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1. INLEDNING 

Syftet med nulägesbeskrivningen är att visa hur läget ser ut för akut leukemi inom regionen 
före införandet av standardiserat vårdförlopp (SVF). Nulägesbeskrivningen är framtagen av 
regional processägare Hege Garelius med hjälp av stödteam vid RCC Väst. 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 för patienter med akut 
leukemi de senaste fem åren i Västra Götalandsregionen.1 De patienter som inkluderas är 
patienter med akut lymfatisk leukemi (ALL), diagnoskod (ICD-O/2): C91.0, C91.7 med 
morf-kod 98263. Samt patienter med akut myeloisk leukemi (AML), diagnoskod (ICD-O/2): 
C92.0, C92.4 – C92.6, C92.8 samt myelosarkom C92.3. Dessa motsvarar närmast de 
diagnoskoder som angetts i standardiserat vårdförlopp för akut leukemi (ICD-10): C91.0, 
C91.8, C92.0, C92.3, C92.4, C92.5, C92.6, C92.8.  
 

 
Figur 1: Epidemiologisk översikt akut lymfatisk leukemi i VGR 2011-2015 
 

 
1 Statistikområden, Cancer. Stockholm: Socialstyrelsen. Citerad 2016-10-31. Tillgänglig från: 
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer 
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Figur 2: Epidemiologisk översikt akut myeloisk leukemi i VGR 2011-2015 
 
Överlevnadsgraferna i figur 1-2 visar hur stor andel av patienterna som lever 5 år efter 
diagnos. Mätningen har tagit hänsyn till andra dödsorsaker, därav begreppet relativ 
överlevnad.  
 
Incidensen visar antal nya cancerfall för akut leukemi årligen 2011-2015. Femårsprevalensen 
visar hur många patienter som är i livet upp till fem år efter konstaterad akut leukemidiagnos 
för åren 2011-2015.  
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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 akut leukemi. Figur 3 är en visualisering av de olika steg som 
ingår i patienternas väg och vilka vårdinstanser som utför dessa. 
 

 
 
 
Vanligaste debutsymtomen vid akut leukemi är feber med infektionstendens som inte går 
över. Det är även vanligt med spontant uppkomna blåmärken och trötthet som återspeglar 
anemi. Kännetecknande för leukemi är avvikande blodvärden, anemi, låga/höga vita 
blodkroppar, eventuellt blaster vid differentialräkning, låga trombocyter. Vid något av dessa 
symptom/fynd remitteras patienten till sjukhus med hematolog. Vid hematolog görs 
benmärgsundersökningar och utvidgade blodprover. 
 
När diagnosen är ställd erbjuds induktionsbehandling med cytostatika till de patienter som 
bedöms klara av det. Alternativet är hypometylerande behandling, en lindrigare form av 
cytostatikabehandling eller palliativ/understödjande vård. Behandlingsbeslut fattas efter svar 
på benmärgsutstryket och eventuell flödescytometri. För AML patienter under 65-70 år utan 
betydande samsjuklighet och som har hög- eller intermediärrisk för AML är allogen 
stamcellstransplantation aktuell. Vid ALL måste även svar på om patienten är Ph-positiv eller 
inte finnas. I väntan på svar om Ph-positivitet kan förfasbehandling startas. Efter avslutad 
behandling görs uppföljning på det sjukhus där patienten fått sin behandling.  
 
 
  

Figur 3: Processkarta akuta leukemier 
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4. BASLINJEMÄTNING 

Baslinjemätningen (figur 4 och 5) skall lyfta fram hur ledtiderna mellan närmst 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.  

 
Mätningen för ALL har utförts enligt: 
Register:   
- Nationellt kvalitetsregister för akut lymfatisk leukemi 
Urval:  
- Patienter med ALL 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: 
- Första besök på specialistklinik, motsvarar närmst välgrundad misstanke i kvalitetsregistret 
(har en rekommenderad målledtid till behandlingsstart på 3 kalenderdagar). 
Ledtid till:  
- Datum för behandlingsstart 
Målledtider: 
- 6 kalenderdagar 

 

BASLINJEMÄTNING AKUT LYMFATISK LEUKEMI, ALL 

 
Figur 4: Baslinjemätning akut lymfatisk leukemi i Västra sjukvårdsregionen uppdelat per sjukhus, 
2013-2015. 

OBS! Tiden från första besök på specialistklinik är det av datumen i ALL-registret som i tid 
ligger närmast datum för välgrundad misstanke.  
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Mätningen för AML har utförts enligt: 
Register:   
- Nationellt kvalitetsregister för akut myeloisk leukemi 
Urval:  
- Patienter med AML 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: 
- Första vårdkontakt 
Ledtid till:  
- Datum för behandlingsstart 
Målledtider:  
- 6 kalenderdagar 

BASLINJEMÄTNING AKUT MYELOISK LEUKEMI, AML 

 

Figur 5: Baslinjemätning akut myeloisk leukemi i Västra sjukvårdsregionen uppdelat per sjukhus, 
2013-2015. 
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