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Bakgrund  

Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor och svarar för cirka 30% av alla 

nydiagnostiserade cancerfall i Sverige. 8000 kvinnor får diagnosen varje år och 1450 kvinnor 

avlider. Norra regionen handlägger ca. 750 nya fall per år. Prognosen för bröstcancer i 

Sverige är i internationella jämförelser mycket god, trots det finns skillnader på cirka 8% på 

5-års överlevnaden mellan Sveriges landsting.  

 

Insjuknandet har fördubblats sedan 1960, medan antalet som avlider minskat med ungefär 

30%. Förutom operation av primärtumören är diagnostiska möjligheter, införandet av 

mammografiscreening, användning av cytostatika, hormonsänkande läkemedel, målinriktad 

behandling med antikroppar och andra läkemedel och strålbehandling viktiga bidrag till den 

goda prognosen. Dessa tilläggsbehandlingar (adjuvant behandling) minskar risken för att dö 

av bröstcancer med ca 50%. I vissa fall är effekten ännu större. Den relativa 5-

årsöverlevnaden, som avser patienter 30-89 år vid diagnos, ligger idag i riket på 87,7% under 

perioden 2008-2012. 

  

5-årsöverlevnaden Norra regionen 

 

Norrbotten 91,0% 

Jämtland 88,8% 

Västernorrland 88,1% 

Västerbotten 85,9% 

 

Bröstcancerpatienterna kommer till sjukvården vanligtvis via två ”spår” antingen via 

mammografins screening, eller med en klinisk förändring då patienten själv kontaktar 

sjukvården. Ungefär hälften av alla fall av bröstcancer upptäcks via screening. Till screening 

kallas kvinnor vartannat år från 40 till 74 års ålder.  

 

Uppföljning efter diagnos och behandling skiljer sig inom regionen men sker i regel under 5 

års tid. Kvinnor opererade med bröstbevarande kirurgi gör mammografi årligen följande 5 år 

efter bröstcanceroperation. Patienter opererade för en bröstcancer med låg risk för återfall 

följs som regel mera glest än patienter opererade för cancer med mellan och hög risk för 

återfall.  

 

Cancerrehabilitering 

Samtliga patienter träffar kontaktsjuksköterska och läkare i samband med diagnos och kontakt 

initieras med kurator för patienter med särskilda behov av stöd. Alla patienter informeras 

muntligt och skriftligt om patientföreningen. Vissa enheter erbjuder deltagande i 

rehabiliteringsgrupp. Sjukgymnast träffar samtliga patienter preoperativt och patienter med 

särskilda behov även postoperativt. Patienter som genomgår mastektomi, en operation där 

hela bröstet tas bort, erbjuds extern bröstprotes, omedelbar bröstrekonstruktion när det anses 

lämpligt eller sen bröstrekonstruktion via plastikkirurg. Vilken rekonstruktiv kirurgi som 

erbjuds skiljer sig åt i regionen. Rent generellt liggen andelen patienter som genomgått 
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omedelbar rekonstruktion lågt i regionen på ca 2%, emedan andelen i Stockholm och 

internationellt ligger på ca 20%. I det nationella vårprogrammet anges en låg och hög målnivå 

på 7% respektive 10%. Detta innebär att det finns ett behov av att öka andelen omedelbara 

rekonstruktioner vid bröstcancer i norra regionen.  

I litteraturen beskrivs att förlora ett bröst kan ha en negativ inverkan på kvinnans livskvalitet 

och att rekonstruktiv kirurgi kan ses som en möjlighet till ökat psykiskt och fysiskt 

välbefinnande. Att genomgå bröstrekonstruktion motiveras inte sällan av praktiska skäl men 

även av en önskan om att känna sig hel och mer attraktiv i en kirurgiskt förändrad kropp. 

Bröstrekonstruktion kan ses som en betydelsefull del för att komma vidare i livet efter 

bröstcancer.  

 

 

Organisation och resultat i regionen 

 

Utredning av förändring i bröst sker enligt nationella riktlinjer med så kallad trippeldiagnostik 

vilket innebär klinisk undersökning, bilddiagnostik (mammografi, ultraljud, 

magnetkameraundersökning) och punktion (cytologi och/eller mellannålsbiopsi). En fastställd 

diagnos innan operation är viktig för att kvinnan ska slippa ovisshet och för att hon bara ska 

behöva genomgå en operation. Den nationella målnivån för fastställd diagnos innan operation 

ska vara minst 90%. I norra regionen ligger andelen med fastställd diagnos innan operation på 

85- 97%. 

 

De patienter inom regionen som utreds inom mammografins screening har idag en 

välfungerade vårdkedja från fynd upptäckta i samband med screening, upparbetning av 

fyndet, diskussion på multidisciplinär terapi konferens (MDT) och fram till diagnosbesked.  

 

För patienterna med en klinisk förändring ser handläggningen olika ut i regionen. Norrbotten 

är det enda landstinget i norra regionen där patienten som känner knöl i bröstet själv kan ta 

kontakt direkt med Mammografienheten. Därefter utreder Mammografienheten patienten på 

samma sätt som patienter med screeningfynd - med ”trippeldiagnostik”. Patienten remitteras 

därefter till Kirurgen när det finns en klar diagnos d.v.s. cancer eller frisk (se bild nedan, 

”översikt utredningsväg Sunderbyn”).  

 

För patienten som söker för klinisk förändring i övriga delar av regionen är vägen inte lika rak 

som för patienter som kommer via mammografins screening, se bild nästa sida (exempel 

NUS). Patienten remitteras mellan olika vårdgivare, primärvård, specialistvård och 

Mammografienheten. Det gör att väntetid till klar diagnos blir klart längre än för 

screeningpatienten som selekteras och utreds till klar diagnos via Mammografienheten. Som 

tidigare är känt uppstår väntetider när patientens utredning inte är sammanhållen av en 

vårdgivare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Översikt utredningsväg NUS  
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Översikt utredningsväg Sunderbyn 
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KORTSIKTIGA MÅL OCH MÅLNIVÅER 

Utveckling under året, på landstings- och regionövergripande nivå.  

 

 

Tabell 1. Sammanfattning/uppföljning av målnivåer för bröstcancer 

 

Mål 

nr 

Mål Utgångsläget 

när målet 

definierades 

Målnivå Tid-

punkt 

för mål-

upp-

fyllelse 

Nuläge/ läge 

2014-12-31 
Variationen 

inom regionen 

visas inom 

parentes 
 98% av patienterna ska 

genomgå pre- och 

postoperativ MDT 

 Preop MDT 96% 

 Postop MDT 

97% 

 (2013) 

98% 2013 

 

Målet 

uppnått* 

 Preop 98% 

 (96-100%) 

 Postop 99,5% 

 (97-100%) 

C 1 90 % av kvinnor med 

misstänkt eller bekräftad 

bröstcancer ska erbjudas 

operation inom 3 veckor och 

98 % inom 4 veckor 

75 % opereras 

inom 3v 

85 % opereras inom 4v 

90% inom 3 

veckor 

98% inom 4 

veckor 

2013 60% opereras 

inom 3v (22-

80%) 

76% opereras 

inom 4 v (46-

93%) 

 Antalet reoperationer p.g.a. 

misstänkt eller manifest 

bristande radikalitet ska vara 

< 10 %. 

<10 %  

(6-12 % inom 

regionen) 

<10% 2013 

 

Målet 

uppnått* 

7.5% reopereras 

(5.3-9.6%) 

C 2 95 % av alla PAD-svar ska 

vara klara inom 3 veckor från 

operationen 

42% (2013) 95% 2013 51% (17-82%) 

C 3 90 % av alla patienter som ska 

ha systemisk onkologisk 

behandling ska ha påbörjat 

denna inom 6 veckor 

77% (60-100% i 

regionen, uppgift 

saknas ofta i 

kvalitetsregistret) 

Start av 

systemisk 

behandling 

inom 6 veckor 

2013 88% (86-89%)  

Data baserat från 

år 2013 

 Av kvinnor med service 

screeningupptäckt bröstcancer 

ska maximalt 20 % ha 

körtelmetastaser 

19 % (12-29 % i 

regionen) 
Max 20% kör-

telmetastas av 

screeningupp-

täckta bröst-

cancerfall 

2013 

 

Målet 

uppnått* 

18% (12-24%)  

Data för Skellef-

teå och NUS slås 

samman. 

C 4 5-årsöverlevnaden ska vara 

>90 % 

2012 88% 

(86-91%) 

Data från öppna 

jämförelser 

>90% 2018 Data 2018 

 3 nya mål:     

C 5 Fullständigt strukturerat PAD-

svar efter operation 

84.9-93.7% 100% 2018 VLN 84.9% 

JLL 87.9% 

NLL 88.5% 

VLL 93.7% 

C 6 Andelen patienter som 

genomgår omedelbar 

bröstrekonstruktion med 

implantat 

2.6% 10% 2018 2,6% i norra 

regionen 

C 7 Andelen patienter (%) som 

handläggs i enlighet med 

standardiserat vårdförlopp 

- 50% 2018 Icke applicer-

bart, införs 2016 

 

* Mål som uppnåtts utgår som målnivåer i utvecklingsplanen.
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Kommentarer: 

 

1. Tid till operation: Denna målnivå är nästan uppnådd i tre av fyra landsting (VNL, NLL och 

JLL). Inom VLL är sifforna dåliga. För att nå målnivån 90 % av kvinnorna med misstänkt 

eller bekräftad bröstcancer ska erbjudas operation inom 3 veckor och 98 % inom 4 veckor 

behöver mera operationsresurser tillföras framförallt på NUS som år 2014 låg på 22%, vilket 

innebär längsta väntetiden i landet. Detta är en snabb försämring från tidigare år som beror på 

att tidigare tilldelad operationsresurs på thoraxoperation istället prioriterades för 

köbearbetning av benigna diagnoser (ffa framfotskirurgi och neurokirurgi). 

Operationsresurser motsvarande denna försämring bör därmed tillföras bröstcancerkedjan på 

NUS. 

 

2. PAD svar efter operation: För att uppnå målnivån 95 % av alla PAD-svar ska vara klara 

inom 3 veckor från operationen behöv fler patologer inom hela regionen. Alternativt att 

regionens patologer får ange hur många fall de klarar att hantera inom 3 veckor och resterande 

fall får skickas för analys till annat labb som har kapacitet t ex till Stockholm.  

Genom att frångå fryssnittning av sentinel node körteln kommer BMA kapacitet på patologen 

frigöras vilket enligt erfarenhet från andra regioner lett till snabbare utlämning av slutligt 

PAD svar. 

 

3. 90% av patienter ska ha systemisk onkologisk behandling inom 6 veckor: Denna målnivå är 

nästan uppnådd i regionen och förväntas uppnås detta år. Därmed behövs ingen specifik 

åtgärd för denna punkt. 

 

Åtgärdsförslag avseende gamla målnivåer: 

 

1. Öka operationsresurser/omfördela operationsresurser i hela regionen eftersom inga län 

uppnår målet med 90% operation inom 3 veckor och 98% inom 4 veckor. Detta är 

synnerligen trängande i VLL.  

 

2. Rekrytera patologer med inriktning på bröstpatologi och öka andelen ST-block inom 

patologi. Frångå rutinmässig fryssnitt av sentinel node körteln vilket frigör resurser på 

patolog lab som då kan utnyttjas för att snabbare få slutlig PAD. 

 

3. Inga specifika åtgärder. Fortsätta att jobba med att öka tillgängligheten av 

onkologkonsulter i de län som inte har en onkologisk klinik (NLL och JLL).  

 

 

Förslag till nya målnivåer: 

 

 

1. För att kunna ställa rätt diagnos och klassifiera en tumör krävs fullständigt PAD. 

Fullständigt PAD ligger till grund för den fortsatta behandlingen. Att få en korrekt 

klassificering av tumören är viktig för att kunna förutsäga sjukdomsutvecklingen och välja 

den fortsatta behandling och uppföljningen. För att den patologiska analysen och 

handläggningen ska genomföras på ett strukturerat sätt finns dokumentations och svarsmallar 

som anger vilka prognostiska faktorer som patologen ska bestämma.  

 

2. Andelen patienter som genomgår omedelbar bröstrekonstruktion med implantat bör uppgå 

till högre nationella nivån som ligger på 10%. Andelen patienter som opereras med omedelbar 
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rekonstruktion vid mastektomi ligger mycket lågt i norra regionen (ca. 2%), emedan siffran i 

Stockholm är 20%. Omedelbar rekonstruktion är billigare än sen rekonstruktion samt är 

onkologiskt säkert. Patienter med en kirurgisk botbar sjukdom (tex DCIS) bör erbjudas detta 

som ett alternativ till bröstbevarande kirurgi och strålbehandling, då man på detta sätt kan 

undvika långtidsskada av strålbehandling hos kvinnor med en kirurgisk botbar sjukdom.  

 

3. Andelen patienter (%) som handläggs i enlighet med standardiserat vårdförlopp bör uppgå 

till 50%. Mål bör uppnås år 2018. Under år 2016 kommer det standardiserade vårdförloppet 

för bröstcancer införas. Förslaget är att tiden från ”skälig misstanke” till start av behandling 

(definierad som operation eller neoadjuvant behandling) är 28 kalenderdagar. Flera av de 

målnivåer som vi inte har kunnat uppnå i norra regionen kommer att påverka ledtider som 

bidrar till dessa 28 dagar. Därmed bör arbetet för att uppnå tidigare satta målnivåer fortsätta.  

 

 

 

LÅNGSIKTIGT FÖRBÄTTRINGSARBETE 

Vilka strategier är viktiga att arbeta med? Områden som kommer att bli aktuella att förbättra 

men där det är för tidigt att sätta målnivåer.  
 

1. Det förekommer svårigheter i att kunna erbjuda patienter i regionen möjlighet att 

inkluderas i kliniska studier. Vi bör på sikt utveckla en målnivå för antal patienter som 

erbjuds inklusion i studie. De största skillnaderna avseende detta är mellan landsting som 

har onkologisk klinik eller inte där det naturligt blir svårare att inkludera patienter i 

onkologiska kliniker. Avseende kirurgiska studier kan skillnaderna inte förklaras av detta 

och vi bör stärka de landsting som upplever sig ha svårigheter med att skapa utrymme för 

kliniska studier att förbättra möjligheten att deltaga. 

 

2. Införandet av intraoperativ strålbehandling för lågrisk tumörer i regionen. Intraoperativ 

strålbehandling ersätter 3-5 veckor av extern strålning och kan ges i anslutning till 

operation. Två större randomiserade studier (Targit-A och Eliot) visar något ökad risk för 

lokalrecidiv men ingen skillnad i överlevnad. I Sverige studeras nu en ny variant av detta i 

Örebro med lovande resultat. Möjligheten att ge intraoperativ strålbehandling och på detta 

sätt slippa extern strålbehandling på 3-5 veckor skulle innebära stora kostnadsbesparingar i 

norra regionen då vi i nuläget bara kan ge strålbehandling vid de två onkologiska 

klinikerna. Då bröstcancer patienterna utnyttjar en stor andel av strålbehandlingsresursera i 

regionen så skulle detta också frigöra resurser för andra sjukdomsgrupper. 
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SWOT-ANALYS 

  
 

Tabell 2. SWOT-analys för bröstcancer 
 

Mål Styrkor Svagheter Möjligheter Hot 
90 % av 

kvinnorna med 

misstänkt eller 

bekräftad bröst-

cancer ska erbju-

das operation 

inom 3 veckor 

och 98 % inom 4 

veckor 

Välfungerande 

”controller funktion” 

med kontaktsjuk-

sköterskor på 

opererande enheter. 

 

En stor del av bröst-

cancer kan opereras 

dagkirurgiskt med 

minimalt behov av 

vårdplatser (vilket det 

råder brist på i hela 

regionen) 

Otillräckligt med 

operationsresurser 

framförallt på 

NUS, men även i 

andra delar av 

regionen.  

 

Avsaknad av 

vårdplatser för 

inneliggande 

kirurgi. 

Omprioritering av 

operationsresurser. 

 

Öka 

operationscentrums 

kapacitet. 

 

Avvecklad frys-

snittning medför 

vinst i tid och kan 

leda till att flera 

operationer kan 

utföras/dag. 

Resursbrist, felprio-

ritering av resurser. 

 

När behovet av 

operationstid ökar för 

att kunna genomföra 

direkrekonstruktioner 

kan det innebära ännu 

längre väntetider totalt 

för bröstcancer-

patienterna som 

grupp. 

95 % av alla 

PAD-svar ska 

vara klara inom 3 

veckor från 

operationen 

Välfungerande 

samarbete kliniker-

patologer. 

 

 

 

Brist på bröst-

patologer i 

regionen 

Rekrytera, utbilda 

bröstpatologer. 

Utnyttja BMA i 

större grad? 

 

Avveckla perope-

rativ frysnittsanalys 

av sentinel node 

kommer att frigöra 

resurser på pato-

logen (ffa BMA) 

 

Utnyttja telepato-

logi och patologer 

från andra delar av 

landet. 

Att inte lyckas med 

rekrytering av nya 

patologer samt ST-

läkare i patologi. 

90 % av alla 

patienter som ska 

ha systemisk 

onkologisk 

behandling ska 

ha påbörjat denna 

inom 6 veckor 

Välfungerande 

samarbete Onkologer 

-Kirurger 

Brist på Onkologer 

i delar av regionen.  

Rekrytera, utbilda 

Onkologer. 

 

Skapa noder av 

onkologer som 

jobbar i de lands-

ting vilka saknar 

onkologisk klinik. 

Utvecklingen mot allt 

mera avanceras 

onkologisk behand-

ling samt monitore-

ring av denna kräver 

mer onkologiskt 

kunnande och kan inte 

utföras av andra 

specialiteter. 

 


