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FÖRORD 
 

Den regionala rapporten för rektalcancer är ett komplement till den Nationella rapporten från 
svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR). Syftet är att på regionnivå 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 att verka som underlag för fortsatt utvecklings- och kvalitetsarbete och därmed 
förbättra vården för patienter med kolorektal cancer. 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 koloncancer. 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 2021. Här 
ingår även 3- och 5-årsuppföljning av patienter, diagnosticerade 2018 och 2016.  

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, 9–10, 12–14, 16, 18 samt 22–28, samt 32–34 i rapporten är datauttaget i samarbete med 
Erik Lindberg och Lena Nathanaelsson, statistiker, RCC Norr. De baseras på data hämtade från 
Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR) 2022-09-01.Övriga figurer baseras på datauttag från 
den interaktiva rapporten rektalcancer där data är hämtade ur SCRCR 2022-09-01. 

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/rektum/
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SAMMANFATTNING 
 

Inrapporteringen för radiologfliken ligger mellan 90–100% för samtliga sjukhus utom två, som 
inte har någon inrapportering. Inrapporteringen från patologen och 30-dagars fliken fungerar 
bättre. 

 

Väntetiderna från diagnos till start av första behandling är fortsatt långa och endast 20% startar 
behandling inom 4 veckor. Längst är tiden mellan MDK och behandlingsstart. Två sjukhus klarar 
inte målnivån angående tid från operation till start av adjuvant behandling. 

 

Studiedeltagandet har minskat kraftigt under flera års tid och regionen ligger nu en bra bit under 
riksnivån. Endast ett sjukhus i vår region klarar målnivån.  

 

Andelen patienter som opereras utan förbehandling har ökat något för regionen som helhet, men 
spridningen är stor. Preoperativ strålning för höga tumörer har minskat för de flesta sjukhus. 
Fortsatt finns dock enheter med hög andel förbehandlade patienter, även i denna grupp.  

 

Andelen patienter som genomgått resektion ligger på 56% med en variation på 46–71%.  Watch 
and wait är nu nästan en lika vanlig orsak som ålder/komorbiditet för att avstå resektion. 

 

Andelen minimalinvasiva ingrepp ligger fortsatt en bra bit under riksnivån. Spridningen är stor i 
regionen men samtliga enheter har kommit igång. 

 

Behandling med adjuvant cytostatika har minskat för både Stadium II och III, bland både yngre 
och äldre patientgrupper. Spridningen mellan sjukhusen är stor, och även om flertal förklaringar 
kan ligga bakom detta, är det viktigt att säkerställa en samsyn i behandlingsstrategi för en 
likvärdig vård. 
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1 Resultatredovisning 

1.1 Täckningsgrader 

 

Täckningsgraden för radiologfliken låg 2021 ungefär som föregående år på 72 %. Gävle, Falun 
och Nyköping hade en 100%ig eller nära 100%ig täckning, medan Uppsala och Eskilstuna 
fortsatt inte registrerat någon patient (Figur 1).  

Patologfliken har stigit något och har nu en 98% täckningsgrad i regionen. (Figur 2). 

Inrapportering av 30-dagars uppföljningsfliken för regionen har ökat från förra året och låg på 
95% (Figur 3). 
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Figur 1. Täckningsgrad för radiologiformuläret. Inrapporterat anmälningsformulär och någon 
preterapeutisk staging genomförd, endast klinisk diagnos ingår ej. Period: 2020–2021. 
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Figur 2. Täckningsgrad för patologiformuläret. Operation eller endoskopisk polypektomi. 
Period: 2020–2021. 
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Figur 3. Täckningsgrad för 30-dagarsuppföljningsformuläret. Operation eller endoskopisk 
polypektomi och ett inrapporterat anmälningsformulär. Period: 2020–2021. 
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1.2 Väntetider 

 

Andelen patienter som startar sin första behandling (operation, strålning, cytostatika) inom 28 
dagar från diagnos, har minskat något jämfört med föregående år och ligger på sparsamma 17%. 
Spridningen är stor, från 26% i Gävle och Västerås till endast 4% i Uppsala (Figur 4).  

Som tidigare år är det tiden från MDK till behandlingsstart 
(strålbehandling/cytostatika/operation) som främst bidrar till de långa väntetiderna. Mediantiden 
från remiss till behandlingsstart ligger på 47 dagar, med en spridning från 34–64.5 dagar (Figur 5).  

Figur 6 visar andelen patienter med högst 8 veckor mellan operation och start av adjuvant 
behandling under åren 2018–2020. Tre sjukhus ligger på 100% och alla utom Eskilstuna och 
Uppsala, som har lägst andel inom målnivån i riket, klarar 80% inom 8 veckor.  
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Figur 4. Tid från diagnos till start av första behandling. Andel inom 28 dagar. Period: 2019–
2021. Variabeln beskriver tid till preoperativ onkologisk behandling samt operation och omfattar 
ej palliativ onkologisk behandling. 
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Figur 5. Median antal dagar för ingående delväntetider samt för hela kedjan från utfärdande av 
remiss till behandlingsstart (preoperativ strålbehandling/preoperativ 
cytostatikabehandling/operation), per sjukhus, 2021. 
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Figur 6. Väntetid från operation till adjuvant behandling, andel inom 8 veckor, målnivå 80%. 
Patienter med Stadium I-III där tumören opererats bort och som remitterats till onkologklinik. 
Period: 2018–2020. 
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1.3 Utredning 

 

De flesta patienter erhåller en komplett preoperativ staging (primärtumör, lunga lever), 99% på 
regionnivå (interaktiva rapporten (ändtarmscancer)). 
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1.4 Behandling 

1.4.1 Inkluderad i studier 

 

Andelen patienter som inkluderats i studier har minskat under 2021 för samtliga sjukhus, och 
endast Västerås klarar målnivån på 30% eller mer. Regionnivån ligger på 10%, vilket är klart 
under riksnivån på 25% (Figur 7).  

 

 

Figur 7. Inkluderad i kirurgiska eller onkologiska studier, målnivå 30%. Inrapporterat 30-
dagarsuppföljningsfomulär eller onkologiformulär. Period: 2019–2021. 
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1.4.2 Preoperativ behandling 

 

Figur 8 visar fördelningen av preoperativ behandling för 2018–2020. Andelen patienter som inte 
genomgår någon onkologisk förbehandling har ökat försiktigt i regionen, jämfört med förra året 
och ligger på drygt 45%. I riket har andelen ökat till ca 50%. Flest andel patienter som opereras 
utan förbehandling ses i Falun, Uppsala och nu även Gävle, där 50–60% går för direktkirurgi. 
Eskilstuna har dubblerat sin andel patienter som går för direktkirurgi från 20–40%. Karlstad har 
lägst andel patienter utan förbehandling i regionen, och minskade sin andel något från föregående 
år. Efter 2020 års revidering av riktlinjerna för preoperativ behandling rapporteras nu 
radiokemoterapibehandling endast från Örebro och Västerås. Både kort strålning och kort 
strålning + cytostatika har ökat något i regionen.  

 

Andelen patienter med en hög rektalcancer (11-15cm) som erhöll preoperativ strålbehandling har 
minskat något under perioden 2018–2020 och ligger nu på 42% för regionen. Spridningen inom 
regionen har minskat något från föregående mätperiod (2017–2019) och ligger nu från ca 60–
30% (Figur 9). Fortsatt nära samarbete och diskussion mellan radiolog, kirurg samt onkolog på 
MDK rekommenderas för att komma till bäst avvägda beslut. 

 

Andelen fördröjd kirurgi efter kort strålning ligger på 87% i regionen. Samtliga sjukhus utom 
Örebro och Gävle har en andel fördröjd kirurgi på 90–100% (Figur 10).  
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Figur 8. Typ av neoadjuvant behandling. Patienter med kliniskt M0 och där tumören opererats 
bort eller TEM/ lokal excision. Period: 2018–2020.  

Data avseende preoperativ strålbehandling hämtas i första hand från onkologiformuläret. Saknas 
det uppgift där hämtas information från anmälningsformuläret. 
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Figur 9. Preoperativ strålbehandling för patienter med tumörnivå 11–15 cm och som opererats 
med främre resektion, rektumamputation, Hartmann, TEM eller lokal excision, 2018–2020. 
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Figur 10. Fördröjd kirurgi mer än 21 dagar från strålstart för patienter som fått kort stråldos och 
opererats med främre resektion, rektumamputation, Hartmann, TEM eller lokal excision, per 
sjukhus, 2018–2020. 
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1.4.3 Kirurgi, komplikationer och histopatologi 

 

Andelen patienter som får sin tumör borttagen genom bukoperation har minskat över tid. 
Femtiosex procent av patienterna i regionen genomgick en tumörresektion, med en variation på 
46–71% (Figur 11).  

 

Figur 12 visar fördelningen mellan operationstyper. I regionen står främre resektion för hälften 
av operationerna och Hartmann’s för drygt 15%. Likartade siffror syns för riket. 

 

Operationsmetoderna vid T1 tumör 2019–2021 visas i Figur 13. Operation med Främre 
resektion, rektumamputation eller Hartmann’s utfördes i ca 30% av fallen i Eskilstuna och 
knappt 80% i Gävle. Jämfört med riket gör regionen något färre resektioner samt något fler 
polypektomier. 

 

Orsaken till att operation ej utförts visas i Figur 14. Spridd sjukdom står för 40%. Watch and wait 
och ålder/komorbiditet står för drygt 22% respektive 24%. Högst frekvens watch and wait ses i 
Uppsala, där den utgjorde 40% av de icke receserade. 

 

Andelen patienter med metastaserad sjukdom som genomgår en resektion av primärtumören har 
minskat över tid. Perioden 2019–2021 genomgick 15% i regionen en resektion. Spridningen är 
stor, från 29–3%. Riksgenomsnittet ligger på 25%. 

 

Andelen minimalinvasiva operationer ligger ungefär som förra året på ca 58% för regionen. 
Andelen i riket är ca 74%. Både Örebro och Eskilstuna, som är de som har högst, respektive lägst 
andel minimalinvasiva ingrepp, fortsätter öka, medan man bland övriga sjukhus i regionen ser en 
liten nedgång jämfört med föregående år (Figur 16). I riket har region Mellan och region Norr 
lägst andel patienter som opereras minimalinvasivt (Nationella rektalrapporten, Fig 8.6).  

 

Postoperativa komplikationer redovisas i Figur 17. Dessa data är erkänt osäkra, troligen störst 
gällande de milda komplikationerna, och får tolkas med försiktighet. Regionen ligger som 
föregående mätperiod på drygt 35% om man ser till total komplikationsfrekvens, vilket är ungefär 
i nivå med riket. 

 

Figur 18 visar andelen med anastomosläckage/intraabdominell infektion 2017–2021, fördelat på 
avlastande stomi eller ej. I regionen är andelen ca 11% för de avlastade, och 10% för de icke 
avlastade. Gruppen är heterogen och data ska främst användas för jämförelse över tid inom 
respektive sjukhus. För de med upprepat klart högre frekvens läckage rekommenderas noggrann 
analys. 
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Andelen reoperationer inom 30 dagar ligger på 6% i regionen och 9% i riket 2020. Variationen i 
regionen är mellan 0–11%. (Figur 19).  

 

Den postoperativa 30- och 90-dagarsmortaliteten ligger som tidigare på 1% i regionen och i riket. 
90-dagarsmortaliteten presenteras i Figur 20. 

 

Andelen opererade patienter med minst 12 undersökta lymfkörtlar, låg för 2021 på 88% i 
regionen. Gävle, Örebro och Västerås klarar målnivån på 95%. Störst tapp har Eskilstuna, som 
gått från 85% 2020 till 62% 2021. Dialog med patologen rekommenderas för de sjukhus som 
ligger under målnivån (Figur 21). 

 

Andelen MMR testade har legat ganska stationärt i regionen de senaste tre åren, medan man i 
riket ser en ökning för varje år. Västerås testar 86% av sina patienter medan fyra sjukhus i stort 
sett inte har testat någon patient. Konsensus i regionala processgruppen är att sträva efter, helst 
preoperativ, testning av samtliga patienter. 
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Figur 11. Andel patienter (av samtliga) som fått tumören borttagen genom bukoperation. Period: 
2019–2021. 
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Figur 12. Fördelning av operationstyp, patienter som genomgått resektion, 2019–2021. 
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Figur 13. Operationsmetod vid tidig cancer (T1), andel resektionskirurgi, TEM/lokal excision 
respektive enbart polypektomi per sjukhus, 2019–2021. 
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Figur 14. Andel av given orsak där operation mot primärtumörer ej är utförd per sjukhus, 2020–
2021. 
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Figur 15. Andel patienter (av samtliga) som fått tumören borttagen genom bukoperation. Period: 
2019–2021. M-stadium: M1.  
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Figur 16. Andel laparoskopiskt opererade per sjukhus, 2019–2021. 
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Figur 17. Komplikationsfrekvens med gradering av allvarlighetsgrad enligt Clavien-Dindo. Alla 
patienter där tumören opererats bort och med ifylld uppgift om komplikation (ja eller nej) 
registrerad. Period: 2019–2021.  

Milda komplikationer definieras som Clavien-Dindo grad 2 och 3a, allvarliga komplikationer som 
grad 3b, 4 och 5. 



REGIONALA CANCERCENTRUM 

26 

 

 

Figur 18. Anastomosinsufficiens och/eller intraabdominell infektion efter främre resektion, 
2017–2021. 
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Figur 19. Reoperation inom 30 dagar. Opererade patienter. Period: 2018–2021. 
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Figur 20. 90-dagarsmortalitet. Patienter där tumören opererats bort. Period: 2019–2021. 
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Figur 21. Minst 12 undersökta lymfkörtlar, målnivå 95%.  Patienter där tumören opererats bort. 
Period: 2019–2021. 
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Figur 22. Andel MMR testade per sjukhus, opererade tumörer, 2019–2021. Uppgiften hämtas 
från patologin eftersom denna uppgift endast finns på det onkologiska formuläret för 
generaliserad behandling (stadium IV). 
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1.4.4 Adjuvant cytostatika 

 

Andelen patienter som erhåller adjuvant cytostatika fortsätter minska. Stadium II patienter under 
75 år erhöll adjuvans i 12% av fallen i region och rike 2018–2020. Spridningen är stor, mellan 29–
4% (Figur 23).  

Av de patienter med stadium II cancer, 75 år eller äldre, erhöll endast en patient adjuvant 
cytostatika i regionen under perioden 2018–2020 (Figur 24). 

Stadium III cancerpatienter, yngre än 75, erhöll adjuvant cytostatika i 37% av fallen i regionen, 
vilket är lägre än i rikets 47%. Variationen är stor inom regionen, från 25–52% (Figur 25). 

De med stadium III cancer som var 75 år eller äldre, erhöll adjuvant cytostatika i 15% av fallen, 
med en variation på 4–40% (Figur 26). Jämförelser försvåras av små patienttal. 

 

Adjuvant oxaliplatintillägg gavs till stadium III patienter <70 år i 34% av fallen i regionen 2018–
2020, med en spridning på 18–54% (Figur 27). 

För stadium III patienter, 70 år eller äldre, gavs Oxaliplatintillägg i 3% av fallen i regionen. 
Andelen varierade mellan 0% på 4 sjukhus till som mest 12% under 2018–2020 (Figur 28). 
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Figur 23. Andel adjuvant cytostatika given bland stadium II, <75 år, per sjukhus, 2013–2021. 
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Figur 24. Andel adjuvant cytostatika given bland stadium II,>= 75 år, per sjukhus, 2012–2020. 
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Figur 25. Andel adjuvant cytostatika given bland stadium III, <75 år, per sjukhus, 2012–2020. 
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Figur 26. Andel adjuvant cytostatika given bland stadium III,>= 75 år, per sjukhus, 2012–2020. 
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Figur 27. Andel adjuvant oxaliplatintillägg given bland stadium III, <70 år, per sjukhus, 2012–
2020. 
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Figur 28. Andel adjuvant oxaliplatintillägg given bland stadium III,>= 70 år, per sjukhus, 2012–
2020. 
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1.5 Uppföljning  

 

Täckningsgraden för 5-årsuppföljningen ligger på 100% för samtliga sjukhus i regionen. 
Treårsuppföljningen har ökat jämfört med föregående år och ligger på 99% för regionen. 

Andelen lokalrecidiv inom tre år hos strålade samt icke strålade T1-4 M0 patienter ligger på en 
bra nivå både i regionen; 3% Målnivån för T1-3 är <5%. (Figur 29).  

Figur 30 anger andel recidiv inom tre år för icke strålade T1-3 och Figur 31 andelen recidiv hos 
strålade T1-3. Resultaten är bra för de sjukhus som fortsatt bedriver rektalcancerkirurgi, 2% i 
regionen för båda grupper. Resultaten vid småvolymssjukhus är svåra att utvärdera. 

Den relativa överlevnaden för M0 patienter som genomgått tarmresektion med diagnos 2015–
2021 är 94% i regionen, med en spridning från 87–100% (Figur 32). Här tas ingen hänsyn till 
ålder, stadium, ASA, komorbiditet, socioekonomisk status eller skillnader i patientunderlag på 
grund av remisströmmar osv. 
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Figur 29. Andel av opererade patienter, T1-4 och M0, som fått lokalrecidiv inom 3 år från 
operation, per sjukhus, 2016–2018 
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Figur 30. Andel av opererade patienter, T1-3 och M0, ej preoperativt strålbehandlade, som fått 
lokalrecidiv inom 3 år från operation, per sjukhus, 2016–2018 
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Figur 31. Andel av opererade patienter, T1-3 och M0, preoperativt strålbehandlade, som fått 
lokalrecidiv inom 3 år från operation, per sjukhus, 2016–2018 
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Figur 32. Relativ 3-årsöverlevnad, M0, patienter som genomgått resektion med diagnos 2015–
2021. Sjukhus med mindre än 50 patienter är exkluderade. 
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1.6 Senkomplikationer 

 

Andelen patienter med kvarstående besvär tre år efter operation 2016–2018 rapporterades vara 
34% i riket och 38% i regionen (Figur 33). Vanligaste besvären som rapporterats var 
stomikomplikation, ärrbråck och nedsatt sexualfunktion (Figur 34). Spridningen inom regionen är 
stor (22–60%), precis som underrapporteringen. 

 

 

 

Figur 33. Andel med komplikationer och kvarstående besvär 3 år efter operation, per sjukhus, 
2013–2018. 
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Figur 34. Komplikationer och kvarstående besvär 3 år efter behandling av opererade patienter, 
2017–2019 där komplikation från uppföljningsblanketten är ifylld ja eller nej. 
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UTVECKLINGSPUNKTER 
 

 

Inrapporteringen till radiologifliken behöver fortsatt åtgärdas på de två sjukhus som inte kommit 
igång. 

 

Väntetider till första behandling samt adjuvans behöver kortas. Även om det inte är visat på 
någon skillnad i överlevnad med några veckors väntetid, leder väntan till stor oro hos patienterna. 
Samtidigt har ledtiderna enligt SVF förlängts något, men då för möjlighet till 
prehabilitering/optimering 

 

Andelen preoperativt strålade cancrar varierar kraftigt inom regionen. Nära multidisciplinär 
dialog på MDK, i konsensus med vårdprogrammets riktlinjer för förbehandling bör kunna leda 
till mer samstämmiga och lägre nivåer, framförallt vid höga tumörer. 

 

Deltagandet i studier fortsätter sjunka och vi ligger som region nu klart under målnivån och även 
under riksgenomsnittet. Viktigt att tänka på att inkludera patienter i både lokala studier, samt 
stora multicenterstudier som finns angivna på anmälningsblanketten. Anställande av ansvarig 
forskningssjuksköterska ger bättre förutsättningar att öka studiedeltagandet. 

  

Ett av processgruppens mål för 2022 är att öka andelen patienter som erbjuds minimalinvasiv 
kirurgi. En orsak till att man ser en minskning på flera sjukhus kan vara långa väntetider, brist på 
operationsutrymme och otillräcklig tillgänglighet/tillgång till robot.   

 

Fortsatt ökning av MMR-testning. I regionala processgruppen har enats om gemensam strävan 
efter så kallad reflextestning av samtliga patienter, med fördel preoperativt. 

 

Komplikationsregistreringen behöver bli bättre. Arbetet med att utbilda sköterskor och läkare 
med utgångspunkt från den nationella ”Vägledning för bäckencancerrehabilitering” behöver 
fortsätta, och startas upp på de enheter där så ännu ej skett. 
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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 


