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1. INLEDNING 

Som led i den Nationella Cancerstrategin har det nationella projektet för införande av 
standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 – 2018 startats. Syftet är att minska 
väntetider i cancervården och att säkra en jämlik vård för den enskilde medborgaren. I mars 
2015 beslutade Västra Götalandsregionen om deltagande i det nationella projektet. En 
handlingsplan för införandet av de fem första vårdförloppen under 2015 har beslutats och 
här ingår magsäck-s och matstrupscancer.  
 
En övergång från resursoptimerad verksamhet till flödesoptimerad verksamhet för 
magsäcks- och matstrupscancer kommer att medföra ett behov av ökade resurser inom alla 
verksamheter på alla enheter, men i olika hög grad. VGR:s andel av de statliga medlen 2015 
för införandet har fördelats till sjukhusen i regionen genom beslut i juni 2015. En rapport 
om införandet ska redovisas till socialdepartementet före den 1 november 2015. RCC väst 
har i uppdrag att samordna arbetet med att införa de standardiserade vårdförloppen i VGR.  
 
 

2. PATIENTGRUPPENS EPIDEMIOLOGI 

I regionen diagnosticeras cirka 120 patienter med matstrupscancer och cirka 150 patienter 

med magsäckscancer varje år.  Botande behandling är omfattande, förenad med hög 

morbiditet, har lång vårdtid och är därmed relativt kostsam. Då behandlingen är krävande 

genomgår patienterna en omfattande och noggrann utredning så att en individuellt anpassad 

behandling skall kunna erbjudas. Det stora flertalet patienter (cirka 70%) har spridd sjukdom 

redan vid diagnos och erbjuds någon form av palliativ behandling eller bästa understödjande 

vård. För en mindre grupp patienter (cirka 30%) kommer behandling med botande syfte att 

kunna ges. För en mer detaljerad beskrivning av sjukdomen, dess vård och behandling 

hänvisas till Nationellt Vårdprogram.   



2 

 

3. PATIENTENS VÄG GENOM VÅRDEN 

Nationellt vårdprogram fastslogs 2012 och är under uppdatering, ny uppdaterad version är 
under utarbetade och kommer att gälla från 2016. Standardiserat vårdförlopp för esofagus- 
och ventrikelcancer finns utarbetat av Nationella Vårdprogramgruppen. 
Regionala riktlinjer är under utarbetande. 
Då komplikationer av behandling får allvarliga konsekvenser för patienten och framförallt 
den kirurgiska behandlingen är komplicerad är den kurativt syftande kirurgin koncentrerad 
till ett sjukhus (Sahlgrenska). Komplikationer är också mycket kostsamma och ökad kirurgisk 
volym medför minskade komplikationsrisker. Patienterna utreds enligt en fastslagen algoritm 
(som är densamma som i SVF, se Figur 3) vid hemsjukhuset, och remitteras sedan till 
regional MDT konferens för behandlingsbeslut. Patienter som erbjuds kurativ behandling 
handläggs vidare av Sahlgrenska, medan patienter som erbjuds palliativ behandling handläggs 
även fortsatt via hemsjukhuset. 
 
Ledtider:  
Tid från remissankomst till MDT: 
Nuläge:  Esofaguscancer diagnosticeras och utreds vid samtliga sjukhus i regionen och 
Halland. Den kirurgiska behandlingen är sedan flera år regionalt nivåstrukturerad till 
Sahlgrenska sjukhuset. Magsäckscancer är sedan 2015 koncentrerad till Sahlgrenska. En 
process för standardiserat vårdförlopp är etablerad i Göteborg sedan 2011 men 
resursmässigt klarar man inte ledtiderna som är satta. Detta har dock medfört minskade 
ledtider i Göteborg med en tredjedel. Ett regionalt kontaktnät av koordinatorer/samordnare 
har etablerats vilket faciliterar effektiv utredning. Vad beträffar regionen som helhet är denna 
ledtid i median 28 dagar.  
Börläge: Målsättningen är att 80% skall ligga inom 28-dagarsgränsen i ledtid från 
remissankomst till behandlingsbeslut.  
 
Figur 1 & 2 visar ledtider från remissankomst till behandlingsbeslut 2009-2013 för 
matstrupscancer och magsäckscancer 
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Figur 1 – Esofaguscancer, ledtid från remissankomst till behandlingsbeslut 
 
 

 
Figur 2 – Ventrikelcancer, ledtid från remissankomst till behandlingsbeslut  
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4. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP 

Flödesschema standardiserat vårdförlopp: 
 

 
Figur 3 – Flödesschema Standardiserat vårdförlopp Esofagus- & Ventrikelcancer 
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Ledtider enligt standardiserat vårdförlopp: 
Tabell 1 – Målledtider standardiserat vårdförlopp Esofagus- & Ventrikelcancer 

Patientgrupp  Från  Till   Tid  

Alla  Remissbeslut vid 

misstanke  

Remissankomst  

(filterfunktion)  

1 kalenderdag  

Alla  Remissankomst  

(filterfunktion)  

Gastroskopi  

(filterfunktion)  

7 kalenderdagar  

Alla  Remissbeslut vid 

välgrundad misstanke  

Remissankomst 

(utredande enhet)  

1 kalenderdagar  

Alla  Remissankomst   Block A (första 

besök)  

5 kalenderdagar  

Block B/C utförs ej  Block A (första 

besök)  

MDK  7 kalenderdagar  

Block B och/eller C 

utförs  

Block A (första 

besök)  

MDK  15 kalenderdagar  

Alla  MDK  Beslut om behandling  3 kalenderdagar  

Kirurgisk behandling  Beslut om behandling  Start av behandling  14 kalenderdagar  

Radio-kemoterapi  Beslut om behandling  Start av behandling  14 kalenderdagar  

Kemoterapi  Beslut om behandling  Start av behandling  7 kalenderdagar  

Kirurgisk behandling  Operation  Start av adjuvant 

behandling  

Så snart patienten är 

läkt men senast inom 

56 dagar  

Kirurgisk behandling  Operation  Patienten får 

information om 

operations-PAD  

15 kalenderdagar  

 
Ovanstående ledtider gäller även patienter med tumörspecifik palliativ behandling.   

Definition av mätpunkter:  

• Remissankomst: den dag då remissen ankom till kliniken.  

• Behandlingsbeslut: den dag då man i samråd med patienten sätter upp denne 

på planeringslista för behandling.   

 
Symtom som skall föranleda remiss till endoskopi inom 7 dagar är definierade i förslag till 
Standardiserat Vårdförlopp. Välgrundad misstanke, vilket är makroskopiskt 
tumörmisstänkt fynd vid esofago-gastroskopi även om inte PAD svar finns klart, PAD-
mässigt fynd av tumör, utgör ingången till standardiserat vårdförlopp. Endoskopisten 
ansvarar då för att skyndsamt remittera patienten direkt till utredande center.  
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Gastroskopier: 
Nuläge: Vid misstanke - diagnos (tid till endoskopi) uppfylls idag medianledtid i regionen. 
Inom regionen finns god endoskopisk kompetens.  
Börläge: Här finns dock risk för utträngningseffekter om antalet coloskopier ökas, eftersom 
att tillgång till tider och endoskopister då måste ökas kompensatoriskt.  
 
Lokal koordinator/samordnare:  
Det finns idag kontaktpersoner på respektive regional enhet som samordnar utredningen. 
Här behöver denna funktion förtydligas och det finns också ett regionalt utbildningsbehov 
för koordinatorsfunktionen. Samordningsvinster kan göras om koordinatorsfunktion 
samordnas att omfatta Övre Gastrointestinal cancer (matstrups-magsäcks-, gallvägs- och 
bukspottkörtelcancer) som alla utgör ”sällandiagnoser”. Dessa diagnosgrupper handläggs i 
regionen som regel av samma enheter idag. Undantag är NÄL där matstrupscancer utreds av 
öron-näsa-hals kliniken.  
 
Central koordinator på Sahlgrenska/samordnare:  
Nuläge: Central koordinator finns. Funktionen fungerar väl idag. 
Börläge: En ökning av koordinatorstillgång behövs på Sahlgrenska behöver förstärkas med 
en 70% tjänst mot bakgrund av ökad patienttillströmning under 2015 och framåt. 
 
Logistik: 
Nuläge: Modern IT-baserad hantering av patientflöden i processen i realtid finns inte idag. 
De system som finns är föråldrade och kan inte samköras.  
Börläge:  
 
Fasta tider för utredning: 
Nuläge: SU har sedan 2011 haft en utredningsalgoritm som motsvarar arbetssättet 
standardiserat vårdförlopp, och algoritmen är i stort sett redan implementerad för 
Göteborgspatienter. Här finns en koordinator och fasta tider för de utredningsmoment som 
ingår (CT, spirometri, arbets-EKG, PET).  
Regionalt har man idag inte fasta utredningstider och väntetid till undersökningar är 
varierande.  
Börläge: För att säkra förkortade ledtider behövs fasta sådana tillskapas, men då matstrups- 
och magsäckscancer är s.k. ”sällandiagnoser” är det rimligt att mottagningstider och fasta 
undersökningstider samordnas regionalt för all övre gastrointestinal cancer. Vad gäller 
matstrups- och magsäckscancer behövs resurstillskott för cirka 35 PET undersökningar 
årligen (cirka 350000 kr).  
 
Mottagningstider:  
Nuläge: Brist på mottagningstider i regionen.  
Börläge: En viss ökning av fasta mottagningstider behöver ske, regionalt kan visst 
resurstillskott behövas.  
 
MDT:  
Nuläge: Regionala MDT-konferenser finns för båda diagnoserna en gång per vecka, alla 
patienter som anmäls i tid kommer med. Regionala enheter kan inte delta via länk idag pga 
att resurs för det saknas i lokalen. 
Börläge: Möjlighet till länkat konferensdeltagande behövs på SU så att remitterande regionala 
centra kan delta i MDT esofaguscancer (ligger tillsammans med huvud-halscancer).   
 
 



7 

 

Behandlingsstart:  
Nuläge: Skall ske inom 14 dagar från behandlingsbeslut. Denna ledtid uppfylls inte idag eller 
är mycket varierande pga periodvis brist på operationssalar och på onkologer. 
1) Kurativt syftande kirurgisk behandling: Såväl matstrups- som magsäckscancerkirurgi är 
koncentrerad till Sahlgrenska sjukhuset.  
Börläge: Något regionalt resurstillskott för resektionskirurgi behövs inte eftersom att ingen 
resektionskirurgi längre görs regionalt utan är koncentrerat till Sahlgrenska. Däremot 
kommer ett resurstillskott avseende cirka 25 operationsdagar (i median en sal i veckan) att 
behövas för att säkra definierad ledtid på Sahlgrenska sjukhuset. Kostnader för 
resektionskirurgi behöver därför omfördelas till Sahlgrenska. Annan (benign) verksamhet än 
cancerkirurgi kan behöva minskas och förläggas till annan enhet i regionen. 
Då det periodvis kan uppstå ”toppar” i salsbehov behöver man se över rutiner på SU för att 
bättre kunna förutse och anpassa salstillgång. För detta är ett IT-baserat 
processplaneringsverktyg nödvändigt. (se Logistik ovan och processbevakning nedan). 
2) Onkologisk behandling:  
Börläge: För att säkra ledtid behövs fler specialiserade onkologer dels till SU men även i 
regionen (SkaS, SäS, NU) samt onkologisjuksköterskor. Kapaciteten för strålbehandling 
behöver ökas då väntetiderna är oacceptabelt långa för både kurativt syftande behandling 
och palliativ behandling.   
 
Uppföljning av ledtider och processövervakning: 
Nuläge: IT-system för löpande processövervakning och –planering saknas helt. Befintliga 
system (operätt, Elvis, Melior) kan inte samköras.  
Dedikerad resurs för registerrapportering saknas på alla enheter utom SU. Detta medför risk 
för underrapportering och minskad validitet i kvalitetsregistret (NREV) vilket är till nackdel 
för både patientgruppen och för Västra Regionen vad gäller kvalitetsuppföljning och 
bildande av nationella centra. 
Börläge: Ett nytt regionalt system som är process- och resultatorienterat och som tillåter 
individuella patienter att följas i realtid måste skapas.  
Dedikerad resurs (registerrapportör) för registerrapportering måste tillsättas på regionala 
enheter. Resurstillskott för detta behövs motsvarande 10% tjänst på regional enhet. 
 
Vårdplatser: 
Nuläge: På SU och SKAS är antalet vårdplatser periodvis för få pga sjuksköterskebrist. Det 
råder brist på palliativa vårdplatser för patienter inom slutenvården i hela regionen. Det råder 
även brist på hospisplatser och tillgång till ASIH är mycket varierande.   
Börläge: Ytterligare vårdplatser inom kirurgisk och onkologisk slutenvård behövs på SÄS. 
 
Kontaktsjuksköterska:  
Nuläge: I nuläget finns kontaktsjuksköterska på alla utredande enheter i regionen och på 
Sahlgrenska. Dessa är tillgängliga på vissa tider.  
Börläge: Resursen behöver ökas med minst en tjänst på alla SU och alla regionala enheter för 
förbättrad patienttillgänglighet.  Regional ÖGI-cancerkonsult på SU: En heltidstjänst för 
handläggning .av övre gastrointestinal cancer inrättas på SU som dagligen och löpande 
handlägger utredning och som stöd för regionala frågeställningar. 
 
Sekreterare:  
Nuläge: Visst underskott av medicinska sekreterare framförallt regionalt. 
Börläge: Sekreterare behövs för att frigöra läkartid och skötersketid på alla enheter. 
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5. KOSTNADER 

I nedanstående tabell finns beräknade totala kostnader för diagnostik, utredning och vård för 
patienter som diagnosticerats med magsäcks- eller matstrupscancer per enhet i VGR 2009-
2013. Det enskilt största beloppet står SU för. Den enskilt största individuella kostnaden är 
kirurgisk behandling, medan kostnader för utredning utgörs av en mindre del. Den 
cancerkirurgiska vården för matstrupscancer är koncentrerad till SU och bedrivs därmed inte 
alls i regionen för övrigt. Denna typ av omfattande kirurgi är dels dyrare, dels förenad med 
hög morbiditet vilket också är kostnadsdrivande. Genom att även ventrikelcancerkirurgin är 
koncentrerad till SU sedan 1 januari 2015 kommer kostnaderna per patient per enhet att 
minska i regionen framledes och öka ytterligare på SU. Eftersom att kostnaderna inte är 
uppdelade per typingrepp respektive diagnos, kan kostnaderna mellan enskilda enheter inte 
direkt jämföras.   
 
 Urval: Kostnadsdata förpatienter bosatta i VGR som fått sin diagnos under 2009-

2013. Kostnaderna är för patientens första år sedan diagnos, vilket innebär att 
uppföljningskostnader inte finns med i kostnadspresentationen. Kostnaderna 
innefattar alla kostnader som kopplas till patienten på respektive 
vårdenhet(röntgen, patologi, läkarundersökningar, operationer, etc.) 
 
Tabell 2 – Kostnader Esofagus- & Ventrikelcancer för patientens 1a vårdår 

 

 
 

  

    

  

  Antal patienter 20% Median 80% Totalkostnad  

E
so

fa
g

u
s 

SU 304           26 972 kr            194 271 kr             427 741 kr            77 228 905 kr   

Kungälv 21           21 188 kr             36 693 kr             102 518 kr              1 609 683 kr   

NU 46           16 537 kr             99 280 kr             306 332 kr              9 953 141 kr   

SÄS 46            8 586 kr             30 517 kr              94 520 kr              2 836 223 kr   

Alingsås 15           20 585 kr             53 224 kr             100 702 kr              1 012 351 kr   

SkaS 45           37 102 kr             94 600 kr             253 862 kr              6 039 571 kr   

Frölunda 3            2 845 kr               2 845 kr                2 845 kr                    8 535 kr   

        

 

 Antal patienter 20% Median 80% Totalkostnad 
 

V
e
n

tr
ik

e
l 

SU 310           23 306 kr            172 342 kr             331 353 kr            68 848 981 kr   

Kungälv 31           22 885 kr             47 058 kr             167 066 kr              2 502 639 kr   

NU 91           23 000 kr             94 971 kr             193 286 kr            12 037 055 kr   

SÄS 73           21 157 kr            106 827 kr             212 346 kr              9 875 574 kr   

Alingsås 25           24 802 kr             84 150 kr             192 839 kr              3 042 532 kr   

SkaS 83           44 492 kr            132 244 kr             264 586 kr            13 284 961 kr   

  Totalt antal patienter = 1093 (38st exkluderade från datan 
pga saknade uppgifter) 

  
 

 

 

* = innebär att diagnostyp saknas 
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6. NATIONELL UPPFÖLJNING 

6.1 Ledtider 

Ledtiderna gäller såväl kurativ som palliativ tumörspecifik behandling.  

Ledtiderna är de tider som vården ska kunna erbjuda patienterna. Den enskilda 
patienten kan tacka nej till ett erbjudet utrednings- eller behandlingsdatum av 
personliga skäl vilket leder till längre ledtider.  

Definition av mätpunkter:  

• Remissbeslut: den dag då remissen upprättades/dikterades (remissens 

dokumentdatum).  

• Behandlingsstart kirurgi: datum för operation.  

• Behandlingsstart onkologi: datum för första onkologiska behandling 

(kemoterapi och/eller radioterapi).  

 

Tabell 3 – Nationella ledtider standardiserat vårdförlopp  

Patientgrupp  Från  Till  Tid   

Kirurgisk behandling  Remissbeslut vid 

välgrundad misstanke  

Start av behandling  38 kalenderdagar  

Radio-kemoterapi  Remissbeslut vid 

välgrundad misstanke  

Start av behandling  38 kalenderdagar  

Kemoterapi  Remissbeslut vid 

välgrundad misstanke  

Start av behandling  31 kalenderdagar  

 

6.2 Indikatorer 

Tabell 4 – Indikatorer standardiserat vårdförlopp  

Indikator  Målvärde  

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive 

specialiserad vård som märkts med ”standardiserat 

vårdförlopp för esofagus- och ventrikelcancer”  

  

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat 

vårdförlopp som fått diagnosen esofagus- eller 

ventrikelcancer  

  

Andel patienter av de som fått diagnosen esofagus- eller 

ventrikelcancer som anmälts till standardiserat vårdförlopp  

  

 


