
 

 
 

Esofagus- och 
ventrikelcancer 
Regional kvalitetsrapport för 2019 

Maj 2020 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalt cancercentrum, Uppsala-Örebro  
Akademiska sjukhuset  
SE-75185UPPSALA



3 
 

Innehållsförteckning 

FÖRORD 
TÄCKNINGSGRADER .......................................................................................................... 4 
KVALITETSINDIKATORER/VÄNTETIDER ........................................................................... 5 
BEHANDLING ....................................................................................................................... 5 
UTFALL ................................................................................................................................. 6 
ARBETE I VÅRDPROCESSGRUPPEN UNDER 2019 .......................................................... 6 
SAMMANFATTNING ............................................................................................................. 7 
FRAMÅT UPPÅT ................................................................................................................... 7 
REFERENSER ...................................................................................................................... 7 
 
  



 

4 
 

FÖRORD 
 

Nationella kvalitetsregistergruppen NREV har under 2019 publicerat den interaktiva årsrapporten som är 
grunden till denna text. Den kallas även ”öppet NREV”. De reaktioner som kommit är mestadels positiva. 
Denna årsrapport grundar sig på en genomgång av de indikatorer man finner i denna  

 

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

 

Obs! Ingen inloggning krävs! 

 

Vi uppmanar alla att titta på data där information om såväl ledtider som kvalitetsutfall för de patienter som 
drabbats av esofagus- och ventrikelcancer finns att se. Datauttaget för rapporten som ligger uppe i skrivande 
stund gjordes den 8 maj 2020 och således är 2019 väl täckt. Nedan följer en kort beskrivning av de rubriker 
som rapporten innehåller. 

 

TÄCKNINGSGRADER 
 

Första fliken i den interaktiva rapporten beskriver olika typer av täckningsgrader. Vi har god täckningsgrad 
i regionen, se exempel för diagnostikformuläret (fig 1). Varmt tack till alla som bidragit till detta! 

Det vi kan bli ännu bättre på är tid till inrapportering. Här når vi inte upp till uppsatta målnivåer. De 
målnivåer som är satta är rimliga med ett undantag. Vi kan inte förväntas rapportera diagnosblanketten inom 

30 dagar från diagnos. Det borde 
vara inom 30 dagar från MDK.  

Detta ska lyftas i utdatagruppen. 

 

 

 

 

 
  

Figur 1 Andelen fall av esofagus- och ventrikelcancer som registrerats 
i NREV jämfört med registrerade fall i Cancerregistret. 
Uppsala/Örebroregionen (lila punkter och linje) i topp. 

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

Vi diskuterar 91% av alla diagnostiserade patienter på MDK. Här ser vi en mycket positiv trend och det är 
glädjande att vårdprocessgruppens fokus på detta har givit frukt. Man ser samma bild i övriga landet (fig 2). 

När det gäller tid från diagnos till 
MDK ligger vi i topp både avseende 
esofagus och ventrikelcancer (14 
dagar för båda).  

Vi har tidigare diskuterat att det som 
ska registreras här är den MDK där 
behandlingsrekommendation ges. 
Detta är också något vi tryckt på i 
regionala inrapporteringsmöten.  

Det finns regionala variationer i hur 
fort patienterna kommer till MDK.  

Avseende tid till första behandling 
ligger vi på 42 dagar i genomsnitt och 
detta har stått relativt stilla sedan 
SVF infördes. 

Även här finns det skillnader mellan 
regionerna och vi verkar inte uppnå 
den jämlikhet i vård oberoende av 
bostadsort som vi har i uppdrag att 
verka för.  

Deltagande på regional MDK verkar 
minska tiden till första behandling. När 
det gäller kirurgi som första behandling 
i syfte att bota ligger 

Uppsala/Örebroregionen bra till i genomsnitt, men även här finns skillnader som ger anledning till 
eftertanke. Vi saknar tyvärr information om datum för start av neoadjuvant behandling på många patienter 
och tidsaspekterna i denna regim går därför inte att bedöma. 

 

BEHANDLING 
 
När det gäller hur stor andel av de drabbade som planeras för kurativt syftande behandling, ligger vi bland 
de lägre i riket. Detta har, i en nyligen publicerad studie, också visat sig vara associerat med hur stor andel 
som de facto genomgår resektion och är också kopplat till överlevnad(1).  

 

Figur 2 Andel patienter som diskuteras på MDK har ökat stadigt sedan 
2007. Uppsala/Örebro illustreras av lila punkter och linje och är väldigt 
nära riksgenomsnittet (orange punkter och linje). 
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Där det gäller hur stor andel som får kombinationsbehandling av de som planeras för botande behandling 
ligger sjukvårdsregionen som helhet strax över riksgenomsnittet, men även här ser man skillnad beroende 
på bostadslän.  

Andelen minimalinvasiva 
ingrepp går upp i hela landet 
och här ligger region 
Uppsala/Örebro bland de 
högsta (fig 3).  

Detta är ju glädjande med 
tanke på all data som kommit 
till stöd för denna metodik(2), 
även om oro för att resultaten 
inte är lika starka utanför 
studiemiljöer(3). Detta gör 
noggrann registrering och 
uppföljning av våra resultat i 
detta register desto viktigare. 

 

 

 

UTFALL 
 

Avseende 90 dagarsmortalitet efter esofagus- eller ventrikelresektion för cancer är vi nära riksgenomsnittet 
(fem procent för båda) de senaste fem åren. Av de patienter som opereras för esofaguscancer har 14 procent 
anastomosläckage. Detta är väl under riksgenomsnittet på 19 procent. Efter ventrikelresektion ser det ännu 
bättre ut med endast två procent anastomosläckage, jämfört med sju nationellt. Möjligen är detta en effekt 
av den djupa kunskap och vana vid ventrikelanastomoser som regionens kirurger har i och med den 
bariatriska kirurgin. 

 

ARBETE I VÅRDPROCESSGRUPPEN UNDER 2019 
 

Förutom de regionala vårdprocessgruppsmötena har det anordnats en regiondag om ÖGI cancer (11/10). 
Denna var mycket uppskattad och välbesökt av alla professioner som deltar i vården. Planering för regiondag 
2020 pågår. 

 

Figur 3 Andelen patienter som opereras med minimalinvasiv teknik 
ökar i hela landet. Uppsala/Örebroregionen (lila punkter och linje) har 
varit tidiga med att ta till sig denna metod. 



 ESOFAGUS-OCH VENTRIKELCANCER – REGIONALKVALITETSRAPPORT FÖR 2019 
 

7 
 

SAMMANFATTNING 
 

Vården för esofagus- och ventrikelcancer fungerar väl i Uppsala/Örebroregionen.  Förbättringspotential 
finns avseende tid till behandlingsstart och här verkar deltagande i MDK vara en framgångsfaktor. 

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. 

 

FRAMÅT UPPÅT 
Ny processledare kommer att utses av RCC 2021. Förslag på intresserade medarbetare är välkomna! 

 

Fortsätt ert idoga arbete med inrapporteringen i registret. Ett kvitto på vad vi faktiskt ger för vård till våra 
patienter och ett bra stöd i det ständigt pågående utvecklingsarbetet 

 

Regiondag för ÖGI cancer 2020 var planerad till 23/10 i Uppsala. Årets tema för regiondagen är palliativ 
vård. På grund av pågående pandemi flyttas regiondagen till våren 2021, datum kommer. 

 

Dialogmöten kommer att genomföras med videomöten under hösten. Vi ses då! 

 

Jakob Hedberg 

Processledare 

 

Katarina Gustavsson  

Vårdprocesskoordinator 
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