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1. INLEDNING 

Detta är den första årsrapporten för det Nationella Registret för Tumörer i Pankreas och 
Periampullärt. 

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

 
Figur 1. Åldersstandardiserad incidens 
 

 
Figur 2. Relativ överlevnad 
 
Det ska påpekas att ovanstående siffror gäller de patienter som drabbas av adenocarcinom i pankreas. 
Dessa utgjorde 2012 69 % av de i det nationella pankreasregistret registrerade (se Tabell 3). 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 2012 hade 3 % benign 
diagnos.  
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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. 

Det Nationella Registret för tumörer i Pankreas och Periampullärt var färdigt att tas i drift under 
senhösten 2009. Inrapporteringen kom i praktiken igång 2010. 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).  

 

1.1 Registrets målsättning 

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

  

Diagnosgrupp

Kliniskt läge
A C17.0 82 (5,8)

B C24.0 131 (9,3)

C C24.1 72 (5,1)

D C25.0 519 (36,9)

C25.1 153 (10,9)
C25.2 123 (8,8)
C25.3 6 (0,4)

C25.8 1 (0,1)
C25.9 318 (22,6)

Total

ICD-O/2
Diagnostiserade 

fall 2012 N(%)

1405 (100)

Duodenum (tolvfingertarm) och ampullär zon

Extrahepatiska gallvägar

Ampulla/papilla Vateri inkl. periampullära reg.

Caput (huvud)

E

F

Ductus (pankreasgång)

Multifokal i läge C25
Övergripande växt, samt pancreas UNS

Corpus (kropp)
Cauda (svans)

http://www.cancercentrum.se/
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Figur 3. Antal registrerade fall per formulär 
 
 

Anmälan

970 Definitivt behandlingsbeslut = 
Icke-kurativt syftande behandling

Resektion = Nej 
PAD/Biopsi tagen = Nej

Resektion = Nej 
PAD/Biopsi tagen = Ja

PAD

Postoperativa 
data

Resektion = Ja

Definitivt behandlingsbeslut = 
Kurativt syftande behandling

569 
(+ 5 missing)

396

Patient

342

Behandling

349

2

286
61 214

234
175

39

2. RAPPORTENS UNDERLAG 

Detta är registrets första årsrapport. Den omfattar verksamhetsberättelsen för aktiviteten under året 
2012.  

Registret är uppbyggt av sex formulär, A-F (Figur 3). Under 2013 introducerades också ett 
onkologformulär.  

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.  

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).  
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Figur 4. Registrets täckningsgrad för diagnosår 2012 
 

3. REGISTRETS TÄCKNINGSGRAD  

Fram till utgången av 2012 fanns totalt 2711 patienter registrerade. Av dessa registrerades 900 under 
2012. Detta innebär en täckningsgrad jämfört med cancerregistret på 69 % för 2012. Uppsala-Örebro 
regionen har släpat efter i registreringen och först kommit igång under 2012 med en täckningsgrad 
runt 50 % vilket minskar den totala täckningsgraden. För Södra regionen har täckningsgraden sjunkit 
2012 jämfört med 2010-11.  

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 80 % 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.  

Sammantaget gör den låga, och mellan 
regionerna starkt varierande, täckningsgraden 
och det därmed låga antalet registreringar 
(framför allt när det gäller postoperativa- och 
PAD-data [formulär D-E]) att det är svårt att 
dra säkra slutsatser av de skillnader som 
registreringen visar.  

  

Norra regionen 93 93% 86 80% 72 73%
Stokcholm/Gotland regionen 274 91% 244 89% 247 86%
Södra regionen 144 72% 175 76% 117 50%
Sydöstra regionen 153 95% 161 96% 153 93%
Uppsala/Örebro regionen 38 16% 53 20% 116 47%
Västra regionen 177 78% 213 81% 195 74%

Riket 879 72% 932 72% 900 69%

Diagnosår 2010 Diagnosår 2011 Diagnosår 2012

Registretstäckningsgrad jämfört mot cancerregistret

* Enbart diagnoser  som är anmälspliktiga är med i beräkningen, följande diagnoskoder (ICD3) gäller: C17.0; C24.1 och 
samtliga C25 koder.
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4. BESKRIVNING AV POPULATIONEN 

Adenocarcinom i pankreas svarar för 69 % av de registrerade och av dessa är 54 % lokaliserade i 
caput (37 % av alla registrerade) i hela riket. Endast 3 % fick en benign diagnos men uppgift om 
diagnos saknas i 17 % (3-32 % mellan regionerna). 

Tabell 3. Registrerade diagnoser delad på sjukvårdsregion 
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Figur 5. Ålder och könsfördelning per diagnos 
 

 
Figur 6. TNM stadier adenocarcinom i pankreas 
 

51 % (40-67 %) av de registrerade maligna tumörerna i pankreas (C25) är vid diagnos stadium IV 
(Figur 6). Av de registrerade maligna tumörerna i duodenum (29 st) är 55 % stadium IV.  
Vid uppgift saknas menas att det angivits otillräcklig/ingen information av patientens T-, N- och M-
stadium för att kunna ta fram rätt TNM-stadium. 
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5. VÄNTETIDER 

Tabell 4 och Figur 7. Figuren visar tid i dagar från första undersökning som visade tumör till 
behandlingsbeslut. Behandlingsbeslut tas vanligen vid multidisciplinär konferens. Denna tid var för 
hela riket median 12 (6-23) dagar.   
 
Tabell 4. Väntetid till behandlingsbeslut 

 

 
Figur 7. Väntetid till behandlingsbeslut 

Tabell 5 och Figur 8 visar tid i dagar från definitivt behandlingsbeslut till patientbesked. Denna var för 
hela riket median 1 (0-7) dagar. 

Tabell 5. Väntetid till patientbesked 

 

 
Figur 8. Väntetid till patientbesked 
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Tabell 6 och Figur 9. Figuren visar tid i dagar från remiss utfärdades till patientbesked. Denna var för 
hela riket median 15 (8-30) dagar. 

Tabell 6. Väntetid från remiss till patientbesked 

 

 
Figur 9. Väntetid från remiss till patientbesked 

Tabell 7, Figur 10 samt Figur 11 visar tid i dagar från definitivt behandlingsbeslut till operation. Den 
övre figuren visar tid per region, den undre uppdelat på sjukhus som registrerat mer än tio operation 
under året. Denna tid var för hela riket median 28 (20-40) dagar. 

Tabell 7. Väntetid till operation 

 

 
Figur 10. Väntetid till operation 
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Figur 11. Väntetid till operation delad på sjukhus 
  



 

13 

 

6. UTREDNING 

Andel patienter som bedömts på multidisciplinär konferens är större för de där behandlingsbeslutet 
blir kurativt syftande. Patienter med icke-kurabel sjukdom (metastaserad/lokalt avancerad) bedöms 
oftare utanför MDK. Totalt i riket bedömdes 77 % av alla registrerade patienter på MDK och av de 
som planerades för kurativt syftande behandling bedömdes 92 % på MDK.  

 
Figur 12. Multidisciplinär bedömning 
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6.1 Icke kurativt behandlingsbeslut 

Anledningen till att behandlingsbeslutet icke blev kurativt var i 58 % av fallen att tumören inte 
bedömdes resekabel och i 40 % att patienten inte bedömdes operabel. 2 % av patienterna ville ej 
genomgå kirurgi. Av de som ej var resekabla berodde detta i 65 % på metastaserad sjukdom och i 
övriga fall på lokalt avancerad sjukdom. Anledning till att patienterna bedömdes ej resekabla var i  
65-70 % fjärrmetastasering. I Uppsala-Örebro regionen var andelen icke-resekabla med metastaserad 
sjukdom lägre, ca 50 %, och därmed andelen som bedömdes ha lokalt avancerad sjukdom som orsak 
till icke-resektabilitet högre än i övriga regioner. 

Tabell 8. Orsak till icke kurativt behandlingsbeslut 

 

Tabell 9. Fjärrmetastasering, ej resekabla patienter 
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7. PLANERAD KURATIV BEHANDLING 

Av alla som registrerades planerades 44 % för kurativt syftande kirurgi. Tabell 10 visar fördelningen 
av kirurgiska ingrepp som planerades vid MDK. 76 % planerades för Whipple-resektion varav 8 % 
som pylorussparande resektion.  Här skiljer sig Uppsala-Örebro regionen från övriga riket genom att 
ca hälften av Whipple-resektionerna där planerades som pylorussparande.  

Tabell 10. Planerad kurativ syftande operation 
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7.1 Data på de patienter som planeras för kurativ syftande 
behandling  

Av de patienterna som planerades för kirurgi klassades 55 % som ASA 2 och 51 % bedömdes vara 
WHO (ECOG) 0 (81 % WHO 0+1). Några säkra slutsatser beträffande den regionala variationen är 
svåra att dra på grund av det relativt låga antalet registreringar och den låga täckningsgraden i vissa 
regioner (se ovan). En skillnad i bedömning av WHO-performance status noterades då endast 15 % 
bedömdes som WHO 0 i Norra regionen mot 70 % i Uppsala-Örebro. Ändå bedömdes endast 11 % 
som ASA 1 i denna region.  

Tabell 11. Performance status enligt WHO 

 

Tabell 12. ASA-klassifikation 
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8. PEROPERATIVA DATA 

Av alla som planerades för resektion befanns totalt i riket 18 % inoperabla vid laparotomin. Denna 
siffra varierar mellan regionerna. I norra och södra regionen bedömdes 33-34 % av de som planerats 
för resektion inoperabla vid laparotomi-tillfället. 

 
Figur 13. Planerad resektion utförd 
 

Då radikal kirurgi inte bedöms möjlig vid laparotomi-tillfället verkar man vara mindre benägen att 
göra kirurgisk gallvägs- och ventrikel avlastning i södra- och sydöstra regionerna jämfört med de 
övriga regionerna.  

Tabell 13. Åtgärder utförda då planerad resektion ej kunde genomföras 
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Tabell 15. Teknik vid slutning av resektionsranden vid 
distal pankreasresektion 

 

 

Av alla resektioner var 70 % Whipple-resektioner (JLC30). Av dessa gjordes i genomsnitt 8 % med 
pylorussparande teknik. Här föreligger stor variation mellan regionerna. I Södra och Västra regionerna 
registrerades under 2012 inga pylorussparande Whipple-resektioner medan denna teknik används i  
43 % vid whipple-kirurgi i Uppsala-Örebro-regionen. Drygt en fjärdedel av alla resektioner i Västra 
regionen gjordes som total pankreatiectomi medan denna siffra i övriga regioner var under 10 % 
(Tabell 14).  

Tabell 14. Utförd resektion 

 

 

Distala resektioner (JLC10) utgjorde 18 % av 
resektionerna. Vid denna operation registrerades 
att förslutningen av resektionsranden gjordes med 
stapler i 75 % av fallen med en variation från  
20 % upp till 100 %. Endast från Stockholm-
Gotlands- och Sydöstra regionerna registrerades 
att distal resektion utfördes laparoskopiskt (i 6 
respektive 22 % av fallen)(Tabell 15).  
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Vid Whippleresektion och total pankreatektomi utförs veresektion i 19 % av alla operationer i riket. 
Andel venresektion varierar mellan regionerna från 12 % (av 43 registrerade resektioner) i Uppsala-
Örebrö regionen till 41 % (av 17 registrerade resektioner) i norra regionen.  

Tabell 16. Ven-, artär- och laparoskopisk resektion vid  
standard Whipple/pylorussparande eller total pankreasectomi 

 

Figur 14 och Figur 15 visar operationstider och blödningsmängd vid de olika typerna av resektioner. 
Det bör poängteras att det inte råder tydlig konsensus mellan de olika opererande enheterna om hur 
den peroperativa blödningsmängden ska uppskattas varför direkta jämförelser kan vara svåra. Figur 16 
visar hur ofta blod gavs vid Whipple/total pankreastectomi respektive distal resektion.  

 
Figur 14. Operationstid vid standard Whipple/pylorussparande och total pankreasectomi  
respektive distal pankreasresektion 
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Figur 15. Peroperativ blödning vid standard Whipple/pylorussparande och total pankreasectomi  
respektive distal pankreasresektion 
 

 
Figur 16. Peroperativ given transfusion vid standard Whipple/pylorussparande eller  
total pankreasectomi respektive distal pankreasresektion  
 

Någon typ av peroperativ åtgärdskrävande komplikation registrerades i 2 % (0-5 %) vid Whipple-
resektioner och i 6 % (0-12 %) vid distala resektioner.  Detta innebar framför allt 
blödningskomplikationer. 
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9. POSTOPERATIV DATA 

Figur 17 visar vårdtiden efter JLC30+20 resp. JLC10 uppdelat på regioner och Figur 18 visar samma 
data uppdelat per opererande sjukhus.  

 
Figur 17. Vårddagar efter operation vid standard Whipple/pylorussparande och total pankreasectomi  
respektive distal pankreasresektion 
 

 
Figur 18. Vårddagar efter operation delad på sjukhus vid standard Whipple/pylorussparande och  
total pankreasectomi respektive distal pankreasresektion 
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9.1 Postoperativa komplikationer 

Figurerna nedan visar den komplikation som var den enskilt bestämmande för patientens vårdförlopp 
efter Whippleresektion/total pankreatectomi (Figur 19) respektive distal resektion (Figur 20). 52 % 
(38-77 %) rapporterades komplikationsfria efter Whipple-resektion och 45 % (29-83 %) efter distal 
resektion.  

Efter Whipple-resektion är ventrikelretention och pankreasanastomosläckage de vanligast registrerade 
vårdtidsbestämmande komplikationerna (9 % respektive 8 %). Pankreasanastomosläckage enligt den 
internationella definitionen förekom dock i högre frekvens, ca 15 %, men var i ca en tredjedel av 
fallen av lindrigt slag och inte avgörande för det kliniska förloppet. 15 % av de distala resektionerna 
registrerades för läckage från resektionsranden.  

En stor variation noteras mellan regionerna men detta kan nog delvis förklaras av den låga 
täckningsgrad i framför allt Södra- och Uppsala-Örebro regionerna med lågt antal registrerade samt 
att bedömningen av respektive komplikation, och vilken som i första hand ska anses vara den som är 
mest avgörande för vårdförloppet, kan vara subjektiv.  

 
Figur 19. Vårdförloppbestämmande komplikation efter standard Whipple/pylorussparande  
och total pankreasectomi  
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Figur 20. Vårdförloppbestämmande komplikation efter distal pankreasresektion 

Figurerna nedan visar fördelningen av komplikationernas svårighetsgrader enligt Clavien-Dindo.  
71 % rapporterades efter Whipple-resektion ha komplikationsgrad 3a eller lägre. Ungefär samma 
rapporteras för distal resektion (Tabell 18, Figur 23 och Figur 24). Den postoperativa (30-dagars) 
mortaliteten efter Whipple/total- respektive distal pankreasresektion var i riket 2 % (3 respektive 1 
patient). Efter 90 dagar hade ytterligare 3 patienter avlidit efter Whipple/total pankreasresektion 
medan 90-dagarsmortaliteten efter distal resektion var oförändrad jämfört med efter 30 dagar.  

Tabell 17. Svårighetsgradering enligt Clavien av komplikationer vid standard Whipple/pylorussparande  
och total pankreasectomi 
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Figur 21. Svårighetsgradering av komplikationer enligt Clavien vid  
standard Whipple/pylorussparande eller total pankreasectomi 
 

 
Figur 22. Svårighetsgradering av komplikationer enligt Clavien vid  
standard Whipple/pylorussparande eller total pankreasectomi 
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Tabell 18. Svårighetsgradering enligt Clavien av komplikationer vid distal pankreasresektion 

 
 

 
Figur 23. Svårighetsgradering av komplikationer enligt Clavien vid 
distal pankreasresektion 
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Figur 24. Svårighetsgradering av komplikationer enligt Clavien vid 
distal pankreasresektion 

Postoperativ IVA-vård, pga. avvikande vårdförlopp, registrerades i 6 % (0-17 %) efter Whipple/total 
och i 5 % (0-12 %) efter distal resektion. Totalt i riket registrerades 10 respektive 2 patienter för 
postoperativ IVA-vård efter Whipple/total- respektive distal resektion under året. Mediantid för 
postoperativ vård på IVA var 4 (2-8) 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 100 % 
somatostatin postoperativt, i Södra regionen ca 70 % och i övriga regioner endast enstaka patienter 
(ca 10 %). Ingen skillnad mellan regionerna kunde dock ses beträffande frekvensen av 
anastomosläckage efter Whipple resektion.  

Postoperativ gavs blodtransfusion till 30 % (12-62 %) av de Whipple/total opererade och till  
20 % (0-40 %) av de distalt resecerade.  

Alla regioner synes använda postoperativt bukdränage vid både Whipple- och distal resektion, i 7 (5-9) 
respektive 6 (4-8) dagar. Amylas-analys på dränagevätskan för upptäckt av anastomos/resektionsrands 
läckage är registrerat taget hos 75 % av de resecerade men uppgiften saknas hos 21 % (0-83 %).  

I registret dokumenteras om patienterna efter kirurgi skrivs ut till hemmet eller någon vårdinrättning. 
I Norra regionen skrevs ca 70 % ut till annan kirurgklinik medan denna siffra varierade mellan 4-33 % 
i de övriga regionerna. I Stockholm-Gotland regionen skrevs 50 % av patienterna ut till en 
vårdinrättning annan än kirurgklinik. Detta var ovanligt i övriga regioner. Utskrivning direkt till 
hemmet varierade från 50 % (Uppsala-Örebro regionen) till 12 % (Norra regionen). Detta torde 
avspegla olika rutiner mellan regionerna.  
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9.2 PAD registrering 

Peroperativt uppfattades resektionen som radikal respektive tveksamt radikal i 94 % respektive 4 % 
vid Whipple-resektion och i 96 % respektive 4 % vid distal resektion.  

Tabell 20 nedan visar den peroperativt uppfattade radikaliteten jämfört den mikroskopiska  
R-bedömningen. Här noteras stora regionala skillnader. Dock föreligger också en stor regional 
skillnad i täckningsgrad beträffande PAD-formuläret (formulär E) där endast ett fåtal är 
inrapporterade från södra och västra regionerna. Några säkra slutsatser kan därför inte dras från 
föreliggande data.  

Från regioner där man i högre grad rapporterat att den patologiska bedömningen gjorts enligt 
patologiföreningens kvalitets (KVAST)-dokument (framför allt Stockholm-Gotland och Uppsala-
Örebro) 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 19. Histologisk typ vid standard Whipple/pylorussparande och total pankreasectomi resp. distal pankreasresektion 
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Tabell 20. Radikalitet vid standard Whipple/pylorussparande eller total pankreasectomi 

 

 
Figur 25. Undersökta lymfkörtlar för maligna fall vid standard Whipple/pylorussparande och total pankreasectomi  
respektive distal pankreasresektion 
 
Av de registrerade Whipple resektionerna var PAD malignt i 84 %. Lägst frekvens av malign diagnos 
rapporterades från Stockholm-Gotland regionen (76 %) där man också hade den högsta frekvensen 
benigna diagnoser. Efter distal resektion var frekvensen premalign/benign diagnos vanligare, 27 % 
och malign diagnos rapporterades i 61 %. Antal lymfkörtlar som analyserats varierade stort över 
landet. Efter Whipple resektion analyserades 9 (Norra regionen) upp till 25 (Stockholm-Gotland) 
körtlar i operationspreparatet och efter distal resektion 2 (Sydöstra regionen) upp till 24 (Uppsala-
Örebro) körtlar. Antalet lymfkörtlar som analyserats histologiskt förefaller vara högre där den 
patologiska bedömningen i högre grad är gjord enligt KVAST-dokumentet (se Tabell 20).   
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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 21. Planerade resektioner 
delad på sjukhus 

 

Tabell 22. Planerade resektion utförd delad på sjukhus 
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Tabell 23. Utförda resektioner delad på sjukhus och resektionstyp 

 

Tabell 24. Beslut taget om kurativ syftande operation vid MDK 
delad på sjukhus 
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