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FÖRORD 
 

Den regionala rapporten för koloncancer är ett komplement till den Nationella rapporten från 
svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR). Syftet är att på regionnivå på ett överskådligt ge 
vårdgivare inblick i utvecklingen av den diagnostiska processen, behandling och resultat. 
Rapporten utgår från de sju regionerna i region Mellan; Dalarna, Gävleborg, Södermanland, 
Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro.  

Data presenteras på kliniknivå och är främst tänkta för varje klinik att följa sin egen utveckling 
över åren, samt verka som underlag för fortsatt utvecklings- och kvalitetsarbete. Jämförelser med 
riks- och regiongenomsnitt samt mellan enheter kräver fördjupad kunskap angående hur 
sjukvården är organiserad och potentiella störfaktorer som täckningsgrad, ”case-mix”, 
komorbiditet och socioekonomiska faktorer. Förhoppningen är dock att rapporten även kan 
stimulera till fördjupad dialog och samarbete, inom enheter och enheter emellan. 

Motsvarande rapport finns även för rektalcancer. Därtill finns de årliga nationella rapporterna för 
koloncancer och rektalcancer samt en årlig onkologirapport och en patientrapport. Registerdata 
finns även i form av interaktiva online-rapporter för rektalcancer respektive koloncancer. 
Sjukvårdspersonal har möjlighet att logga in på INCA-plattformen. Under rubriken ”Koll på 
läget” finns en ökande mängd kvalitetsindikatorer åtkomliga i realtid. Förhoppningsvis kan ökad 
tillgänglighet till data stimulera till inrapportering samt öka förutsättningarna för 
förbättringsarbete.  

I denna rapport redovisas data kring patienter som diagnostiserats med en koloncancer 2020. Här 
ingår även 3- och 5-årsuppföljning av patienter, diagnosticerade 2017 och 2015.  

I flertal figurer presenteras sjukhusdata från de två föregående åren eller i tre årsperioder som 
jämförelse för att varje sjukhus skall kunna se hur verksamheten utvecklas. Samtliga figurer 
baseras på antal operations- eller diagnostillfällen.  

Figur 5, 9, 11–13, 16, 23–26, 28–30 i rapporten är uttaget i samarbete med statistiker Erik 
Lindberg och Lena Nathanaelsson, statistiker, RCC Norr. De baseras på data hämtade från 
Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR) 2021-09-09.  

Figur 22 baseras på data från den Nationella kvalitetsrapporten för koloncancer 2020. 

Övriga figurer baseras på datauttag från den interaktiva rapporten koloncancer där data är 
hämtade ur SCRCR 2021-07-01. 

Tack till samtliga som medverkat till inrapporteringen till registret. 

 

Åsa Collin 

 

Regional processledare 

 

Uppsala 

https://statistik.incanet.se/kolorektal/rektum/
https://statistik.incanet.se/kolorektal/kolon/
https://cancercentrum.se/mellansverige/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/om-inca/
https://statistik.incanet.se/kolorektal/kolon/
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SAMMANFATTNING 
 

Täckningsgraden för radiologfliken är fortsatt låg för regionen som helhet (65%), mestadels 
beroende på att Uppsala fortsatt inte rapporterat in någon patient. Mora rapporterar in 
formuläret med hög täckningsgrad men utesluter MDK-datum och ses därför inte i 
täckningsgraderna. 

 

Tiden mellan diagnos och start av första behandling har kortats för flera sjukhus i regionen och 
57% startar nu sin behandling inom fyra veckor, jämfört med 46% föregående år. Torsby och 
Nyköping är fortsatt de enda som når upp till målnivån 80% inom 4 veckor. Längst är tiden från 
MDK till behandlingsstart. Längst väntetider ses i Uppsala där 76% av patienterna får vänta 
längre än 28 dagar, mediantiden från diagnos till behandling ligger där på 43 dagar. Åttiosex 
procent av patienterna i regionen startade 2019 sin adjuvanta behandling inom 8 veckor. 

 

Andelen patienter inkluderade i studier har minskat och endast ett sjukhus klarar målnivån på 
30%. 

 

I regionen genomgick 76% av patienterna med koloncancer en tumörresektion, med en variation 

mellan sjukhusen på 53–85%. Vanligaste orsaken att avstå var spridd cancer, följt av 

ålder/komorbiditet. Av de med fjärrspridning receserades 31% under åren 2018–2020. 

Andelen minimalinvasiva ingrepp fortsätter öka för de flesta sjukhus i regionen, med en spridning 

från 16–83%. För regionen ligger andelen på 48%, vilket är ca 10% lägre än för riket 

Andelen akuta kolonresektioner som utförts av ackrediterad kolorektalkirurg eller specialist med 
kolorektal inriktning fortsätter öka och var 89% för regionen 2018–2020. Fyra sjukhus kommer 
upp till målnivån >95%. 

Andelen patienter som erhåller adjuvant cytostatika minskar över åren och låg 2017–2019 på 24% 
för stadium II <75 och 4% för de 75 år eller äldre. En minskning ses också hos de <75 med 
stadium III cancer, där andelen låg på 73%. För 75 år eller äldre med stadium III cancer, ses 
däremot en successiv ökning (32%). Variationen inom regionen i andel som ges adjuvans är stor. 
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RESULTATREDOVISNING 
 

Täckningsgrader 

 

Täckningsgraden för anmälan till registret ligger på 100% i regionen och i riket. 

 

Täckningsgraden för radiologfliken ligger på 92–100% för fem av regionens sjukhus, samma 

sjukhus som legat tämligen stabilt de senaste åren. Örebro har tappat något i inrapportering 

senaste två åren, och ligger nu på 86%. Eskilstuna har gått från 91% täckningsgrad 2019 till 7%. 

Då detta troligen beror på en tillfällig förlust av inrapportör, finns gott hopp om återhämtning till 

nästa år. Glädjande har Karlstad kommit igång med rapportering och gått från 0–53% mellan 

2019 och 2020. Uppsala har fortsatt ingen inrapportering och Mora utesluter, som tidigare 

nämnts, MDK-datum i inrapporteringen, varför de inte registreras i rapporten. Detta drar ner 

täckningsgraden för regionen till 65%. För riket är motsvarande siffra 56% (Figur 1). 

 

Täckningsgraden för operationsfliken har legat på 100% de senaste åren för 10/11 sjukhus och 

ligger 2020 på 95–100% för alla sjukhus utom Falun, som har en 87% inrapporteringsgrad. 

 

Patologfiken har en 100% inrapportering av tre sjukhus, och ytterligare tre sjukhus når upp till 

96%, vilket är i nivå med riket, eller mer. Fem sjukhus ligger på en täckningsgrad mellan 89–94% 

(Figur 2). 

 

30-dagarsuppföljningen ligger i regionen på 93%, vilket är i paritet med rikets 94%. Endast ett 

sjukhus har en täckningsgrad under 90% (Figur 3). 
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Figur 1. Täckningsgrad för radiologiformuläret. Inrapporterat anmälningsformulär och någon preterapeutisk staging 
utförd, endast klinisk diagnos ingår ej, uppdelat på anmälande sjukhus. Period: 2019–2020. 
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Figur 2. Täckningsgraden för patologiformuläret. Täckningsgraden beräknas i förhållande till antalet registrerade fall i 
kolorektalcancerregistret med urval: opererade tumörer eller endoskopisk polypektomi som enda åtgärd. Period: 
2019–2020. 
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Figur 3. Täckningsgrad för 30-dagarsuppföljningen. Opererad eller endoskopisk polypektomi och ett inrapporterat 
anmälningsformulär. Period: 2019–2020. 
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Väntetider 

 

Femtiosju procent av patienterna i regionen startar sin behandling (dvs för majoriteten operation) 
inom 28 dagar från diagnos. Torsby och Nyköping är, som förra året, de enda som når upp till 
målvärdet, men för flera sjukhus syns ändå en markant förbättring jämfört med 2019, och endast 
Uppsala, Örebro och Torsby har något längre väntetider 2020 än 2019. 76% av patienterna i 
Uppsala får vänta längre än 28 dagar (Figur 4). 

 

Som tidigare år är det tiden från MDK till behandlingsstart som är längst, mediantid 11–31 dagar 
på de olika enheterna. Mediantiden från remiss till diagnos är 0 för 7 av sjukhusen och mellan 4–
8 dagar för övriga, vilket torde spegla en viss diskrepans i tolkningen av diagnosdatum (Figur 5). 

I regionen startar 86% av patienterna sin adjuvanta behandling inom 8 veckor. Tre sjukhus når 
inte upp till målnivån 80% inom 8 veckor (Figur 6). 
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Figur 4. Tid från diagnos till start av första behandling (innebär för de flesta operation, men kan även vara 
preoperativ cytostatikabehandling), andel inom 28 dagar. Uppgift saknas och negativa ledtider är exkluderade. Period: 
2019–2020. 
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Figur 5. Median antal dagar för ingående delväntetider samt för hela kedjan från utfärdande av remiss till 
behandlingsstart (preoperativ cytostatikabehandling/operation), per sjukhus, 2020. 
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Figur 6. Väntetid från operation till adjuvant behandling, andel inom 8 veckor, målnivå 80%. Fall med Stadium I-III 
där tumören opererats bort och som remitterats till onkologklinik. Period: 2017–2019. 
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Utredning 

 

En komplett preoperativ stadieindelning (primärtumör, lunga, lever) utförs på 98% av de elektivt 

opererade patienterna i regionen.  Av de akutopererade är det däremot endast 63% som får en 

komplett staging innan operation, vilket är samma nivå som i riket. Bäst är region Stockholm-

Gotland med 76%. I vår region ligger Eskilstuna i topp med 100% medan Uppsala ligger på 

endast 32%, vilket är 4:e sämst i riket (interaktiva rapporten Svenska Kolorektalcancerregistret 

(Tjocktarm).  

Trettio procent av patienterna i riket saknar en preoperativ staging av lungmetastaser och drygt 

20% saknar staging av levermetastaser (Fig. 6.6. Nationella rapporten 2020). En eventuell 

fjärrspridning är i de allra flesta fall värdefull information inför val av behandlingsstrategi även i 

det akuta skedet, och då en CT tar kort tid att göra, bör det eftersträvas att få till preoperativt.  

 

Behandling 

 

Inkluderad i studier 

 

Andelen patienter som inkluderas i studier har minskat de senaste åren. En liknande kurva kan 

ses för riket. Möjligen kan en del av minskningen förklaras av en fördröjning av inrapporteringen 

av onkologiska studier via onkologformuläret. Gävle är det enda sjukhus i regionen som når 

målnivån på 30% av patienterna inkluderade i en studie, resterande sjukhus ligger mellan 0–19% 

(Figur 7)  
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Figur 7. Inkluderad i kirurgiska eller onkologiska studier, målnivå 30%. Inrapporterat 30-dagarsuppföljningsfomulär 
eller onkologiformulär. Period: 2019–2020. 

 

 



KOLONCANCER REGIONAL KVALITETSRAPPORT FÖR 2020  

13 

Kirurgi, komplikationer och histopatologi  

 

I regionen genomgick 76% av patienterna med koloncancer en tumörresektion, vilket är i nivå 

med resten av riket (78%). Variationen mellan sjukhusen är dock stor; från 85% i Uppsala till 53–

59% i Hudiksvall och Torsby (Figur 8). Vanligaste orsaken att avstå var spridd cancer, följt av 

ålder/komorbiditet (Figur 9). 

Trettioen procent av de patienter som hade spridd sjukdom (M1) genomgick en resektion. 

Motsvarande siffra för riket är 35%. Högst andel hade Falun med 55% medan endast 14–18% av 

M1 patienter i Örebro, Västerås och Eskilstuna genomgick en operation (Figur 10).   

Andelen akuta kolonresektioner som utförts av ackrediterad kolorektalkirurg eller specialist med 

kolorektal inriktning har fortsatt öka något och var 89% för regionen 2018–2020, vilket är bättre 

än riket, som låg på 79%. Fyra sjukhus når målnivån >95%. (Figur 11). 

Andelen elektiva patienter som opereras minimalinvasivt fortsätter öka för de flesta sjukhus i 
regionen, med en spridning från 83% (Torsby) till 16% (Eskilstuna). För regionen ligger andelen 
på 48%, för riket på 59% (Figur 12). 

Andelen peroperativa tarmperforationer/tumörnära perforationer, ligger som tidigare vid akuta 
resektioner på knappt 14% i riket och regionen. (Figur 13). 

Andelen inrapporterade postoperativa komplikationer vid elektiv kirurgi ligger strax över 20% för 
både regionen och riket (Figur 14). För akuta resektioner rapporterar alla sjukhus utom tre i 
regionen sig ligga mellan 20–40% i komplikationsfrekvens (milda + svåra). Liknande siffror ses 
för riket (Figur 15). Tidigare validering har visat på underrapportering av komplikationer och de 
skillnader som ses kan likaväl bero på skillnad i inrapportering som i faktiska skillnader i 
komplikationsfrekvens.  

Andelen anastomoskomplikationer och/eller intraabdominella komplikationer ligger på 5% i riket 
och regionen (Figur 16). Skillnader kan mellan sjukhusen kan bero på patientsammansättning och 
eventuellt i viss grad inrapportering, men de sjukhus som skiljer sig väsentligt från 
riksgenomsnittet bör analysera sina resultat. 

Andelen permanenta och skyddande stomier vid elektiv respektive akut kirurgi visas i Figur 17a-
18b. Permamenta stomier anläggs i 10% i regionen vid elektiv kirurgi och 36% vid akut kirurgi, 
vilket är i paritet med riket. Skyddande stomi vid elektiv kirurgi anläggs i 3% i regionen och i 22% 
vid akuta operationer, det senaste något högre andel än för riket. De sistnämnda ser också ut att 
öka för de flesta sjukhus över åren.  

Andelen anlagda stomier vid elektiv kirurgi ser ganska lika ut inom regionen, medan andelen som 
erhåller stomi vid akuta operationer varierar mycket mellan olika sjukhus. Andelen permanenta 
stomier vid akutoperation varierar från 0% i Eskilstuna (dock fåtal patienter) till 62% i Västerås. 
Örebro och Nyköping har lägst andel skyddande stomier vid akutoperation (0%) och Karlstad 
högst (54%). Tittar man på den totala andelen akuta stomier (permanent + skyddande), varierar 
det från ca 20% i Eskilstuna och Nyköping, kring 60% i Uppsala, Falun och upp till ca 90% i 
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Gävle Västerås. Då patientantalet ibland är litet, kan orsaken kan förstås till viss del tillskrivas 
skillnader i patientklientelet, men enskild doktors preferens borde också spela in här. Viktigt med 
kolorektalkirurgisk kompetens även vid akuta operationer. Med en stomi försvinner alternativt 
minskar förvisso risken respektive allvarlighetsgraden för anastomosläckage, men en stomi kan 
vara svårskött för en äldre eller funktionshindrad patient. Även av vikt att följa upp hur många av 
de skyddande stomierna som faktiskt läggs ner.  

Trettiodagars mortaliteten 2018–2020 vid elektiv kirurgi är 1% i regionen (målnivå <1%) och 6% 
vid akuta resektioner (målnivå <4%) (data hämtat ur interaktiva rapporten tjocktarm, oktober 
2021). Den postoperativa 90 dagars mortaliteten vid både akut och elektiv kirurgi ligger på 3% i 
riket och 4% i regionen (Figur 19). Vid akut kirurgi ligger 90 dagars mortaliteten på 10 respektive 
11% för riket och regionen (Figur 20). För de sjukhus där mortaliteten är betydligt högre än riks- 
och regionnivå, bör orsakerna analyseras. Med allt skörare och äldre patienter som ändå 
kvalificerar in för operation, ställs högre krav på prehabilitering och optimering i de fall detta är 
möjligt, och en noggrann bedömning av patient och operationsmetod. 

Figur 21 visar andelen resektat med minst 12 undersökta lymfkörtlar, där samtliga sjukhus utom 
två klarade målnivån. Som tidigare föreslås här dialog med patolog. 

Figur 22 visar andelen receserade tumörer med påvisad kärlinväxt (data extraherade ur den 
nationella rapporten för koloncancer 2020, Figur 8.11). Andelen patienter med angiven 
extramural kärlinvasion (EMVI) ökar, vilket borde bero på ökad medvetenhet och noggrannhet 
hos patologerna. Diskrepansen mellan de olika patologlaboratorierna är dock stor, från 4% i 
Falun till 36% i Västerås, och bör inte enbart kunna förklaras av biologiska skillnader. 
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Figur 8. Andel tumörer (av samtliga) som tagits bort genom bukoperation eller lokal excision. Period: 2018–2020. 

Rapporten utgår från diagnosår: Data avser patienter som är diagnosticerade - men inte nödvändigtvis opererade - 
under det valda året/åren. Fördröjd inrapportering av operationsdata kan påverka siffrorna för det senaste året. 
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Figur 9. Andel av given orsak där operation mot primärtumörer ej är utförd per sjukhus, 2019–2020 

 

 



KOLONCANCER REGIONAL KVALITETSRAPPORT FÖR 2020  

17 

 

Figur 10. Andel tumörer (av samtliga) som tagits bort genom bukoperation per sjukhus för de fallen med 
fjärrmetastaser. M-stadium: M1.    Period: 2018–2020. 
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Figur 11. Andel där ackrediterad kolorektalkirurg och/eller specialist med kolorektal inriktning deltagit, bland akuta 
resektioner utförda mellan kl. 18.00 och 07.00 eller på helger, per sjukhus, 2015–2020 
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Figur 12. Andel laparoskopiskt opererade per sjukhus, elektiv operation, 2018–2020 
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Figur 13. Peroperativ tarmperforation och tumörnära perforation, akut resecerade tumörer, 2018–2020. "Uppgift 
saknas" är exkluderad. 
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Figur 14. Alla patienter där tumören opererats bort och med ifylld uppgift om komplikation (ja eller nej) registrerad 
per sjukhus. Komplikationsfrekvens med gradering av allvarlighetsgrad enligt Clavien-Dindo. Period: 2018–2020 

Milda komplikationer definieras som Clavien-Dindo grad 2 och 3a, allvarliga komplikationer som grad 3b, 4 och 5. 
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Figur 15. Alla patienter där tumören opererats bort och med ifylld uppgift om komplikation (ja eller nej) registrerad 
per sjukhus, akut operation. Komplikationsfrekvens med gradering av allvarlighetsgrad enligt Clavien-Dindo. Period: 
2018–2020 

Milda komplikationer definieras som Clavien-Dindo grad 2 och 3a, allvarliga komplikationer som grad 3b, 4 och 5. 
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Figur 16. Andel anastomosinsufficiens och/eller intraabdominell infektion per sjukhus, elektiv operation, ej 
avlastande stomi, 2012–2020 
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Figur 17a. Permanent stomi. Fall där tumören opererats bort. Period: 2017–2020. Operationstyp: Planerad. 
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Figur 17b. Permanent stomi. Fall där tumören opererats bort. Period: 2017–2020. Operationstyp: Akut. 
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Figur 18a. Skyddande stomi. Fall där tumören opererats bort. Period: 2017–2020. Operationstyp: Planerad 
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Figur 18b. Skyddande stomi. Fall där tumören opererats bort. Period: 2017–2020. Operationstyp: Akut. 
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Figur 19. 90-dagarsmortalitet. Patienter där tumören opererats bort. Period: 2018–2020. Operationstyp: akut + 
elektiv operation. 
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Figur 20. 90-dagarsmortalitet. Patienter där tumören opererats bort. Period: 2018–2020. Operationstyp: Akut 
operation. 
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Figur 21. Antal undersökta körtlar, minst 12, målnivå 95%. Fall där tumören opererats bort.  Period: 2018-2020. 
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Figur 22. Kärlinväxt påvisad, receserade tumörer, 2020. Angivet i procent, uppdelat på patologlab. 

 

Adjuvant cytostatika 

 

Figurerna som följer nedan visar andelen patienter som erhållit adjuvant cytostatikabehandling, 
fördelat på stadium (Stadium II eller III) och ålder (<75 eller 75 år och över). Resultaten 
redovisas i treårsperioder från 2011–2019. Andelen patienter yngre än 75 år med Stadium II 
cancer, som erhöll adjuvant cytostatika under perioden 2017–2019, ligger på 24% i regionen och 
21% i riket. Det är en stor spridning inom regionen, från 6%-47% (Figur 23). 

De patienter med stadium II cancer, som var 75 år eller äldre, erhöll adjuvans i betydligt lägre 
utsträckning; 4% i regionen och i riket. Högst andel given behandling ses på de tre största 
sjukhusen i regionen (7–8%) (Figur 24). 

Andelen patienter yngre än 75 år med stadium III cancer, som erhöll adjuvant cytostatika har 
minskat jämfört med de tidigare redovisade åren och ligger 2017–2019 på 73%, vilket är högre än 
rikets 68%. En variation ses mellan 66% - 83% inom regionen (Figur 25). 

För de patienter, 75 år eller äldre, med stadium III cancer, ser man på regionnivå en successiv 
ökning av andelen patienter som erhåller adjuvans sedan 2011, till 32%. Samma siffra för riket 
ligger strax under på 27%. Även här är variationen mellan sjukhusen stor, 19–44% (Figur 26). 
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Figur 23. Andel adjuvant cytostatika given bland stadium II, <75 år, per sjukhus, 2011–2019 
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Figur 24. Andel adjuvant cytostatika given bland stadium II,>= 75 år, per sjukhus, 2011–2019 
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Figur 25. Andel adjuvant cytostatika given bland stadium III, <75 år, per sjukhus, 2011–2019 
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Figur 26. Andel adjuvant cytostatika given bland stadium III,>= 75 år, per sjukhus, 2011–2019 
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Uppföljning 

 

Täckningsgraden för 3-årsuppföljningen ligger generellt lägre i riket 2020 än tidigare år, 95% i 
regionen med en variation på 98%-88%. Samma siffra för riket är 89%, också här en klar 
minskning från föregående år. Möjligen kan en oro över att uppsöka sjukhus under 
Covidpandemin ha resulterat i att färre patienter kommit på sin treårskontroll.  

Täckningsgraden för 5-årsuppföljningen för patienter diagnostiserade 2015 ligger på 99% för 
regionen (interaktiva rapporten, Svenska kolorektalcancerregistret (Tjocktarm)). 

 

Andelen rapporterade lokalrecidiv inom 3 år från operation under perioden 2015–2017 ligger i 
regionen och i riket på 3%. Samtliga sjukhus i regionen ligger inom målnivån med en 
lokalrecidivfrekvens under 5% (Figur 27). Somliga sjukhus presenterar väldigt låga siffror och 
troligen finns här en underrapportering samt möjligen en felregistrering där lokalrecidiv har 
registrerats som peritoneala/ retroperitoneala metastaser alternativt metastaser i intraabdominella 
lymfkörtlar (Figur 11.14-15 Nationella rapporten koloncancer 2020) 

Den relativa 3-årsöverlevaden för patienter utan fjärrmetastaser, som genomgått resektion med 
diagnos 2014–2020 ligger på 89% i regionen, med en variation på 84–93 %. Dessa data är inte 
justerade för ålder, kön, tumörstadium eller ASA (Figur 28).  
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Figur 27. Lokalrecidiv inom 3 år, målnivå <5%. Fall där tumören opererats bort. Period: 2015–2017. 
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Figur 28. Relativ 3-årsöverlevnad, M0, patienter som genomgått resektion med diagnos 2014–2020. Sjukhus med 
mindre än 50 patienter är exkluderade. 
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Senkomplikationer 

 

Andelen rapporterade komplikationer och kvarstående besvär tre år efter operation, låg på 13% 
under perioden 2013–2017, med en variation på 0–21% (Figur 29). Precis som gällande tidiga 
postoperativa komplikationer, finns en konstaterad underrapportering till registret, och skillnader 
mellan olika enheter kan likaväl bero på avsaknad av rapportering som avsaknad av komplikation. 

De tre vanligast rapporterade komplikationerna är ärrbråck, tarmvred, och stomikomplikation 
(Figur 30). 

 

 

 

 

Figur 29. Andel med komplikationer och kvarstående besvär 3 år efter operation, per sjukhus, 2013–2017 
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Figur 30.  Komplikationer och kvarstående besvär 3 år efter behandling av opererade patienter, 2015–2017 där 
komplikation från uppföljningsblanketten är ifyllt ja eller nej. 
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UTVECKLINGSPUNKTER 
 

Fortsatta ansträngningar att få till inrapportering för radiologfliken på samtliga sjukhus. 
Registrering och kvalitetskontroll ingår i klinikernas arbetsuppgifter. 

 

Korta väntetiderna från MDK till operation. Även om det inte är visat på någon skillnad i 
överlevnad med några veckors väntetid, leder väntan till stor oro hos patienterna. Samtidigt förs 
dock diskussioner om förlängning av ledtider, men i så fall för möjlighet till 
prehabilitering/optimering. 

 

Komplikationsregistreringen behöver fortsatt förbättras.  

 

Inkluderandet i studier har minskat under flera år, och än mer under pandemin. Viktigt att tänka 
på att inkludera patienter i både lokala studier, samt stora multicenterstudier som finns angivna i 
kvalitetsregistret. 

 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer och det nationella vårdprogrammet bör patienter som bedöms 
lämpliga erbjudas minimalinvasiv kirurgi. En ökning ses i regionen, men vi ligger fortsatt något 
under riksgenomsnittet. 

 

Andelen tumörer med angiven kärlinväxt ökar, men varierar stort inom regionen. Då kärl- och 
nerv-inväxt är några av de parametrar som vägs in i beslut avseende adjuvant cytostatika, är det 
viktigt att fortsatt uppmärksamma och sträva efter noggrann analys.
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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 


