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1. INLEDNING 

Syftet med lägesbeskrivningen är att visa hur läget såg ut för kronisk lymfatisk leukemi 
(KLL) inom regionen före införandet av standardiserat vårdförlopp (SVF) för KLL. 
Lägesbeskrivningen är framtagen av regional processägare Herman Nilsson-Ehle, lokal 
koordinator Vase Andonovska (SU/Sahlgrenska) och stödteam vid RCC Väst. Målgruppen 
för lägesbeskrivningen är processansvariga, linjechefer, beslutsfattare samt vårdgivare som 
skall arbeta med införandet av vårdförloppet i Västra Götalandsregionen (VGR). 
 

2. PATIENTGRUPPENS EPIDEMIOLOGI 

Nedan presenteras statistik över överlevnad, incidens och prevalens för patienter med KLL 
de senaste fem åren i Västra Götalandsregionen.1 De patienter som inkluderas är patienter 
med diagnoskod (ICD-10): C91.1 och C83.0 med snomed 96703. 

 
Figur 1: Epidemiologisk översikt KLL i VGR 2011-2015  

 
Överlevnadskurvorna i figur 1 visar hur stor andel av patienterna som lever 5 år efter 
diagnos. Mätningen har tagit hänsyn till andra dödsorsaker; relativ överlevnad återspeglar 
dödsfall p g a KLL. 
 
Incidensen visar antal nya cancerfall för KLL årligen 2011-2015. Femårsprevalensen visar 
hur många patienter som är i livet upp till fem år efter konstaterad KLL-diagnos för åren 
2011-2015.  
 
 
1 Statistikområden, Cancer. Stockholm: Socialstyrelsen. Citerad 2016-10-31. Tillgänglig från: 
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer 
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3. PATIENTENS VÄG GENOM VÅRDEN 

Här presenteras en beskrivning av hur patienternas väg genom vården ser ut för patienter i 
Västra sjukvårdsregionen med KLL. Figur 2 visualiserar de olika steg som ingår i 
patienternas väg i respektive vårdförlopp och vilka vårdinstanser som oftast utför dessa. 
 

 
 
 
Misstanke om KLL kan uppstå var som helst i hälso- och sjukvården. KLL upptäcks i de 
flesta fall då patienten söker för påverkan av förändrade blodvärden, men det förekommer 
också att patienten kommer till diagnos via utredning av infektion eller på vanlig 
hälsoundersökning. De flesta patienter upptäcks inom primärvården. 
 
Utredningen av en patient med misstänkt KLL syftar till att fastställa diagnos, vilket kan ske 
med hjälp av immunfenotypning på blod eller benmärg. Prognostiska faktorer 
(både sjukdoms- och patientrelaterade) skall fastställas. Patienter som har tydligt förstorade 
lymfkörtlar utreds också med bilddiagnostik, i första hand med CT.  
 
Parallellt görs en bedömning av samsjuklighet, eftersom detta kraftigt kan påverka 
behandlingsbarhet och prognos. 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. 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. En relativt stor andel patienter 
uppfyller inte behandlingskriterier initialt och kan bli föremål för aktiv expektans, så kallad 
”watch-and-wait”. När patienten är behandlingskrävande beror valet av behandling på både 
patient- och sjukdomsrelaterade riskfaktorer. Inför start av behandling skall 
benmärgsundersökning och kompletterande blodprover med genetisk analys av KLL-celler 
göras.  

Figur 2: Processkarta KLL 

 



3 

 

4. BASLINJEMÄTNING 

Baslinjemätningen skall lyfta fram hur ledtiderna mellan närmast motsvarande punkt för 
välgrundad misstanke och behandlingsstart ser ut inom regionen före införandet av 
standardiserat vårdförlopp. Baslinjemätning för KLL från diagnosdatum till behandlingsstart 
(för behandlingskrävande KLL) redovisas i figur 3. Baslinjemätning från diagnosdatum till 
behandlingsbeslut (för icke behandlingskrävande KLL) redovisas i figur 4. Aktuell mätning 
ger således lite kortare ledtider än vad som kunde förväntas om startdatum var remissdatum. 
Det är dock tänkt att mätningen ska användas som utgångspunkt för att visa hur mycket 
ledtiderna behöver kortas ner på sikt samt ge underlag för analys av vilken effekt införandet 
av SVF i verksamheterna haft på ledtiderna. Att tiden till aktiv behandling blir längre än för 
expektans beror på att det skall göras fler prover (benmärgsundersökning, blodprov) innan 
ett behandlingsbeslut. 
 
Mätningen har utförts enligt: 
Register:   
- Nationellt kvalitetsregister för kronisk lymfatisk leukemi 
Urval:  
- Patienter med behandlingskrävande KLL som påbörjat behandling 2012-2014 och som vid 
diagnos var folkbokförda i Västra Sjukvårdsregionen 
- Patienter med icke behandlingskrävande KLL som påbörjat behandling 2013-2015 och som 
vid diagnos var folkbokförda i Västra Sjukvårdsregionen 
Sjukhus: 
- Patienterna är grupperade utefter anmälande sjukhus till kvalitetsregistret  
Ledtid från: 
- Diagnosdatum 
Ledtid till:  
- Datum för behandlingsstart (för behandlingskrävande KLL) 
- Datum för behandlingsbeslut (för icke behandlingskrävande KLL) 
Målledtider:  
- 22 kalenderdagar, behandlingskrävande KLL (läkemedel) 
- 16 kalenderdagar, icke behandlingskrävande KLL (aktiv expektans) 
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Baslinjemätning från diagnos till behandlingsstart  

 
Figur 3: Baslinjemätning från diagnos till behandlingsbeslut (för behandlingskrävande KLL) i Västra 
sjukvårdsregionen uppdelat per sjukhus, 2012-2014  

Notera att inkluderade patienter i figur 3 är personer med behandlingsbeslutsdatum 2012-2014 och inte 2013-
2015. Detta pga eftersläpningar i registreringen till kvalitetsregistret. 

Baslinjemätning från diagnos till behandlingsbeslut 

 

Figur 4: Baslinjemätning från diagnos till behandlingsbeslut (för icke behandlingskrävande KLL) i 
Västra sjukvårdsregionen uppdelat per sjukhus, 2013-2015  
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5. MEDVERKANDE 
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