visar hur många patienter som har fått en lymfom- eller KLL-diagnos 
upp till 5 år bakåt och lever med den vid ett givet mätdatum varje år mellan 2010-2014. 
Antalet patienter som lever med lymfom eller KLL har också ökat, men i antal något större 
ökning än incidensen.  
 
Tabell 2: Ålder- & könsindelad incidens för 2014 års diagnosticerade lymfompatienter (KLL ej 
inkluderade) 

Åldersgrupp Kvinna Man 

16-30 8 12 

31-40 11 11 

41-50 5 14 

51-60 18 33 

61-70 38 51 

71-80 33 52 

81-90 37 28 

91+ 3 8 

 

Tabell 2 ger en indikation på hur patienterna är fördelade över ålder och kön inom regionen.  

Figur 2: HSN-områden VGR 



 

3 

 

3. PATIENTENS VÄG GENOM VÅRDEN 

Vårdprocessen för Lymfom och KLL beskrivs nedan i text och genom en visualisering i 
form av en processkarta (figur 3).  
 

 
Figur 3: Processkarta vård av Lymfom och KLL i VGR 

 
Misstanke om malignt lymfom och KLL kan uppstå var som helst i hälso- och sjukvård. Den 
vanligaste orsaken är förstorade lymfkörtlar och/eller påverkan på blodvärden, men det 
förekommer också att patienten kommer till diagnos via ospecifika alarmsymtom som feber, 
avmagring och nattliga svettningar utan annan förklaring (s.k. B-symtom). Misstanken kan 
också uppstå genom tumörförändringar i andra organ, t.ex. magtarmkanal, lever, lunga, 
nervsystem. Mjälten tillhör det lymfatiska systemet och kan vara förstorad vid andra 
sjukdomar, men kombinationen mjältförstoring med typisk påverkan på blodet (låga 
blodvärden, ibland ökning av lymfocyterna) kan leda till misstanke på malignt lymfom eller 
KLL.  
 
Misstanke på lymfom uppstår dels hos patient, dels i samband med läkarbesök, inte sällan i 
samband med annan sjukdom eller på vanlig hälsoundersökning. Aggressiva lymfom ger 
oftare tidiga symtom, indolenta lymfom kan pågå mycket länge utan B-symtom. Ytliga 
förstorade lymfkörtlar som patient/närstående kan lägga märke till sitter oftast på vissa 
lokaler: svalg, under käkben, utmed halsen, ovan/nedan nyckelbenen, i armhålor eller 
ljumskar. Förstorade lymfkörtlar som inte kan fastställas vid yttre undersökning hittas ibland 
om patienten genomgår röntgen, datortomografi eller magnetkameraundersökning av andra 
skäl än primär lymfommisstanke.  
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Både förstorade lymfkörtlar och B-symtom kan bero på andra orsaker än cancer, framförallt 
infektioner.  Beroende på när i vårdkedjan hematologin tar ansvaret för diagnostiken 
kommer ett varierande antal patienter som genomgår lymfomutredning att visa sig ha en 
annan diagnos, t.ex. infektion, annan cancer, inflammatorisk sjukdom eller ospecifik 
självläkande lymfkörtelförstoring. Det finns över 60 olika definierade lymfomtyper, varav de 
sex vanligaste utgör mer än ¾ av alla fall. 
 
Utredningen av en patient med misstänkt lymfom syftar till att fastställa histologisk diagnos 
via PAD (patologisk-anatomisk diagnos), sjukdomsutbredning och prognostiska faktorer 
(både sjukdoms- och patientrelaterade). Utredningen inkluderar vävnadsprov från 
lymfkörtlar och benmärg, blodprover samt bilddiagnostik genom MR eller CT/PET-CT. 
Parallellt görs en bedömning av samsjuklighet, eftersom detta kraftigt kan påverka 
behandlingsbarhet och prognos. För patienter i fertil ålder görs fertilitetsbevarande åtgärder 
om patient och eventuell partner har fortsatt barnönskan. Redan initialt startar bedömningen 
av patientens behov av specifika stödåtgärder och rehabiliteringsplan.   
 
När utredningen är klar presenteras hela bilden för patient och närstående och ett förslag till 
behandling läggs fram. Behandling kan innebära allt från att vänta och se till att omedelbart 
starta behandling, och en rimlig målsättning med behandlingen måste formuleras.  
Biverkningar, risker och vad som i övrigt krävs av patienten skall gås igenom. När 
behandlingsförslaget är accepterat, eventuellt med modifikationer, finns det ett beslut, och då 
skall en individuell vårdplan upprättas. Detta är ett dokument som ägs av patienten och som 
syftar till att tydliggöra ibland både tekniskt och logistiskt komplicerade behandlingsförlopp 
och uppföljning.  
 
Patientens väg genom vården från välgrundad misstanke på malignt lymfom eller KLL till 
behandlingsstart är högst variabel och ibland innebär variationen en onödig fördröjning eller 
t.o.m. onödigt resursanvändande. Det finns milstolpar under vägen som inte alltid kommer i 
samma ordning, t.ex. kan diagnos ställas innan lymfommisstanken har uppstått. En liten 
andel aggressiva lymfom leder snabbt till uttalade lymfom, har en snabb tillväxt och dessa 
skall utredas akut för att snabbt komma under behandling. En viktig del i det fastställda 
nationella vårdprogrammet för SVF lymfom är att alla förstorade lymfkörtlar/tumörer inom 
huvud-halsområdet skall inremitteras via Öron-näsa-hals (ÖNH)- specialist. 
 
Aggressiva lymfom och Hodgkins lymfom är botbara och behandling skall startas så fort 
diagnostik och övrig utredning är klara. Övriga lymfom är med dagens behandling inte 
botbara, utan de är kroniska. Det finns olika kriterier för när behandling skall startas 
beroende på lymfomtyp, för närmare detaljer hänvisas till nationella riktlinjer och 
vårdprogram för de olika typerna inklusive KLL. Patienten kan då erbjudas avancerad 
behandling för att uppnå så djup och varaktig remission som möjligt, och den lite äldre 
patienten kan komma att avlida med sin sjukdom istället för på grund av den. 
 
En relativt stor andel patienter uppfyller behandlingskriterier redan initialt, för övriga 
praktiseras ”watch-and-wait” (vänta–och-se, expektans). Datum för start av behandling gäller 
både start av expektans och aktiv behandling med läkemedel eller radioterapi. Det är viktigt 
att vårdgivaren känner till att patient/närstående oftast upplever just perioden från 
välgrundad misstanke till fullständigt besked och behandlingsstart som den allra jobbigaste 
oavsett lymfomtyp, symtom, eventuella behandlingsindikationer och målsättning.  
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4. LEDTIDER 

Diagnosen malignt lymfom kan, precis som andra diagnoser, fördröjas pga. ”patient’s delay”, 
dvs. patienten väntar med att söka, samt pga. ”doctor’s delay”, dvs. upptäckten av lymfomet 
fördröjs genom att läkaren inte misstänker lymfom eller att utredningen tar för lång tid. 
Standardiserade vårdförlopp syftar primärt till att förkorta tiden från välgrundad misstanke 
till behandlingsstart för varje patient oavsett lymfomtyp, patientrelaterade faktorer eller 
målsättning med behandlingen. 
 
Nedan presenteras en baslinjemätning som visar på nuvarande ledtider för hela 
vårdförloppet motsvarande standardiserat vårdförlopp för lymfom, samt tid från 
behandlingsbeslut till start av behandling för lymfom. 
 
Den övergripande analysen för SVF lymfom gäller tiden från välgrundad misstanke till 
behandlingsstart (aktiv behandling eller expektans).  Tills vidare inkluderas KLL i SVF 
Lymfom till dess diagnosen KLL är satt, och då avslutas SVF och patienten behandlas i 
enlighet med nationellt vårdprogram för KLL. Tid från diagnos till behandlingsstart för KLL 
presenteras i bilaga A. 
 

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 hur många patienter som utreds på respektive enhet. Kvalitetsregistret har inte varit 
föremål för systematisk validering, och definitioner av en del ledtider har varierat något. I en 
del analyser föreligger bortfall eller få observationer samt stor spridning, vilket försvårar 
skarpa slutsatser.  

Mätningen har utförts enligt:  
Register:  
Lymfom 
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 utfärdande av remiss (substitut för datum för välgrundad misstanke) 
Ledtid till: 
- Datum för start av strålbehandling.  
- Datum för start av läkemedelsbehandling.  
- Datum för behandlingsbeslut vid aktiv expektans. 
Målledtider:  
- 22-26 dagar till start av strålbehandling 
- 16-22 dagar till start av läkemedelsbehandling 
- 14-20 dagar till behandlingsbeslut vid aktiv expektans  
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Figur 4: Baslinjemätning Maligna lymfom VGR uppdelat per år 2012-2014. 

Figur 4 visar att hela vårdprocesstiden för patienter som behandlas med läkemedel kan ha 
blivit något längre över de 3 senaste åren. Ledtiden till behandlingsbeslut för patienter där 
aktiv expektans är aktuell varierar stort mellan patienterna inom regionen. I de fall där 
strålbehandling är primär behandling är patientledtiderna långa. 

Figur 5 på nästa sida visar ledtiderna per sjukhus. Här finns en osäkerhet pga. få 
observationer, men spridningen är avsevärd. 
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Figur 5: Baslinjemätning Maligna lymfom VGR uppdelat per sjukhus 2012-2014. 
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4.2 DELLEDTIDER 

 
Figur 6: Ledtid från behandlingsbeslut till start av behandling av lymfom i VGR 
 

Som mätningen ovan visar är tiden till start av läkemedelsbehandling kort i nuläget, men 
strävar mot ännu kortare väntetider enligt SVF. Borås och Alingsås har något längre tid till 
behandlingsstart, medan SU/Sahlgrenska har kortast väntetider i regionen under åren 2012-
2014. Gällande tid till strålbehandling är nuvarande nivåer en bit ifrån de nationellt satta 
målledtiderna och här finns potential för kortning av väntetider för patienterna. 
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5. KVALITETSINDIKATORER 

Nedan presenteras nulägesnivårna på några av de kvalitetsindikatorer som ska följas upp 
enligt SVF. Data är hämtad från kvalitetsregistret för lymfom med patienter diagnosticerade 
2011-2014 och bosatta i VGR. 
 
Tabell 3: Täckningsgrad i kvalitetsregistret för Lymfom gentemot cancerregistret, VGR (Mål > 95 %) 

 
 
Tabell 4: Andel inrapporterade patienter till Lymfomregistret inom 3 månader från cancerregistrerat 
diagnosdatum, VGR (Mål > 80%) 

 
 
Tabell 5: Andel av behandlade patienter som inkluderas i kliniska studier, VGR (Mål > 10%) 

 

Canceranmälande 

sjukhus

Antal 

inkluderade Täckningsgrad (%)

Alingsås 45 95.6

Borås 170 32.4

Kungälv 60 98.3

Lidköpings 71 98.6

Skövde 161 99.4

SU Sahlgrenska 471 95.1

SU Östra 77 90.9

Uddevalla 247 97.2

Övriga sjukhus 20 30.0

Totalt 1322 87.1

Canceranmälande 

sjukhus

Antal 

inkluderade

Andel (%) inom 3 

månader

Alingsås 0 av 45 0.0

Borås 1 av 170 0.6

Kungälv 0 av 60 0.0

Lidköping 30 av 71 42.3

Skövde 39 av 161 24.2

SU Sahlgrenska 20 av 471 4.2

SU Östra 11 av 77 14.3

Uddevalla 3 av 247 1.2

Övriga sjukhus 1 av 20 5.0

Totalt 105 av 1322 7.9

Behandlande 

sjukhus

Antal 

inkluderade Andel (%)

Alingsås 0 av 22 0.0

Borås 0 av 19 0.0

Kungälv 0 av 2 0.0

Lidköping 0 av 33 0.0

Skövde 0 av 51 0.0

SU/Sahlgrenska 11 av 212 5.2

SU/Östra 0 av 36 0.0

Uddevalla 0 av 73 0.0

Övriga sjukhus 1 av 2 50.0

Totalt 12 av 450 2.7
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6. UTVECKLINGSOMRÅDEN GENTEMOT SVF 

Nedan diskuteras vad införandet av SVF Lymfom kommer innebära för vårdprocessen 
gällande lymfom och KLL, samt vilka områden inom vårdprocessen som behöver ses över 
för att få till en mer effektiv utredningsprocess enligt SVF. 
 
Välgrundad misstanke, start av SVF 
Till lymfomteamet på SU/Sahlgrenska kom 174 patienter på nybesök år 2010. Av dessa hade 
124 (71%) malignt lymfom. Återstående hade annan cancer, infektion, sarkoidos eller 
ospecificerbar lymfkörtelförstoring. Sedan 2010 har antalet nybesök ökat, inte minst pga. att 
även Hodgkins lymfom och primära CNS-lymfom tas om hand av hematologin (tidigare 
onkologi/JK). Samtidigt har andelen icke-lymfom av nybesöken minskat. Syftet med SVF är 
att välgrundad misstanke på malignt lymfom snabbt skall bekräftas eller avfärdas, oavsett 
symtom eller farhågor om aggressivitetsgrad, förlopp eller prognos. I de fall utredningen 
påvisar annan allvarlig sjukdom, t.ex. cancer, är detta också angeläget.  

I det fastställda vårdprogrammet för SVF lymfom har företrädare för hematologi, onkologi, 
primärvård, patologi, radiologi, omvårdnad och patienter specificerat kriterier för välgrundad 
misstanke (VGM) som är grunden för att starta ett SVF för patienten:  

 en eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk 
undersökning, utan annan förklaring (lymfkörtelförstoring inom huvud-halsområdet 
skall handläggas inom standardiserat vårdförlopp för huvud/halscancer) 

 palpabel mjälte, där blodstatus ej tyder på myeloproliferativ neoplasm 

 lymfocytos i differentialräkning (>5x 109/l)  

 misstanke om lymfom vid bilddiagnostik i samband med annan utredningen 

 misstanke om lymfom vid biopsi i samband med annan utredningen 

 

Det kan finnas farhågor om att fler patienter än i dagsläget kommer att bli föremål för 
misstanke/utredning (”tratten blir vidare”) men detta återstår att visa i de uppföljningar som 
planeras. Erfarenhetsmässigt är en lymfkörtel som är minst 1,5 cm stor ett signifikant fynd. 
Vidare kan ett SVF avbrytas när en specialist bedömer att kriterierna för välgrundad 
misstanke inte föreligger. Önskvärt är att specificiteten (andel utredda som har lymfom) är 
hög samtidigt som sensitiviteten (andelen av de som har lymfom och som utreds inom SVF) 
inte sjunker.  

Samarbetet med primärvården bör komma att förbättras genom utbildning och dialog, det är 
dock inte tänkt att bryta ned fungerande strukturer utan snarare överbrygga logistiska 
gränser. Välfungerande rutiner där t.ex. primärvården/inremitterande skickar patienten till 
vävnadsdiagnostik direkt skall bevaras men kan komma att behöva justeras med hänsyn till 
ledtider. Det stipuleras nu tydligt att utredning/biopsitagning av misstänkt lymfom i huvud-
halsregionen nu skall ske inom öron-näsa-hals (ÖNH). Misstänkta lymfkörtlar utanför 
huvud-halsregionen kan t.ex. skickas direkt till allmänkirurgi inom SVF där första händelsen 
är vävnadsdiagnostik men det är då lämpligt att samtidigt avisera vederbörande hematologi- 
och patologienhet, för att undvika ett glapp/försening i logistiken.  

Undanträngningseffekter 
Det finns farhågor om att patienter som inte skall utredas för ”nytt” lymfom, både 
recidivmisstänkta fall och andra diagnosgrupper, som också utreds med t.ex. datortomografi, 
kommer att bli lidande när primärfall prioriteras. Detta är viktigt att följa, t.ex. via 
väntetidsmätningar, fr.a. på röntgen.  
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Kapacitetsproblem, resursutnyttjande, flaskhalsar  
SVF kommer att innebära fokus på delområden med kapacitetsproblem, redan i dagsläget 
finns det flaskhalsar som måste åtgärdas med ändrad organisation och/eller resurstillskott.  

Remisshantering och initial logistik: 
Erfarenheter från Danmark (pakkeforlöb) ger vid handen att koordinatorsfunktionen är 
avgörande, för att remisshantering och utredning skall fungera väl. Koordinator kan vara 
samma person som kontakt-sjuksköterskan men funktionen är annorlunda. Remisslogistiken 
kommer att förbättras genom att remisserna till vederbörande inte kommer att fördröjas via 
remissportal eller postgång, utan skall skickas direkt till mottagaren via telefax, eller på sikt e-
remiss. Minimikrav för remissinnehåll har också definierats, men andelen telefonsamtal till 
konsultläkare kan komma att öka. Löpande samarbete mellan koordinator och ansvarig 
läkare måste säkras. På SU/Sahlgrenska, som är den enskilt största enheten inom VGR, är 
inflödet av ny-remisser/fall i dagsläget drygt 1 per arbetsdag på helårsbasis. Det saknas data 
över variation i inflöde per vecka/månad för lymfom, men det måste finnas marginaler för 
oväntad variation. En koordinator planeras arbeta både mot lymfom och övriga SVF inom 
hematologin, i nuläget leukemier och myelom. Remisskvalitet och -hantering är i dagsläget 
inte optimal, och varje försening/annat fel eller behov av komplettering innebär extra åtgång 
av både tid och resurser. Förbättrat innehåll i och logistik avseende remisser kommer att leda 
till bättre resursutnyttjande.  

Del-ledtider för utredning enligt SVF:  
Det är den sammanlagda ledtiden från VGM till behandlingsstart som blir summan av hela 
SVF. Del-ledtider som anges i VP SVF lymfom är riktmått, som fr.a. blir grunden för 
verksamhetsbaserad uppföljning. På alla enheter i VGR bör dessa tider analyseras och 
nödvändiga åtgärder vidtas tillsammans med vederbörande samarbetspartners inom t.ex. 
radiologi och patologi. En regional översyn av logistiken för PAD-svar har inletts. 
Förbokade tider för CT kommer att behövas, liksom ev. för operation/lymfkörtelbiopsi. Det 
bör framhållas att grovnålsbiopsi inte skall ersätta extirpationsbiopsi annat än då det är 
kontraindicerat att operera patientens lymfommisstänkta körtlar.   

Tid från diagnosdatum till definitiv diagnos, besked, behandlingsbeslut och behandlingsstart:  
Diagnosdatum definieras som det datum när det diagnostiska vävnadsprovet togs på 
patienten (lymfkörtel, benmärg, blod), och definitiv diagnos är den som ligger till grund för 
ett samlat besked till patienten och behandlingsbeslut. Behandlingsbeslut föreligger den dag 
patienten har accepterat erbjuden behandling. Dessa tidpunkter ligger inom utredande 
hematologienhet, som ansvarar för att logistiken härvidlag fungerar. Som påpekats skall, ur 
ett patientperspektiv, tiden från VGM till behandlingsstart vara lika kort för en patient med 
alarmsymtom o/e botbart lymfom som för en opåverkad patient med indolent variant av 
lymfom/KLL där den initiala behandlingen blir expektans.  

Kvalitetsregister, patientadministrativa system:  
Ledtider enligt SVF kommer att följas m.h.a patientadministrativa system, t.ex. ELVIS. 
Basdata för det nationella lymfomregistret kommer att matas in snabbare, dvs. även klinisk 
canceranmälan kommer att ske tidigare. Direktöverföring av data från administrativa system 
och olika varianter på patientjournal till kvalitetsregister har diskuterats i flera år, men 
utvecklingen går för långsamt. Behovet av gemensam information, inte minst vad gäller 
laboratoriesvar, har dessutom ställts på sin spets när primärvården inför system som inte 
kommunicerar med sjukhusens.  
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Andel patienter i kliniska studier:  
Andelen är mycket lägre för VGR som helhet än vad som bedöms rimligt. Emellertid avser 
aktuella data enbart primärbehandling, och t.ex. studier av nya läkemedel görs oftast i första 
hand vid recidiv. Det bedöms dock både från patient- och kliniskt perspektiv att det är 
önskvärt att fler patienter får sin avancerade behandling inom ramen för ett studieprotokoll. 
SU/Sahlgrenska dominerar helt i detta, och för att inkludera fler patienter i studier behöver 
man analysera behov av ökade resurser för detta. Det finns på SU/Sahlgrenska en 
välfungerande forskningsenhet för studier av olika hematologiska diagnoser, och denna 
verksamhet är under tillväxt i t.ex. Borås. Att tillskapa fler studiecentra får diskuteras 
framöver.  

Sammanfattande kommentar utveckling av SVF: 
VGM malignt lymfom kan uppstå var som helst i vården. Utredningen är komplex och 
engagerar klinik, blodprover, bildframställning, patologi/cytogenetik. Trots viss osäkerhet i 
historiska data har tid från misstanke till behandlingsstart för en absolut majoritet av 
patienterna varit mycket längre än vad som nu stipuleras i VP SVF lymfom. För att lösa detta 
krävs visst resurstillskott från dagens nivå inom vården (koordinator), patologi och 
bildframställning. Marginaler för oväntad variation kan ev. tillskapas genom förbokade tider. 
För den verksamhetsbaserade uppföljningen är välfungerande dokumentationssystem en 
förutsättning, och kommande rapporter blir basen för justeringar både lokalt, regionalt och 
nationellt. Det finns mycket att spara på att införa digitala system för direktöverföring av 
data till kvalitetsregistren, för den enskilde patienten är det obegripligt att ”den vänstra 
handen i sjukvården inte vet vad den högra gör”. Fler patienter bör kunna få sin behandling 
inom ramen för en studie. SVF lymfom kommer med största sannolikhet att innebära 
förbättringar för patienterna, och detta kommer att kunna illustreras via förnyade 
patientmedverkansprojekt. Huruvida detta innebär bättre behandlingsresultat/förlängd 
överlevnad får kommande populationsbaserade analyser utgående från kvalitetsregistret 
utvisa.      
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7. KOSTNADER 

En kostnadskalkyl för Lymfom och KLL 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 2012-01-01 – 2013-12-31 

 Kostnad för patienten första vårdår från diagnosdatum 
 
Tabell 6: Kostnad Lymfom & KLL VGR 

 
 Källa: INCA och regionens KPP-databas 

 
Remissionssyftande behandling ges både till patienter med botbara och icke botbara 
("kroniska") lymfom. Det betyder i praktiken oftast liknande satsning i form av läkemedel 
och omhändertagande av biverkningar, dvs. det kan vara lika dyrt. Till exempel görs autolog 
stamcellstransplantation både när syftet är bot och på tillstånd som inte är botbara. Det gäller 
för dessa att uppnå en så djup och lång remission som möjligt. 

 
Ej remissionssyftande behandling ges till patienter som inte tål stark behandling, dvs. i 
praktiken alltid utan bot som syfte.

Antal Vårdkontakter Vårdtid

Antal 

Individer

Antal 

vårdkontakter/ 

Individ (Medel)

Vårdtid/ 

Individ 

(Medel)

Medelkostnad/ 

Individ

Mediankostnad/ 

Individ
80:e percentilen 

Ej Kurativt 314 13 13 186 000 kr       143 000 kr           259 000 kr         

Ej Remissionssyftande 82 8 10 137 000 kr       46 000 kr             204 000 kr         

Kurativt 528 22 20 318 000 kr       225 000 kr           484 000 kr         

Remissionssyftande 54 14 5 156 000 kr       95 000 kr             191 000 kr         

Behandlingssyfte

Kostnader
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