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1. INLEDNING 

Syftet med nulägesbeskrivningen är att visa hur läget ser ut för livmoderkroppscancer inom 
regionen före införandet av standardiserat vårdförlopp (SVF) för livmoderkroppscancer. 
Nulägesbeskrivningen är framtagen av regional processägare Janusz Marcickiewicz 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 
livmoderkroppscancer de senaste fem åren i Västra Götalandsregionen.1 De patienter som 
inkluderas är patienter med diagnoskod (ICD-10): C54.9. 
 

Epidemiologisk översikt för livmoderkroppscancer i VGR 2011-2015 

 
Figur 1: Epidemiologisk översikt livmoderkroppscancer i VGR 2011-2015  

 
Överlevnadsgraferna i figur 1 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 livmoderkroppscancer årligen 2011-2015. 
Femårsprevalensen visar hur många patienter som är i livet upp till fem år efter konstaterad 
livmoderkroppscancerdiagnos 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 livmoderkroppscancer. Figur 2 är en visualisering av de olika 
steg som ingår i patienternas väg och vilka vårdinstanser som utför dessa. 
 

 
 
 
Vanligaste debutsymtom vid livmoderkroppscancer är postmenopausal blödning (onormal 
blödning). Patienter med detta symtom söker oftast öppenvårdsgynekolog eller 
gynmottagning på kvinnoklinik. I några fall söker patienter vård i primärvården, men 
hänvisas då till gynekolog.  
 
Gynekologen utför gynekologisk undersökning, transvaginalt ultraljud och endometriebiopsi 
vid behov. Efter bedömning av undersökning och provsvar skrivs remiss till specialiserad 
vård om misstanke om livmoderkroppscancer kvarstår. Remissen skickas antingen till 
SU/Sahlgrenska, SÄS/Borås, NU-sjukvården/NÄL, SkaS/Skövde eller Hallands 
sjukhus/Varberg beroende på patientens hemvist och sjukhusens upptagningsområde. På 
sjukhuset genomförs en gynekologisk undersökning för bedömning inför eventuell operation 
samt CT thorax/bukröntgen/lungröntgen och DNA-index. I vissa fall misstänks spridning 
till bäcken och då utförs även MR bäcken. 
 

Figur 2: Processkarta livmoderkroppscancer 
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För patienter som bedöms ha en högrisk-cancer skickas remiss till SU/Sahlgrenska för 
MDK-beslut. MDK hålls 1gång/vecka och då diskuteras 2-3 patienter med diagnosen 
livmoderkroppscancer. MDK utgår från SU/Sahlgrenska (på radiologi) och de professioner 
som medverkar är tumörkirurg, radiolog och onkolog. För patienter med lågriskcancer fattas 
behandlingsbeslut tillsammans med patienten och inget MDK krävs.  
 
Ca 95% av alla patienter behandlas med operation, övriga behandlas med strål-, 
läkemedelsbehandling eller palliativ vård. Operationer för högriskcancer sker på 
SU/Sahlgrenska, men en del av patienterna får efter ett MDK-beslut opereras på regionala 
sjukhus. Operation för lågriskcancer sker på patientens närliggande sjukhus. Strålbehandling 
sker oftast i kombination med operation och utförs på SU/Sahlgrenska eller SÄS/Borås. 
Läkemedelsbehandling ges ibland även i kombination med operation och den här typen av 
behandling ges vid patientens närliggande sjukhus. Mer information kring operation, strål- 
och läkemedelsbehandling hänvisas till de regionala medicinska riktlinjerna. Efter avslutad 
behandling följs patienten upp under 5 år, då var fjärde månad under de två första åren och 
därefter en gång per år.  

 

4. BASLINJEMÄTNING 

Baslinjemätningen skall lyfta fram hur ledtiderna mellan närmst motsvarande punkt för 
välgrundad misstanke och behandlingsstart ser ut inom regionen före införandet av 
standardiserat 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 har utförts enligt:  
Register:   
- Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer, livmoderkroppscancer 
Urval:  
- Primäropererade patienter med corpuscancer som påbörjat behandling 2013-2015 och som 
vid diagnos var folkbokförda i Västra Sjukvårdsregionen 
- Primärt strålbehandlade patienter med corpuscancer 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 primärkirurgi  
- Datum för icke kirurgisk primärbehandling 
Målledtider:  
- 32 kalenderdagar, primärkirurgi 
- 39 kalenderdagar, icke kirurgisk primärbehandling (primär strål- eller 
läkemedelsbehandling) 
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Tid från diagnos till primärkirurgi 

 
Figur 3: Baslinjemätning, tid från diagnos livmoderkroppscancer till primärkirurgi i Västra 
Sjukvårdsregionen uppdelat per sjukhus, år 2013-2015  

 

Tid från diagnos till icke-kirurgisk primärbehandling 

 
Figur 4: Baslinjemätning, tid från diagnos livmoderkroppscancer till icke-kirurgisk primärbehandling 
i Västra Sjukvårdsregionen uppdelat per sjukhus, år 2013-2015 
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5. MEDVERKANDE 

Janusz Marcickiewicz, Regional processägare livmoderkroppscancer RCC Väst 
Katrin Gunnarsdottir, Enhetschef statistik RCC Väst  
Christian Staf, Statistiker RCC Väst  
Erik Bülow, Statistiker RCC Väst 
Johan Ivarsson, Utvecklare Standardiserade vårdförlopp RCC Väst 
Sandra Skogum, Utvecklare Standardiserade vårdförlopp RCC Väst 
Linda Tedenbrant, Utvecklare Standardiserade vårdförlopp RCC Väst 
 


