
Löften till
patienter med cancer
Resultatredovisning

BUKSPOTTKÖRTELCANCER

November 2020



Innehåll

Sida

Vi vill gärna veta vad du du tycker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Täckningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

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

LÖFTE 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

De�nitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Tolkning av �gurer och tabeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18



Regionalt cancercentrum sydöst Löften till patienter med cancer
BUKSPOTTKÖRTELCANCER

2020-10-30

Vi vill gärna veta vad du 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

Linda Carlén-Hallström
Kommunikatör, webbredaktör
Linda.Carlen.Hallstrom@regionostergotland.se

Ola Magnell
Statistiker
Ola.Magnell@regionostergotland.se

Datauttag gjordes 2020-10-30 ur kvalitetsregistret i INCA 2
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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 bukspottkörtelcancer 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. 2018-07-01
t.o.m. 2020-06-30. Denna och andra diagnosspeci�ka 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

Bakgrund

Nationella pankreasregistret täcker tumörer i bukspottkörteln samt i området
kring bukspottkörteln (periampullärt) som misstänks vara maligna. Via
Cancerregistret noteras att antalet nya fall av pankreascancer i slutet av
1990-talet och under första decenniet av 2000-talet var omkring 900 personer per
år. Därefter ses en långsam ökning och under 2019 insjuknade ca 1450 personer i
pankreascancer och ytterligare ca 400 personer i periampullär cancer. Endast ca
20�25 % av patienterna med pankreascancer kan erbjudas behandling med
botande inriktning, vilket i sig innebär kirurgi och ofta onkologisk
tilläggsbehandling.

Genomfört arbete senaste perioden

� Besök på samtliga kirurgkliniker inom Region Sydöst har genomförts för
att få en övergripande bild av hur ÖGI cancerprocessen fungerar.

� Bearbetning av data från pankreasregistret.

� Planer för ett gemensamt regionalt möte våren 2020 �ck tyvärr ställas in
pga. Covid-19.

Täckningsgrad

Täckningsgraden för registret redovisas för anmälningsblanketten, där målet är
en täckningsgrad på minst 95 % jämfört med Cancerregistret. Målet uppnås bara
av Region Kalmar under den första tidsperioden, då täckningsgraden är 98 %.

Datauttag gjordes 2020-10-30 ur kvalitetsregistret i INCA 3
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Den övergripande täckningsgraden för Sydöstra regionen är 92 % för den första
tidsperioden och 96 % för den andra tidsperioden. I övrigt kan det vara så att
diagnosen pankreascancer ställs i samband med dödsfall där patienten inte varit
känd för kirurg- eller onkologklinik. Vid en regional genomgång av de patienter
som registrerats i Cancerregistret, men som saknades i Nationella
pankreasregistret, noterades att �era av patienterna hade en spridd och
avancerad sjukdom vid upptäckt, där varken kirurgisk eller onkologisk
behandling har varit aktuell.

Löfte 1 - ledtider

Ledtider redovisas för det övergripande målet enligt standardiserat vårdförlopp
för pankreascancer, från välgrundad misstanke till behandlingsstart kirurgi, där
målet är 36 kalenderdagar (43 kalenderdagar om utvidgad utredning). Data
delades upp i tre perioder (välgrundad misstanke � remiss, remiss �
behandlingsbeslut, behandlingsbeslut � operation) för att kunna upptäcka de
delar i processen som förlänger ledtiden.

Under den första tidsperioden kunde varken Region Jönköping, Kalmar eller
Östergötland uppfylla löftet om behandlingsstart inom fyra veckor. Detaljerad
analys visar att den förlängda ledtiden till stor del berodde på väntan till
operation efter genomförd multidisciplinär konferens (MDK). Under den andra
tidsperioden förkortades ledtiderna, vilket avspeglas i kortare tid mellan
behandlingsbeslut och operation. Övergripande ledtid välgrundad misstanke �
behandlingsstart kirurgi för Sydöstra Regionen var den första tidsperioden 56
dagar i median och den andra tidsperioden 48 dagar. För riket var dessa ledtider
55 dagar i median respektive 44 dagar.

Löfte 2 – best practice

Andelen patienter som erbjuds en namngiven kontaktsjuksköterska har ökat
under den andra tidsperioden till 87 % jämfört 84 % under den första
tidsperioden, men målnivån på 90 % uppnås inte fullt ut. Endast Region Kalmar
uppnår målnivån 90 %. Övergripande i Sydöstra Regionen uppnås målnivån på
90 % för andel patienter som diskuteras på MDK, med 92 % respektive 90 % för
den första och andra tidsperioden. Motsvarande nationella data är 91 %
respektive 90 %.

En av kvalitetsindikatorerna för Nationella pankreasregistret är att minst 75 %
av patienterna som uppfyller kriterierna för onkologisk tilläggsbehandling efter
operation av pankreascancer ska erbjudas detta. Övergripande data från
Sydöstra Regionen visar att 89 % procent av patienterna med pankreascancer
under första tidsperioden remitterades för onkologisk tilläggsbehandling. Under
den andra tidsperioden sjönk motsvarande si�ror till 74 %, där framför allt
Region Jönköping och Kalmar uppvisar en lägre andel patienter som remitteras
för onkologisk tilläggsbehandling. Nationellt är andelen patienter 77 % för den
första tidsperioden och 67 % för den andra tidsperioden.

Datauttag gjordes 2020-10-30 ur kvalitetsregistret i INCA 4
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En lägre andel patienter under den andra tidsperioden kan sannolikt förklaras av
eftersläpning av registreringen.

Andel patienter med kurativt syftande behandling, där den planerade
operationen fullföljs, var 86 % för den andra tidsperioden vilket är högre jämfört
med nationella data, där motsvarande andel var 79 %. Si�rorna kan tolkas för
sydöstra regionen som att den preoperativa utredningen håller god kvalitet och
att den peroperativa kompetensen motsvarar svårighetsgraden på operationen.

Av de patienter som diagnostiseras med malign tumör i pankreas och
periampullärt är andelen som erbjuds kurativt syftande behandling något högre i
sydöstra regionen jämfört nationellt: 34 % respektive 27 % för den andra
tidsperioden.

Data gällande onkologisk behandling �nns inte med i rapporten då
täckningsgraden för denna del av registret fortfarande är låg.

Överlevnadsdata

Överlevnadsanalys för rikets patienter med pankreascancer som genomgår
kurativ resektion visar en tendens till förbättrad överlevnad 2016�2018 jämfört
2013�2015 och 2010�2012, vilket också redovisas i pankreasregistrets årsrapport
för 2019.

Överlevnaden för opererade patienter från Sydöstra regionen visar samma trend
och de senaste två tidsperioderna (2013�2015 samt 2016�2018) har
3-årsöverlevnaden varit högre jämfört med riket (2016�2018 3-års överlevnad för
riket ca 38 % och för region Sydöst ca 46 %). Det �nns för få data för att kunna
jämföra 5-årsöverlevnaden.

Planerade aktiviteter

Arbetet inom regionen för att kunna korta ledtider fram till behandlingsstart
kirurgi kommer att fortsätta. Det handlar om att se över �askhalsar som
förlänger utredningstiden. En del av detta skulle kunna vara att analysera data
för patienter med långa ledtider för att kunna värdera mer speci�kt vad som
föranlett att ledtiderna för SVF inte kunnat följas. Det �nns ett pågående
projekt för att se över processen för MDK för patienter med övre gastrointestinal
cancer. Arbetet med att öka täckningsgraden av den onkologiska delen av
pankreasregistret behöver fortsätta.

Kommentarer skrivna av:

Linda Lundgren
Regional processledare för Övre GI i sydöstra sjukvårdsregionen
linda.lundgren@regionostergotland.se

Datauttag gjordes 2020-10-30 ur kvalitetsregistret i INCA 5
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Täckningsgrad

I tabell 1 och 2 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
bukspottkörtelcancer.

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 �nns patienter som har avböjt inkludering i kvalitetsregistret, kommer
täckningsgraden inte kunna bli 100 %.

Tabell 1 och 2: Täckningsgrad för anmälningsblanketten per län och
diagnosperiod

Tabell 1

2018-07-01 t.o.m. 2019-06-30

Hemlän Antal Täckning (%)

Jönköping 73 90
Kalmar 56 98
Östergötland 79 90
Totalt 208 92

Tabell 2

2019-07-01 t.o.m. 2020-06-30

Hemlän Antal Täckning (%)

Jönköping 67 96
Kalmar 47 98
Östergötland 80 96
Totalt 194 96

Datauttag gjordes 2020-10-30 ur kvalitetsregistret i INCA 6
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LÖFTE 1

Alla patienter med cancer i sydöstra sjukvårdsregionen ska få
behandling inom fyra veckor (om inte annat anges i SVF)
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Figur 1: Uppdelad väntetid. Målnivån i �guren diagnosdatum till operation är
36-43 dagar. 36 dagar är för basutredning och 43 dagar är utökad utredning.

Tabell 3: Uppdelad väntetid. Diagnosdatum_rem och rem_behbes omfattar
samtliga registrerade patienter. Behbes_op och diagnosdatum_op omfattar de
patienter som genomgår kurativt inriktad kirurgi.

2018-07-01 t.o.m. 2019-06-30

diagnosdatum_rem rem_behbes behbes_op diagnosdatum_op

median n median n median n median n

Jönköping 6 80 9 88 22 38 62 38
Kalmar 2 44 10 69 25 26 48 26

Östergötland 7 87 7 96 29 44 56 44
Sydöst 5 211 8 253 26 108 56 108
Riket 3 1063 10 1951 34 764 55 770
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Figur 2: Uppdelad väntetid. Målnivån i �guren diagnosdatum till operation är
36-43 dagar. 36 dagar är för basutredning och 43 dagar är utökad utredning.

Tabell 4: Uppdelad väntetid. Diagnosdatum_rem och rem_behbes omfattar
samtliga registrerade patienter. Behbes_op och diagnosdatum_op omfattar de
patienter som genomgår kurativt inriktad kirurgi.

2019-07-01 t.o.m. 2020-06-30

diagnosdatum_rem rem_behbes behbes_op diagnosdatum_op

median n median n median n median n

Jönköping 5 61 18 77 19 39 53 39
Kalmar 5 40 13 53 14 22 57 22

Östergötland 4 87 10 98 16 46 42 46
Sydöst 5 188 13 228 16 107 48 107
Riket 2 843 10 1544 25 528 44 530
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LÖFTE 2

Alla patienter med cancer ska erbjudas diagnostik och behandling
enligt Best practice
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Andel med namngiven kontaktsjuksköterska

Figur 3: Andel med namngiven kontaktsjuksköterska

Tabell 5: Andel med namngiven kontaktsjuksköterska för riket

Riket

Diagnosperiod Antal Procent

2018-07-01 t.o.m. 2019-06-30 1962 81
2019-07-01 t.o.m. 2020-06-30 1555 90
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Figur 4: Andel fall som diskuteras i MDK

Tabell 6: Andel fall som diskuteras i multidisciplinär konferens i riket

Riket

Diagnosperiod Antal Procent

2018-07-01 t.o.m. 2019-06-30 1965 91
2019-07-01 t.o.m. 2020-06-30 1557 90
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Remitteras för adjuvant behandling efter kirurgi*

Figur 5: Remitteras för adjuvant behandling efter kirurgi

Tabell 7: Remitteras för adjuvant behandling efter kirurgi

Riket

Diagnosperiod Antal Procent

2018-07-01 t.o.m. 2019-06-30 354 77
2019-07-01 t.o.m. 2020-06-30 223 67

* Endast patienter med pankreascancer
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Regionalt cancercentrum sydöst Löften till patienter med cancer
BUKSPOTTKÖRTELCANCER

2020-10-30

2018−07−01 t.o.m. 2019−06−30
2019−07−01 t.o.m. 2020−06−30

0 20 40 60 80 100

%

Hemlän

Jönköping

Kalmar

Östergötland

Totalt

Antal

41

44

30

23

48

53

119

120

Procent

88

89

80

91

90

81

87

86

Planerad resektion utförd för patienter med kurativt syftande behandling

Figur 6: Planerad resektion utförd för patienter med kurativt syftande behandling

Tabell 8: Planerad resektion utförd för patienter med kurativt syftande
behandling i riket

Riket

Diagnosperiod Antal Procent

2018-07-01 t.o.m. 2019-06-30 873 74
2019-07-01 t.o.m. 2020-06-30 582 79
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Andel patienter som erbjuds kurativt syftande behandling*

Figur 7: Andel patienter som erbjuds kurativt syftande behandling.

Tabell 9: Andel patienter som erbjuds kurativt syftande behandling

Riket

Diagnosperiod Antal Procent

2018-07-01 t.o.m. 2019-06-30 1555 33
2019-07-01 t.o.m. 2020-06-30 1167 27

* Endast patienter med malign tumör i pankreas, duodenum, ampulla vateri eller
distal gallgång ingår.
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Figur 8: Överlevnad för malign tumör i pankreas i riket.
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Figur 9: Överlevnad för malign tumör i pankreas i sydöst.
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Figur 10: Överlevnad för malign tumör i pankreas i riket.
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Figur 11: Överlevnad för malign tumör i pankreas i sydöst.
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Figur 12: Överlevnad för malign tumör i pankreas per region, 2010-2018

Datauttag gjordes 2020-10-30 ur kvalitetsregistret i INCA 16



Regionalt cancercentrum sydöst Löften till patienter med cancer
BUKSPOTTKÖRTELCANCER

2020-10-30

Definitioner

Datauttag: Analyserna baseras på data från kvalitetsregistren i INCA.
Materialet består av de fall som diagnostiserades under 2018-07-01 och
2020-06-30. Datauttaget gjordes 2020-10-30.

Län: Syftar på patientens hemmahörande län vid diagnostillfället.

Diagnosdatum: Datum för diagnos/imaging (datum då diagnosen fastställdes
kliniskt o/e genom morfologisk undersökning)

Målnivåer: Målnivåerna i �gur 1 och 2 är hämtade från standardiserat
vårdförlopp för bukspottkörtelcancer.

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.
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Tolkning av figurer och tabeller

Samtliga tabeller och �gurer i rapporten är uppdelade per hemlän

samt diagnosdatum. Medianvärden, percentiler och procentuell

fördelning för antal fall mindre än 5 redovisas ej.

Figur 1 och 2. Figurerna visar lådagram (boxplot) för väntetider. Strecket
genom lådan är medianen (det mittersta värdet). Längden på lådan är
kvartilavståndet, vilket är avstånden mellan övre och undre kvartilen. En
fjärdedel av observationerna är mindre än undre kvartilen och en fjärdedel är
större än den övre kvartilen.

Tabell 3 och 4. Tabellerna visar väntetiden som mediantid. Tabellerna visar
även antalet patienter som ligger till grund för �gur 1 och 2.

Figur 3 till 7. Figurerna visar andelen patienter som uppfyller respektive villkor
uppdelat på patientens hemlän och diagnosdatum.

Tabell 5 till 9. Tabellerna visar andelen patienter som uppfyller respektive
villkor uppdelat på patientens hemlän och diagnosdatum för riket.

Figur 7 och 11 Figurerna visar den totala överlevnaden för patienter med
pankreascancer. Överlevnadskurvan (Kaplan-Meier-kurvan) visar överlevnaden
på y-axeln och tid på x-axeln.
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