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1. INLEDNING 

Syftet med nulägesbeskrivningen är att visa hur läget ser ut för Myelom-vårdprocessen inom 
regionen före införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) och bedöma vilka åtgärder 
som fordras med anledning av införandet av SVF för Myelom. Nulägesbeskrivningen är 
framtagen av regional processägare Cecilie Hveding Blimark med hjälp av stödteam vid RCC 
Väst. Arbetet har samordnats av Johan Ivarsson RCC Väst, vid frågor om innehållet i 
rapporten kontakta Johan eller Cecilie. 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 

I figur 1 presenteras statistik över överlevnad, incidens och prevalens för Myelom för de 
senaste fem åren i VGR. De patienter som inkluderas är patienter med diagnoskod (ICD-
O/2): C90.0 – C90.3. Data är hämtad ur cancerregistret. 
 

 
Figur 1: Epidemiologisk översikt Myelom i VGR 2010-2014 

 
Överlevnadsgrafen visar hur stor andel av patienterna som överlever en Myelom-diagnos 
över en 5-årsperiod efter diagnos. Mätningen har tagit hänsyn till andra dödsorsaker, därav 
relativ överlevnad. I VGR är den relativa femårsöverlevnaden 50%. 
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Incidensen visar alla nya cancerfall per HSN-område 
(figur 2) och år. Den totala incidensen i VGR kan ses i 
tabell 1. 
 
Femårsprevalensen visar hur många patienter som har 
fått Myelom upp till 5 år bakåt och lever med den vid 
ett givet mätdatum varje år mellan 2010-2014. 
 
 
 
 
 
Tabell 1: Prevalens & Incidens Myelom i VGR 

 

 
Som tabell 1 visar har det 
skett en ökning av 
prevalensen, vilket innebär 
att patienterna lever längre 
med sin diagnos pga. 
framsteg gällande 
behandling. För att 
ytterligare visa på 
prevalenstrenden, och i 
samband med det ökat 
resurstryck i vården, visas 
totala prevalensen för en 
längre tidsperiod i figur 3.   
 
 
Intressant är också att visa 
fördelning på hur många 
patienter som får myelom 
uppdelat i åldersintervall 
(figur 4), vilket visar att 
främst äldre patienter 
drabbas. Medianåldern är 71 
år.  
 
 
 
.   

 2010 2011 2012 2013 2014 Median 

Incidens 89 97 103 108 97 97 

Prevalens 275 293 294 308 316 294 

Figur 3: Totalprevalens myelom i sverige 1980-2012(källa: Nordcan) 

Figur 4: Åldersfördelning myelom för män (blå) resp. kvinnor (gul) i myelomregistret 

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

Nedan följer en beskrivning av patientens vårdväg i VGR, samt en visualisering av förloppet 
(figur 5).

 
Figur 5: Processkarta Myelom VGR  

Vanliga symptom som leder till misstanke om myelom är skelettsmärtor, lågt blodvärde, 
nedsatt njurfunktion, högt kalkvärde i blodet eller förhöjd sänkingsreaktion. Upprepade 
bakteriella pneumonier kan vara en annan väg in i vårdkedjan. Det finns således många 
ingångar fram till diagnos av myelom.  

Vanligast är att patienten söker primärvård pga. smärtor och trötthet och en primär 
utredning avslöjar något av ovanstående fynd och inte sällan ser får man fram en M-
komponent då s-elfores tas i samband med en sänkautredning.  Ibland utreds patienten 
primärt hos ortoped för misstänkt kotmetastas eller på njurmedicin för akut njursvikt och på 
specialistmedicin pga. akut hyperkalcemi. Myelom kan också debutera med mer ospecifika 
fynd som trötthet, migrerande värk, avmagring och ev. feber (s.k. B-symptom) eller patienten 
har inga symptom alls, men en förhöjd sänkningsreaktion, lågt Hb eller kreatininstegring som 
leder till fortsatt utredning. I sällsynta fall kommer patienterna akut med tvärsnitts-syndrom, 
dialyskrävande njursvikt, akut behandlingskrävande hyperkalcemi och förvirring, eller sepsis 
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med påverkande blodvärden.  En försening av diagnos och inledande behandling kan då vara 
förödande för patientens prognos. 

Patienter med myelom kan delas in i asymptomatiska (ca 15 %) och symptomatiska vid 
diagnos. De asymptomatiska myelompatienterna avslöjas oftast genom rutinprovtagning i 
samband med läkarbesök för andra åkommor. Patienter med symptomatiskt myelom har 
oftast skelettsmärtor och uttalat trötthet orsakad av lågt Hb eller njursvikt. 

Eftersom många symptom som sedan leder till myelomdiagnos inte är specifika för 
sjukdomen, måste utredningen hållas bred i början, -exempel på andra aktuella 
differentialdiagnoser är metastaserad annan cancer, hyperparathyreodism (vid hyperkalcemi), 
njursjukdom, spinal stenos, osteoporos eller järnbristanemi. 

Eftersom myelom är en relativt ovanlig orsak till ryggsmärtor och trötthet, är det inte sällan 
att patientens diagnos försenas genom expektans och utredning för annat i primärvård eller 
andra delar av vårdkedjan. 

Det gäller därför att vid misstanke om myelom snabbt fastställa med blodprover om det rör 
sig om en monoklonal plasmacellssjukdom via serum-elektrofores och urin-elektrofores. Vid 
påvisande av en signifikant höjd M-komponent i serum eller urin och symptom/fynd som 
vid myelom i övrigt bör remiss utgå till hematologisk enhet. Utredning i övrigt utgörs av 
röntgen eller lågdos-DT helskelett för att fastslå utbredning av skelettsjukdom, 
benmärgsaspiration för cytologisk diagnos, och staging via s-albumin och s-beta2-
mikroglobulin samt cytogenetiska högriskfaktorer vid benmärgs- FISH.  

Eftersom behandlingen varierar beroende på biologisk ålder av patienten görs parallellt en 
bedömning av samsjuklighet och eventuella kända komplikationer såsom amyloidos eller 
hypogammaglobulinemi med infektionstendens. Comorbiditet kan också påverka 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 (asymptomatiska 
myelom) till att omedelbart starta behandling (symptomatiskt myelom), och en rimlig 
målsättning med behandlingen måste formuleras.  Patienten bör upplysas om att sjukdomen 
högst sannolikt inte är botbar, men att behandling kan reversera symptom och hålla 
patienten behandlingsfri i perioder. 

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.  
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Patientens väg genom vården från välgrundad misstanke på myelom till behandlingsstart är 
högst variabel. Eftersom väntan på tid till specialist erfarenhetsmässig är den tid då patienten 
känner sig som mest utsatt, bör den tiden hållas så kort som möjligt. Ett telefonsamtal från 
kontaktsjuksköterska eller koordinator på hematologmottagning inom 3 dagar från 
välgrundad misstanke skall förkorta tiden med onödig ångest och oro i väntan på diagnos. 
Patenten får då information om att undersökningar beställs i väntetiden och att man kommer 
invänta vissa svar före man kallas till specialistbesök. Patienten får då också tillfälle att få en 
namngiven kontakt för frågor och dylikt. 

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 om man har ett asymptomatiskt icke-behandlingskrävande eller symptomatiskt 
behandlingskrävande myelom med symtom. 
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4. 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.  

Följande ledtider används för nationell uppföljning av de standardiserade vårdförloppen:

 
*Läkemedelsbehandling eller strålbehandling 

Mätningen har utförts enligt:  
Register:  
Myelom 
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 (till utredande klinik)  
Ledtid till: - 
- Datum för start av aktiv behandling. Ledtiden till aktiv expektans visas inte pga. För få 
observationer. 
Målledtider:  
- 20 dagar till start av aktiv behandling 

 

Figur 6: Baslinjemätning myelom VGR, uppdelat per år 

Patientgrupp Från Till Tid

Aktiv behandling* 

(symtomatiskt myelom)

Beslut välgrundad 

misstanke Start av första behandling 20 kalenderdagar

Aktiv expektans 

(asymtomatiskt myelom)

Beslut välgrundad 

misstanke

Behandlingsbeslut (kodas som 

start av första behandling) 15 kalenderdagar
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Figur 6 visar att ledtiderna i regionen från remissutfärdande till start av aktiv behandling 
blivit något längre under åren 2012-2014. Man kan också se att spridningen är stor, vilket kan 
tyda på att situationen ser märkbart olika ut från patient till patient. I figur 7 på nästa sida 
visas tiderna per sjukhus, där man kan se att ledtiderna skiljer sig mellan de utredande 
sjukhusen. SkaS lidköping, SkaS Skövde och Uddevalla har kortare ledtider, samtidigt som 
Borås har något längre. 

 
Figur 7: Baslinjemätning myelom VGR, uppdelat per sjukhus (år 2012-2014) 
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5. KVALITETSINDIKATORER 

För att följa upp kvalitet av vården för myelom används ett antal kvalitetsindikatorer. Nedan 
presenteras nuläget för hur några av dessa kvalitetsindikatorer ligger till. Dessa 
kvalitetsindikatorer kommer följas upp under och efter införandet av SVF för att se hur 
vårdkvaliteten påverkas av SVF. Data är hämtad ur myelomregistret för åren 2013-2014 
(tabell 2 = diagnosår, tabell 3-5 = behandlingsstartår). 
 
Tabell 2: Täckningsgrad i registret 3mån & 12mån efter diagnos (Mål: >70% respektive >95%) 

 

 
 

Tabell 5: Andel patienter med symptomatiskt myelom som  
primärbehandlas inom ramen för klinisk studie (Mål: >10%) 

 
 

Canceranmälande 

sjukhus

Antal 

inkluderade

Täckningsgrad 

3mån (%)

Täckningsgrad 

12mån (%)

Alingsås 11 0% 100%

Borås 23 0% 65,2%

Kungälv 14 0% 50,0%

Lidköpings 12 50,0% 100%

Skövde 42 33,3% 97,6%

SU Sahlgrenska 53 1,9% 83,0%

SU Östra 14 21,4% 92,9%

Uddevalla 37 2,7% 91,9%

Totalt 206 12,1% 85,9%

Behandlande 

sjukhus

Antal 

inkluderade Andel (%)

Borås 2 av 23 8,7

Lidköping 0 av 14 0

Skövde 0 av 25 0

SU/Sahlgrenska 6 av 25 24

SU/Östra 0 av 13 0

Uddevalla 3 av 28 10,7

Övriga sjukhus 0 av 15 0

Totalt 11 av 143 7,7

Tabell 3: Andel patienter (66+ år) med 
symptomatiskt myelom som uppnått minst 
VGPR efter primärbehandling. (Mål: 50%) 

 
Behandlande 

sjukhus

Antal 

inkluderade Andel (%)

Borås 5 av 16 31.2

Lidköping 2 av 12 16.7

Skövde 3 av 16 18.8

SU/Sahlgrenska 7 av 19 36.8

SU/Östra 6 av 13 46.2

Uddevalla 8 av 20 40.0

Övriga sjukhus 7 av 12 58.3

Totalt 38 av 108 35.2

Tabell 4: Andel patienter (<66 år) med 
symptomatiskt myelom som uppnått minst 
VGPR efter primärbehandling. (Mål: 70%) 

 Behandlande 

sjukhus

Antal 

inkluderade Andel (%)

Borås 5 av 7 71.4

Lidköping 2 av 3 66.7

Skövde 4 av 5 80.0

SU/Sahlgrenska 10 av 11 90.9

Uddevalla 7 av 9 77.8

Övriga sjukhus 1 av 2 50.0

Totalt 29 av 37 78.4
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6. UTVECKLINGSOMRÅDEN GENTEMOT SVF 

För att få till en smidigare väg från välgrundad misstanke till start av behandling enligt SVF 
behöver ett antal områden utvecklas. Via inventeringar av flaskhalsar på respektive sjukhus 
som utreder myelom har följande områden identifierats som behöver utvecklas för att nå de 
ledtider som beskrivs i SVF: 

- Ökad läkarbemanning – För att frigöra mer läkartid, för att klara av och reda upp 
nuvarande kösituation och undvika nya köer genom att ha läkarkapacitetsmarginal 
för att hantera variationer i inströmning av patienter. 
 

- Utvecklande/upprättande av koordinatorrollen – Införande av 
koordinatorfunktionen samordnat mellan lymfom, AML och myelom för att se till 
att patienterna får snabbare utredningstider och ett mer tydligt organiserat 
vårdförlopp. 
 

- Ökad samordning mellan hematolog och kliniskt kemi-lab samt hematolog och 
röntgenavdelningen. 
 

- Införande av förbokade tider – Förbokade tider till mottagning och röntgen, för att 
undvika köbildning se till att prioriterade patienter inte får vänta. Detta gör även att 
patienterna kan erbjudas tydligare utredningsväg. 
 

- Smidigare överföring mellan primärvård och utredande sjukhus – Manuella 
ledtidsmätningar har visat att det går mycket tid i överföringen av patienter mellan 
primärvården och utredande sjukhus, från misstänkt cancer och remissutfärdande till 
remissankomst på utredande sjukhus vidare till granskning utförd av hematolog. 
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7. KOSTNADER 

En kostnadskalkyl för myelom presenteras för att visa hur kostnadsbilden ser ut i regionen, 
och sedan följa upp kostnaderna efter SVF är infört. Källa: INCA & KPP-data. 
Kostnaderna är uppdelade efter patientens ålder vid diagnos för med urval:  

 Vårdade för myelom med diagnosdatum mellan 2009-01-30 och 2013-12-31. 

 Kostnader under 1, 2, 3 respektive 4 år efter diagnosdatum. 

 Enbart patienter från VGR. 

 Kostnader redovisade på det anmälande sjukhuset. 

 Enbart vårdkontakter där myelom varit anledning till vård. 

 Involverar inte kostnader för receptförskrivna läkemedel. 
 
Tabell 6: Kostnader myelom i VGR upp till 1 år efter diagnos 

 
 
Tabell 7: Kostnader myelom i VGR upp till 2 år efter diagnos 

 
 

Antal Vårdkontakter Vårdtid

Antal 

Individer

Antal 

vårdkontakter/ 

Individ (Medel)

Vårdtid/ 

Individ 

(Medel)

Medelkostnad/ 

Individ

Mediankostnad/ 

Individ
80:e percentilen 

<65 75 29,7 22,8 513 000 kr       519 000 kr          721 000 kr          

65+ 148 16,3 21,1 268 000 kr       181 000 kr          450 000 kr          

<65 82 21,9 25,7 429 000 kr       392 000 kr          519 000 kr          

65+ 252 13,5 20,4 219 000 kr       157 000 kr          352 000 kr          

SU

Övriga

Utredande 

Sjukhus

Patientens 

Ålder

Kostnader

Antal Vårdkontakter Vårdtid

Antal 

Individer

Antal 

vårdkontakter/ 

Individ (Medel)

Vårdtid/ 

Individ 

(Medel)

Medelkostnad/ 

Individ

Mediankostnad/ 

Individ
80:e percentilen 

<65 64 45,5 26,1 646 000 kr       619 000 kr          981 000 kr          

65+ 123 23,4 26,0 357 000 kr       299 000 kr          526 000 kr          

<65 68 31,0 23,7 468 000 kr       462 000 kr          632 000 kr          

65+ 204 22,0 25,0 290 000 kr       224 000 kr          460 000 kr          

SU

Övriga

Utredande 

Sjukhus

Patientens 

Ålder

Kostnader
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Tabell 8: Kostnader myelom i VGR upp till 3 år efter diagnos 

 
 
Tabell 9: Kostnader myelom i VGR upp till 4 år efter diagnos 

 
 
Som kostnadstabellerna visar så avtar inte kostnaderna för myelompatienterna märkbart över 
de närmsta åren efter diagnos. Betydligt störst resurser per patient läggs på patienter yngre än 
65 år på SU. 
 
En del av variationen kan orsakas i att patienter <66 år huvudsakligen får rekvisitions-
läkemedel som belastar sjukhuset, och hos patienter >65 är detta varierande.  

 
 

 

Antal Vårdkontakter Vårdtid

Antal 

Individer

Antal 

vårdkontakter/ 

Individ (Medel)

Vårdtid/ 

Individ 

(Medel)

Medelkostnad/ 

Individ

Mediankostnad/ 

Individ
80:e percentilen 

<65 56 59,8 30,6 797 000 kr       708 000 kr          1 155 000 kr       

65+ 93 29,3 31,7 430 000 kr       359 000 kr          615 000 kr          

<65 52 38,6 31,3 589 000 kr       495 000 kr          802 000 kr          

65+ 154 28,9 29,0 354 000 kr       269 000 kr          515 000 kr          

SU

Övriga

Kostnader

Patientens 

Ålder

Utredande 

Sjukhus

Antal Vårdkontakter Vårdtid

Antal 

Individer

Antal 

vårdkontakter/ 

Individ (Medel)

Vårdtid/ 

Individ 

(Medel)

Medelkostnad/ 

Individ

Mediankostnad/ 

Individ
80:e percentilen 

<65 44 70,1 37,4 942 000 kr       812 000 kr          1 471 000 kr       

65+ 58 30,6 32,2 426 000 kr       362 000 kr          673 000 kr          

<65 41 41,7 31,2 606 000 kr       545 000 kr          848 000 kr          

65+ 117 34,0 36,1 424 000 kr       323 000 kr          660 000 kr          

Utredande 

Sjukhus

Patientens 

Ålder

Kostnader

SU

Övriga


