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Onkologisk behandling
Behandlingen av metastaserande njurcancer är under stark utveckling med flera nya målriktade
och immunologiska läkemedel samt en ökad användning av stereotaktisk strålbehandling. Det är
avgörande att ha en strukturerad verksamhet för adekvat behandling och uppföljning av dessa
patienter. Samtliga typer av behandlingar kan registreras sedan april 2014 via INCA kopplat till en
grafisk patientöversikt.
Fördelen med att använda en patientöversikt är att samtidigt som databas byggs upp, får man i
kliniken omgående återkoppling på de data som förs in och motivationen blir hög hos läkare och
sjuksköterskor att se till att data registreras. Patientöversikten sammanfattar grafiskt och
pedagogiskt komplexa data från databasen. Med en snabb överblick av patienters
sjukdomsförlopp och behandlingar blir patientöversikten ett tidsbesparande dokument.
Att i realtid kunna ta ut statistik är den andra stora vinsten med detta register. Uppbyggnaden av
rapportmallar och möjlighet att lätt kunna ta ut statistik online med specifika frågeställningar för
användning på klinisk eller nationell nivå är av stor betydelse för utvärdering och prioritering av
behandlingar, en viktig kvalitetsförhöjande åtgärd för patienter med metastaserad njurcancer.

Patientöversikt
Antal inrapporterade patienter per region, utifrån datum för nybesök 2015–2017.
Norra

StockholmGotland

Sydöstra

Södra

UppsalaÖrebro

Västra

Totalt

2015

0

49

26

17

3

41

136

2016

0

60

17

29

1

21

128

2017

0

62

25

23

1

29

140

Totalt

0

171

68

69

5

91

404

Det är en ojämn rapportering mellan regionerna.
De patienter som rapporterats in är främst från onkologiska enheter på universitetssjukhusen. De
sjukhus som har högst andel inrapporterade patienter är Karolinska Universitetssjukhuset och
Sahlgrenska Universitetssjukhuset medan Akademiska sjukhuset Uppsala och Umeå
Universitetssjukhus inte rapporterade in några patienter 2017.
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Typ av behandling
Behandlingar bland patienter med datum för nybesök 2017.

Av de patienter som inrapporterats med nybesök i patientöversikten 2017 har 73 procent av
patienterna rapporterats fått läkemedelsbehandling, 32 procent strålbehandling, 24 procent någon
typ av metastaskirurgi och 16 procent ingen specifik onkologisk behandling.

Läkemedelslinjer
Fördelning mellan linjer av pågående behandlingar under 2017

Pågående läkemedelsbehandlingar som registrerades under 2017fördelades i olika linjer med
75 procent i första eller andra linjen och 25 procent i tredje eller senare linje. Även patienter som
haft nybesök före 2014 och registrerats i patientöversikten ingår (mindre än 20 procent).
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