
Landstingens och regionernas 

nationella samverkansgrupp 

inom cancersjukvården 

 

Kvalitetregister för 

tumörer i pankreas och 

periampullärt 
Årsrapport 2013 
 

 

September 2014 



 

 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning .............................................................................................................. 4 

1.1 Bakgrund ...................................................................................................................................... 5 
Figur 1. Åldersstandardiserad incidens maligna tumörer i pankreas och periampullärt, 1987-2013 ........ 5 
Figur 2. Åldersstandardiserad incidens maligna tumörer i pankreas delad på kön, 1987-2013 ................. 5 
Figur 3. Relativ överlevnad .................................................................................................................................... 6 

1.2 Registrets målsättning .................................................................................................................. 7 
Tabell 1. Antal anmälda fall till cancerregistret .................................................................................................. 7 

 

2. Rapportens underlag ............................................................................................ 8 
Figur 4. Antal registrerade fall per formulär ....................................................................................................... 8 

 

3. Registrets täckningsgrad ..................................................................................... 9 
Tabell 2. Registrets täckningsgrad ........................................................................................................................ 9 
Figur 5. Registrets täckningsgrad för diagnosår 2013 ....................................................................................... 9 

 

4. Beskrivning av populationen .............................................................................. 10 
Tabell 3. Registrerade diagnoser delad på sjukvårdsregion, diagnosår 2013 (andel/antal) ...................... 10 
Figur 6. Ålder och könsfördelning per diagnos (ICDO10), diagnosår 2013 .............................................. 11 
Figur 7. Andelfördelning av TNM stadier för adenocarcinom i pankreas (C25.0-3 och C25.8-9), 

diagnosår 2013 ....................................................................................................................................... 11 

 

5. Väntetider ............................................................................................................ 12 
Tabell 4. Väntetid från remiss till behandlingsbeslut, diagnosår 2013 ......................................................... 12 
Figur 8. Väntetid från remiss till behandlingsbeslut, diagnosår 2013 .......................................................... 12 
Figur 9. Väntetid från remiss till behandlingsbeslut i förhållande till målet enligt VPG,             

diagnosår 2013 ....................................................................................................................................... 13 
Tabell 5. Väntetid från imaging (första undersökning)/diagnos till behandlingsbeslut,             

diagnosår 2013 ....................................................................................................................................... 13 
Figur 10. Väntetid från imaging (första undersökning)/diagnos till behandlingsbeslut,             

diagnosår 2013 ....................................................................................................................................... 13 
Tabell 6. Väntetid från definitivt behandlingsbeslut till patientbesked, diagnosår 2013 .......................... 14 
Figur 11. Väntetid från definitivt behandlingsbeslut till patientbesked,  diagnosår 2013......................... 14 
Tabell 7. Väntetid från remiss till patientbesked,  diagnosår 2013 ............................................................... 14 
Figur 12. Väntetid från remiss till patientbesked,  diagnosår 2013............................................................... 15 
Tabell 8. Väntetid från definitivt behandlingsbeslut till operation, diagnosår 2013 .................................. 15 
Figur 13. Väntetid från definitivt behandlingsbeslut till operation, diagnosår 2013 ................................. 15 
Figur 14. Väntetid från definitivt behandlingsbeslut till operation delad på sjukhus, diagnosår 2013 .. 16 

 

6. Utredning ............................................................................................................ 17 
Figur 15. Andel som bedömdes på Multidisciplinär konferens, diagnosår 2013 ....................................... 17 

6.1 Icke kurativt behandlingsbeslut ................................................................................................. 17 
Tabell 9. Orsak till icke kurativt behandlingsbeslut, diagnosår 2013 (andel/antal) ................................... 17 
Tabell 10. Fjärrmetastasering, ej resektabla patienter, diagnosår 2013 (andel/antal) ................................ 18 

  

file://s-fil01.lio.se/CIFS.HOMEDIR/_PANKREAS/ÅRSRAPPORT/2014(diagnosår2013)/20140930_PankreascancerÅrsrapport2013.docx%23_Toc399848441
file://s-fil01.lio.se/CIFS.HOMEDIR/_PANKREAS/ÅRSRAPPORT/2014(diagnosår2013)/20140930_PankreascancerÅrsrapport2013.docx%23_Toc399848444


 

 

 

7. Planerad kurativ behandling ............................................................................... 19 
Tabell 11. Planerad kurativ syftande operation, diagnosår 2013 (andel/antal) .......................................... 19 

7.1 Data på de patienter som planeras för kurativ syftande behandling .......................................... 20 
Tabell 12. Performance status enligt WHO, diagnosår 2013 (andel/antal) ................................................ 20 
Tabell 13. ASA-klassifikation, diagnosår 2013 (andel/antal) ......................................................................... 20 

 

8. Peroperativa data................................................................................................. 21 
Figur 16. Andel planerad resektion utförd, diagnosår 2013 .......................................................................... 21 
Tabell 14. Åtgärder utförda då planerad resektion ej kunde genomföras,                                  

diagnosår 2013 (antal/andel) .............................................................................................................. 21 
Tabell 15. Utförd resektion, diagnosår 2013 (andel/antal) ............................................................................ 22 
Tabell 16. Vissa tekniska data vid distal pankreasresektion och segmentresektion (diagnosår 2013) .... 22 
Tabell 17. Ven-, artär- och laparoskopisk resektion vid standard Whipple/pylorussparande eller total 

pankreasectomi, diagnosår 2013 (andel/antal) ................................................................................ 23 
Figur 17. Operationstid vid standard Whipple/pylorussparande och total pankreasectomi respektive 

distal pankreasresektion, diagnosår 2013 .......................................................................................... 23 
Figur 18. Peroperativ blödning vid standard Whipple/pylorussparande och total pankreasectomi 

respektive distal pankreasresektion, diagnosår 2013 ...................................................................... 24 
Figur 19. Andel patienter som fick transfusion peroperativt vid standard Whipple/pylorussparande 

eller total pankreasectomi respektive distal pankreasresektion, diagnosår 2013 ....................... 24 

 

9. Postoperativa data .............................................................................................. 25 
Figur 20. Vårddagar efter operation vid standard Whipple/pylorussparande och total pankreasectomi 

respektive distal pankreasresektion, diagnosår 2013 ...................................................................... 25 
Figur 21. Vårddagar efter operation redovisat per sjukhus efter standard Whipple/pylorussparande 

och total pankreatectomi respektive distal pankreasresektion, diagnosår 2013 ......................... 26 

9.1 Postoperativa komplikationer .................................................................................................... 26 
Figur 22. Andelfördelning av vårdförloppbestämmande komplikation efter standard Whipple/ 

pylorussparande och total pankreasectomi resp. distal pankreasresektion, diagnosår 2013.... 27 
Tabell 18. Svårighetsgradering av komplikationer enligt Clavien vid standard Whipple/ 

pylorussparande eller total pankreasectomi, diagnosår 2013 (andel/antal) ................................ 27 
Figur 23. Andel av svårighetsgradering av komplikationer enligt Clavien vid standard Whipple/ 

pylorussparande eller total pankreasectomi, diagnosår 2013 ........................................................ 28 
Tabell 19. Svårighetsgradering enligt Clavien av komplikationer vid distal pankreasresektion,  

diagnosår 2013 (andel/antal) .............................................................................................................. 28 
Figur 24. Andel av svårighetsgradering av komplikationer enligt Clavien vid distal pankreasresektion, 

diagnosår 2013 ....................................................................................................................................... 28 

9.2 PAD registrering ........................................................................................................................ 30 
Tabell 20. Radikalitet vid standard Whipple/pylorussparande eller total pankreasectomi,         

diagnosår 2013 (andel/antal) .............................................................................................................. 30 
Tabell 21. Histologisk typ vid standard Whipple/pylorussparande och total pankreasectomi respektive 

distal pankreasresektion, diagnosår 2013 (andel/antal) ................................................................. 31 
Figur 25. Undersökta lymfkörtlar för maligna fall vid standard Whipple/pylorussparande och total 

pankreasectomi respektive distal pankreasresektion, diagnosår 2013 ......................................... 31 

 

10. Resultat per sjukhus ........................................................................................... 32 
Tabell 22. Planerade och utförda resektioner delad på sjukhus, diagnosår 2013 (andel/antal) .............. 32 
Tabell 23. Utförda resektioner delad på sjukhus och resektionstyp, diagnosår 2013 (andel/antal) ....... 33 
Tabell 24. Beslut taget om kurativ syftande operation vid MDK delad på sjukhus,                   

diagnosår 2013 (andel/antal) .............................................................................................................. 33 

10.1 Jämförelse med slutenvårdsregistret ......................................................................................... 34 
Figur 26. Jämförelse av registrerade operationer i kvalitetsregistret och slutenvårdsregistret, 

operationsår 2013 ................................................................................................................................. 34 
 

file://s-fil01.lio.se/CIFS.HOMEDIR/_PANKREAS/ÅRSRAPPORT/2014(diagnosår2013)/20140930_PankreascancerÅrsrapport2013.docx%23_Toc399848477
file://s-fil01.lio.se/CIFS.HOMEDIR/_PANKREAS/ÅRSRAPPORT/2014(diagnosår2013)/20140930_PankreascancerÅrsrapport2013.docx%23_Toc399848478


Kvalitetregister för tumörer i pankreas och periampullärt 

Årsrapport 2013 

 

1. Inledning 

 Sida 4 av 35 

1. INLEDNING  

Välkommen till årsrapport 2013 för Nationella kvalitetregister för tumörer i pankreas och 
periampullärt. Detta är registrets andra årsrapport. Östergötlands Läns Landsting är huvudman för 
registret som administreras från Regionalt cancercentrum sydost. Registret togs i bruk oktober 2009 
men i praktiken startade registreringen i januari 2010. Fram till 2013 års utgång hade ca 4500 patienter 
inkluderats i registret, ca 1000 per år.  

Registrets stora bekymmer är en låg nationell täckningsgrad som dock har ökat under åren, från  
ca 72 % 2010 till 78 % 2012. Skälen till den låga täckningsgraden är flerfaldig, men framför allt att 
vissa behandlande centra/regioner kommit igång sent med registreringen eller valt att inte registrera 
samt att många patienter med hög ålder och spridd sjukdom inte kommer till inrapportörernas 
kännedom. Dock är täckningsgraden högre, upp mot 90 %, för den grupp patienter som planeras för 
kurativt syftande kirurgi vilka är ca 300 patienter per år.  

Registret har erhållit anslag från SKL sedan 2010 och fick för 2013 700 000 SEK. Certifieringsgraden 
för registret höjdes glädjande 2013 från registerkandidat till nivå 3.  

Styrgruppen för registret har genom åren haft två möten per år och minst en gång/år av dessa 
tillsammans med monitorerna från landets olika regioner. Under 2013 har de huvudsakliga 
diskussionspunkterna handlat om möjligheter att förbättra täckningsgraden, inkludera PROM- och 
PREM-mått i registret samt att göra registerdata mer tillgängliga. Vid höstmötet i oktober var Turid 
Heiberg från Oslo universitetssjukhus, inbjuden för att berätta om ett nytt PROM-instrument, 
PACADI-score (PAncreatic CAncer Disease Impact). Instrumentet skulle med viss modifiering kunna 
användas i registret. Diskussioner kring detta pågår.   

Under 2013 har registerdata presenterats som poster vid svenska kirurgveckan i Uppsala i augusti och 
vid nationella kvalitetsregisterkonferensen i Solna, Stockholm i oktober. Vid båda tillfällen 
presenterades data på kurativt syftande pankreaskirurgi med tonvikt på postoperativa komplikationer. 
Registerdata har också presenterats på olika regionala möten i samband med lansering av det 
nationella vårdprogrammet för pankreastumörer.  

Vi står inför fortsatta utmaningar med att öka tillgängligheten för registret för ökad täckningsgrad, 
vilket är registrets största problem. En integrering med befintliga datajournal-system kommer att bli 
nödvändig för att underlätta registreringen. En diskussion kring detta är i sin linda på 
nationell/regional nivå men detta kommer tyvärr att vara en tidsödande och komplicerad process. 
Under närmaste året/åren måste registret utvecklas så att data blir mer synliga och användbara för 
vården och en lösning för att inkludera PROM/PREM-data i registret måste hittas. 

Denna rapport är framtagen av styrgruppen i samarbete med statistiker Victoria Fomichov vid 
Regionalt cancercentrum sydöst och baseras på datauttag från den Nationella kvalitetregister för 
tumörer i pankreas och periampullärt i INCA-plattformen, om inget annat anges. Data nerladdades i 
september 2014. 
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1.1 Bakgrund 

Cirka 1400 personer drabbas varje år i Sverige av cancer i pankreas eller i det periampullära området, 
men endast ca 20 % av dem blir föremål för kurativt syftande behandling (tumörresektion ± 
onkologisk tilläggsbehandling).  

 
Figur 1. Åldersstandardiserad incidens maligna tumörer i pankreas och periampullärt, 1987-2013 

 
 

 
Figur 2. Åldersstandardiserad incidens maligna tumörer i pankreas delad på kön, 1987-2013 

 
 
Prognosen vid pankreascancer är generellt dålig med en medelöverlevnad på ca 6-8 månader för hela 
gruppen. Överlevnaden för den opererade gruppen är 15-16 månader och 5-årsöverlevnaden ca 20 % 
vid högspecialiserade centra. Den stora gruppen som inte är tillgänglig för resektion har ett stort 
omvårdnadsbehov och är i behov av många olika palliativa åtgärder. 
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Figur 3. Relativ överlevnad 

 

Nationella pankreasregistret täcker alla tumörer i pankreas eller det periampullära området som utreds 
på malignitetsmisstanke. Detta innebär distal gallgångstumör, tumör i ampulla Vateri och duodenum 
men också olika typer av cystiska tumörer i pankreas som kan vara benigna eller ha varierande 
malignitetsgrad. Även patienter som opererats med misstanke på adenocarcinom men PAD visat 
neuroendokrin tumör i pankreas omfattas av registret (se Tabell 3). Dessutom kan enstaka patienter 
med kronisk pankreatit finnas i registret. Detta gäller de som utreds på malignitetsmisstanke, opereras 
och där PAD så småningom visar kronisk pankreatit. Av de registrerade under 2013 hade 4 % benign 
diagnos vilket är jämförbart med 2012.  

Registret ska stimulera till ett multidisciplinärt omhändertagande. Den pågående nivåstruktureringen 
av kirurgin torde kunna ge förutsättningar för ett mer likartat omhändertagande av hög kvalitet för 
hela patientgruppen i ett nationellt perspektiv. 

Registret ska kartlägga den diagnostiska processen, behandling och resultat för patienter med alla 
typer av tumörer i pankreas och i det periampullära området. Det ska vidare fungera som ett stöd för 
lokalt förbättringsarbete och beskriva utvecklingen avseende utredning, behandling och 
behandlingskomplikationer för den aktuella tumörgruppen. 

Till registret finns sedan mars 2013 ett nationellt vårdprogram kopplat (www.cancercentrum.se).  

 

  

http://www.cancercentrum.se/
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1.2 Registrets målsättning 

1. Skapandet av en rikstäckande registrering av alla patienter med malignitetsmisstänkta tumörer i 
pankreas och det periampullära området. Detta innebär tumörer i pankreas, exokrina och endokrina, 
den nedre, intrapankreatiska delen av gallgången, papilla Vateri och duodenum.  

Tabell 1. Antal anmälda fall till cancerregistret 

 

2. Alla patienter med misstänkt malign tumör i det aktuella området ska registreras.  

3. Registrering av all pankreaskirurgi då misstanke på premalign/malign sjukdom finns.  

4. Registrering av komplikationer, överlevnad och livskvalitet före och efter behandling.  

5. Registrering bör utformas så att kostnadsanalyser kan göras.  

6. Att i ett senare skede inkludera palliativa behandlingsalternativ.  

7. Alla patienter med tumör i pankreas och det periampullära området ska bedömas på 
multidisciplinär konferens (MDK). Det multidisciplinära teamet ska bestå av minst en inom området 
profilerad kirurg, en onkolog och en radiolog men helst också en patolog, en företrädare för 
palliativmedicin och en områdesansvarig kontaktsjuksköterska. 

8. Att på årsbasis uppnå minskande operationsrelaterad morbiditet samt en mortalitet på < 5 %.  

 

2012 2013

1114 (79,6) 1191 (78,9)

C25.0 Caput (huvud) 546 (39,0) 560 (37,1)

C25.1 Corpus (kropp) 154 (11,0) 157 (10,4)

C25.2 Cauda (svans) 123 (8,8) 133 (8,8)

C25.3 Ductus (pankreasgång) 6 (0,4) 1 (0,1)

C25.8 Multifokal i  läge C25 11 (0,8) 10 (0,7)

C25.9 Övergripande växt, samt pankreas UNS 274 (19,6) 330 (21,9)

15 (1,1) 19 (1,3)

C25.4 Langerhanska öarna 15 (1,1) 19 (1,3)

270 (19,3) 300 (19,9)

C17.0 Duodenum (tolvfingertarm) 93  (6,6) 102  (6,8)

C24.0 Extrahepatiska gallvägar 134  (9,6) 131  (8,7)

C24.1 Ampulla/papilla Vateri inkl. 

periampullära reg.  och ampullär zon

43  (3,1) 67  (4,4)

1399 (100) 1510 (100)

Diagnostiserade fall, N(%)

Datakälla: Cancerregistret

TOTALT

Maligna tumörer i pankreas

Neuroendokrina tumörer i pankreas

Maligna tumörer (övriga läge)

ICDO-3 och klinikst läge
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Figur 4. Antal registrerade fall per formulär 

2. RAPPORTENS UNDERLAG 

Detta är registrets andra årsrapport. Den omfattar verksamhetsberättelsen för aktiviteten under året 
2013. Registret är uppbyggt av sex formulär, A-F (Figur 4). Under 2013 introducerades också ett 
onkologformulär (G).  

A - Anmälan: detta formulär gäller alla patienter med malignitetsmisstänkt tumör i pankreas eller 
periampullärt. Formuläret innehåller grund för diagnos och behandlingsbeslut, om bedömning gjorts 
på multidisciplinär konferens (MDK) eller ej samt väntetider (utredningsstart – remissankomst till 
bedömande enhet – behandlingsbeslut – information – behandling). Gäller som canceranmälan.  
A-formuläret är reviderat (förenklat) under året. Ett flertal uppgifter har tagits bort för att förenkla 
registreringen i syfte att uppnå en bättre täckningsgrad. Då en eftersläpning i registreringen 
förekommer kommer den önskade effekten av formulär-revideringen inte att visa sig under 2013.  

De kommande formulären, B-F, gäller endast de patienter som planeras för kurativt syftande 
behandling, vanligen kirurgi.  

B – Patient: formuläret innehåller 
information om de patienter som planeras 
för kurativt syftande kirurgi. Riskvärdering 
av patienterna med POSSUM-score på ett 
standardiserat sätt (Physiological and Operative 
Severity Score for the enUmeration of Mortality 
and Morbidity -predikterar postoperativ 
morbiditet och mortalitet). Det innehåller 
också information om livskvalitet är 
dokumenterad och om patientens 
performance status med ASA och WHO 
(ECOG) score.  

C – Kurativ syftande operation: 
registrerar data om det kirurgiska ingreppet. 

D – Postoperativa data: registrerar det 
postoperativa förloppet (vårdtid, eventuellt 
IVA-vård, postoperativa komplikationer). 
Komplikationerna graderas enligt  
Clavien-Dindos graderingssystem.  

E – PAD: och canceranmälan. Ska ge information om typ av tumör, mikroskopisk radikalitet  
(R-status) och om patologin är gjord enligt KVAST (patologiföreningens kvalitets- och 
standardiserings rekommendationer) -dokument. 

F – Postoperativ uppföljning: uppföljning efter 9-12 månader med information om patienten är i 
livet, har livskvaliteten dokumenterad, om ett känt recidiv föreligger eller ej och information om 
performance status enligt WHO (ECOG).  

G – Onkologisk behandling: ett onkologformulär har konstruerats under året men inte ännu 
kommit i bruk.  
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Figur 5. Registrets täckningsgrad för diagnosår 2013 

 

3. REGISTRETS TÄCKNINGSGRAD  

Totalt har fram till 2013 års utgång ca 4500 patienter inkluderats i registret och av dem 1135 under 
2013. Detta innebär en täckningsgrad på ca 75 % jämfört med Cancerregistret. Fyra av landets 
regioner har en täckningsgrad på 85 % eller högre. Lägst täckningsgrad har fortfarande Uppsala-
Örebro regionen med endast 51 % vilket endast är en marginell ökning jämfört med 2012. 
Stockholm-Gotlands region har 60 % vilket är överraskande lågt jämfört med täckningsgraden inför 
årsrapporten 2012 (86 %). 

Tabell 2. Registrets täckningsgrad 

 
 

Den exakta täckningsgraden är svår att uppskatta 
för hela gruppen som registret omfattar men för 
gruppen som genomgår kurativt syftande kirurgi 
torde denna uppgå till ca 90 % medan den för 
den övriga gruppen patienter, den stora 
merparten av patienterna, ligger lägre. 
Svårigheten att få in den senare gruppen i 
registret har flera förklaringar. Dessa patienter är 
ofta gamla och vårdas på många olika 
vårdinrättningar där kännedom om registret 
ännu är låg. De är uppenbart inte tillgängliga för 
annat än Best Supportive Care eller vissa palliativa 
åtgärder och blir därför ofta kvar inom sina 
respektive vårdformer. Den låga täckningsgraden 
gör att data ännu är osäkra och att det därmed är 
svårt att göra pålitliga analyser.  

Täckningsgraden (75 %) är förbättrad jämfört 
med 2012 då denna var 69 % inför årsrapporten 
datauttag. Fortfarande föreligger en tydlig 
regional skillnad. Täckningsgraden för de i 
kurativt syfte opererade är bättre än registrets 

totala täckningsgrad men då det gäller den postoperativa perioden och PAD-registreringen (formulär 
D respektive E) föreligger en klar eftersläpning i registrering. Slutsatser beträffande skillnader mellan 
regioner/centra i dessa avseenden är därför svåra att dra för innevarande år.  

Diagnosår: 2010 2011 2012 2013

Norra regionen 93 (93 %) 86 (80 %) 80 (81 %) 104 (89 %)

Stockholm/Gotland regionen 268 (90 %) 242 (90 %) 251 (90 %) 179 (60 %)

Södra regionen 137 (75 %) 178 (86 %) 174 (75 %) 185 (85 %)

Sydöstra regionen 149 (93 %) 157 (97 %) 159 (95 %) 190 (88 %)

Uppsala/Örebro regionen 36 (15 %) 55 (21 %) 141 (56 %) 143 (51 %)

Västra regionen 177 (79 %) 226 (90 %) 221 (88 %) 236 (92 %)

RIKET 860 (71 %) 944 (75 %) 1026 (80 %) 1037 (75 %)

Täckningsgrad jämfört mot Cancerregistret

* Gäller  för enbart diagnoser som är anmälspliktiga i Cancerregistret och som uppfyller registret inklutionskriterier. 

Följande diagnoskoder (ICDO3) är med i beräkningen: c17.0, C24.1 och samtliga C25 koder.
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4. BESKRIVNING AV POPULATIONEN 

Adenocarcinom i pankreas svarar för 78 % (2012 69 %) av de i det nationella pankreasregistret 
registrerade, som är totalt 1135 stycken (se Tabell 3). Av dessa saknas diagnoslokal för endast 1 % 
(variation 0 % - 2 % mellan regionerna) jämfört med 17 % för 2012. Detta torde spegla en förbättrad 
diagnosregistrering under innevarande år. Av adenocarcinomen i pankreas är 58 % lokaliserade i 
caput. 4 % (variation mellan regionerna 0 % - 8 %) fick en helt benign diagnos. 

Tabell 3. Registrerade diagnoser delad på sjukvårdsregion, diagnosår 2013 (andel/antal)  
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Figur 6. Ålder och könsfördelning per diagnos (ICDO10), diagnosår 2013 

 

Medianåldern för patienter med malign diagnos var något högre (71 år) än för de med benign diagnos 
(benigna pankreastumörer, kronisk pankreatit; 63 år). Även patienter registrerade med neuroendokrin 
tumör hade en något lägre medianålder än hela gruppen (64 år).  

 
Figur 7. Andelfördelning av TNM stadier för adenocarcinom i pankreas (C25.0-3 och C25.8-9), diagnosår 2013 

 

Andel stadium IV i riket speglar aggressiviteten hos pankreascancern (som utgör nära 80 % av alla 
tumörer som inkluderas i registret). 47 % (regional variation 39 % - 53 %) av alla registrerade är vid 
diagnos stadium IV (se Figur 7). Dock saknas information för en TNM-klassifikation hos hela 25 % 
av de registrerade. Av de TNM-klassificerade tumörerna är 63 % stadium IV.  
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5. VÄNTETIDER 

Väntetiderna i detta kapitel anges som median i dagar samt spridningen (1:a och 3:e kvartilen). Antalet 
som redovisas varierar beroende antal fall de båda aktuella datumen finns korrekt registrerade. 

Tabell 4, Figur 8 och Figur 9 visar tid i dagar från remissdatum till behandlingsbeslut. 
Behandlingsbeslut tas vanligen vid multidisciplinär konferens. Denna tid var för hela riket median 9 
(regional variation 6 - 18) dagar. Mediantiden varierade från 7 dagar (sydöstra) till 14 dagar (västra). 
Denna väntetid presenterades inte i 2012 års rapport men finns nu med i enlighet med målen i det 
Nationella Vårdprogrammet för Pankreastumörer. Det angivna målet för denna tid är < 14 dagar till 
behandlingsbeslut för > 90 % av patienterna. Som Figur 9 visar uppfylls inte detta mål för någon av 
rikets regioner. Generellt förefaller dock denna väntetid ha blivit något kortare för en något större 
andel av patienterna under 2013 jämfört med 2012 utom för västra regionen.  

Tabell 4. Väntetid från remiss till behandlingsbeslut, diagnosår 2013 

 
 
 

 
Figur 8. Väntetid från remiss till behandlingsbeslut, diagnosår 2013 
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Figur 9. Väntetid från remiss till behandlingsbeslut i förhållande till målet enligt VPG, diagnosår 2013 

 

Tabell 5 och Figur 10 visar tid i dagar från första undersökning som visade den aktuella tumören till 

behandlingsbeslut. Denna tid var för hela riket median 12 (regional variation 8 - 14) dagar. Detta 

överensstämmer väl med motsvarande tider för 2012.  

 
Tabell 5. Väntetid från imaging (första undersökning)/diagnos till behandlingsbeslut, diagnosår 2013 

 
 

 

 
Figur 10. Väntetid från imaging (första undersökning)/diagnos till behandlingsbeslut, diagnosår 2013 
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Tabell 6 och Figur 11 visar tid i dagar från det definitiva behandlingsbeslutet till patientbesked. Denna 
var för hela riket median 1 (regional variation 1 - 7) dagar. Dessa data måste tolkas så att rutinen i 
vissa av regionerna är att ge patienten behandlingsbeskedet redan i anslutning till beslutet eller dagen 
efter. Även denna väntetid överensstämmer dock väl med 2012 års siffror.  

Tabell 6. Väntetid från definitivt behandlingsbeslut till patientbesked, diagnosår 2013 

 
 

 

 
Figur 11. Väntetid från definitivt behandlingsbeslut till patientbesked,  diagnosår 2013 

 

Tabell 7 och Figur 12 visar tid i dagar från remiss utfärdades till patientbesked. Denna var för hela 
riket median 17 (regional variation 15 - 23) dagar. Detta överensstämmer relativt väl med motsvarande 
siffror för 2012.  

Tabell 7. Väntetid från remiss till patientbesked,  diagnosår 2013 
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Figur 12. Väntetid från remiss till patientbesked,  diagnosår 2013 

 

Tabell 8, Figur 13 samt Figur 14 visar tid i dagar från definitivt behandlingsbeslut till operation (Figur 
13 visar väntetid per region, Figur 14 uppdelat på sjukhus som registrerat mer än tio operation under 
året). Denna tid var för hela riket median 26 (regional variation 19 - 41) dagar. Den skiljer sig inte från 
motsvarande tider 2012 men för enskilda regioner och sjukhus noteras skillnader mellan 2012 och 
2013. På regional nivå registrerades en tydligt kortare väntetid till operation i södra, västra och 
Uppsala-Örebro regionerna. I Norra regionen noteras däremot en tydligt ökad väntetid, från 23 dagar 
2012 upp till 41 dagar 2013. Liknande förändringar kan noteras på sjukhusnivå. För både 2012 och 
2013 registreras den kortaste väntetiden till operation i Kalmar. 
 
Tabell 8. Väntetid från definitivt behandlingsbeslut till operation, diagnosår 2013 

 
 

 

 
Figur 13. Väntetid från definitivt behandlingsbeslut till operation, diagnosår 2013 
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Figur 14. Väntetid från definitivt behandlingsbeslut till operation delad på sjukhus, diagnosår 2013 
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6. UTREDNING 

Liksom 2012 bedöms patienter med potentiellt resektabel sjukdom i högre grad på MDK (89 %) 
jämfört med de som har icke-botbar sjukdom (endast 69 %). Det Nationella Vårdprogrammets mål 
att mer än 90 % av hela patientgruppen ska bedömas på MDK uppnås inte i någon av landets 
regioner (horisontell grön linje i Figur 15). I Uppsala-Örebro- och västra regionerna är det totalt 
endast omkring 55 % av hela patientgruppen som har bedömts inom MDK. 

 
Figur 15. Andel som bedömdes på Multidisciplinär konferens, diagnosår 2013  

 

6.1 Icke kurativt behandlingsbeslut 

Anledningen till att behandlingsbeslutet blev icke kurativt berodde i 42 % av fallen på att tumören inte 
bedömdes resektabel och i 36 % av fallen att patienten inte bedömdes operabel (Tabell 9). 3 % av de 
registrerade patienterna ville inte genomgå kirurgi. Uppgift saknas här för 18 % av patienterna och 
underlaget för dessa data baseras endast på 675 patienter. En förklaring till detta kan vara att under 
2013 introducerades ett reviderat A-formulär där vissa av dessa uppgifter har tagits bort.  
 
Tabell 9. Orsak till icke kurativt behandlingsbeslut, diagnosår 2013 (andel/antal) 
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Av de som ej var resektabla berodde detta i 65 % på metastaserad sjukdom och i övriga fall på lokalt 
avancerad sjukdom. Dessa siffror är oförändrade jämfört med 2012.  Det finns som tidigare en viss 
variation i fördelningen mellan metastaserad och lokalt avancerad sjukdom (Tabell 10) som anledning 
till icke-resektabelt beslut, mellan regionerna. På grund av det låga antalet registrerade i vissa regioner 
blir slutsatser svåra att dra från data som baseras på endast ett år. När flera års data läggs ihop 
förefaller det dock som om bedömningsgrunderna varierar över landet vad gäller definition av lokalt 
avancerad sjukdom liksom gränserna för resektabilitet.  
 
Tabell 10. Fjärrmetastasering, ej resektabla patienter, 
 diagnosår 2013 (andel/antal) 
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7. PLANERAD KURATIV BEHANDLING 

Av alla som registrerades planerades 36 % (408 av totalt 1135 registrerade) för kurativt syftande 
kirurgi. Tabell 11 visar fördelningen av kirurgiska ingrepp som planerades vid MDK. 76 % planerades 
för Whipple-resektion varav 14 % som pylorussparande resektion. Som föregående år skiljer sig 
Uppsala-Örebro regionen från övriga riket med en högre andel (ca hälften) pylorussparande 
resektioner. Likaså planeras och genomförs total pankreatectomi i betydligt högre grad i västra 
regionen jämfört med övriga regioner liksom tidigare år. Orsaken till detta är oklar men bör 
analyseras.  

Tabell 11. Planerad kurativ syftande operation, diagnosår 2013 (andel/antal) 
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7.1 Data på de patienter som planeras för kurativ syftande 
behandling  

Av de patienter som planerades för kirurgi klassades 22 % och 55 % som ASA 1 respektive ASA 2 
såväl som 54 % och 29 % bedömdes vara WHO (ECOG) 0 respektive 1. Några säkra slutsatser 
beträffande den regionala variationen är svåra att dra på grund av det relativt låga antalet 
registreringar. Merparten av patienterna bedöms som WHO 0 och ASA 2.  

Tabell 12. Performance status enligt WHO, diagnosår 2013 (andel/antal) 

 

Tabell 13. ASA-klassifikation, diagnosår 2013 (andel/antal) 
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8. PEROPERATIVA DATA 

Av alla som planerades för resektion befanns totalt i riket 13 % inoperabla vid laparotomin (Figur 16). 
Denna siffra varierar mellan regionerna. I västra och södra regionerna bedömdes 22 % av de som 
planerats för resektion inoperabla vid laparotomi-tillfället jämfört med endast 6 % och 5 % i 
Stockholm-Gotland respektive sydöstra regionerna. 

 
Figur 16. Andel planerad resektion utförd, diagnosår 2013 

 

Liksom 2012 utförs i lägre grad avlastande kirurgiska åtgärder i södra och sydöstra regionerna jämfört 
med övriga regioner då radikal kirurgi inte bedöms möjlig vid laparotomi-tillfället (Tabell 14). Dock är 
patientantalet lågt.  

Tabell 14. Åtgärder utförda då planerad resektion ej kunde genomföras, diagnosår 2013 (antal/andel) 
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Tabell 16. Vissa tekniska data vid distal pankreasresektion  
och segmentresektion (diagnosår 2013) 

 

 

Totalt registrerades 326 resektioner under 2013 vilket är 41 fler än 2012 (Tabell 15). Det torde dock 
vara en viss underrapportering pga. eftersläpning i registrering. Från Stockholm-Gotlands regionen 
har endast 63 resektioner registrerats under året jämfört med 97 år 2012. Av det totala antalet 
resektioner i landet var 72 % Whipple-resektioner (JLC30). 26 % av Whipplarna var pylorussparande 
vilket är betydligt högre andel jämfört med vad som rapporterades 2012. Som 2012 görs störst andel 
pylorussparande Whipple i Uppsala-Örebro regionen, där 30 av 41 registrerade Whipplar var 
pylorussparande. Högst andel totala pankreatectomier registrerades i västra (12 %) och Stockholm-
Gotlands (13 %) regionerna. 
 
Tabell 15. Utförd resektion, diagnosår 2013 (andel/antal) 

 

 
Distala resektioner (JLC10) utgjorde  
19 % av alla resektioner. Vid denna 
operation registrerades att förslutningen 
av resektionsranden gjordes med stapler 
i 68 % av fallen med en variation från  
0 % (södra regionen) upp till 100 % 
(västra regionen).  

Laparoskopisk distal resektion 
registrerades från västra regionen (3/6; 
50 %), sydöstra regionen (8/22; 36 %) 
och från Stockholm-Gotland regionen 
(1/11; 9 %) (Tabell 16).  
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Vid Whippleresektion och total pankreatektomi utförs venresektion i 21 % av alla operationer i riket. 
Denna frekvens överensstämmer väl med rapporter från litteraturen. Andel venresektion varierar 
mellan regionerna från 12 % (av 43 registrerade resektioner) i Uppsala-Örebro regionen till 54 % (av 
24 registrerade resektioner) i norra regionen.  

Tabell 17. Ven-, artär- och laparoskopisk resektion vid standard Whipple/ 
pylorussparande eller total pankreasectomi, diagnosår 2013 (andel/antal) 

 

Figur 17 och Figur 18 visar operationstider och blödningsmängd vid de olika typerna av resektioner. 
Det bör poängteras att det fortfarande inte råder tydlig konsensus mellan de olika opererande 
enheterna om hur den peroperativa blödningsmängden ska uppskattas varför direkta jämförelser kan 
vara svåra. Generellt förefaller de rapporterade operationstiderna vara något kortare 2013 jämfört med 
föregående år. Detta synes gälla i något högre grad för distala resektioner. En tendens till mindre 
blödningsmängd är också rapporterad för 2013 även om några vidare slutsatser inte kan dras. Denna 
observation stöds möjligen av att en mindre andel patienter behövde transfunderas framför allt vid 
distala resektioner 2013 jämfört med 2012 (Figur 19 ). 

 
Figur 17. Operationstid vid standard Whipple/pylorussparande och total pankreasectomi  
respektive distal pankreasresektion, diagnosår 2013 
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Figur 18. Peroperativ blödning vid standard Whipple/pylorussparande och total pankreasectomi  
respektive distal pankreasresektion, diagnosår 2013 

 

 
Figur 19. Andel patienter som fick transfusion peroperativt vid standard Whipple/pylorussparande eller  
total pankreasectomi respektive distal pankreasresektion, diagnosår 2013   

 

Totalt rapporterades 8 signifikanta peroperativa komplikationer vid 331 resektioner (2,4 %). Detta 
innebar framför allt blödnings- och kärlkomplikationer. Av dessa registrerades inga åtgärdskrävande 
komplikationer från södra respektive Uppsala-Örebro regionerna. Fyra komplikationer vardera 
rapporterades från Stockholm-Gotland och sydöstra regionerna.  
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9. POSTOPERATIVA DATA 

Postoperativa data baseras på inrapportering av formulär D. Baserat på de planerade kurativa 
behandlingar som är inrapporterade i registret är täckningsgraden för formulär D 62 %. 

Figur 20 visar vårdtiden efter JLC30+20 resp. JLC10 uppdelat på regioner och Figur 21 visar samma 
data uppdelat per opererande sjukhus.  
 

 
Figur 20. Vårddagar efter operation vid standard Whipple/pylorussparande och total pankreasectomi  
respektive distal pankreasresektion, diagnosår 2013 

 
Efter Whipple/total pankreatectomi rapporterar alla regioner 1 - 2 dagars längre vårdtid (median 14 
dagar) jämfört med 2012 (median 13 dagar). För distal resektion dock tendens till kortare vårdtid 
(median 7 jämfört med 9 dagar för 2012). 
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Figur 21. Vårddagar efter operation redovisat per sjukhus efter standard Whipple/pylorussparande och  
total pankreatectomi respektive distal pankreasresektion, diagnosår 2013 

 

9.1 Postoperativa komplikationer 

Efterföljande figur visar den komplikation som var den enskilt bestämmande för patientens 
vårdförlopp efter Whipple resektion/total pankreatectomi respektive distal resektion ( 

Figur 22). 57 % (regional variation 48 % - 65 %) rapporterades komplikationsfria efter Whipple 
resektion och 70 % (regional variation 40 % - 100 %) efter distal resektion.  

Efter Whipple-resektion är kirurgisk infektion, ventrikelretention och pankreasanastomosläckage de 
vanligast registrerade vårdtidsbestämmande komplikationerna (8 %, 6 % respektive 5 %). 
Pankreasanastomosläckage enligt den internationella definitionen förekom dock i högre frekvens, ca 
23 %, men var i ca två tredjedelar av fallen av lindrigt slag och inte avgörande för det kliniska 
förloppet. 13 % av de distala resektionerna registrerades för läckage från resektionsranden. Vid 
Whipples resektion kan man i befintligt material se skillnader på pankreasläckage relaterat till 
anastomosteknik. Vid anastomos mot jejunum ses läckagefrekvens 13 % jämfört 2 % om pankreasrest 
sys in mot ventrikel. Det ska med befintlig täckningsgrad tolkas med försiktighet. 

En stor variation noteras mellan regionerna men detta kan delvis förklaras av den låga 
täckningsgraden. Bedömningen av respektive komplikation, och vilken som i första hand ska anses 
vara den som är mest avgörande för vårdförloppet, kan vara subjektiv.  

  



Kvalitetregister för tumörer i pankreas och periampullärt 

Årsrapport 2013 

 

9. Postoperativa data 

 Sida 27 av 35 

 
Figur 22. Andelfördelning av vårdförloppbestämmande komplikation efter standard Whipple/pylorussparande och  
total pankreasectomi respektive distal pankreasresektion, diagnosår 2013 

 

Figurerna nedan visar fördelningen av komplikationernas svårighetsgrader enligt Clavien-Dindo.  
65 % rapporterades efter Whipple resektion ha komplikationsgrad 3a eller lägre (Tabell 18 och Figur 
23). Motsvarande siffra för 2012 var 68 % men i rapporteringen saknas för både 2013 och 2012 
uppgifter från ca 30 % (2013 23 %, regional skillnad 0 % - 42 %) av de opererade. Efter distal 
resektion rapporterades 71 % ha komplikationer 3a eller lägre men även här föreligger en hög 
frekvens underrapportering (23 %, regional skillnad 0 % - 60 %) (Tabell 19 och Figur 24).  

Fem patienter (2 %) rapporteras avlidna inom 30 dagar efter Whipple/total resektion i riket under 
2013 jämfört med 3 patienter (2 %) under 2012. Ingen patient rapporterades avliden inom 30 dagar 
efter distal resektion. Efter 90 dagar hade ytterligare 2 patienter avlidit efter Whipple/total 
pankreasresektion (90-dagarsmortalitet 3 %) medan 90-dagarsmortaliteten efter distal resektion var 
oförändrad jämfört med efter 30 dagar. 

Tabell 18. Svårighetsgradering av komplikationer enligt Clavien vid standard Whipple/pylorussparande eller total 
pankreasectomi, diagnosår 2013 (andel/antal) 
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Figur 23. Andel av svårighetsgradering av komplikationer enligt Clavien vid standard Whipple/pylorussparande  
eller total pankreasectomi, diagnosår 2013 

 

Tabell 19. Svårighetsgradering enligt Clavien av komplikationer vid distal pankreasresektion, diagnosår 2013 (andel/antal) 

 

 

 
Figur 24. Andel av svårighetsgradering av komplikationer enligt Clavien vid distal pankreasresektion, diagnosår 2013 
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Postoperativ IVA-vård, pga avvikande vårdförlopp, registrerades hos 15 patienter (8 %) efter 
Whipple/total pankreasectomi men inte hos någon efter distal resektion. Mediantid för postoperativ 
vård på IVA var 3 dagar (regional variation 2 - 9 dagar) efter Whipple resektion.  

En varierande inställning till värdet av somatostatin (Sandostatin®/Octreotide®) postoperativt efter 

pankreasresektion kan sannolikt tolkas från registreringen. I norra och västra regionerna fick 92 % 
respektive 100 % somatostatin postoperativt, i södra regionen 86 % och i övriga regioner mellan 13 % 
och 38 %. Ingen skillnad mellan regionerna kunde dock ses beträffande frekvensen av 
anastomosläckage efter Whipple resektion.  

Postoperativt gavs blodtransfusion till 31 % (regional variation14 % - 64 %) av de Whipple/total 
pankreasectomi opererade och till 15 % (regional variation 0 % - 33 %) av de distalt resecerade.  

Alla regioner synes använda postoperativt bukdränage vid både Whipple och distal resektion, i en 
mediantid av 6 dagar (interkvartil variation 4 - 9 dagar) respektive 5 dagar(interkvartil variation 3 - 6 
dagar). Amylas-analys på dränagevätskan för upptäckt av anastomos/resektionsrands läckage är 
registrerat taget hos 64 % (regional variation 54 % - 92 %) av de resecerade men uppgiften saknas hos 
23 %.  

I registret dokumenteras om patienterna efter kirurgi skrivs ut till hemmet eller någon vårdinrättning. 
I norra regionen skrevs 88 % av Whipple opererade ut till annan kirurgklinik medan denna siffra 
varierade mellan 2 % - 31 % i de övriga regionerna. Utskrivning direkt till hemmet varierade från  
63 % (Uppsala-Örebro regionen) till 13 % (norra regionen). Detta torde avspegla olika rutiner mellan 
regionerna. Det saknas dock uppgift på 23 % av de registrerade patienterna. Vid distal resektion 
skrevs ca 49 % (regional variation 20 % - 69 %) av patienterna ut till hemmet. 

  



Kvalitetregister för tumörer i pankreas och periampullärt 

Årsrapport 2013 

 

9. Postoperativa data 

 Sida 30 av 35 

9.2 PAD registrering 

PAD- data bygger på inrapportering av formulär E. Baserat på de planerade kurativa behandlingar 
som är inrapporterade i registret så är täckningsgraden för formulär E 64 %.  

Peroperativt uppfattades resektionen som radikal respektive tveksamt radikal i 94 % respektive 4 % 
vid Whipple resektion (Tabell 20). Man kan se att den peroperativt uppfattade radikaliteten jämfört 
den mikroskopiska R-bedömningen skiljer sig regionalt. Dock föreligger också en stor regional 
skillnad i täckningsgrad (55 % – 91 %) beträffande PAD-formuläret. Några säkra slutsatser kan därför 
inte dras från föreliggande data. För distal resektion uppfattades resektionen som radikal respektive 
tveksamt radikal i 95 % respektive 5 %.  

Från regioner där man i högre grad rapporterat att den patologiska bedömningen gjorts enligt 
patologiföreningens kvalitets (KVAST)-dokument, framför allt Stockholm-Gotland och västra 
regionen, förefaller dock R0-frekvensen vara lägre (ca 50 %) jämfört med de regioner där den 
patologiska bedömningen i lägre grad verkar vara gjord enligt KVAST.  Denna skillnad kan tolkas 
som att en standardiserad bedömning enligt KVAST ger en säkrare bedömning av resektionsytorna 
innebärande en högre frekvens R1. 

Tabell 20. Radikalitet vid standard Whipple/pylorussparande eller total pankreasectomi, diagnosår 2013 (andel/antal) 
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Av de registrerade Whipple resektionerna var PAD malignt i 85 % (Tabell 21). Lägst frekvens av 
malign diagnos rapporterades från Uppsala-Örebro regionen (78 %) där man också hade den högsta 
frekvensen benigna diagnoser. Efter distal resektion var frekvensen premalign/benign diagnos 
vanligare (30 %), och malign diagnos rapporterades i 57 %. IPMN rapporterades i 13 % av fallen vid 
distal resektion jämfört 8 % vid Whipple/total resektion.  

Tabell 21. Histologisk typ vid standard Whipple/pylorussparande och total pankreasectomi respektive distal 
pankreasresektion, diagnosår 2013 (andel/antal) 

 

Antal lymfkörtlar som analyserats varierade stort över landet (Figur 25). Efter Whipple resektion 
analyserades 11 (norra regionen) upp till 27 (Stockholm-Gotland) körtlar i operationspreparatet . Efter 
distal resektion analyserades 10 (Västra regionen) upp till 17 (Stockholm-Gotland) körtlar. Antalet 
lymfkörtlar som analyserats histologiskt förefaller vara högre där den patologiska bedömningen i 
högre grad är gjord enligt KVAST-dokumentet (se Tabell 20)  
 

 
Figur 25. Undersökta lymfkörtlar för maligna fall vid standard Whipple/pylorussparande och total pankreasectomi  
respektive distal pankreasresektion, diagnosår 2013 
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10. RESULTAT PER SJUKHUS 

Nedan redovisas ett urval av de redan presenterade resultat uppdelat på sjukhus. Sjukhus kan vara 
enbart utredande alternativt även opererade. 

 

Tabell 22. Planerade och utförda resektioner delad på sjukhus, 
diagnosår 2013 (andel/antal) 
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Tabell 23. Utförda resektioner delad på sjukhus och resektionstyp, diagnosår 2013 (andel/antal) 

 

 

Tabell 24. Beslut taget om kurativ syftande operation vid MDK 
delad på sjukhus, diagnosår 2013 (andel/antal) 
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10.1 Jämförelse med slutenvårdsregistret 

En jämförelse gjordes mellan de operationer som finns registrerad i kvalitetsregistret mot de som 
finns registrerad i slutenvårdsregistret (Socialstyrelsen). Urvalet i slutenvårdsregistret gjordes på de 
diagnoskoder som registreras till kvalitetsregistret enligt de aktuella inklusionskriterierna. I tabellen 
nedan redovisas differensen mellan antal registrerade pankreas resektioner i båda registren under 
operationsår 2013, (Obs! ej diagnosår 2013). 

 

 
Figur 26. Jämförelse av registrerade operationer i kvalitetsregistret och slutenvårdsregistret, operationsår 2013 
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