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Regional utvecklingsplan för lungcancer i Norra regionen 2016-2018. 
 

1.       Bakgrund till området  
 

Hur många och vem får lungcancer? 

Lungcancer är den vanligaste cancern i hela världen, med 1,8 miljoner nya fall och 1.6 

miljoner dödsfall per år 2012. Lungcancer orsakar fler dödsfall än kolorektal, bröst och 

prostatacancer tillsammans. Det är mycket stora skillnader i incidenssiffror mellan olika 

länder, vilket till övervägande del beror på rökvanor, där Sverige har de lägsta incident 

siffrorna i hela världen. I Sverige är lungcancer den fjärde vanligaste cancerformen hos både 

män och kvinnor, efter prostatacancer för män respektive bröstcancer hos kvinnor, följt av 

coloncancer och hudcancer/melanom.  Lungcancer var tidigare vanligare hos män, men här 

har en utjämning skett och den åldersstandardiserade incidensen är nu lika mellan män och 

kvinnor, 38/100 000. I åldersgruppen 45-49 år är också incidensen klart högre bland kvinnor.  

Den totala ökningen av lungcancerfall sedan 1975 beror uteslutande på en ökning bland 

kvinnorna. Medelåldern vid insjuknande i lungcancer är ca 70 år och i åldersklassen <65 år är 

lungcancerincidensen högre bland kvinnor, medan männen fortfarande dominerar i de högre 

åldersklasserna.  

Man har i flera studier under de senaste åren konstaterat en långsammare ökning och even-

tuellt en viss minskning av lungcancerincidensen hos män. Detta gäller speciellt skivepitel-

cancer och småcellig cancer, medan adenocarcinom tenderar att öka. Dessa förändringar 

gäller dock bara de länder där det tobakspreventiva arbetet har haft framgång, dvs. i 

Skandinavien och vissa andra nordeuropeiska länder, samt i USA och Kanada.  

 

Under 2012 registrerades i Sverige drygt 3600 nya fall av lungcancer. 2012 dog ca 3600 

personer till följd av lungcancer vilket gör lungcancer till den vanligaste cancerrelaterade 

dödsorsaken hos män och kvinnor sammantagna, såväl i Sverige som i större delen av övriga 

västvärlden. Prognosen vid lungcancer är generellt dålig. Den förväntade relativa 5-årsöver-

levnaden efter diagnos är ca 15% (19,4% för kvinnor och 13,6% för män). 

 

Prognosen vid lungcancer har förbättrats över tid. På 1960-talet var 5-års överlevnaden <5% 

och nästan helt begränsad till fall som kunde opereras. En del av den förbättrade långtids-

överlevnaden kan tillskrivas modern radioterapi, medan ett breddinförande av kemoterapi 

framför allt har påverkat 1- och 2-års överlevanden i positiv riktning.   

 

Incidens i Norra regionen 

Befolkningsunderlaget (december 2014) var i Västernorrland 240 000 personer, Västerbotten 

262 000, Norrbotten 250 000 och i Jämtland 127 000 personer. 1980 rapporterades ca 200 nya 

lungcancerfall per år i norra regionen, denna siffra är nu ca 300 fall/år (Norrbotten, 

Västerbotten och Västernorrland 80-90 fall/år och län, Jämtland ca 50 fall/år). Lika många 

män som kvinnor insjuknar. Jämfört med riket är den åldersstandardiserade incidensen i norra 

regionen lägre jämfört med riket; 30/100 000 jmf 38/100 000 i riket.  

 

Rökning 

Män i Sverige har minskat sin rökning sedan slutet av 1960-talet, medan kvinnor rökte som 

mest i början av 1980-talet. Nu är andelen dagligrökare ca 13% för kvinnor och 11% för män. 

Rökning är dock mycket vanligare bland unga och medelålders kvinnor jämfört med män i 

samma ålderskategorier. I en folkhälsopolitisk rapport 2011 gjordes en analys av tobaks-

brukets utveckling mellan 2004 och 2009, som visade att rökningen har minskat i alla grupper 
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i samhället. Det finns även regionala skillnader i landet med lägst andel dagligrökare i Väster-

bottens län (8% kvinnor och 9% män) och högst i Blekinge och Södermanland bland kvinnor 

(16%) och i Kalmar län och Skåne bland män (13%).  

Rökning är den enskilt största orsaken till lungcancer där endast 10% av männen och 15% av 

kvinnorna som insjuknar är aldrig-rökare. Det finns även en koppling mellan olika typer av 

lungcancer och rök-status. Adenocarcinom, som är den vanligaste typen av lungcancer både 

hos rökare och aldrig-rökare, är också den typ av lungcancer som oftast ses hos aldrig-rökare. 

Småcellig lungcancer och skivepitelcancer drabbar i huvudsak rökare.  Bland patienter yngre 

än 40 år är andelen aldrig-rökare 62% bland kvinnor och 68% bland män. Man ser även att 

antalet aldrig-rökare som diagnostiseras med lungcancer stadigt har ökat över tiden.  

 

Histopatologi vid diagnos 

Vid indelning av lungcancer med avseende på histologi så är drygt 10% småcellig lungcancer 

(SCLC), minskande och 85% icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Resterande 5% går inte att 

klassificera. Adenocarcinom är den vanligaste undergruppen av NSCLC, och också den grupp 

som ökar, den svarar nu för nästan 50% av fallen i riket. Andelen skivepitelcancer är i riket ca 

20% och har minskat något.  

 

Stadium vid diagnos 

Vid stadium I och II är tumören lokaliserad och kan opereras om patienten inte har nedsatt 

lungfunktion, dåligt allmäntillstånd eller andra sjukdomar som förhindrar kirurgi. Vid stadium 

III är tumören begränsad till brösthålan men spridit sig till lokala lymfkörtlar i mediastinum. I 

vissa fall av st III kan operation komma i fråga. I övriga fall består behandlingen av en 

kombination av kemoterapi och radioterapi och är i vissa fall kurativ. Vid stadium IV är 

tumören spridd utanför thorax och kurativ behandling är inte möjlig.  

Enligt det nationella kvalitetsregistret (2002-2012) är vid diagnos ca 25% av patienterna i 

stadium I-II, 10% stadium IIIa, 17% stadium IIIb samt ca 50% i stadium IV. Dvs hälften av 

patienterna har fjärrmetastaser vid diagnos och kan enbart erbjudas palliativ behandling. Detta 

innebär att så många som 65-70% har en långt framskriden sjukdom (stadium IIIB-IV)redan 

vid diagnos. 

 

Performance status (PS) vid diagnos 

Patienter bör ha ett performance status 0-2 för att vara aktuell för behandling med kirurgi, 

radioterapi eller kemoterapi. Vid diagnos bedömdes ca 20% i riket ha ett PS 3-4.  

 

Ledtider 

Enligt rekommendationer från svenska lungcancerstudiegruppen bör ett första besök på lung-

klinik ske inom 7 dagar från det att remissen anlänt till lungenhet. Beslut om behandling bör 

fattas inom 21 dagar från påbörjande av utredningen. Behandling bör påbörjas inom 10 dagar 

från behandlingsbeslut. Detta innebär att det från misstanke på lungcancer till påbörjande av 

behandling ska ta högst 38 dagar. Detta bör vara uppfyllt för 80% av patienterna. I Danmark 

och Norge har man sen en tid arbetad med s.k. pakkeförlöp, standardiserade utredningar. Där 

anser man det rimligt att det från inremiss till första besök på utredande avdelning skall ta 

högst 7 dagar. Från första besök till behandlingsbeslut högst 21 dagar. Från behandlingsbeslut 

till kirurgi eller strålbehandling högst 14 dagar. Från behandlingsbeslut till medikamentell 

behandling högst 7 dagar och från inremiss till behandlingsstart (op el RT) max 42 dagar. 

Standardiserade vårdförlopp, liknande de i Danmark och Norge kommer under 2015 att tas 

fram även i Sverige.  Enligt processkartläggningen HT 2014 är tiden från inremiss till första 

besök 8d (6-14), från första besök till behandlingsbeslut 25d(11-39) och från behandlings-
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beslut till behandlingsstart 14d (8-20d). Från inremiss till behandlingsstart 47d (25-73). Tabell 

1. OBS Processkartläggningen bygger endast på 5-6 patienter/län.  

 

Tabell 1. Ledtider, från processkartläggningen HT 2014 

1 För lungcancer utförs röntgen med datortomografi oftast innan patienten träffar specialist. 

 

 

 

Behandlingsbeslut vid multidisciplinär konferens 

I socialstyrelsens nationella riktlinjer för lungcancer har MDT konferens fått en hög prioritet. 

MDT-konferens för lungcancer har funnit vid NUS under många år (LOT-ronden – Lung-

Onkolog-Thorax-rond)och sedan januari 2012 är ronden regional, där lungenheter i 

Sunderbyn, Östersund och onkolog och lungmedicinare från Sundsvall deltar via videolänk.  

Från NUS finns thoraxkirurg, onkolog, patolog, radiolog samt lungmedicinare. Ronden hålls 

en gång per vecka och 15-30 fall diskuteras vid varje tillfälle.  

 

Prognostiska faktorer 

Den viktigaste prognostiska faktorn är kliniskt stadium vid diagnos, där 5-års överlevnad för 

NSCLC i stadium I är omkring 60%. Histologi och mutationsstatus är även av betydelse för 

prognos, där patienter med adenocarcinom med positiv EGFR-mutation lever längre jämfört 

med patienter med skivepitelcancer och småcellig lungcancer. Den närmaste tiden kommer 

alltfler olika mutationer att kunna detekteras och möjligheten till målstyrd behandling 

kommer att öka. Dessa nya läkemedel är dyra och beredskap för en kostnadsökning vad gäller 

medicineringen måste finnas.  

 

Lungcancer-screening 

Enligt det nationella vårdprogrammet i lungcancer som publicerades mars 2015 så 

rekommenderas inte införandet av screening för lungcancer som rutin utanför studier. Nya 

studier är dock på gång och på några års sikt är det rimligt att tro att det för identifierade 

populationer kommer att införas DT-screening. Screening skall alltid kopplas till ett 

strukturerat rökavvänjningsprogram.  

 

 

2. Organisation och resultat i regionen 
 

”Vägen in” 

För flertalet patienter är den första kontakten med sjukvården via hälsocentralen där hosta och 

andfåddhet är de vanligaste symtomen. Många behandlas på misstanke om lunginflammation 

och vid uppföljande röntgen av lungorna upptäcks tumörmisstänkta förändringar. Tumörer 

upptäcks också ”en passent”, t ex om datortomografi görs på annan indikation (misstanke om 

lungemboli, aorta dissektion, njursten osv). På misstanke om lungcancer skrivs remiss direkt 

till lungmedicinsk enhet för utredning.  

Diagnos/område Remiss till 

specialist 

 första 

besök hos 

specialist 

Remiss 

från pri-

märvård 

 

röntgen-

svar 

Första 

besök hos 

specialist 

 

röntgen-

svar 

Första 

besök hos 

specialist 

  

PAD-svar 

Första 

besök hos 

specialist 

 besked 

om diag-

nos/ prel. 

diagnos till 

pat. 

Diagnos-

besked  

behand-

lingsbeslut 

(/MDK) 

Behand-

lingsbeslut 

(/MDK)  

start 

primär-

behand-

ling 

Avslutad 

primär     

behandling 

 start  

sekundär-

behandling 

Lungcancer1 8 

(6-14) 

14 

(3-27) 

 20 

(8-41) 

22 

(11-32) 

3 

(0-7) 

14 

(8-20) 
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Diagnostik 

Lungcancer utreds på fyra orter i regionen, Sunderbyn, Umeå, Sundsvall och Östersund. Det 

är i huvudsak lungmedicinska enheter som ansvarar för utredning som innefattar radiologisk 

utredning för att klarlägga tumörutbredning, vävnadsprovtagning för morfologisk diagnostik 

samt funktionsutredning för att diagnostisera ev. co-morbiditet som kan vara begränsande när 

det gäller vilken typ av behandling som patienten kan tänkas klara av.  

 

Den radiologiska utredningen består av datortomografi av thorax och övre buk eller PET-DT, 

där PET-DT ska göras på alla patienter med potentiellt botbar sjukdom. Datortomografi av 

skallen görs vid småcellig-lungcancer, vid icke-småcelliglungcancer stadium III eller om 

symtom på hjärnmetastaser föreligger.  

 

För vävnadsprovtagning görs i de flesta fallen bronkoskopi. I de fall det finns förstora 

lymfkörtlar i mediastinum görs även ultraljudsledd bronkoskopi (EBUS). Om dessa 

undersökningar inte ger diagnos, och tumören ligger tillgänglig via thoraxväggen, går man 

vidare med dator-ledd punktion. Man strävar efter att i alla fall ha en PAD eller cytologiskt 

verifierad diagnos, även inför kirurgi. På alla vävnadsprover görs morfologisk diagnostik för 

att fastställa typ av tumör (te x småcellig lungcancer, adenocarcinom, skivepitelcancer). På 

alla tumörer som inte är småcelliga eller skivepitelcancer ska molekylärgenetisk diagnostik 

utföras, för närvarande EGFR-mutations-analys och ALK-analys.  

 

Funktionsutredningen innefattar bedömning av performance status, lungfunktionsunder-

sökning och inför kirurgi även arbets-EKG. 

 

Sedan 2011 praktiseras vid lungsektionen NUS sammanhållen utredning vid misstanke på 

lungcancer -den sk snabbutredningen. Konceptet innebär att alla patienter med potentiellt 

botbar cancer utreds på ett standardiserat sätt, där fasta tider för PET-DT, bronkoskopi/EBUS, 

funktionsutredningen med spirometri och arbets-EKG ingår. Tider finns för en patient per 

vecka. På övriga lungsektioner utreds också patienterna på ett sammanhållet sätt, dock utan 

tillgång till fasta tider på t ex nuklearmedicin. Kontaktsjuksköterskorna är nyckelpersoner för 

att samordna alla undersökningar, ett arbete som är både tids- och resurskrävande. Med 

införandet av standardiserade vårdförlopp är målet att samtliga patienter i hela regionen, 

oavsett tumörutbredning ska erbjudas sammanhållen utredning. Vid länets samtliga 

lungsektioner/kliniker finns fungerande kontaktsköterskor. Skriftlig delegation för 

kontaktsköterskor och vilka arbetsuppgifter som ingår finns sedan VT-14.  

 

MDT-konferens för lungcancer har funnit vid NUS under många år och är sedan januari 2012 

regional, där lungenheter i Sunderbyn, Östersund och onkolog och lungmedicinare från 

Sundsvall deltar via videolänk.  Från NUS finns thoraxkirurg, onkolog, patolog, radiolog samt 

lungmedicinare. Ronden hålls en gång per vecka och 15-30 fall diskuteras vid varje tillfälle. 

Kriterier för att diskuteras på denna rond finns, där alla patienter i stadium I-III samt patienter 

i stadium IV med specifika frågeställningar diskuteras. Det pågår diskussioner för att se över 

dessa kriterier. Ronden är omfattande och kräver även mycket för- och efterarbete och det är 

viktigt att utnyttja den för de patienter som behöver den bäst. Patienter med lungcancer 

stadium IV utgör hälften av alla lungcancerfall och här har behandlingsalternativen på senare 

år ökat. Dessa patienter bör beredas plats för diskussion på MDK, men det skulle innebära att 

ronden skulle behöva mer tid, alternativt delas upp på två rondtillfällen per vecka. För 

anmälan till ronden används en checklista. I de fall patienterna accepteras för operation 

används checklistan som direktremiss till thorax och överlämnas vid MDK-ronden direkt till 
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närvarande thoraxkirurg. 

 

Behandling 

Patienter i stadium I-II skall erbjudas kurativ behandling vilket i de flesta fall är operation. Ca 

60 patienter per år opereras i norra regionen, där all lungcancerkirurgi utförs på NUS. Om 

patienten inte är operabel, t ex pga svår KOL, svår hjärtsjukdom eller andra allvarliga sjuk-

domar, kan kurativ behandling med stereotaktisk strålbehandling ges. För tumörer större än 3 

cm eller vid spridning till lymfkörtlar i mediastinum ges tilläggsbehandling med cytostatika.  

Patienter i stadium III har en lokalt avancerad lungcancer med spridning till lymfkörtlar i 

bröstkorgen. Här ges en kombination av cytostatika och strålbehandling. Behandlingen ges 

om möjligt i kurativt syfte.  

För patienter i stadium IV med metastaser utanför bröstkorgen (t ex skelett, lever, hjärna, 

binjurar) eller med lungmetastaser, finns ingen botande behandling. För patienter i gott 

allmäntillstånd PS 0-2 (3) ges cytostatikabehandling eller målriktad behandling för att minska 

tumörbördan och förbättra allmäntillståndet. Vid diagnos är 50% av alla lungcancerpatienter i 

stadium IV:  

 

Uppföljning 

Alla patienter med lungcancer följs regelbundet i minst 5 år, denna uppföljning sköts i 

regionen i huvudsak av de lungmedicinska enheterna. På NUS ansvarar lungenheten för 

uppföljning av patienter i stadium IA och stadium IV. Onkologen NUS behandlar och följer 

patienter i stadium III samt patienter som efter operation ska ha adjuvant kemoterapi (st IB-

IIB).  

 

Cancerrehabilitering  

Det finns ingen specifik cancerrehabilitering i regionen.  

Sen tidigare finns para-medicinsk personal knutna till lungmedicinska och onkologiska 

enheter i hela regionen. Kontaktsjuksköterskorna är duktiga på att uppmärksamma där behov 

av insatser från dessa arbetsgrupper skulle behövas. 

 

Patientinvolvering – samtal med patienter och anhöriga samt en patientundersökning som 

utfördes i region syd har gett dessa synpunkter.  

 Nybesök bör vara 45 min 

 Sjuksköterska med vid diagnosbesked 

 Info och planering skriftligt och muntligt 

 Tillgång till kontaktsjuksköterska 

 Inga besked per telefon om man inte kommit överens om detta 

 Inga cancerbesked inför långhelg om man inte kommit överens om detta. 

 Fasta tider för utredning 

 

Nationellt vårdprogram 

Ett nytt nationellt vårdprogram för lungcancer publicerades mars 2015.  

Arbete pågår för att skriva regionala tillämpningar av det nationella VP. Som ett första steg 

har vi tagit fram en matris för cytostatika och målriktade terapier som skall diskuteras och 

förankras regionalt.  
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3. Kortsiktiga mål för lungcancer vården i den norra regionen 
 

Tabell 2. Sammanfattning av målnivåer för lungcancer till utvecklingsplan 2016-2018 

 

Mål 

nr 

Mål Nuläge 

2014* 

Målnivå Tidpunkt 

för mål-

uppfyllelse 

Uppföljning 

K 1 Täckningsgrad i QR – 

anmälningsblankett 1 

93% (2012 

73%) 

(NLL 95, 

VLL 95, 

LVN 81, 

JLL 100%,  

95%  
2016 Årliga uttag av 

täckningsgrad via 

RCC 

K 2 Ledtid från inremiss 

till behandlingsbeslut 

<28d 2 

52% (2012 

57%) 
NLL 52, 

VLL 63, 

LVN 39, 

JLL 53% 

80% 2018 Årliga uttag ur 

QR 

K 3 Ledtid från 

behandlingsbeslut till 

operation3 

46% op 

inom 3v. 

Väntetid i 

median 

24d.  

Inom 21d för 

80% av pat 

2017 Årliga uttag ur 

QR och det 

thoraxkirurgiska 

QR (Thor) 

K 4 Andel pat i st I-II, PS 

0-2 som opereras 4 

 Likvärdigt 

inom 

regionen och 

i riket 

2017 Årliga uttag ur 

QR 

K 5 Ledtid från inremiss 

till behandlingsstart 5 

 42 dagar för 

80% 

2018 Årliga uttag ur 

QR 

K 6 FDG-PET/DT vid 

utredning av st I-III, 

NSCLC 7 

 

78% (2012 

70%) 

NLL 70, 

VLL 86,  

LVN 71, 

JLL 87% 

90% 2018 Årliga uttag ur 

QR 

K 7 MDK vid diagnos 9  95% 2018 Årliga uttag ur 

QR 

 

1. Täckningsgrad i QR – anmälningsblanketten; 95% inom 3 månader 
Denna kvalitetsindikator har följts sedan 2012. Fortsatt god täckningsgrad i det nationella 

QR är en förutsättning för att kunna följa utvecklingen av lungcancer vården. Vi har i 

regionen beslutat att inrapportering ska ske på ett ställe för respektive landsting, lung-

sektioner i Sunderbyn, Umeå, Östersund och Sundsvall. Det är också dessa fyra kliniker 

som sköter majoriteten av all utredning. Ansvariga sköterskor och läkare finns i alla fyra 

landsting. Vid medicincentrum NUS har beslut tagits att permanenta funktionen som 

inrapportör i kvalitetsregistret. På övriga lungenheter i regionen sköts inrapporteringen av 

kontaktsjuksköterskor som redan i nuläget är hårt belastade.  

För närvarande finns endast god inrapportering i kvalitetsregistrets anmälningsblankett 

och den gamla uppföljningsblanketten. Från 2014 finns en ny uppföljningsblankett där 
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registrering skall ske vid händelse, dvs om någon behandling påbörjas eller avslutas. Med 

detta följer en helt annan logistik, där denna inte någonstans i landet är klar. För anmäl-

ningsblanketten finns även ett gott stöd via handläggare på RCC, detta saknas för den nya 

uppföljningsblanketten.  

Uppgiften att mata in data i QR bör ligga på utsedda inrapportörer med i huvudsak 

administrativa arbetsuppgifter.  Att lägga ansvaret för inrapportering i QR på kontaktsjuk-

sköterskor är oftast inte att rekommendera då kontaktsjuksköterskorna huvuduppgift är att 

finnas i det nära patientarbetet.  

 

 

2. Ledtid från inremiss till behandlingsbeslut; <28d för 80% av patienterna.  

Denna kvalitetsindikator har följts sedan 2012. Ledtiderna ökar inom hela regionen. 

Bristen på lungläkare, patologer och radiologer bedöms vara en orsak till detta. Här måste 

en aktiv rekrytering av läkare ske. Utredningarna har även blivit mer omfattande, där 

strävan är att på alla patienter ha en patologisk/cytologisk diagnos, även inför kirurgi.  

PET och EBUS finns i nuläget enbart vid NUS, vilket innebär en ojämlik tillgång till 

utredningsresurser i regionen. Det innebär även längre utredningstider för regionens 

patienter, även om dessa patienter prioriteras för undersökningar på NUS. Svarstider från 

patologi lab bör även optimeras för att korta utredningstiderna. Vi arbetar på att sprida 

EBUS-kunskapen vad gäller användandet av EBUS för diagnostik till läns-nivå. Fortsatt 

bör mer komplicerad EBUS, t ex staging, utföras på NUS. Även tillgången på PET bör på 

sikt bli tillgänglig på länsnivå, detta då undersökningen ger en mycket god uppfattning om 

tumörspridning vid lungcancer och användandet av PET även kommer att öka för uppfölj-

ning efter given behandling. Undersökningsmetoderna bör finnas så nära patienterna som 

möjligt för att kunna erbjuda jämlik vård i regionen. 

Under 2015 skall standardiserade vårdförlopp för utredning av lungcancer tas fram, för att 

korta och säkra ledtiderna. Med detta följer även att det ska finnas utredningskoordina-

torer på de enheter som utreder lungcancer.  

 

3. Ledtid från behandlingsbeslut till operation; < 21dagar för 80% av pat 

Denna kvalitetsindikator har följts sedan 2012. För 2012 var denna siffra 80% men 

minskade under 2013 till 46%. Medianväntetiden från behandlingsbeslut till operation 

ligger dock på 24 dagar. Orsaken till längre väntetid är att tillgången på operationssalar på 

NUS minskat bland annat pga brist på operationssköterskor.  

 

4. Andel pat i stadium I-II, PS 0-2 som opereras; likvärdigt inom regionen och jmf 

riket. 

Ny kvalitetsindikator för att tillse att lungcancer-kirurgi utförs likvärdigt oavsett varifrån i 

regionen man kommer. Ca 20% (60 pat/år) med nydiagnostiserad lungcancer opereras. 

 

5. Ledtid från inremiss till behandlingsstart; < 42 dagar för 80% av patienterna 

Ny kvalitetsindikator. Sammanhållen utredning av misstänkt lungcancer. I Danmark och 

Norge har man sen en tid arbetad med sk pakkeförlöp, standardiserade utredningar. Där 

anser man det rimligt att det från inremiss till första besök på utredande avdelning skall ta 

högst 7 dagar. Från första besök till behandlingsbeslut högst 21 dagar. Från behandlings-

beslut till kirurgi eller strålbehandling högst 14 dagar. Från behandlingsbeslut till medika-

mentell behandling högst 7 dagar och från inremiss till behandlingsstart (op el RT) max 

42 dagar. I de standardiserade vårdförloppen avser man mäta tiden från ”välgrundad 

misstanke” till behandlingsstart. Dessa datum är ännu inte tillgängliga i det nationella QR.  
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6. FDG-PET vid utredning av st I-III NSCLC; 90% 

Denna kvalitetsindikator har följts sedan 2012.  I dessa siffror finns även SCLC med, där 

indikation för PET-DT är svagare. Till denna utvecklingsplanen ändrar vi indikatorn till 

att enbart omfatta NSCLC st I-III. För patienter som opereras för lungcancer 2013 

genomgick 97% PET-DT.  

Andelen lungcancerpatienter som genomgått PET-DT som del av lungcancerutredningen 

fördelat på stadium är ca 80-100% av patienter i stadium I-II, drygt 60% i stadium III och 

ca 20-25% i stadium IV. Det ses också en tydlig skillnad i regionen där VLL och JLL har 

högre andel undersökningar jämfört med NLL och LVN.  

Vid lungsektionen NUS har det sedan 2011 funnits ett standardiserat vårdförlopp för 

utredning av patienter med potentiellt botbara tumörer, även kallat snabbspåret. I detta 

ingår läkarbesök, PET-DT, bronkoskopi – EBUS samt funktionsutredning med spirometri 

och arbetsprov. Det grundläggande snabbspårs-projektet visade att ca 60-70% av de 

patienter som utreddes visade sig ha lungcancer. Det innebär att ca 500 patienter utreds 

och ca 300 har lungcancer.  

 

7. MDK vid diagnos 

Ny kvalitetsindikator. Kriterier för att diskuteras på denna rond finns, men det pågår 

diskussioner för att se över dessa. Ronden är omfattande och kräver även mycket för- och 

efterarbete och det är viktigt att utnyttja den för de patienter som behöver den bäst.  För 

närvarande har vi i regionen beslutat att diskutera alla patienter i stadium I-III och övriga 

patienter där frågeställning finns. Patienter med lungcancer stadium IV utgör hälften av 

alla lungcancerfall och här har behandlingsalternativen på senare år ökat och behandlings-

uppläggen blivit alltmer komplicerade. Dessa patienter bör beredas plats för diskussion på 

MDK, men det skulle innebära att ronden skulle behöva mer tid, alternativt delas upp på 

två rondtillfällen per vecka. 

 

 

4. Långsiktiga mål 
 

1. RCC bör verka för ett totalt tobaksförbud i hela landet.  
Tobakspreventiva åtgärder är av största vikt för att minska insjuknandet i lungcancer, men 

detta gäller generellt för alla cancergrupper plus insjuknandet i många andra folksjuk-

domar som t ex hjärt-kärlsjukdomar. Fortsatt viktigt med en ökad medvetenhet i samhället 

om riskerna med tobaksbruk och tidiga tecken på lungcancer som t ex långvarig hosta hos 

en rökare eller upprepade nedre luftvägsinfektioner för att om möjligt söka sjukvård i ett 

tidigare skede. 

 

2. EBUS på länskliniker 

EBUS-kompetensen bör spridas till regionen. Det är viktigt att skilja på diagnostisk EBUS 

och EBUS för staging, där den senare än så länge bör vara centraliserad till NUS. Till 

EBUS hör även ROSE ( Rapid On Site Evaluation) med närvarande cytodiagnostiker på 

plats under skopin. 

 

3. PET-DT på länskliniker 

Tillgången till PET är inte jämlik i regionen. Man bör arbeta på att få PET-DT på länsnivå 

för att utjämna dessa olikheter. PET-DT är en central undersökningsmodalitet för 

lungcancer. Användandet av PET förutspås att öka och PET kommer även att behöva 

användas vid utvärdering av behandling.  
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4. Molekylärgenetisk diagnostik och NGS (NGS - next generation sequencing).  

Det är fortsatt viktigt att förstärka och optimera patologin då det fortfarande är alltför 

varierande svarstider för både histopatologi och molekylärgenetiska analyser. För 

lungcancer är den molekylärgenetiska diagnostiken helt central då denna predikterar 

behandlingssvar på målriktad behandling. Detta är tydligt skrivet i det nya nationella VP 

samt i det policydokument som är framtaget av svenska lungcancerstudiegruppen. För 

närvarande finns godkänd behandling för EGFR-muterade tumörer och för tumörer med 

ALK-translokation. Men utvecklingen går snabbt och ytterligare målriktade terapier är på 

snabb frammarsch. Den molekylärgenetiska testningen måste därför vara fullt fungerande 

för att kunna erbjuda regionens patienter adekvat vård.  Oavsett om dessa analyser utförs 

vid regionala lab eller utförs av externa aktörer är kvalitén och snabbhet i provsvaren det 

centrala. Det är också viktigt att i tillgängliga kvalitetsregister registrera vilken molekylär-

genetisk testning som utförts. Detta för att följa upp hur riktlinjerna för molekylärgenetisk 

testning efterföljs i den norra regionen.  

Den molekylära testningen av lungcancer innefattar idag EGFR och ALK-testning. På 

många håll i Sverige görs redan en mer omfattande kartläggning av molekylärgenetik 

(NGS - next generation sequencing). Detta för att identifiera andra tumördrivande 

mutationer och kunna rikta specifik terapi mot dessa.  

 

5. Tid från provtagningsdatum för diagnostiskt ingrepp till signerat slutsvar hos 

patologen som är beslutsgrundande (histopatologisk/cytologisk och i förekommande 

fall molekylär genetisk diagnostik). Kan än så länge inte mätas i QR, här registreras för 

närvarande datum för första provtagningstillfälle som ger malign diagnos. I många fall 

måste man invänta molekylärgenetisk testning innan behandlingsbeslut kan fattas. Denna 

tid skulle mäta tiden hos patologen, men enbart för det provtagningstillfälle som blir 

diagnostiskt och dessutom beslutsgrundande. För att detta ska kunna bli en mätbar 

kvalitetsindikator krävs att detta registreras i det nationella QR.   

 

6. Kurativt syftande radiokemoterapi till st IIIA – i paritet med riket.  

Här föreligger svårigheter med inrapportering i QR varför data är svåra att tolka. Trots 

detta väljer vi att behålla denna parameter som ett långsiktigt mål, för att tydliggöra vikten 

av att dessa, till antalet relativt få patienter, med lokalt avancerad lungcancer skall 

erbjudas kurativt syftande behandling vilken då inkluderar både cytostatikabehandling och 

radioterapi. I den nationella QR-gruppen planeras det även för en utbildning i hur man ska 

rapportera till QR. Målet är att behandling skall ges i paritet med riket.  

 

7. Alla patienter ska erbjudas tillgång till en kontaktsjuksköterska, med tydligt 

definierat uppdrag.  

Vid länets samtliga lungsektioner/kliniker finns fungerande kontaktsköterskor. Skriftlig 

delegation för kontaktsköterskor och vilka arbetsuppgifter som ingår finns sedan VT-14. 

I den nya uppföljningsblanketten från 2014 kommer det att registreras om pat tilldelats k-

ssk. Det kommer dock att ta tid innan inmatning i den nya blanketten blir fungerande 

eftersom den bygger på rapportering vid händelse. Rutiner för hur detta ska ske är under 

framtagande. Denna parameter är därför svår att mäta i nuläget.  

 

8. Den palliativa vården i regionen behöver förstärkas.  

När det gäller lungcancer har hälften av alla patienter redan vid diagnos en spridd sjuk-

dom. Bland alla som insjuknar i lungcancer är den förväntande 5-års överlevnaden ca 15% 

(13% för män och 19% för kvinnor). De palliativa insatserna vid lungcancer behöver 
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därför vara omfattande.  Sen tidigare finns para-medicinsk personal knutna till lung-

medicinska och onkologiska enheter i hela regionen. Kontaktsjuksköterskorna är duktiga 

på att uppmärksamma där behov av insatser från dessa arbetsgrupper skulle behövas.  

När det gäller palliativa enheter i regionen har man sen tidigare ett gott samarbete mellan 

slutenvården och dessa enheter. På NUS har vi sedan 2009 ett samarbete med AHS som 

var annan vecka har palliativ rond på lungavdelningen. Här diskuteras dels inneliggande 

patienter för att optimera de palliativa åtgärderna. Här ges även återkoppling om patienter 

som blivit inskrivna hos AHS och vistas i hemmet. Detta samarbete är mycket uppskattat 

både av personal från lungmedicin och AHS och kommer patienterna till godo.  

Det råder en olikhet vad gäller tillgång till palliativ vård i regionen. En tydligare kart-

läggning och samarbete med processledare för palliativ vård i regionen planeras för vårt 

fortsatta arbete.  

 

9. Onkologisk specialistkompetens behöver finnas inom alla regionens fyra landsting.  
Onkologiska kliniker saknas idag på två av fyra länssjukhus. På sikt är det önskvärt att 

den onkologiska kompetensen förstärks med sikte på att bilda onkologkliniker på samtliga 

länssjukhus och att onkologisk kompetens kommer lungcancerpatienterna tillgodo 

närmare hemorten. MDT-konferensen fyller idag en del av detta behov då onkolog alltid 

finns närvarande och regionen är uppkopplad och själva kan diskutera sina frågeställ-

ningar. I Sundsvall finns onkologisk klinik med gott samarbete mellan lungmedicin och 

onkologen. Möjligheten till palliativ radioterapi är ojämlik i regionen och kan enbart ges i 

VLL och LVN samt till de patienter som är pigga nog att resa till något av dessa landsting.  
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SWOT-analys av långsiktiga och kortsiktiga mål 150530 

Lungcancervården i norra regionens styrkor-svagheter-möjligheter och hot.  

 

 

MÅL STYRKOR SVAGHETER MÖJLIG-

HETER 

HOT 

LÅNGSIKTIGA MÅL 

1. RCC bör verka 

för ett totalt 

tobaksförbud i 

hela landet.  

Många olika 

organisationer 

arbetar med 

information om 

risker med 

tobaksbruk 

 

 

Vem ”äger 

frågan”? Vem är 

drivande? 

 

 

Minskad 

rökning skulle 

minska antalet 

fall av lung-

cancer och även 

andra 

tumörformer 

samt hjärt-

kärlsjukdomar 

 

Ökat generellt 

kunskapsläge i 

befolkningen. 

Söker tidigare 

vid misstanke på 

tumör. 

Stora 

ekonomiska 

krafter från 

tobaksindustrin. 

 

 

2. EBUS på 

länskliniker 

God bronko-

skopi-kunskap i 

hela regionen. 

Intresse att lära 

sig EBUS. I 

Norrbotten har 

man äskat pengar 

för utrustning. 

Lungenheten på 

NUS kan utbilda.  

Inlärningskurva. 

Utrustning finns 

ännu inte på 

läns-sjukhusen. 

Kostnad, både 

för utrustning 

och för utbil-

dning. Den som 

ska lära sig 

måste ges tid till 

detta.  

Patienterna 

slipper åka till 

Umeå för 

EBUS. Mer 

förfinade 

diagnostiska 

metoder på 

länssjukhusen. 

Säkrare diag-

noser. Kortare 

utredningstider 

För få läkare i 

tjänst för att 

kunna skicka 

någon på 

utbildning. 

Ekonomi.  

3. PET-DT på 

länskliniker 

PET-DT ger en 

mycket god 

uppfattning om 

tumör-

utbredning vid 

lungcancer. 

Säkrare stadiein-

delning. 

Cyklotron för 

tillverkning av 

FDG finns i 

Umeå.  

Kostnader.  Patienterna 

slipper åka till 

Umeå för PET-

DT. Mer 

förfinade 

diagnostiska 

metoder på 

länssjukhusen. 

Säkrare 

diagnoser. 

Kortare 

utredningstider 

Ekonomin. 

Kostnadseffekti

vitet? Möjlighet 

med tracers? 

4. Molekylär-

genetisk 

diagnostik och 

NGS 

Att identifiera 

tumör-drivande 

mutationer och 

ge målriktad 

Än så länge 

finns endast 

målriktad 

behandling 

Genom att 

detaljerat typa 

tumörerna och 

samla infor-

Informationen 

måste samlas in 

på ett struktu-

rerat sätt. 
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behandling ger 

ett bättre 

behandlingssvar, 

patienterna lever 

längre och mår 

bättre. NGS vid 

lungcancer utförs 

redan i Lund och 

Uppsala. 

tillgänglig för 

ett fåtal 

mutationer.  

mationen på ett 

strukturerat sätt 

ges möjlighet 

till forskning 

och utveckling 

av nya behand-

lingar.  

Analyserna 

kostar pengar.  

5. Tid från prov-

tagningsdatum 

för diagnostiskt 

ingrepp till 

signerat slutsvar 

hos patologen, 

som är besluts-

grundande 

Mäter tiden det 

tar för patologen 

att leverera ett 

svar som blir 

beslutsgrundande  

Denna para-

meter registreras 

fn inte i det 

nationella QR, 

och är därför 

inte mätbar.  

Brist på pato-

loger. Allt mer 

omfattande 

undersökningar 

görs.  

Kortare ut-

redningstider. 

Snabbare 

uppstart av 

behandling.  

Brist på 

patologer. 

Dåligt 

fungerande 

logistik.  

6. Andel av 

patienter i st IIIA 

som erhåller 

kurativt syftande 

radiokemoterapi 

skall stå i paritet 

med övriga 

landet.  

Välfungerande 

regional-MDK.  

 

Välfungerande 

onkologisk enhet 

utan väntetider.   

 

 

Dessa patienter 

är inte alltid 

färdigutredda – 

ska utredas 

precis som inför 

operation.  

Fler botade.  

 

 

Bristande ut-

redningsresurser

.  

Registrering i 

QR ej tillför-

litlig, svårt att 

följa upp.  

7. Tillgång till 

kontaktsjuk-

sköterska med 

tydligt definierat 

uppdrag.  

Oerhört viktigt 

för patienterna, 

stor efterfrågan.  

 

 

K-ssk har 

många andra 

uppgifter för 

andra diagnos-

grupper. 

Tidsbrist. Hårt 

belastade.  

Förbättrat 

patientomhän-

dertagande.  

 

 

Ekonomi 

Organisation.  

8. Den palliativa 

vården i regionen 

behöver 

förstärkas.  

 

God kunskap om 

palliativ medicin 

finns i hela 

regionen. På 

vissa håll finns 

redan ett nära 

samarbete.  

60-70% av alla 

nydiagnostisera-

de lungcancer-

patienter har en 

icke-botbar 

sjukdom där 

palliativa 

insatser är de 

enda möjliga. 

Många 

patienter. 

Bättre vård för 

patienterna.  

Tillgången till 

palliativ vård 

varierar inom 

regionen.  

9. Onkologisk 

specialistkom-

petens behöver 

finnas inom alla 

Välfungerande 

onkologiska 

kliniker i 

Sundsvall och 

Onkologiska 

kliniker saknas 

idag på två av 

fyra länssjuk-

Onkologisk 

kompetens som 

kommer lung-

cancerpatien-

Ekonomi 
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regionens fyra 

landsting 

Umeå. 

Välfungerande 

regional MDK.  

hus. Det tar tid 

att bygga upp.  

terna tillgodo 

närmare 

hemorten 

KORTSIKTIGA MÅL 

10. 95% 

Inrapportering i 

det nationella 

kvalitetsregistret   

Mätbart i KR 

Det finns ett 

väletablerat 

kvalitetsregister.   

Tidsbrist för 

inrapportering. 

Brist på 

administrativt 

stöd.  

Bättre täck-

ningsgrad är en 

förutsättning för 

att kunna följa 

lungcancer-

vårdens ut-

veckling i 

regionen samt 

för jämförelse 

nationellt.  

Personalbrist. 

Fel använd 

kompetens.  

11. Ledtid från 

inremiss till 

behandlingsbeslu

t mindre än 28 

dagar för 80% - 

mätbart i KR 

Vi har i norra 

regionen redan 

idag relativt 

acceptabla 

utredningstider 

men uppfyller 

ändå inte målet.  

Stor spridning 

vad gäller 

utredningstider.  

Snabb utredning 

ger en tidigare 

behandlings-

start.  

Brist på 

utredande 

lungläkare och 

patologer.  

12. Operation 

inom 21 dagar 

från behand-

lingsbeslut för 

80% av 

patienterna – 

mätbart KR. 

Goda resurser 

och kontaktvägar 

för thoraxkirurgi 

på NUS. 

Thoraxkirurg 

alltid med på 

MDK.  

Brist på opera-

tionssköterskor 

och operations-

salar.  

Botande 

behandling. 

Ekonomi. 

Nedskärning av 

resurser för 

kirurgi.  

13. Andel pat i st 

I-II, PS 0-2 som 

opereras 

Sammanhållen 

och strukturerad 

utredning. God 

logistik för MDK 

och direkt remiss 

till thorax. 

Centraliserad 

kirurgi till NUS.  

PET och EBUS 

endast på NUS, 

regionens 

patienter måste 

resa.  

Likvärdig 

behandling 

oavsett varifrån i 

regionen man 

kommer.  

 

14. Ledtid från 

inremiss till 

behandlingsstart 

Sammanhållen 

utredning. Dessa 

patienter är redan 

i nuläget 

prioriterade i 

hela regionen. 

Både patient och 

personal vet vad 

som ska ingå i en 

utredning. 

Standardiserade 

vårdförlopp och 

utredningskoordi

nator ska införas. 

Långa vänte-

tider på svar 

från patologen.  

PET och EBUS 

finns bara i 

Umeå.  

Kortare ledtider. 

Minska risken 

för att någon 

patient ”tappas 

bort” under 

utredningen.  

Brist på 

lungläkare och 

patologer 

 

Sparbeting i 

hela regionen 

inom 

sjukvården. 
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15. PET-DT ska 

ingå i utred-

ningen för alla i 

st Ib-III – 

mätbart i KR 

Ger mycket god 

uppfattning om 

tumörutbredning. 

PET-DT vid 

NUS har kapa-

citet för att 

erbjuda denna 

undersökning till 

dessa patienter 

utan långa vänte-

tider 

Långa avstånd. 

Dyr under-

sökning.  

 

Bättre staging, 

rätt behandling 

till rätt patient.  

Ekonomi.  

16. MDK vid 

diagnos 

Diskussion vid 

MDK ger en lik-

värdig bedöm-

ning för alla.  

Ronden är 

tidskrävande 

med mycket för 

och efter-arbete. 

Endast pat i st I-

III diskuteras. St 

IV endast om 

problem. St IV 

behandling blir 

alltmer om-

fattande och 

specialiserad. 

Rätt behandling 

till rätt patient. 

MDK ett 

kunskapsforum.  

Svårt att hinna 

diskutera alla på 

ett likvärdigt 

sätt om ronden 

blir för lång.  

Pat måste vara 

färdigutredda.  
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