
 

 

Löften till 
cancerpatienter 
Resultatredovisning 
 
REKTALCANCER  
 
November 2018 



 

  

 

 

 

 

Innehåll 
Vi vill gärna veta vad du tycker! .......................................................................... 3 

Inledning ............................................................................................................. 4 

Regionala processledarens kommentar ....................................................... 4 

LÖFTE 1 ............................................................................................................. 7 

Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor ................... 7 

LÖFTE 2 ............................................................................................................. 8 

Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best 
practice ............................................................................................................... 8 

Definitioner ........................................................................................................ 13 

Tolkning av figurer och tabeller ......................................................................... 14 

 

 

 

 

 



REGIONALT CANCERCENTRUM SYDÖST  Löften till cancerpatienter – resultatredovisning 
  REKTALCANCER 
  November 2018 

 

Datauttag gjordes 2018-10-31 ur kvalitetsregistret i INCA  sida 3 

 

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 region. 
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 

Malin Gärdeman 
kommunikatör, webbredaktör 
malin.gardeman@regionostergotland.se  

Ola Magnell 
statistiker 
ola.magnell@regionostergotland.se 
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Inledning 

Denna till formen återkommande rapport har som syfte är 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 rektalcancer redovisas i denna rapport utifrån löfte 1 och 2 genom två jämförbara 
tidsperioder och uppdelade på patientens hemlän. Ett antal indikatorer, som matchar patientlöften har 
följts upp fr.o.m. 2016-07-01 t.o.m. 2018-06-30. 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 
Denna rapport beskriver hur väl vi uppfyller de löften som RCC gett till medborgarna i sydöstra 
sjukvårdsregionen. Rapporterna publiceras nu halvårsvis istället för som tidigare kvartalsvis. Denna 
rapport som publiceras på hösten speglar i mycket hög grad våra problem med registrering där flera 
sjukhus (dock inte alla) brottas med problem med att registrera prospektivt i realtid. Därför är vårens 
rapport mera korrekt avseende parametrar som registreras i annan flik än anmälan, som tex 
reoperationer och mortalitet. Jag vill påminna om att landsting/regioner har förbundit sig att registrera i 
kvalitetsregister och att sjukvårdshuvudmännen därmed har ansvar för att registreringen fungerar. Det 
står dock klart att vi inte uppfyller RCCs löften om tid från diagnos till behandlingsstart. Det sker dock 
en långsam förbättring av denna parameter och låt oss fortsätta detta arbete. 

Jag har innehaft processledarskapet för kolorektalcancer i drygt 5 år och kommer att lämna över till nya 
krafter vid årsskiftet 2018/2019. Under dessa år har det skett både organisatoriska och medicinska 
förändringar i cancersjukvården. I sydöstra regionen har utvecklingen varit påtaglig för 
kontaktsjuksköterskefunktionen som glädjande nog fungerar i alla delar av regionen och är under ständig 
utveckling. Likaså sker en utveckling av MDK verksamheten där man kan ana att AI kan komma att 
påverka en del av MDK verksamheten i framtiden. Den regionala stadium-IV-konferensen startade 2011 
och idag deltar hela regionen vid behov. MDK är resurskrävande och framförallt tillgången på radiologer 
är idag begränsande för omfattningen av fall på stadium-IV-konferensen, detta kräver resurstillskott. Jag 
hoppas att arbetsformen vid MDK fortsätter att utvecklas så att dubbelarbete pga. otillräckligt 
förberedda fall elimineras. Ytterligare ett viktigt område som diskuterats under mina 5 år på RCC är 
cancerrehabilitering. När vi frågar, så vet vi hur våra patienter mår och när vi vet det måste vi göra något 
åt det. Vi bör också lära oss att förebygga så många negativa sidoeffekter vi bara kan. Här är 
kontaktsjuksköterskorna nyckelpersoner. 

De medicinska framgångarna jag har sett under dessa fem år är fantastiska. Vi har utvecklat den 
minimalinvasiva kirurgin vilket har lett till en förkortning av vårdtiderna. Tidiga cancrar kan idag 
behandlas endoskopiskt. Den onkologiska behandlingen har utvecklats från enbart adjuvant  eller 
palliativ behandling till en palett av behandlingsalternativ som kan möjliggöra kirurgi eller tom göra 
kirurgi onödig. Jag tror att vi kolorektalkirurger i framtiden inte kommer att vara den viktigaste 
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specialisten, men kommer att behövas som komplement till onkologin. Detta är en framtidsspaning, som 
prof. Maria Albertsson absolut inte delar med mig, men vi får se vem av oss som har rätt. Förutom 
utveckling av minimalinvasiv kirurgi och onkologi har vi sett en utveckling av metastaskirurgin både 
avseende lung- och levermetastaser. Kombinationen av dessa förändringar gör att det finns anledning att 
hela tiden omvärdera behovet och nyttan samt omfattningen av våra uppföljningsprogram. 

 

Jag vill härmed tacka för att jag fick möjligheten att göra denna resa tillsammans med alla som engagerar 
sig i sydöstras kolorektalcancerpatienter. Jag önskar mina efterträdare lycka till och fortsätter gärna 
diskussionerna även i framtiden. 

 

 

Bärbel Jung 

Processledare KRcancer  

RCC Sydöst 
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I tabell 1 redovisas aktuell täckningsgrad (antal/andel inrapporterade fall) som en beskrivning av vilka 
data rapporten grundas på. Med detta vill vi spegla hur väl data i rapporten representerar samtliga 
patienter, vilka ska inkluderas i kvalitetsregistret enligt de medicinska bestämmelserna. Det innebär att i 
de fall då det finns patienter som har avböjt inkludering i kvalitetsregistret, kommer täckningsgraden inte 
kunna bli 100 %. 

 

 

Tabell 1: Täckningsgrad per län och period

Östergötlands län 107 100% 48 65,8% 155 86%
Jönköpings län 81 100% 39 58,2% 120 81,1%
Kalmar län 60 100% 56 100% 116 100%
Sydöst 248 100% 143 73% 391 88,1%

fr.o.m. 2016-07-01 
t.o.m. 2017-06-30

fr.o.m. 2017-07-01 
t.o.m. 2018-06-30

Totalt
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LÖFTE 1  
Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor 
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Figur 1a. Väntetid

Fr.o.m. 2016-07-01 t.o.m. 2017-06-30
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Figur 1b. Väntetid

Fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 2018-06-30

Tabell 2a. Dagar från diagnos till behandlingsstart -  fr.o.m. 2016-07-01 t.o.m. 2017-06-30

Median Percentil 75 Antal

Östergötlands län

Jönköpings län

Kalmar län

Region

47 56 77 3 1

37 50 54 6 0

32 46 43 1 0

41 55 174 10 1

*exkluderade i väntetidsberäkningen

Tabell 2b. Dagar från diagnos till behandlingsstart - fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 2018-06-30

Median Percentil 75 Antal

Östergötlands län

Jönköpings län

Kalmar län

Region

50 68 28 1 0

32 42 25 7 1

36 55 35 14 0

41 56 88 22 1

*exkluderade i väntetidsberäkningen
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LÖFTE 2  
Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling 
enligt Best practice  

 

  

Fr.o.m. 2016-07-01

t.o.m. 2017-06-30

Fr.o.m. 2017-07-01

t.o.m. 2018-06-30

Fr.o.m. 2016-07-01

t.o.m. 2017-06-30

Fr.o.m. 2017-07-01

t.o.m. 2018-06-30

Fr.o.m. 2016-07-01

t.o.m. 2017-06-30

Fr.o.m. 2017-07-01
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Andel som diskuteras i preoperativ multidisciplinär konferens*
Målnivå enligt SoS och KvReg: 100% resp. > 90%

 Figur 2. Andel som diskuteras i preoperativ multidisciplinär konferens

* Akut opererade exkluderades

Tabell 3. Preoperativ multidisciplinär konferens

Fr.o.m. 2016-07-01 t.o.m. 2017-06-30 Fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 2018-06-30

Preoperativ multidisciplinär konferens

Antal fall

Preoperativ multidisciplinär konferens

Antal fallJa Nej Ja Nej

Östergötlands län

Jönköpings län

Kalmar län

Region

97,4% 2,6% 78 93,1% 0,0% 6,9% 29

98,1% 1,9% 54 96,0% 4,0% 0,0% 25

97,7% 2,3% 43 100,0% 0,0% 0,0% 35

97,7% 2,3% 175 96,6% 1,1% 2,2% 89

* akut opererade exkluderades
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Andel som diskuteras i postoperativ multidisciplinär konferens*
Målnivå enligt SoS och KvReg: 100% reps. >90%

 Figur 3. Andel som diskuteras i postoperativ multidisciplinär konferens

* Enbart opererade redovisas

Tabell 4. Postoperativ multidisciplinär konferens

Fr.o.m. 2016-07-01 t.o.m. 2017-06-30 Fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 2018-06-30

Postoperativ multidisciplinär konferens Postoperativ multidisciplinär konferens

Ja Nej Ja Nej

Östergötlands län

Jönköpings län

Kalmar län

Region

97,5% 1,3% 1,3% 79 53,3% 0,0% 46,7% 30

92,9% 3,6% 3,6% 56 92,7% 2,4% 4,9% 41

93,0% 2,3% 4,7% 43 82,9% 0,0% 17,1% 35

94,9% 2,2% 2,8% 178 78,3% 0,9% 20,8% 106

* enbart opererade redovisas
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Andel där minst 12 lymfkörtlar undersöktes i operationspreparatet*
Målnivå enligt SoS och KvReg: 100% resp >95%

 Figur 4. Minst 12 undersökta lymfkörtlar

* Enbart resecerade

Tabell 5. Minst 12 undersökta lymfkörtlar

Fr.o.m. 2016-07-01 t.o.m. 2017-06-30 Fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 2018-06-30

12 eller fler Mindre än 12

Östergötlands län

Jönköpings län

Kalmar län

Region

84,7% 13,9% 1,4% 72 69,0% 0,0% 31,0% 29

90,0% 10,0% 0,0% 50 91,7% 0,0% 8,3% 24

78,6% 11,9% 9,5% 42 91,4% 2,9% 5,7% 35

84,8% 12,2% 3,0% 164 84,1% 1,1% 14,8% 88

* enbart resecerade



REGIONALT CANCERCENTRUM SYDÖST  Löften till cancerpatienter – resultatredovisning 
  REKTALCANCER 
  November 2018 

Datauttag gjordes 2018-10-31 ur kvalitetsregistret i INCA sida 11 

 

 

 

Fr.o.m. 2016-07-01

t.o.m. 2017-06-30

Fr.o.m. 2017-07-01

t.o.m. 2018-06-30

Fr.o.m. 2016-07-01

t.o.m. 2017-06-30

Fr.o.m. 2017-07-01

t.o.m. 2018-06-30

Fr.o.m. 2016-07-01

t.o.m. 2017-06-30

Fr.o.m. 2017-07-01

t.o.m. 2018-06-30

100%80%60%40%20%0%

Ö
st

er
gö

tla
nd

s 
lä

n
Jö

nk
öp

in
gs

 lä
n

K
al

m
ar

 lä
n

Andel reoperationer inom 30 dagar pga. komplikation*

Målnivå enligt SoS och KvReg: < 5%

 Figur 5. Reoperation pga. komplikation

* akut opererade exkluderades

Tabell 6. Reoperation pga. komplikationer

Fr.o.m. 2016-07-01 t.o.m. 2017-06-30 Fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 2018-06-30

Reoperation pga. komplikation Reoperation pga. komplikation

Ej reopererad Ej reopererad

Östergötlands län

Jönköpings län

Kalmar län

Region

15,2% 84,8% 12 3,3% 96,7% 1

5,4% 94,6% 3 4,9% 95,1% 2

16,3% 83,7% 7 2,9% 97,1% 1

12,4% 87,6% 22 3,8% 96,2% 4
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Andel avlidna inom 30 dagar postoperativ*

Målnivå enligt SoS: < 1%

 Figur 6. Mortalitet inom 30 dagar postoperativ

* akut opererade exkluderades

Tabell 7. Mortalitet inom 30 dagar postoperativ

Fr.o.m. 2016-07-01 t.o.m. 2017-06-30 Fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 2018-06-30

Ja Nej Ja Nej

Östergötlands län

Jönköpings län

Kalmar län

Region

0,0% 100,0% 79 0,0% 100,0% 30

0,0% 100,0% 56 4,3% 95,7% 41

2,4% 97,6% 43 0,0% 100,0% 35

0,5% 99,5% 178 2,2% 97,8% 106
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Definitioner  

Datauttag: Analyserna baseras på data från kvalitetsregistren i INCA. Materialet består av de fall 
som diagnostiserades fr.o.m. 2016-07-01 t.o.m. 2018-06-30. Datauttagen gjordes 2018-10-31. 

Täckningsgrad: Anger andelen kompletta anmälningsformulär som har inkommit till 
kvalitetsregistret i INCA jämfört med det förväntade antalet. Detta beräknas på antalet 
patologianmälningar som har rapporterats till Cancerregistret och som uppfyller inklusionskriterierna 
för det aktuella kvalitetsregistret.  

Län: Syftar på patientens hemmahörande län vid diagnostillfället. 

Median: Medianen är den mittersta observationen. Medianen underskrids av högst 50 procent av 
observationerna samtidigt som den överskrids av högst 50 procent av dem. 

Percentil: Den 75:e percentilen underskrids av högst 75 procent av observationerna samtidigt som 
det överskrids av högst 25 procent av dem. 

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 är möjliga när analysen innefattar fåtal fall. 

Målnivå RCC: Målnivå uppsatt av RCC Sydöst. 

Målnivå SoS: Socialstyrelsen målnivå enligt ”Målnivåer - Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, 
tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014”. 

Målnivå KvReg: Målnivåer uppsatta av styrgruppen för det nationella kvalitetsregistret för 
rektalcancer. 
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Tolkning av figurer och tabeller 

• Samtliga tabeller och figurer i rapporten är uppdelat per hemlän samt diagnosperiod. 
• Tabell 1. Tabellen visar, för respektive diagnos, kvalitetsregistrets aktuella täckningsgrad. D.v.s. 

antalet patienter som ligger till grund för rapportens resultat. 
• Figur 1a och 1b. Figurerna visar kumulativ andel för väntetider. Den kumulativa andelen visar 

ett successivt adderande av andelen patienter. I exemplet nedan motsvarar kurvans  
x-värde vid 28 dagar ett y-värde på 22 %. Det betyder att 22 % av patienterna har en väntetid på 
högst 28 dagar. Målnivån 28 dagar representeras av den vertikala linjen i figuren. 

 

 
 

• Tabell 2a och 2b. Tabellen visar väntetiden som mediantid och som den 75:e percentilen. 
Tabellen visar även antalet patienter som ligger till grund för figur 1a och 1b. Samt information 
av vissa exkluderade patienter. 

• Figur 2 till 6. Figurerna visar andelen patienter som uppfyller respektive villkor uppdelat på 
patientens hemlän och diagnosperiod. Den streckade vertikala linjen som återfinns i några figurer 
representerar den målnivå som är uppsatt. 

• Tabell 3 till 7. Tabellerna visar siffrorna samt antalet patienter som ligger till grund för figur 2 
till 6. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Löften till cancerpatienter – resultatredovisning 
REKTALCANCER  
November - 2018 
www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/regionala-rapporter/ 
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