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Vi vill gärna veta vad du tycker! 

Inom Regionalt cancercentrum sydöst arbetar vi kontinuerligt med att utveckla redovisningen av 

relevanta kvalitetsindikatorer, exempelvis aktuella väntetider inom cancervården i vår sjukvårdsregion. 

Resultatredovisningen är en del i det arbetet. Tanken är att Resultatredovisningen ska vara ett 

användbart verktyg för dig som vill vara med och utveckla framtidens cancervård. Därför vill vi gärna 

veta vad du tycker om den.  

Får du reda på det du behöver? Presenteras data på ett användbart sätt? Har du förbättringsförslag?  

Maila in dina svar till oss: 

Srinivas Uppugunduri  

verksamhetschef 

srinivas.uppugunduri@regionostergotland.se 

Johanna Helmer 

kommunikatör 

johanna.helmer@regionostergotland.se  

Johan Rosell 

statistiker 

johan.rosell@regionostergotland.se 
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Inledning 

Denna till formen återkommande rapport har som syfte att belysa cancervårdens aktuella måluppfyllelse 

och utveckling över olika tidsperioder. Cancervårdens målnivåer för sydöstra sjukvårdsregionen 

formulerades 2011 av regionledningen som sex löften till patienter och medborgare.  

Resultat för prostatacancer redovisas i denna rapport utifrån löfte 1 och 2 genom två jämförbara 

tidsperioder och uppdelade på patientens hemlän. Ett antal indikatorer, som matchar RCC sydösts 

patientlöften, har följts upp fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-12-31. Procent- siffror inom parentes i 

figurerna gäller för perioden 2020-01-01 t.o.m. 2020-12-31. Denna och andra diagnosspecifika 

resultatredovisningar samt en samlad resultatredovisning (för löfte 1 - 6) tas fram och publiceras av 

Regionalt cancercentrum sydöst två gånger per år i ett samarbete mellan kansliet, regionala processledare 

och processamordnare.  

 

Regionala processledarens kommentar 

 

Nedan kommentarer är skrivna av regionala processledare för prostatacancer i sydöstra 

sjukvårdsregionen, David Robinson david.robinsson@rjl.se och Mats Andén 

mats.anden@regionkalmar.se. 

 

Täckningsgrad  

Täckningsgraden i Sydöstra regionen i NPCR mot Cancerregistret är 98–100 %, de flesta har 100 % 

täckningsgrad, figur 1.  

Jönköpings strålbehandlingsenhet har en mycket god inrapporteringshastighet med ca 94 % rapporterade 

inom 3 månader från strålbehandlingsstart. Kalmar har en god inrapporteringshastighet men Linköping 

har tappat påtagligt, detta behöver man undersöka för att se varför denna försämring har inträffat, figur 

2.  

Väntetider 

Män som gjort ett vävnadsprov måste vänta extremt länge på sitt svar och ingen förbättring har skett, 

figur 3. Gör man inte något helt revolutionerade kommer de uppsatta tiderna aldrig att nås. Här måste 

man hitta nya arbetssätt och frågan bör lyftas till regionledningarna, då man på kliniknivå bevisligen inte 

kan förbättra detta. Det pågår arbete för att förbättra detta i Region Jönköping. 

Väntetiderna för ett nybesök på specialistmottagningen har varit långa, men här ses en viss förbättring.  

Bäst är Kalmar där drygt 60 % av männen får tid för nybesök inom utsatt tid enligt SVF. Denna tid har 

förlängts med en vecka för att man ska kunna göra en MRT innan besök på mottagningen och detta 
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påverkar hur siffrorna tolkas. För att tolka dessa siffror rätt måste man veta hur mycket MRT som görs i 

regionen. Se figur 4.  

Ledtid mellan behandlingsbeslut hos onkolog för postoperativ strålbehandling/salvage strålbehandling 

och start av själva behandlingen ligger bra i Kalmar och Jönköping med ca 90 % måluppfyllelse och klart 

bättre än rikets genomsnitt. Linköping har försämrat sina ledtider, figur 5. 

 

Best practice 
 

Tillgången till kontaktsjuksköterska inom urologi är god i regionen, se figur 7.  

Benägenheten att utreda äldre män med lokaliserad högrisk med skelettskintigrafi är god i regionen, figur 

8. Deltagande i multidisciplinär konferens (MDK) för bedömning är viktigt för att män med 

högriskcancer skall kunna erbjudas den bästa behandlingen. Andel män som anmäls till MDK är god 

eller mycket god i regionen, frånsett Linköping där det finns en förbättringspotential, figur 9. 

Sannolikheten att dessa sedan får en botande behandling är utmärkt i hela regionen, se figur 10.  

Andel opererade män med låg- eller intermediärrisktumör som genomgick nervsparande resektion var 84 

% i Jönköping, 74 % i Östergötland men bara 68 % i Kalmar, vilket innebär att det skett en förbättring i 

Kalmar. I riket som helhet ligger siffran på 80 %, figur 11.  

Bedömning av negativa marginaler är viktig och bör även korreleras med funktionella resultat. Här ligger 

Jönköping sämst till med 72 % negativa marginaler. Kalmar har 88 % negativa marginaler vilket är en 

påtaglig förbättring. Linköping har 90 % och Västervik 100 % negativa marginaler, Jönköping bör titta 

på sina data för att se om de kan ske en förbättring, figur 12. 

Andelen män som strålbehandlas och som har kontaktsköterska är god i sydöstra regionen, figur 13.  

Följsamheten till de nationella riktlinjerna om minst 18 månaders adjuvant bikalutamidbehandling är god 

i Jönköping och Linköping men måttlig i Kalmar, men har dock ökat lite, figur 15.  

Alla regioner använder MR som stöd vid target definition av prostata inför strålbehandling och detta 

görs nu i hög utsträckning i hela Sydöstra regionen, figur 16. 

En sammanfattning av dessa aktuella kvalitetsmått är att Sydöstra region inte skiljer sig särskilt mycket 

jämfört med landet i övrigt frånsett onkologin i Östergötland som har vissa områden som kan förbättras. 

 

Framtiden  

Patienternas inrapporterade biverkningar (ePROM) är det enda sättet att veta om man har dåliga 

funktionella resultat i en verksamhet. Utmaningen nu är att få tillräcklig hög täckningsgrad för att kunna 

dra generella slutsatser om biverkningar och livskvalitet efter genomgångna behandlingar. 
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INRAPPORTERING 

 

Figur 1. Täckningsgrad mot Cancerregistret, per diagnostiserande sjukhus, diagnostiserade 2021. 

Procentsiffror inom parentes gäller för 2020. 
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Figur 2. Andel män som erhållit strålbehandling vars strålbehandlingsformulär rapporterats till NPCR 

inom 3 månader från start av strålbehandling, per strålbehandlande sjukhus, behandlade 2021. 

Procentsiffror inom parentes gäller för 2020. 
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LÖFTE 1 

Väntetid 

 
 

Figur 3. Andel män som fått PAD-besked inom 11 dagar från provtagning (biopsi), per diagnostiserande 

sjukhus, diagnostiserade 2021. Procentsiffror inom parentes gäller för 2020. 
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Figur 4. Andel män som fått nybesök på specialistklinik på grund av misstänkt prostatacancer inom 21 

dagar efter utfärdande av remiss, per diagnostiserande sjukhus, diagnostiserade 2021. Procentsiffror 

inom parentes gäller för 2020. 
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Figur 5. Andel män aktuella för postoperativ strålbehandling efter radikal prostatektomi som startat 

planerad strålbehandling inom 30 dagar från utfärdande av strålanmälan, per strålbehandlande sjukhus, 

behandlade 2021. Procentsiffror inom parentes gäller för 2020. 
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Figuren och tabellen på denna sida visar uppföljning av införandet av 
standardiserade vårdförlopp (SVF). 
 
Andel som startat behandling inom angiven ledtid i SVF. 
Alla behandlingar. 
 

 
Figur 6. Andel som startat behandling inom angiven ledtid i SVF. 
 
 
Tabell 1. Tabellen visar hur stor andel av de som insjuknar i cancer som utreds inom SVF för 
prostatacancer. 
 

År 2021 

Län Förväntat antal* Antal utredda enligt SVF Andel utredda enligt SVF (%) 

Jönköping 391 339 87 

Kalmar 298 250 84 

Östergötland 524 243 46 

Totalt 1213 832 69 

 
* Det förväntade antalet hämtas ur Cancerregistret. Tabellen bygger på en 
beräkning av hur många personer som kommer att få en cancerdiagnos under 
året, utifrån det faktiska antalet fall de senaste tre åren. 
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LÖFTE 2 

Alla patienter med cancer ska erbjudas diagnostik och 

behandling enligt Best practice 
 

 
Figur 7. Andel män med nydiagnosticerad prostatacancer som har namngiven kontaktsjuksköterska, per 

behandlingsbeslutande sjukhus, diagnostiserade 2021. Procentsiffror inom parentes gäller för 2020. 
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Figur 8. Andel män med förväntad överlevnad överstigande fem år (ålder vid diagnos ≤ 80 år) med 

högriskcancer som undersökts för skelettmetastaser, per diagnostiserande sjukhus, diagnostiserade 2021. 

Procentsiffror inom parentes gäller för 2020. 
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Figur 9. Deltagande i multidisciplinär konferens om kurativ behandling för män med förväntad 

överlevnad överstigande fem år (ålder vid diagnos ≤ 80 år) med högriskcancer, per 

behandlingsbeslutande sjukhus, diagnostiserade 2021. Procentsiffror inom parentes gäller för 2020. 
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Figur 10. Kurativ terapi vid lokaliserad högriskcancer för män vars förväntade överlevnad överstiger tio 

år (ålder vid diagnos ≤ 75 år), per behandlingsbeslutande sjukhus, diagnostiserade 2021. Procentsiffror 

inom parentes gäller för 2020. 
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Figur 11. Andel av primärt opererade män med låg- eller mellanriskcancer som genomgick nervsparande 

resektion, per opererande sjukhus, opererade 2021. Procentsiffror inom parentes gäller för 2020. 
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Figur 12. Prostatektomipreparat med negativa resektionsränder vid primär radikal prostatektomi, för 

män där PAD visar pT2, per opererande sjukhus, opererade 2021. Procentsiffror inom parentes gäller 

för 2020. 
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Figur 13. Andel män som erhållit kurativ primär strålbehandling som har namngiven 

kontaktsjuksköterska, per strålbehandlande sjukhus, behandlade 2021. Procentsiffror inom parentes 

gäller för 2020. 
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Figur 14. Andel män högst 80 år med lokalt avancerad prostatacancer (T3, N0/NX, M0 och PSA < 100 

ng/ml) som erhållit kurativt syftande strålbehandling alternativt inkluderats i SPCG-15, per 

behandlingsbeslutande sjukhus, diagnostiserade 2021. Procentsiffror inom parentes gäller för 2020. 
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Figur 15. Andel primärt strålbehandlade män högst 75 år med lokaliserad högriskcancer (T1-T2 i 

kombination med Gleasonsumma 8-10 och/eller PSA 20-50 ng/ml) eller lokalt avancerad cancer (T3, 

N0/NX, M0 och PSA < 100 ng/ml) som planeras för minst 18 månaders adjuvant hormonbehandling 

med antiandrogener, per strålbehandlande sjukhus, behandlade 2021. Procentsiffror inom parentes gäller 

för 2020. 
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Figur 16. Andel män som genomgått primär extern eller extern + brachy strålbehandling där MR använts 

som stöd vid definition av målvolym (prostata), per strålbehandlande sjukhus, behandlade 2021. 

Procentsiffror inom parentes gäller för 2020. 
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PROM (Patient Outcome Measure) 

Hur mycket urin läcker du? 

1) Inte alls 

2) Lite 

3) Måttligt 

4) Mycket 

 

Figur 17a. Linköping US, patienter behandlade 2021. 
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Hur mycket urin läcker du? 

1) Inte alls 

2) Lite 

3) Måttligt 

4) Mycket 

 

Figur 17b. Länssjukhuset Ryhov, patienter behandlade 2021. 
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Hur mycket urin läcker du? 

1) Inte alls 

2) Lite 

3) Måttligt 

4) Mycket 

 

Figur 17c. Kalmar länssjukhus, patienter behandlade 2021. 
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Hur mycket urin läcker du? 

1) Inte alls 

2) Lite 

3) Måttligt 

4) Mycket 

 

Figur 17d. Riket, patienter behandlade 2021. 
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Definitioner  

 Datauttag: Analyserna baseras på data som hämtas från ”koll på läget” och från startsidan för 

prostatacancerregistret i INCA. Materialet består av de fall som diagnostiserades eller 

behandlades 2021. Procentsiffror inom parentes gäller för 2020. Datauttagen gjordes 2022-05-02. 

 

 Väntetider: Beräknas genom att ta skillnaden i kalenderdagar mellan två datum, som registrerats 

i registret. Om en av datumuppgifterna saknas exkluderas observationen då det inte går att 

beräkna tiden. Väntetider kan innehålla aktivitet i form av utredning, information och 

patientfördröjning, men kan också innebära ren passiv (”onödig”) väntan för patienten. Det 

förekommer ibland att ett registrerat datum som för analyser förväntas komma senare än ett 

annat, t.ex. datum för behandlingsstart kontra diagnosdatum, ligger tidigare. Detta kan bero på 

olikheter i processen men även på felaktiga registreringar. När så är fallet blir den resulterande 

väntetiden ”negativ”. Sådana fall tas bort från analyserna. Observera att inga slutsatser kan dras 

när analysen innefattar få fall. 

 

 Förkortningar: RP: radikal prostatektomi, RT: strålbehandling, postop: efter operation. 

 

 Målnivå: De vertikala tjocka strecken i figurerna visar nedre och övre målnivå uppsatt av NPCR. 

 PROM uppföljningsperioder:  

Baslinje: Före start av behandling 

Tidig uppföljning efter behandling: 1-4 månader efter operation/avslutad strålbehandling  

1 år: 11-18 månader efter operation/avslutad strålbehandling 

 

Tolkning av figurer och tabeller 

 Samtliga figurer i rapporten är uppdelade per sjukhus samt diagnosperiod eller 

behandlingsperiod. Antal fall mindre än 5 redovisas ej. 

 

 Figur 1. I figuren redovisas aktuell täckningsgrad. Täckningsgraden anger antalet 

anmälningsformulär som har inkommit till kvalitetsregistret jämfört med det förväntade 

antalet. Det förväntade antalet är antalet patologianmälningar som har rapporterats till 

cancerregistret och som uppfyller inklusionskriterierna för prostatacancer. 

 

Med detta vill vi spegla hur väl data i rapporten representerar samtliga patienter som ska ingå 

i kvalitetsregistret enligt fastställda inklusionskriterier. I de fall då det finns patienter som har 

avböjt inkludering i kvalitetsregistret, kommer täckningsgraden inte kunna bli 100 %. 
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 Figur 2. Figurerna visar inrapportering. De tjocka vertikala linjerna representerar de 

målnivåer som är uppsatta av NPCR. 

 

 Figur 3 till 5. Figurerna visar andel patienter för respektive väntetid. De tjocka vertikala 

linjerna representerar de målnivåer som är uppsatta av NPCR. 

 

 Figur 6. Figuren visar andel som har startat behandling inom angiven ledtid i SVF. 

 

 Tabell 1. Tabellen visar hur stor andel av de som insjuknar i cancer som utreds inom SVF 

för prostatacancer. 

 

 Figur 7 till 16. Figurerna visar andel patienter som erbjudits diagnostik och behandling enligt 

Best practice. De tjocka vertikala linjerna representerar de målnivåer som är uppsatta av 

NPCR. 

 

 Figur 17. PROM (Patient Outcome Measure). 
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