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Förord 

Den interaktiva årsrapport, ”öppet NREV”, som Nationella kvalitetsregistergruppen introducerade 
2019 ligger fortsatt som källdata till denna rapport vilken grundar sig på en genomgång av de 
indikatorer som står att finna i öppet NREV.  

 

https://statistik.incanet.se/Esofagus-Ventrikel/        

 

Obs! Ingen inloggning krävs! 

 

Vi uppmanar fortsatt regionens sjukhus att se över information om såväl ledtider som kvalitetsutfall 
för de patienter som drabbats av esofagus- och ventrikelcancer inom regionen. Datauttaget för 
rapporten som ligger uppe i skrivande stund gjordes den 9 november 2022 och således är 2022 väl 
inkluderat. Nedan följer en kort beskrivning av de rubriker som rapporten innehåller. 

 

Täckningsgrader 

Vi har fortsatt mycket god täckningsgrad i regionen för diagnostikformuläret. Varmt tack till alla 
som bidragit till detta! 

Det vi kan bli ännu bättre på är tid till inrapportering för samtliga formulär. Täckningsgraden för 
diagnostikformulär är 96%, operationsformuläret på 91% och postoperativa formuläret ligger 
närmare 76% för 2021.  De saknade procenten förklaras av fördröjd inrapportering och skall 
förbättras. VPG anser att inrapporteringshastigheten för diagnostik-formuläret borde räknas från 
MDK snarare än från diagnosdatum.  

 

Kvalitetsindikatorer/väntetider 

Andelen diagnostiserade patienter som diskuteras på MDK har stigit till 95% vilket är en positiv 
trend som bekräftas nationellt. När det gäller tid från diagnos till MDK ligger vi kring rikssnitt för 
både esofagus och ventrikelcancer, 15 respektive 14 dagar. Pandemin syns sannolikt i dessa ledtider 
med en försämring för 2020 som håller i sig 2021 (17 resp 16 dagar). Det finns regionala variationer 
i hur fort patienterna kommer till MDK vilket identifierats som ett arbetsområde för 2023.  

Tid till första behandling ligger på 46 dagar i genomsnitt för regionen år 2021 och detta har stått 
relativt stilla sedan SVF infördes men är sammantaget något under rikssnittet.  

För både tid till direkt kirurgi som första behandling i syfte att bota samt tid till 
kombinationsbehandling i syfte att bota har Region Mellansverige desvärre halkat efter 
riksgenomsnittet. Orsakerna till detta kommer att utredas. Det ser ut som att både ledtider till 
kirurgi och ledtider till onkologisk behandling inverkar. Vi uppnår således inte ännu den nationella 
jämlikhet i vård oberoende av bostadsort som vi har i uppdrag att verka för. Det bör dock 

https://statistik.incanet.se/Esofagus-Ventrikel/
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förtydligas att effekterna av det arbete och de förändringar som genomförts i RCC mellansverige 
under året ej hunnit visa sig i dessa siffror för 2021.  

 

 

Figur 1.  Antal dagar från diagnos till första behandling i syfte att bota för patienter med esofagus eller 
ventrikelcancer diagnosticerade år 2021. Region Mellansverige är något sämre än riksgenomsnittet på 42 dagar 

 

Behandling 

Regionen ligger återigen precis under riksgenomsnittet gällande andelen patienter som planeras för 
kurativt syftande behandling av samtliga diagnosticerade, 41%.  Drygt hälften av de patienter inom 
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regionen med kurativ intention planeras för kombinationsbehandling (54%) vilket är högre än 
riksgenomsnittet medan regionen ligger nära riksgenomsnittet för andelen som planeras för enbart 
onkologisk behandling (19%) och under riksgenomsnittet för enbart kirurgisk behandling (27%). 
Tydliga skillnader finns beroende på bostadsregion vilket bland annat visat sig ha betydelse för 
prognosen(1) och MDKs bedömning av patienten och rekommenderade behandling verkar tydligt 
påverka utfallet och prognosen vilket studeras nationellt i tre separata studier i nuläget. 

 

Andelen minimalinvasiva ingrepp ökar på bred front i landet (67%) och Region Mellansverige har 
en ledande position avseende införandet och användandet av denna teknik (74% minimalinvasiva 
resektioner totalt och 98% minimalinvasiva resektioner vid esofaguscancer).  

 

Utfall 

90 dagarsmortalitet efter esofagus- eller ventrikelresektion för cancer är i regionen 
närariksgenomsnittet (fem procent) de senaste fem åren. Av de patienter som opererats de 
senaste fem åren för esofaguscancer inom regionen hade 17 procent anastomosläckage vilket 
ligger i paritet med internationella jämförelser(2) och under riksgenomsnittet på 24% procent. 
Över tid kan skönjas en viss ökning av andelen anastomosläckage i Sverige vilket behöver 
studeras närmare men glädjande nog syns en tydlig nedåtgående trend i region Mellansverige 
sedan 2019. Efter ventrikelresektion ser det bättre ut med endast 4% procent anastomosläckage, 
jämfört med 7% nationellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbete i vårdprocessgruppen under 2022 

Förutom en kartläggning av Esofagus och Ventrikelcancerprocesserna har hållits dialogmöten med 
Sörmland. Dialogmöte med Örebro genomfördes 2021. Regiondagen 2022 med tema ”Nyheter 
och Modern Behandling vid Övre GI Cancer” hölls i Uppsala den 21 oktober 2022. 

Figur 2.  Andel av patienter som opererats för 

esofaguscancer som drabbats anastomosläckage som 
komplikation till esofagektomi i region Mellansverige 
(Grön) jämfört med riksgenomsnittet (Orange) mellan 
år 2007 och 2021. 
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Sammanfattning 

Vården för patienter med esofagus- och ventrikelcancer i region Mellansverige kan sammanfattas 
som välfungerande.  Förbättringspotential finns bland annat avseende tid till behandlingsstart vare 
sig det är kirurgi eller onkologi, tid till MDK och avseende inrapporteringshastighet för våra NREV 
formulär. Deltagande vid och förbättring av MDK har identifierats som en viktig komponent(3) i 
att komma till rätta med dessa svagheter. Vår strävan mot minimalinvasiv kirurgi har gett oss en 
tätposition i landet vid behandling av esofaguscancer vilket patienter kan dra nytta av(4).  

 

Telefonnummer till MDK-ansvarig sekreterare, sjuksköterska och kirurg skickas med listan i det 
mail som går ut varje vecka.  

 

Anmälan till maillistan görs till alejandra.gotegard.moreno@akademiska.se. 

 

Framtidsaspekter 

Efter många år av arbete har Katarina Gustavsson nyligen slutat som Vårdprocesskoordinator för 
VPG Esofagus och Ventrikelcancer i region Mellansverige. Det är med saknad som vi tackar för 
allt nedlagt arbete och önskar dig lycka till i ditt fortsatta arbete. Katarina kommer att ersättas av 
Sofia Bergström. 

 

Vi vill fortsatt uppmana till idogt arbete med inrapporteringen till registret. Den kvalitativa och 
kvantitativa data som vi kan få härifrån är ett utomordentligt stöd i det ständigt pågående 
utvecklingsarbetet och ger en bra ögonblicksbild av den givna vården inom Regionen.  

 

Dialogmöten och VPG-möten kommer efter årsskiftet sannolikt kunna genomföras fysiskt vilket 
vi ser fram emot. Om infektionsläget förändras har vi digitala möten som reservplan. 

  

Väl mötta då! 

 

Gustav Linder 

Processledare 

 

Katarina Gustavsson 

Avgående Vårdprocesskoordinator 

 

mailto:alejandra.gotegard.moreno@akademiska.se
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Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården. 
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 


