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KAPITEL 1

Inledning
Bakgrund
Tidigare uppföljningar av cancervårdens tillgänglighet visar att väntetiderna är längre än önskvärt,
både för män och för kvinnor, och att de regionala skillnaderna är stora. Regeringen beslutade
därför att år 2015–2018 avsätta 500 miljoner kronor per år för att skapa en mer jämlik och
tillgänglig cancervård. Den viktigaste åtgärden för att åstadkomma detta var att införa ett
gemensamt nationellt system med standardiserade vårdförlopp (SVF).
SVF ska förkorta tiden från välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. De
beskriver vilka utredningar som ska göras vid en viss cancerdiagnos, samt den optimala ledtiden
från beslut om välgrundad misstanke till start av behandling. Den optimala ledtiden ska enbart
omfatta värdeskapande tid ur patientens perspektiv, alltså hur många dagar som krävs för att
genomföra optimal handläggning och medicinsk behandling, men utan hänsyn till nuvarande
organisation och arbetssätt. Ledtiderna varierar därför mellan diagnoser och behandlingar.
Mål med SVF-satsningen
År 2020 är målet att 70 procent av nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska utredas via ett
standardiserat vårdförlopp och att 80 procent av dessa patienter ska gå igenom respektive
vårdförlopp inom utsatta maximala tidsgränser.

Syfte med rapporten
Syftet med den här rapporten är att säkra tillförlitligheten av inrapporterad data, eftersom
registrering av väntetider och inrapportering till SKLs väntetidsdatabas Signe sker på ett för
landstingen nytt sätt . Genom att jämföra väntetider i de nationella kvalitetsregistren mot
rapporteringen i SKLs väntetidsdatabas Signe får man en uppfattning om tillförlitligheten i
väntetidsrapporteringen.
Syftet är också att försöka ge en bild av hur väntetiderna i cancervården har förändrats sedan
införandet av SVF.
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KAPITEL 2

Datakällor för
väntetidsrapportering
Signe-databasen
För att kunna följa patienter som utreds via ett SVF registreras väntetiderna i
landstingens/regionernas vårdadministrativa system och varje landsting/region rapporterar data
till den nationella väntetidsdatabasen på SKL (Signe). Landstingen rapporterar in datum för
beslut om välgrundad misstanke och start av behandling (eller avslut av annan orsak, t.ex. ej
cancer). Väntetidsdatabasen på SKL används sedan flera år tillbaka också för andra
väntetidsmätningar i vården. Det är dock första gången som landstingen försöker följa ett helt
vårdförlopp. En svårighet är att de två mätpunkterna för start och slut (välgrundad misstanke och
start av behandling) ofta sätts vid olika kliniker eller passerar över andra administrativa gränser.
Ibland sätts mätpunkterna inte heller inom samma landsting/region. Det gör det extra svårt att få
till stånd en fullständig rapportering med rättvisande mätpunkter.
Inrapporteringen sker genom s.k. KVÅ-koder. I inledningen av SVF-satsningen togs SVFspecifika KVÅ-koder fram i samarbete mellan SKL och Socialstyrelsen, som förvaltar och
beslutar om samtliga KVÅ-koder i Sverige.

Kvalitetsregistren
För de flesta cancerdiagnoser finns ett kvalitetsregister på den nationella INCA-plattformen. I
kvalitetsregistren registreras relevanta data om patienternas diagnos och behandling men även
deras upplevelser och preferenser, som samlas in genom PROM-enkäter.
I kvalitetsregistren registreras också väntetider men mätpunkterna motsvarar inte alltid
välgrundad misstanke eller start av behandling, utan kan vara andra datum i vårdprocessen. Vilka
mätpunkter som finns i de olika kvalitetsregistren varierar eftersom de har utvecklats av olika
arbetsgrupper och utifrån olika behov. En vanlig mätpunkt som finns i många men inte alla
kvalitetsregister är remissdatum, som ofta används som motsvarighet till välgrundad misstanke.
Flera kvalitetsregister har sedan SVF-införandet lagt till fler mätpunkter för att även kunna följa
SVF-flödet.
De flesta kvalitetsregister har en hög täckningsgrad när man jämför mot Socialstyrelsens
cancerregister vilket innebär att de flesta patienter med en cancerdiagnos återfinns i
kvalitetsregistret. Hög täckningsgrad innebär dock inte att alla mätpunkter finns rapporterade för
varje patient, och ibland saknas de mätpunkter som redovisas i rapporten.
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Data som ingår i jämförelserna
I kapitel 4 visas jämförande grafer mellan Signe-databasen och kvalitetsregistren för de diagnoser
som ingår i SVF som infördes före 2017. För respektive diagnos finns ofta flera
behandlingsalternativ, t.ex. kirurgi, läkemedelsbehandling och strålbehandling. Det har inte varit
möjligt att genomgående visa jämförande data för alla dessa behandlingsalternativ.
I kapitel 5 visas väntetidsdata ur kvalitetsregistren för de diagnoser vars SVF infördes 2017 och
2018. Inga jämförande grafer visas för dessa diagnoser. Även hudmelanom och cancer i
urinblåsan och urinvägarna redovisas här eftersom mätpunkterna före 2018 definierades på ett
sätt som gav utrymme för olika tolkningsmöjligheter för väntetidsregistrering. användas
svårtolkade data.
För vissa diagnoser redovisas inte väntetider alls på grund av t.ex. för lite inrapporterad data,
svårigheter med historiska jämförelser m.m. Det gäller diagnoserna: analcancer, gallvägscancer,
testikelcancer, ALL, hjärntumörer och äggstockscancer. För Cancer utan känd primärtumör
(CUP) och Allmänna ospecifika symtom som kan bero på cancer (AOS) saknas kvalitetsregister.

Vad är skillnaden mellan datakällorna?
Mätpunkterna för väntetider stämmer inte alltid överens mellan Signe och kvalitetsregistren, som
beskrivits ovan. Utöver detta finns fler relevanta skillnader mellan datakällorna.
Det huvudsakliga syftet med Signe är att vara ett processtöd för att följa väntetider i vården. I
Signe-databasen finns alla patienter som utreds via SVF, även de som inte får en cancerdiagnos.
Målet är att 70 % av alla cancerpatienter ska utredas inom ett SVF vilket innebär att alla
cancerpatienter inte kommer finnas i Signe-databasen. Att målet är 70 % i stället för 100 % beror
på att en del cancerpatienter har andra sjukdomar eller livssituationer som gör att det är olämpligt
att utredas via ett SVF. Initialt har fokus legat på att följa väntetiderna för cancerpatienterna, men
datakällan kommer även användas för att få mer kunskap om alarmsymtom för cancer, vilka som
utreds och bör utredas och hur väntetider ser ut för de patienter som inte får en cancerdiagnos.
Det huvudsakliga syftet med kvalitetsregister är att användas i förbättringsarbete och uppföljning
av den medicinska kvaliteten samt för forskning. I kvalitetsregistren finns enbart cancerpatienter.
Målet med kvalitetsregistren är att följa 100 % av cancerpatienterna. Arbetet med kvalitetsregister
har pågått under flera år. Där finns individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och
resultat inom cancervården för en viss diagnos.
Inrapporteringshastigheten skiljer sig åt mellan datakällorna. För Signe sker registrering
kontinuerligt i landstingens/regionernas patientadministrativa system. Överföring till Signe sker
månadsvis. Kvalitetsregistren registrerar i ett separat system. För de flesta cancerdiagnoser har
man därför en lång eftersläpning av inregistrerat data. Därför är det svårt att få aktuell
väntetidsdata, oftast tar det mellan ett halvår och ett år innan man har fullständig rapportering
och därmed tillförlitliga data.
I Signe-databasen redovisas patienterna i relation till behandlande klinik men detta är inte möjligt
i alla kvalitetsregister. För att få en enhetlig redovisning redovisas kvalitetsregistrens patienter i
relation till folkbokföringsadress per län. Det innebär att det kan bli skillnader mellan
kvalitetsregister och Signe-data i antal patienter redovisade på landstingsnivå.
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Man kan heller inte veta vilka patienter i kvalitetsregistren som har utretts via SVF eftersom
Signe-databasen saknar personnummer och därför inte kan samköras med kvalitetsregistren. Ett
fåtal kvalitetsregister, t.ex. kvalitetsregistren för lungcancer, prostatacancer och cancer i
urinblåsan, registrerar dock vilka patienter som har utretts via SVF.
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KAPITEL 3

Huvudsakliga fynd
Hur pass väl överensstämmer väntetiderna i
kvalitetsregistren och Signe?
Signedatabasen kan användas för att kommentera väntetidsläget på riksnivå eftersom jämförelsen
av väntetider mellan kvalitetsregister och Signe-databasen på en övergripande nivå visar en
relativt god överensstämmelse. Men hur säker bilden är skiljer sig dock mellan olika diagnoser.
Därför är alltid en jämförelse med kvalitetsregistren av värde, särskilt om man vill göra analyser
på mer detaljerad nivå, t.ex. om man vill jämföra landsting med varandra.
Vilken datakälla som ensam ger den mest rättvisande bilden av väntetidsläget är svårt att säga,
eftersom patienturval, bortfall och mätpunkter skiljer sig. När man jämför och använder data för
väntetider bör man vara medveten om följande:
 Antalet patienter kan variera kraftigt i de olika datakällorna, särskilt för vissa diagnoser. För
2016 har Signe generellt färre patienter än kvalitetsregistren (eftersom flertalet SVF
infördes under det året) medan förhållandet är omvänt under 2017 (eftersom
inrapporteringen till kvalitetsregistren släpar efter i upp till ett år). Det gör det svårt att
säkert veta om man fångar samma patientgrupper i de olika mätningarna.
 SVF-patienterna, som finns i Signe, är ett urval av alla cancerpatienter för en viss diagnos.
Det troliga är att de patienter som utreds och behandlas utanför SVF har mer samsjuklighet
eller andra komplicerande faktorer som kräver längre ledtider för att ge en god vård. Dessa
patienter finns generellt med i kvalitetsregistren men inte i Signe, vilket kan göra att
kvalitetsregistren visar längre väntetider.
 ”Beslut om välgrundad misstanke” finns väldigt sällan som mätpunkt i kvalitetsregistren.
Startpunkten är i stället remissdatum eller diagnosdatum vilket ger andra väntetider.
 Vissa landsting har tekniska svårigheter att rapportera datumet för ”beslut om välgrundad
misstanke” till Signe-databasen om det inträffar i primärvården. Då finns en risk att en
annan mätpunkt i slutenvården används som start och att väntetiden blir därmed kortare. I
vissa SVF kan det också finnas diskussioner kring hur olika mätpunkter ska tolkas vilket
kan leda till skillnader mellan kliniker och mellan landsting/regioner.

Mer kvalitetssäkring och analys av enskilda diagnoser och
på landstings-/regionnivå är nödvändigt!
För att komma till rätta med skillnader i inrapportering är det viktigt att varje landsting skapar
enhetliga rapporteringsrutiner och säkerställer att de används och är kända hos alla vårdgivare
som har någon del i patientens process. Det är också viktigt att skillnaderna mellan
kvalitetsregisterdata och Signedata diskuteras och används i kvalitetsuppföljningen på alla nivåer.
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Figur 1 nedan ger en översiktlig bild av
 Överenstämmelse mellan Signe och kvalitetsregister
 Hur stora problem och felkällor som just nu finns i väntetidsstatistiken från Signe.
 Måluppfyllelse av 2020-målet dvs hur nära målet att 80 % av patienterna avslutar sitt SVF
inom optimal ledtid.

Figur 1: Inrapporteringskvalitet och väntetider.
Grön: God överensstämmelse/små felkällor/>65% av patienterna utreds inom ledtiden
Gul: Måttlig överensstämmelse/måttliga felkällor/40–64 % av patienterna utreds inom ledtiden
Röd: Låg överensstämmelse/stora felkällor/<40 % av patienterna utreds inom ledtiden

Två exempel på god överensstämmelse
Bröstcancer
För bröstcancer finns en god överensstämmelse mellan datakällorna både vad gäller
medianväntetiden på riksnivå och väntetiderna på landstingsnivå. Antalet inrapporterade
patienter är något färre i Signe-databasen, vilket stämmer väl överens med målet för satsningen,
att 70 % av patienterna ska ingå i ett SVF. En något högre andel patienter ligger inom den
optimala ledtiden i Signe, vilket troligen förklaras av att de patienter som saknas i Signe men finns
med i kvalitetsregistret har längre väntetider på grund av att de av olika skäl har varit svårutredda
och därför inte har gått via SVF. Av de som har opererats för bröstcancer verkar dock över 80 %
vara utredda enligt SVF.
Båda datakällorna visar att väntetiderna till kirurgisk behandling av bröstcancer är oförändrade
sedan 2016.
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Figur 2 - Kvalitetsregister Bröstcancercancer: Väntetid från
kontakt till kirurgisk behandling för patienter som opererats
under tiden 2016/01/01 - 2017/12/31.

Figur 3 - Signe Bröstcancer: Väntetid från välgrundad
misstanke till kirurgisk behandling för patienter som
opererats under 2016/01/01 - 2017/12/31.

Lungcancer
För lungcancer har medianväntetiderna för riket har en god överstämmelse mellan datakällorna
och är ca 70 dagar för kirurgi och strålbehandling och drygt 40 dagar för läkemedel. Dock skiljer
sig antal inrapporterade patienter mellan datakällorna, se figurer. Under 2016 finns betydligt färre
patienter inrapporterade i Signe-databasen än i kvalitetsregistret. En förklaring kan vara att
implementeringen av SVF för lungcancer gick långsammare än för t ex bröstcancer. Det är långt
kvar till optimal ledtid för kirurgi/strålbehandling, knappt 20 % når optimal ledtid på 44 dagar.
För läkemedelsbehandling når ca 45 % den optimala ledtiden som är 40 dagar.
Väntetiderna till kirurgi, läkemedels- och strålbehandling för lungcancer har stått stilla enligt
redovisningen i kvalitetsregistret som ger en säkrare bild av väntetidsläget än Signe där det för
2016 finns betydligt färre patienter inrapporterade.
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Figur 4 - Kvalitetsregister Lungcancer: Väntetid från
remissdatum till start av behandling för patienter som
gemomgått kirurgisk behandling och/eller strålbehandling som
första behandling under 2016/01/01 - 2017/12/31.

Figur 5 - Signe Lungcancer: Väntetid från välgrundad
misstanke till start av behandling för patienter som gemomgått
kirurgisk behandling och/eller strålbehandling som första
behandling under 2016/01/01 - 2017/12/31.

Figur 6 - Kvalitetsregister Lungcancer: Väntetid från
remissdatum till läkemedelsbehandling för patienter med
behandlingsstart under 2016/01/01 - 2017/12/31.

Figur 7 - Signe Lungcancer: Väntetid från välgrundad
misstanke till läkemedelsbehandling för patienter med
behandlingsstart under 2016/01/01 - 2017/12/31.
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Hur har väntetiderna inom cancervården utvecklats?
En sammanvägd bild av samtliga cancerdiagnoser visar att väntetiderna på riksnivå i princip står
stilla. Det är dock svårt att ge en enhetlig bild av alla cancerdiagnoser och alla landsting eftersom
spridningen mellan landstingen/regionerna är stor. På vissa håll har väntetiderna blivit längre
medan andra landsting har förbättrat sina tider inom samma diagnos (se kapitel 4 och 5).
De flesta diagnoser har på riksnivå långt kvar till målet att 80 % av SVF-patienterna ska få
behandling inom den optimala ledtiden. Undantaget är AML, där drygt 70 % av patienterna får
vård inom den optimala ledtiden. De flesta diagnoser ligger i spannet 30–60 % och ett fåtal
diagnoser ligger under 20 % måluppfyllelse.
Att de flesta diagnoser har långt till ledtidsmålen är inte överraskande eftersom tiderna är satta
utifrån ett ”optimalt perspektiv”. De anger hur kort ledtiden skulle kunna vara om vården var
optimalt organiserad och bemannad, utan spilltid mellan de ingående undersökningarna i
utredningen.
Det innebär också att man från början har haft väntetider som i många fall ligger mycket långt
från målet. Ett exempel är prostatacancer, som under perioden 1 jan 2014–30 juni 2015 hade en
medianväntetid på 147 dagar från remiss till start av behandling för högriskpatienter som
genomgått radikal prostatektomi i kurativt syfte. Under 2017 har mediantiden förbättrats för
samma patientgrupp och är nu 126 dagar. Ledtiden i det standardiserade vårdförloppet är satt till
61 dagar. Endast 4 % av patienterna får vård inom den tiden, trots den förbättrade mediantiden.
Exemplet prostatacancer visar också på två skillnader i perspektiv mellan väntetidsmätningen i
kvalitetsregistren och i SVF-satsningen såsom den mäts och presenteras i Signe. I
kvalitetsregistren visas ofta mediantid medan Signe-data visas som andel patienter i tid, vilket
sätter ytterligare fokus på de enskilda patienterna. Mätpunkterna i kvalitetsregistren är satta för att
kunna utvärdera den specialiserade vårdens arbete, med remissdatum eller remissankomst som
startpunkt. I SVF-satsningen har fokus flyttats till den tidpunkt då patienten får information om
cancermisstanken, ofta i primärvården, vilket ger en bild av patientens upplevda väntan.

Hur har väntetiderna i specialiserad sjukvård generellt
utvecklats?
Ett mått på väntetidsläget i specialiserad vård är andelen patienter som får vård inom
vårdgarantins gränser. Vårdgarantin ger en tidsgräns på 90 dagar till en planerad operation eller
åtgärd. Figur 8 visar att andelen patienter som får vård inom den tiden minskar, alltså att
väntetiderna generellt har ökat. Canceroperationer ingår inte i den statistiken.
Motsvarande kurva för cancerpatienter går inte att ta fram ur samma databas och jämförelser ska
därför göras med försiktighet. En slutsats skulle ändå kunna vara att cancervården inte följer
samma tydligt negativa trend som specialiserad vård i övrigt.
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Figur 8 – Denna trendkurva visar andel väntande till operation/åtgärd som väntat kortare tid än 90 dagar, i enlighet med
vårdgarantins tidsgräns. Den omfattar alla planerade operationer i specialicerad vård oberonde av specialitet, förutom
maligniteteter (Källa: www.vantetider.se)

Hur utvecklas väntetiderna i övriga Norden?
Danmark, Norge och Sverige har alla infört pakkeforløb/SVF i cancervården. Alla tre länder har
liknande ledtider från välgrundad misstanke till start av behandling men både Danmark och
Norge använder en startpunkt för mätning som ligger lite senare i förloppen än i Sverige. I
Danmark och Norge startar väntetidsmätningen när remissen tas emot i specialiserad vård,
medan vi i Sverige startar mätningen vid en punkt som snarare överensstämmer med beslutet att
skicka remissen. Den startpunkten är vald för att ge en mer rättvisande bild av patientens
upplevda väntetid.
Väntetidsstatistiken från Norge och Danmark visar att våra grannländer har uppfyllt, eller är nära
att uppfylla, målet att 70 % av patienterna som utreds via SVF ska starta behandling inom den
optimala ledtiden.
Danmark har arbetat med pakkeforlob sedan 2007 men den nationella uppföljningen av
väntetiderna började först 2014. Enligt den senaste danska årsrapporten från 2017 är 77 % av alla
pakkeforlob genomförda inom den optimala väntetiden. Det är en försämring av måluppfyllelsen
med 3 % sedan 2016. En trolig orsak till försämringen är att fler patienter har registrerats som
pakkeforlob-patienter än tidigare år. Danmark har tidigare haft problem med att fånga alla
genomförda pakkeforlob i registreringen.
Norge införde pakkeforlob under 2014 och har rapporterat väntetiderna via Norskt
pasientregister (NPR) sedan 2015. Under 2017 hade 69 % av alla pakkeforlob genomförts inom
de optimala ledtidsgränserna och över 75 % av Norges cancerpatienter utreddes inom ett
pakkeforlob under 2017.
Signedatabasen visar att under 2017 utreddes drygt 49 % av de 33 923 svenska SVF-patienterna
inom den optimala ledtiden.

14

REGIONALA CANCERCENTRUM

Figur 9: Andel patienter som fått behandling inom optimal ledtid i Norge januari 2017– juli 2018, samtliga diagnoser och
behandlingsformer sammanslagna.
Källa: https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/71613538-62de-4ab2-8409-8638fc6c25db?e=false&vo=viewonly
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KAPITEL 4

Jämförelser kvalitetsregister
och väntetidsdatabasen Signe
Nedan redovisas jämförande grafer mellan kvalitetsregister och Signe-databasen. Om det är färre
än 10 patienter från ett län/landsting/region redovisas inte dessa, men de finns medräknade i
totalsiffran för riket. En förklaring till att ett landsting har få patienter är att behandlingen är
nivåstrukturerad så att den bara ges på några få ställen. En annan förklaring är att diagnosen är
ovanlig. Om ett län inte har några patienter alls saknas det helt i grafen. Det gör att vissa grafer
redovisar färre än 21 län. För vissa behandlingsalternativ för en diagnos saknas så pass mycket
data att det inte är relevant att göra jämförande grafer.
Datum för välgrundad misstanke finns inte alltid i kvalitetsregistren. När den saknas används den
mätpunkt i registret som ligger närmast datum för välgrundad misstanke.
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Akut myeloisk leukemi (AML)
Kvalitetsregister AML

Databas Signe

Patienter som ingår i registret.

Patienter som ingår i databasen.

Registrerade fall där behandling påbörjats 2016/01/01 2017/12/31.

Registrerade fall där behandling påbörjats 2016/01/01 2017/12/31.

Väntetid från

Datum för när primär vårdenhet tar telefonkontakt med
specialist, eller remissmottagande vid specialistklinik
(substitut för datum för välgrundad misstanke)

Datum för välgrundad misstanke

Väntetid till

Datum för behandlingsstart

Datum för behandlingsstart

Urval

Maximal väntetid SVF: 6 dagar för alla
Kommentar

Förutom att det finns få patienter i kvalitetsregistret för 2017 på grund av sen inrapportering till registret, är överensstämmelsen god mellan
mätpunkter och väntetider på riksnivå i kvalitetsregistret och Signe. Målet för 2020 med 80% av patienterna inom 6 dagar uppnås nästan.
Felkällor verkar främst bero på långsam inrapportering till kvalitetsregistret vilket medför en osäkerhet kring patienturval.

Figur 10 - AML: Jämförelse av datum tillgängliga i kvalitetsregistret och efterfrågade datum inom ramen för standardiserat vårdförlopp.
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Figur 11 - Kvalitetsregister AML: Väntetid från första kontakt med specialist till behandlingsstart
för patienter med behandlingsstart 2016/01/01 – 2017/12/31.
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Figur 12 - Signe AML: Väntetid från välgrundad misstanke till behandlingsstart för
patienter med behandlingsstart 2016/01/01 - 2017/12/31.

REGIONALA CANCERCENTRUM

Huvud- och halscancer
Urval

Kvalitetsregister Huvud- och halscancer

Databas Signe

ÖNH-diagnoser som ingår i registret och som är utredda på
ÖNH klinik.

Patienter som ingår i databasen.

Registrerade fall där behandling påbörjats 2016/01/01 2017/12/31.

Registrerade fall där behandling påbörjats 2016/01/01 2017/12/31.

Väntetid från

Datum för första besök vid utredande ONH klinik (utgör för
datum för välgrundad misstanke)

Datum för välgrundad misstanke

Väntetid till

Datum för kirurgisk behandling,

Datum för behandlingsstart

Datum för start av onkologisk behandling
Maximal väntetid SVF: 30 dagar för kirurgi, 38 dagar för onkologi
Kommentar

Överenstämmelsen mellan såväl mätpunkter, väntetider på riksnivå och antal patienter är god mellan de två datakällorna. Det gäller
framförallt kirurgisk behandling och men också onkologisk behandling även om det finns större skillnader där. Måluppfyllelsen för kirurgi är
drygt 50% medan det för onkologisk behandling är lite större spridning med 40-45 % måluppfyllelse.

Figur 13 – Huvud- och halscancer: Jämförelse av datum tillgängliga i kvalitetsregistret och efterfrågade datum inom ramen förr standardiserat vårdförlopp.

19

REGIONALA CANCERCENTRUM

Figur 14 - Kvalitetsregister Huvud- och halscancer: Väntetid från första besök till kirurgisk
behandling för patienter som opererats under tiden 2016/01/01 - 2017/12/31.

Figur 15 - Signe Huvud- och halscancer: Väntetid från beslut om vårdförlopp till
kirurgisk behandling för patienter som opererats 2016/01/01 - 2017/12/31.
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Figur 16 - Kvalitetsregister Huvud- och halscancer: Väntetid från första besök till onkologisk
behandling för patienter med behandlingsstart 2016/01/01 - 2017/12/31.
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Figur 17 - Signe Huvud- och halscancer: Väntetid från välgrundad misstanke till
onkologisk behandling för patienter med behandlingsstart 2016/01/01 - 2017/12/31.

REGIONALA CANCERCENTRUM

Matstrups- och magsäckscancer
Kvalitetsregister Matstrups- och magsäckscancer

Databas Signe

Urval

Patienter som ingår i registret och där operationsformulär
finns rapporterat med ifyllt alternativ 2, ’Resektion av
tumören’. Registrerade fall där behandling påbörjats
2016/01/01 - 2017/12/31.

Patienter som ingår i databasen. Registrerade fall där
behandling påbörjats 2016/01/01 - 2017/12/31.

Väntetid från

Diagnosdatum (substitut för datum för välgrundad misstanke)

Datum för välgrundad misstanke

Väntetid till

Datum för kirurgisk behandling,

Datum för behandlingsstart

Datum för start av neoadjuvant behandling (enligt
operationsformulär)
Maximal väntetid SVF: 38 dagar för Kirurgi, 38 dagar för Strålbehandling
Kommentar

Överenstämmelsen mellan mätpunkter är god. För den onkologiska behandlingen visar väntetiderna god överenstämmelse på riksnivå med en
måluppfyllelse på ca 35 % men inrapporteringen av patienter till kvalitetsregistret för 2017 förväntas öka. Däremot är skillnaden i väntetider
till kirurgisk behandling mycket stor. För 2017 är måluppfyllelsen i kvalitetsregistret 18% men i Signe 38%. En orsak kan vara urvalet av
patienter som finns med i Signe. Där finns 24 % färre patienter registrerade jämfört med kvalitetsregistret. Det finns behov av kvalitetssäkring
och jämförelser på lokal och regional nivå för att säkert kunna identifiera orsaken till skillnaderna i väntetider för kirurgi.
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Figur 18 – Matstrups- och magsäckscancer: Jämförelse av datum tillgängliga i kvalitetsregistret och efterfrågade datum inom ramen förr standardiserat vårdförlopp.
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Figur 19 - Kvalitetsregister Matstrups- och magsäckscancer: Väntetid från diagnos till
neoadjuvant behandling för patienter med behandlingsstart 2016/01/01 – 2017/12/31.

Figur 20 - Signe Matstrups- och magsäckscancer: Väntetid från välgrundad misstanke till
strålbehandling för patienter med behandlingsstart 2016/01/01 - 2017/12/31.
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Figur 21 - Kvalitetsregister Matstrups- och magsäckscancer: Väntetid från diagnos till kirurgisk
behandling för patienter som opererats 2016/01/01 – 2017/12/31.
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Figur 22 - Signe Matstrups- och magsäckscancer: Väntetid från frånvälgrundad misstanke till
kirurgisk behandling för patienter som opererats 2016/01/01 - 2017/12/31.

REGIONALA CANCERCENTRUM

Prostatacancer
Kvalitetsregister Prostatacancer

Databas Signe

Urval

Patienter som ingår i registret. Registrerade fall där
behandling påbörjats 2016/01/01 - 2017/12/31.

Patienter som ingår i databasen. Registrerade fall där
behandling påbörjats 2016/01/01 - 2017/12/31.

Väntetid från

Datum för utfärdande av remiss (substitut för datum för
välgrundad misstanke)

Datum för välgrundad misstanke

Väntetid till

Datum för radikal prostatektomi,

Datum för behandlingsstart

Datum för strålbehandling
Maximal väntetid

60 dagar för Radikal prostatektomi,
68 dagar för Strålbehandling

61 dagar för Kirurgi,
50 dagar för Läkemedelsbehandling,
68 dagar för Strålbehandling,
47 dagar för Expektans

Kommentar

Överenstämmelsen mellan mätpunkter är god. Däremot finns stora skillnader mellan måluppfyllelsen. Måluppfyllelsen för kirurgi under 2017
ligger på ca 4 % i kvalitetsregistret och ca 16 % i Signe-databasen. För strålbehandling är motsvarande siffror 0,6 % respektive 16 %. En av
förklaringarna kan vara att remissdatum saknas för ca 30 % av patienterna i kvalitetsregistret. Det är patienter som får välgrundad misstanke
vid en kontroll på urologimottagningen och alltså inte kommer in på remiss. Det är troligt att dessa patienter får kortare väntetider eftersom
utredningen redan är igång när välgrundad misstanke registreras. I Signe finns troligen flera av dessa patienter med, vilket förklarar att fler
patienter i Signe utreds inom de optimala ledtiderna.
I Signe finns ca hälften så många patienter som i kvalitetsregistret. Vid en jämförelse mellan figurerna nedan ser det ut att vara fler, ca 75 %.
Skillnaden beror på att de patienter som redovisas ur kvalitetsregistret endast är en delmängd av det totala antalet patienter i kvalitetsregistret
eftersom många patienter saknar mätpunkten remissdatum (alltså 75 % av 70 %).
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Figur 23 - Prostatacancer: Jämförelse av datum tillgängliga i kvalitetsregistret och efterfrågade datum inom ramen förr standardiserat vårdförlopp.
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Figur 24 - Kvalitetsregister Prostatacancer: Väntetid från remissdatum till radikal prostatektomi för
patienter, oavsett riskgrupp, som genomgått kurativ behandling under tiden 2016/01/01 2017/12/31.
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Figur 25 - Signe Prostatacancer: Väntetid från välgrundad misstanke till kirurgisk
behandling för patienter som opererats 2016/01/01 - 2017/12/31.

REGIONALA CANCERCENTRUM

Figur 26 - Kvalitetsregister Prostatacancer: Väntetid från remissdatum till strålbehandling utan
neoadjuvant hormonbehandling för patienter, oavsett riskgrupp, med behandlingsstart 2016/01/01
- 2017/12/31
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Figur 27 - Signe Prostatacancer: Väntetid från välgrundad misstanke till
strålbehandling för patienter med behandlingsstart 2016/01/01 - 2017/12/31.

REGIONALA CANCERCENTRUM

Bröstcancer
Kvalitetsregister Bröstcancer

Databas Signe

Urval

Patienter som ingår i registret. Registrerade fall där
behandling påbörjats 2016/01/01 - 2017/12/31.

Patienter som ingår i databasen. Registrerade fall där
behandling påbörjats 2016/01/01 - 2017/12/31

Väntetid från

Datum för första kontakt (substitut för datum för välgrundad
misstanke)

Datum för välgrundad misstanke

Väntetid till

Datum för kirurgisk behandling

Datum för behandlingsstart

Maximal väntetid SVF: 28 dagar för alla.
Kommentar

Det är god överenstämmelse mellan kvalitetsregister och Signe-databasen både vad gäller mätpunkter, medianväntetiden på riksnivå och antal
patienter i registren. Måluppfyllelsen för kirurgi under 2017 ligger på ca 40% i kvalitetsregistret men ca 50% i Signe-databasen. Anledningen
till detta kan vara flera orsaker, spridningen är större i kvalitetsregistret, patientpopulationen kan vara olika och hur landstingen registrerar
välgrundad misstanke kan också tänkas variera.

Figur 28 - Bröstcancer: Jämförelse av datum tillgängliga i kvalitetsregistret och efterfrågade datum inom ramen förr standardiserat vårdförlopp.
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Figur 29 - Kvalitetsregister Bröstcancercancer: Väntetid från kontakt till kirurgisk behandling för
patienter som opererats under tiden 2016/01/01 - 2017/12/31.
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Figur 30 - Signe Bröstcancer: Väntetid från välgrundad misstanke till kirurgisk
behandling för patienter som opererats under 2016/01/01 - 2017/12/31.
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Bukspottkörtelcancer
Kvalitetsregister Bukspottkörtelcancer

Databas Signe

Patienter som ingår i registret.

Patienter som ingår i databasen.

Registrerade fall där behandling påbörjats 2016/01/01 2017/12/31.

Registrerade fall där behandling påbörjats 2016/01/01 2017/12/31.

Väntetid från

Datum för diagnos/bilddiagnostik (likställd med datum för
välgrundad misstanke)

Datum för välgrundad misstanke

Väntetid till

Datum för kirurgisk behandling utan föregående neoadjuvant
behandling,

Datum för behandlingsstart

Urval

Datum för åtgärdsbesked till patienter där kurativ behandling
ej planeras
Maximal väntetid SVF: 36 dagar för Kirurgi (43 dagar vid utökad utredning)
Kommentar

Det är god överensstämmelse vad gäller mätpunkter mellan kvalitetsregister och Signe-databasen. Måluppfyllelsen vad gäller väntetider ligger
på ca 20% i kvalitetsregistret men ca 30% i Signe-databasen. I Signe återfinns bara hälften så många patienter som i kvalitetsregistret. Orsaken
är svår att förklara. En möjlig förklaring är att dessa patienter ofta utreds och behandlas i olika landsting vilket försvårar inrapporteringen av
patienter till Signe. En ytterligare tänkbar förklaring är att man i Signe delar upp patienterna i utökad respektive basutredning. Men under
2017 var det endast 25 patienter som registrerats i Signe som utökad utredning varför det inte kan förklara den stora skillnaden i antalet
patienter. En fördjupad analys av felkällor behöver göras på regional och lokal nivå.
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Figur 31 - Kvalitetsregister Bukspottkörtelcancer: Väntetid från bilddiagnostik till kirurgisk
behandling för patienter som opererats utan föregående neoadjuvant behandling under
2016/01/01 - 2017/12/31.

Figur 32 - Signe Bukspottkörtelcancer: Väntetid från välgrundad misstanke till kirurgisk
behandling för patienter med basutredning som opererats 2016/01/01 - 2017/12/31.
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Levercancer
Kvalitetsregister Levercancer

Databas Signe

Patienter med primär levercancer (diagnoskod C22.0 eller
C22.1) e där behandling påbörjats 2016/01/01 - 2017/12/31.

Patienter som ingår i databasen.

Väntetid från

Datum för radiologisk undersökning (likställt med datum för
välgrundad misstanke)

Datum för välgrundad misstanke

Väntetid till

Datum för kirurgisk behandling (ej transplantation) för
patienter med primär levercancer där ingen tidigare
medicinsk eller avlastande behandling registrerats

Datum för behandlingsstart

Urval

Registrerade fall där behandling påbörjats 2016/01/01 2017/12/31.

Maximal väntetid SVF:
36 dagar för Kirurgi (43 dagar vid utökad utredning),
29 dagar för Läkemedelsbehandling (36 dagar vid utökad utredning),
55 dagar för Levertransplantation (62 dagar vid utökad utredning)
Kommentar

Det är god överenstämmelse mellan mätpunkterna och även antal patienter i de båda registren. Däremot är medianväntetider mycket olika
och därmed även måluppfyllelsen. Måluppfyllelsen vad gäller väntetider ligger på ca 10% i kvalitetsregistret men ca 25 % i Signe-databasen.
Här finns stort behov av kvalitetssäkring. Det finns ingen uppenbar rimlig förklaring till detta. En fördjupad analys av felkällor behöver göras
på regional och lokal nivå.
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Figur 33 – Kvalitetsregister Levercancer: Väntetid från radiologi till ingrepp för patienter med
primär levercancer som genomgått kirurgisk behandling utan föregående medicinsk eller
avlastande behandling under 2016/01/01 – 2017/12/31.
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Figur 34 - Signe Levercancer: Väntetid från välgrundad misstanke till kirurgisk
behandling för patienter med basutredning som opererats under 2016/01/01 2017/12/31.
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Lungcancer
Kvalitetsregister

Databas Signe

Patienter som ingår i registret. Registrerade fall där
behandling påbörjats 2016/01/01 - 2017/12/31.

Patienter som ingår i databasen.

Väntetid från

Datum då remiss registrerades vid utredande klinik (substitut
för datum för välgrundad misstanke)

Datum för välgrundad misstanke

Väntetid till

Datum för start av läkemedelsbehandling för patientgrupp där
läkemedelsbehandling är första behandling,

Datum för behandlingsstart

Urval

Registrerade fall där behandling påbörjats 2016/01/012017/12/31.

Datum för behandlingsstart för patientgrupp där kirurgi
och/eller strålbehandling är första behandling
Maximal väntetid SVF
44 dagar för Kirurgi och/eller Strålbehandling,
40 dagar för Läkemedelsbehandling,
30 dagar för Palliativ behandling
Kommentar

Mätpunkterna överensstämmer relativt väl liksom antalet patienter för alla behandlingsalternativ under 2017.
Måluppfyllelsen vad gäller väntetider för kirurgi ligger på knappt 20% i båda registerna. För läkemedel ligger väntetiderna på ca 45 % i båda
registerna.
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Figur 35 - Lungcancer: Jämförelse av datum tillgängliga i kvalitetsregistret och efterfrågade datum inom ramen förr standardiserat vårdförlopp.
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Figur 36 - Kvalitetsregister Lungcancer: Väntetid från remissdatum till start av behandling för
patienter som gemomgått kirurgisk behandling och/eller strålbehandling som första behandling
under 2016/01/01 - 2017/12/31.
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Figur 37 - Signe Lungcancer: Väntetid från välgrundad misstanke till start av
behandling för patienter som gemomgått kirurgisk behandling och/eller strålbehandling
som första behandling under 2016/01/01 - 2017/12/31.
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Figur 38 - Kvalitetsregister Lungcancer: Väntetid från remissdatum till läkemedelsbehandling för
patienter med behandlingsstart under 2016/01/01 - 2017/12/31.
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Figur 39 - Signe Lungcancer: Väntetid från välgrundad misstanke till
läkemedelsbehandling för patienter med behandlingsstart under 2016/01/01 2017/12/31.
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Lymfom
Kvalitetsregister Lymfom

Databas Signe

Patienter som ingår i registret. Registrerade fall där
behandling påbörjats 2016/01/01 - 2017/12/31.

Patienter som ingår i databasen.

Väntetid från

Datum för remiss (substitut för datum för välgrundad
misstanke)

Datum för välgrundad misstanke

Väntetid till

Datum för start av läkemedelsbehandling

Datum för behandlingsstart

Urval

Registrerade fall där behandling påbörjats 2016/01/012017/12/31.

Maximal väntetid SVF
26 dagar för Strålbehandling,
18 dagar för Läkemedelsbehandling,
16 dagar för Aktiv expektans
Kommentar

Det är god överensstämmelse mellan mätpunkterna men antalet patienter inrapporterade i kvalitetsregistret för 2017 är mycket färre än både
Signe och föregående år. Det beror på långsam inrapportering till kvalitetsregistret men verkar inte påverka väntetiderna nämnvärt.
Måluppfyllelsen vad gäller väntetider ligger på ca 45 % i båda registerna.

Figur 40 - Lymfom: Jämförelse av datum tillgängliga i kvalitetsregistret och efterfrågade datum inom ramen förr standardiserat vårdförlopp.
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Figur 41 - Kvalitetsregister Lymfom: Väntetid från remiss till läkemedelsbehandling för patienter
med behandlingsstart under 2016/01/01 - 2017/12/31.
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Figur 42 - Signe Lymfom: Väntetid från välgrundad misstanke till
läkemedelsbehandling för patienter med behandlingsstart under 2016/01/01 2017/12/31.
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Myelom
Kvalitetsregister Myelom

Databas Signe

Patienter med symptomatisk eller asymptomatiskt myelom.
Registrerade fall där behandling påbörjats 2016/01/01 2017/12/31.

Patienter som ingår i databasen.

Väntetid från

Datum för utfärdande av remiss till hematologen (substitut för
datum för välgrundad misstanke)

Datum för välgrundad misstanke

Väntetid till

Datum för start av behandling

Datum för behandlingsstart

Urval

Registrerade fall där behandling påbörjats 2016/01/012017/12/31.

Maximal väntetid SVF
20 dagar för Strålbehandling
20 dagar för Läkemedelsbehandling
15 dagar för Aktiv expektans
Kommentar

Det är god överenstämmelse mellan mätpunkter och antalet patienter. Däremot skiljer sig väntetiderna och därmed måluppfyllelsen mellan
registren.
Måluppfyllelsen vad gäller väntetider för ligger på ca 55 % i kvalitetsregister och ca 67% i Signe. Orsaken till skillnaden är oklar. En fördjupad
analys av felkällor behöver göras på regional och lokal nivå.
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Figur 43 - Kvalitetsregister Myelom: Väntetid från remiss till start av behandling för patienter med
symptomatiskt myelom med behandlingsstart under 2016/01/01 - 2017/12/31.
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Figur 44 - Signe Myelom: Väntetid från välgrundad misstanke till läkemedels- eller
strålbehandling för patienter med behandlingsstart under 2016/01/01 - 2017/12/31.
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Tjock- och ändtarmscancer
Kvalitetsregister Tjock- och ändtarmscancer

Databas Signe

Patienter som ingår i registret. Registrerade fall där
behandling påbörjats 2016/01/01 - 2017/12/31.

Patienter som ingår i databasen.

Väntetid från

Datum för utfärdande av remiss (substitut för datum för
välgrundad misstanke)

Datum för välgrundad misstanke

Väntetid till

Datum för kirurgisk behandling,
Datum för start av preoperativ strålbehandling,
Datum för start av preoperativ läkemedelsbehandling

Datum för behandlingsstart

Urval

Registrerade fall där behandling påbörjats 2016/01/012017/12/31.

Maximal väntetid SVF: 39 dagar för Alla (53 dagar vid utökad utredning)
Kommentar

Mätpunkterna överensstämmer väl mellan de olika registren. I Signe återfinns 74% av patienter som finns i kvalitetsregistret för kirurgisk
behandling. För strålbehandling finns fler patienter i Signe än i kvalitetsregistret. Delar av skillnaden beror på långsam inrapportering till
kvalitetsregistret. Måluppfyllelsen för väntetiderna för kirurgi ligger på drygt 50% i båda registren. För strålbehandling ligger måluppfyllelsen
på drygt 30% i båda registren.

Figur 45 - Tjock- och ändtarmscancer: Jämförelse av datum tillgängliga i kvalitetsregistret och efterfrågade datum inom ramen förr standardiserat vårdförlopp.
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Figur 46 - Kvalitetsregister Tjock- och ändtarmscancer: Väntetid från remissutfärdandedatum till
kirurgisk behandling för patienter som opererats under 2016/01/01 - 2017/12/31.
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Figur 47 - Signe Tjock- och ändtarmscancer: Väntetid från välgrundad misstanke till
kirurgisk behandling för patienter med basutredning som opererats under 2016/01/01 2017/12/31.
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Figur 48 - Kvalitetsregister Tjock- och ändtarmscancer: Väntetid från remissutfärdandedatum till
preoperativ strålbehandling för patienter med behandlingsstart under 2016/01/01 - 2017/12/31.
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Figur 49 - Signe Tjock- och ändtarmscancer: Väntetid från välgrundad misstanke till
strålbehandling för patienter med basutredning med behandlingsstart 2016/01/01 2017/12/31.

REGIONALA CANCERCENTRUM

KAPITEL 5

Väntetider enbart från
kvalitetsregister
För de diagnoser som införts efter 2016 visas enbart data från kvalitetsregister. För cancer i
urinblåsan och urinvägarna och hudmelanom visas enbart kvalitetsregisterdata på grund av att
mätpunkterna före 2018 definierades på ett sätt som visade sig ge svårtolkade data.
Om det är färre än 10 patienter från ett län/landsting/region redovisas inte dessa, men de finns
medräknade i totalsiffran för riket. Om ett län inte har några patienter alls saknas det helt i grafen.
Det gör att vissa grafer redovisar färre än 21 län.
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Cancer i urinblåsan och urinvägarna
Kvalitetsregister Urinblåsecancer
Urval

Patienter som ingår i registret. Registrerade fall i Sverige där behandling
påbörjats 2016/01/01 - 2017/12/31.

Väntetid från

Datum för utfärdandet av remiss (substitut för datum för välgrundad
misstanke)

Väntetid till

Datum för diagnostisk TURB/px (för patienter med icke-muskelinvasiv
urinblåsecancer)

Maximal väntetid
kval.reg indikatorer:

9-12 dagar för Ej muskelinvasiv

Kommentar

Mätpunkterna i kvalitetsregistret överensstämmer väl med mätpunkterna i SVF. Väntetiderna för
2017 ligger långt från målet, under 20 %, för diagnostisk TURB/px (patienter med ickemuskelinvasiv urinblåsecancer).

Figur 50 - Urinblåsecancer: Jämförelse av datum tillgängliga i kvalitetsregistret och efterfrågade datum inom ramen förr
standardiserat vårdförlopp.
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Figur 51 - Kvalitetsregister Urinblåsecancer: Väntetid från remissdatum till diagnostisk TURB/px för patienter med icke
muskelinvasiv cancer under tiden 2016/01/01 - 2017/12/31.
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Hudmelanom
Kvalitetsregister Hudmelanom
Urval

Patienter som ingår i registret och har invasiv cancer. Registrerade fall i
Sverige där behandling påbörjats 2016/01/01 - 2017/12/31.

Väntetid från

Diagnosdatum (Datum för första läkarbesök (substitut för datum för
välgrundad misstanke)

Väntetid till

Datum för utvidgad kirurgi

Jämförelse med SVF

33 dagar för Utvidgad kirurgi

Kommentar

Mätpunkterna i kvalitetsregistret överensstämmer relativt väl med mätpunkterna i SVF.
Väntetiderna i kvalitetsregistret för 2017 ligger långt från målet med drygt 20 % måluppfyllelse
för utvidgad excision.

Figur 52 - Kvalitetsregister Hudmelanom: Väntetid från besöksdatum till utvidgad kirurgi för patienter med enbart primärtumör
där ytterligare behandling inte var aktuell som genomgått kirurgi under tiden 2016/01/01 - 2017/12/31.
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Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
Kvalitetsregister Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
Urval

Patienter som ingår i registret. Registrerade fall där behandling påbörjats
2016/01/01 - 2017/12/31.

Väntetid från

Diagnosdatum (substitut för datum för välgrundad misstanke)

Väntetid till

Datum för beslut om aktiv expektans

Jämförelse med SVF

16 dagar från välgrundad misstanke till start av behandling (aktiv
expektans)

Kommentar

Den tidigaste mätpunkten i vårdförloppet som går att hämta från kvalitetsregistret är
diagnosdatum. Det infaller senare än välgrundad misstanke och måluppfyllelsen är därmed lägre
än drygt 60 % som visas i figuren.

Figur 53 - Kvalitetsregister KLL: Väntetid från diagnos till beslut om aktiv expektans under tiden 2016/01/01 - 2017/12/31.
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Livmoderhalscancer
Kvalitetsregister Livmoderhalscancer
Urval

Patienter som ingår i registret. Registrerade fall där behandling påbörjats
2016/01/01 - 2017/12/31.

Väntetid från

Diagnosdatum (substitut för datum för välgrundad misstanke)

Väntetid till

Jämförelse med SVF:

Datum för kirurgisk behandling,
Datum för start av den tidigaste av strål- eller läkemedelsbehandling
21 dagar från välgrundad misstanke till start av behandling (kirurgi)
25 dagar från välgrundad misstanke till start av behandling (strål- eller
läkemedelsbehandling)

Kommentar

Mätpunkterna i kvalitetsregistret överensstämmer väl med mätpunkterna i SVF. Väntetiderna för
2017 ligger långt från målet med knappt 20 % för kirurgi och endast ca 5 % för strålbehandling.

Figur 54 - Kvalitetsregister Livmoderhalscancer: Väntetid från diagnos till kirurgisk behandling för patienter som opererats under
2016/01/01 - 2017/12/31.
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Figur 55 - Kvalitetsregister Livmoderhalscancer: Väntetid från diagnos till strål- eller läkemedelsbehandling för patienter med
behandlingsstart under 2016/01/01 - 2017/12/31.
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Livmoderkroppscancer
Kvalitetsregister Livmoderkroppscancer
Urval

Patienter som ingår i registret. Registrerade fall där behandling påbörjats
2016/01/01 - 2017/12/31.

Väntetid från

Diagnosdatum (substitut för datum för välgrundad misstanke)

Väntetid till

Datum för kirurgisk behandling

Jämförelse med SVF:

32 dagar från välgrundad misstanke till start av behandling (kirurgi)

Kommentar
Den tidigaste mätpunkten i vårdförloppet som går att hämta från kvalitetsregistret är diagnosdatum.
Det infaller senare än välgrundad misstanke. Måluppfyllelsen för 2017 ligger förmodligen lägre än
knappt 40% som visas i nedanstående figur.

Figur 56 - Kvalitetsregister Livmoderkroppscancer: Väntetid från diagnos till kirurgisk behandling för patienter som opererats
under 2016/01/01 - 2017/12/31.
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Njurcancer
Kvalitetsregister Njurcancer
Urval

Patienter som ingår i registret. Registrerade fall där behandling påbörjats
2016/01/01 - 2017/12/31.

Väntetid från

Datum för utfärdande av remiss (substitut för datum för välgrundad
misstanke)

Väntetid till

Datum för kirurgisk behandling

Jämförelse med SVF

27 dagar från välgrundad misstanke till start av behandling (basutredning
kirurgi)
41 dagar från välgrundad misstanke till start av behandling (basutredning
kirurgi)

Kommentar
Mätpunkterna i kvalitetsregistret överensstämmer väl med mätpunkterna i SVF. Men i SVF är
patienterna uppdelade i bas- respektive utökade utredning med 27 respektive 42 dagar som optimal
ledtid. Den uppdelningen finns inte i kvalitetsregistret vilket gör det svårt att uttala sig om
måluppfyllelse.

Figur 57 - Kvalitetsregister Njurcancer: Väntetid från remissutfärdandedatum till kirurgisk behandling för patienter som
opererats under 2016/01/01 - 2017/12/31.
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Peniscancer
Kvalitetsregister Peniscancer
Urval

Patienter som ingår i registret. Registrerade fall där behandling påbörjats
2016/01/01 - 2017/12/31.

Väntetid från

Datum första besök på specialistklinik (substitut för datum för välgrundad
misstanke)

Väntetid till

Datum för kurativt syftande Kirurgisk behandling

Jämförelse med SVF:

31 dagar från välgrundad misstanke till start av behandling (kirurgi)

Kommentar

Mätpunkterna i kvalitetsregistret överensstämmer väl med mätpunkterna i SVF. Måluppfyllelsen
ligger strax över 25% för 2017.

Figur 58 - Kvalitetsregister Peniscancer: Väntetid från första besök till start av kurativt syftande kirurgisk behandling under
2016/01/01 - 2017/12/31.
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Skelett- och mjukdelssarkom
Kvalitetsregister Skelett- och mjukdelssarkom
Urval

Patienter som ingår i registret. Registrerade fall där behandling påbörjats
2016/01/01 - 2017/12/31.

Väntetid från

Datum för remiss (substitut för datum för välgrundad misstanke)

Väntetid till

Datum för kirurgisk behandling

Jämförelse med SVF:

39 dagar från välgrundad misstanke till start av behandling (kirurgi)

Kommentar

Den tidigaste mätpunkten i vårdförloppet som går att hämta från kvalitetsregistret är remiss till
sarkomcentrum. Det infaller senare än välgrundad misstanke.Det innebär att måluppfyllelsen
förmodligen är lägre än drygt 65% som visas i figuren nedan.

Figur 59 - Kvalitetsregister Skelett- och mjukdelssarkom: Väntetid från remissdatum till kirurgisk behandling för patienter som
opererats under 2016/01/01 - 2017/12/31.
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Sköldkörtelcancer
Kvalitetsregister Sköldkörtelcancer
Urval

Patienter som ingår i registret. Registrerade fall där behandling påbörjats
2016/01/01 - 2017/12/31.

Väntetid från

Datum för remiss (substitut för datum för välgrundad misstanke)

Väntetid till

Datum för kirurgisk behandling

Jämförelse med SVF:

31 dagar från välgrundad misstanke till start av behandling (kirurgi)

Kommentar

Mätpunkterna i kvalitetsregistret överensstämmer väl med mätpunkterna i SVF. Måluppfyllelsen
ligger strax över 25% för 2017.

Figur 60 - Kvalitetsregister Sköldkörtelcancer: Väntetid från remissdatum till kirurgisk behandling som opererats under
2016/01/01 - 2017/12/31.
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Regionala cancercentrum – landstingens och regionernas nationella samverkan inom cancervården.
Med patienter och närstående för hela människan,
i dagens och framtidens cancervård.
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