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A 

1. INLEDNING 

Syftet med nulägesbeskrivningen är att ge ett underlag för att beskriva och bedöma åtgärder 
som fordras med anledning av införandet av standardiserat vårdförlopp (SVF) för cancer i 
gallgångar och gallblåsa. De diagnoser som innefattas är gallblåsecancer (C23.9) och 
gallgångscancer. Undantaget är periampullär gallgångscancer som tillhör SVF för pankreas 
och intrahepatisk gallgångscancer som tillhör SVF för lever. De diagnoser som återstår är 
perihilär gallgångscancer och gallgångscancer utgången från andra eller multipla lokaler 
(ICD-10 koder C24.0, C24.8, C24.9. Dokumentet har arbetats fram av processägare Magnus 
Rizell tillsammans med stödteam vid RCC Väst. Arbetet har samordnats av Johan Ivarsson 
RCC Väst, vid frågor om innehållet i rapporten kontakta Johan1 eller Magnus. Målgruppen 
för nulägesbeskrivningen är processansvariga, linjechefer, och beslutsfattare samt vårdgivare 
som skall arbeta med införandet av vårdförloppet i Västra Götalandsregionen (VGR), där 
tanken är att berörda ska ha en gemensam bild av nuläget och gemensam utgångspunkt inför 
SVF. Regionala riktlinjer för gallvägscancer finns från 2007, men ett nytt nationellt 
vårdprogram är under utarbetande under 2015. 
 

2. PATIENTGRUPPENS EPIDEMIOLOGI 

I figur 1 presenteras statistik över överlevnad, incidens och prevalens för cancer i gallblåsa 

och gallvägar i VGR för de senaste fem åren. De patienter som inkluderas är patienter med 

diagnoskod (ICD-10): C23.9, C24.02, C24.8 och C24.9. Data är hämtad ur cancerregistret. 

                                                 
1 johan.ivarsson@rccvast.se 
2 C24.0 delas upp i distal och perihilär gallvägscancer, där distal tillhör pankreascancer och perihilär tillhör galla- 
& gallvägscancer. Dock går dessa inte att särskilja i cancerregistret. Incidensen för C24.0 var 31st under 2014 
och fördelningen mellan distala och perihilära cancrar är ca 50/50.  
 



2 

 

Figur 2: Karta HSN-område 

 
Figur 1: Epidemiologisk översikt cancer galla och gallvägar VGR 2010-2014 

 
Överlevnadsgrafen visar hur stor andel av patienterna 
som överlever cancer i galla och gallvägar över ett 5-års 
spann efter diagnos. Mätningen har tagit hänsyn till andra 
dödsorsaker, därav relativ överlevnad. I VGR är den 
relativa femårsöverlevnaden 9%. Femårsöverlevnaden är 
låg, och jämförelser mellan regioner är behäftade med 
problemet att det kan finnas en risk för att de palliativa 
patienterna rapporteras i olika andel mellan regionerna. 
Behovet av att förbättra överlevnaden och framförallt att 
identifiera patienter i ett skede då kurativt syftande 
behandling är aktuell, innebär ett behov av att förbättra 
möjlighet till tidig upptäckt, och förbättra vårdkedjor. 
 
Incidensen visar alla nya cancerfall per HSN-område 
(Figur 2) och år. Den totala incidensen i VGR kan ses i tabell 1. Incidensen för 
gallblåsecancer (C23.9) 2010-2014 är låg, liksom vid perihilär gallvägscancer (C24.0). 
Rapporterad incidens/100 000 invånare är i västra regionen högre än i andra regioner. 
 
Femårsprevalensen visar hur många patienter som har fått cancer i gallblåsa och gallvägar 
upp till 5 år bakåt och lever med den vid ett givet mätdatum varje år mellan 2010-2014. Den 
totala femårsprevalensen för VGR under 2010-2014 ses i tabell 1. 
 
Tabell 1: Incidensen och Prevalensen cancer galla och gallvägar i VGR de senaste 5 åren. 

 2010 2011 2012 2013 2014 Median 

Incidens 66 63 69 78 86 69 

Prevalens 63 74 76 75 92 75 
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3. PATIENTENS VÄG GENOM VÅRDEN 

Nedan följer en beskrivning av patientens vårdväg i VGR med en visualisering (figur 3) 
 
Vid misstänkt cancer i gallblåsa eller gallvägar sker radiologisk utredning. Detta ansvarar 
framförallt medicin- och kirurgi- kliniker för, vid regionens samtliga sjukhus. 
 
Utredning ska presenteras vid en regional multidisciplinär konferens (MDK). Vid 
konferensen förväntas den anmälande enheten närvara. 
 
Regional behandlingskonferens hålls två gånger i veckan där det ena tillfället är en 
videokonferens och det andra är lokal konferens vid transplantationscentrum på 
SU/Sahlgrenska. Det förekommer att patienterna dessförinnan har dragits på 
behandlingskonferens på respektive sjukhus. Rekommendation om behandling fattas vid 
regional MDK. Målsättning är att de flesta patienterna skall kunna presenteras på 
videokonferens, för att möjliggöra förbättrad kommunikation, och för att förbättra möjlighet 
till rätt vårdnivå, vilket bör gagna framförallt palliativa patienter. 
 
Den kurativt syftande behandlingen är centraliserad till transplantationscentrum 
SU/Sahlgrenska. Kemoterapi sker vid regionens olika sjukhus. Vid behov av efterföljande 
rehabilitering, sker denne framförallt via inremitterande sjukhus. 
 
Remisser hanteras oftast via pappersremisser, men fax används även och det förekommer 
samtidigt relativt mycket telefonkonsultationer under utredning och inför regional MDK. 
 

 
  Figur 3: Processkarta cancer i galla och gallvägar VGR 

= 
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4. LEDTIDER 

Nedan presenteras en baslinjemätning som visar på nuvarande ledtider för hela 
vårdförloppet motsvarande standardiserat vårdförlopp, samt relevanta ledtider för delar av 
utredningsprocessen för maligna galla och gallvägstumörer. Mätningarna är gjorda utifrån 
data från kvalitetsregistret (SweLiv). 
 
Täckningsgrad i regionen för kvalitetsregister (SweLiv) är >95% för åren 2009-2014 jämfört 
med cancerregistret. 
 

4.1 BASLINJEMÄTNING 

Baslinjemätningen skall lyfta fram hur ledtiderna mellan motsvarande punkt för välgrundad 
misstanke och behandlingsstart ser ut inom regionen före införandet av standardiserade 
vårdförlopp. Vidare är det tänkt att mätningen ska användas som utgångspunkt för att visa 
hur mycket ledtiderna ska kortas ner på sikt samt ge underlag för analys av vilken effekt 
införandet av SVF i verksamheterna haft på ledtiderna.  

Mätningarna har utförts enligt: 
Register:  
- Cancer i gallblåsa och gallvägar 
Urval:  
- Patienter med cancer i gallblåsa och gallvägar, diagnoskod C23.9 eller C24.* Patienter som 
påbörjat behandling 2012-2014 och som vid diagnosen var folkbokförda i Region Väst. 
Ledtid från:  
- Datum för radiologisk undersökning (likställd med datum för välgrundad misstanke) 
Ledtid till:  
- Datum för behandlingsbeslut för patienter där ingen behandling planeras, 
- Datum för kirurgisk åtgärd för patienter där ingen tidigare medicinsk eller avlastande 
behandling registrerats 
Målledtider: (Visas som streckade linjer i diagrammen) 
- 22-29 dagar till behandlingsbeslut 
- 36-43 dagar till Ingrepp (operation) 
(tid till neoadjuvant portavensembolisering samt kemoterapi går inte att mäta via 
kvalitetsregistret i nuläget) 
 
Uppdelat efter remitterande sjukhus, vilket gör att även behandling kopplas till det 
remitterande sjukhuset även om den utförs på SU. (Enbart behandlingstyper där sjukhuset 
handlagt minst 5 fall redovisas. Har färre än 5 fall av någon behandlingstyp hanterats på 
något sjukhus redovisas dessa samlat under benämningen 'Övriga sjukhus'). 
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Figur 4: Baslinjemätning Galla & Gallvägscancer VGR uppdelat per år 2012-2014. 

Då det handlar om så få fall är det inte möjligt att dra några statistiskt säkerställda slutsatser 
om baslinjemätningen. Dock kan det ge en liten indikation på att ledtiderna skiljer sig 
ordentligt fram till behandling mellan olika patienter. 
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Figur 5: Baslinjemätning Galla & Gallvägscancer VGR uppdelat per sjukhus 2012-2014. 

Då det handlar om så få fall är det inte möjligt att dra några statistiskt säkerställda slutsatser 
om baslinjemätningen. Dock kan det ge en liten indikation på att ledtiderna skiljer sig 
ordentligt fram till behandling mellan olika patienter. 

Då mätningen utgår ifrån utredande enhet, hamnar behandlade patienter i ”övrigt” p.g.a. få 
fall på respektive utredande enhet. Men alla behandlingar sker på SU/Sahlgrenska, vilket 
innebär att man kan räkna den gröna stapeln som SU-patienter.   
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4.2 Delledtider 

Vården för cancer i galla och gallvägar är i början av processen spridd mellan regionens 
sjukhus och från och med MDK utförd på SU/Sahlgrenska. Tid till MDK mäts för alla 
enheter där utredning initierats, och tid från MDK till behandlingsstart (resektion eller 
ablation) mäts för SU/Sahlgrenska. I SweLiv anges datum för radiologiskt påvisad tumör 
vilket till stor del kan likställas med skälig misstanke, enligt lagt förslag till SVF. Tid till start 
av medicinsk behandling mäts inte idag i INCA.  
 

 
Figur 6: Ledtid från radiologisk undersökning till MDK 

 
Variationen av tid från skälig misstanke (radiologisk undersökning) till MDK är stor i 
regionen, som uttryck för att processen inte är standardiserad. Av 237st rapporterade 
patienter i SweLiv har följande enheter remitterat patienten till transplantationscentrum, som 
har ansvar för regional MDK 
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Figur 7: Fördelning av inremitterande klinker till MDK, remitterade 2009-2014. 

 
 

 
Figur 8: Ledtid från MDK till resektion/ablation 
 
Vidare utför Marie Boethius, utvecklingsledare RCC Väst, ett projektarbete på 
Transplantationscentrum SU/Sahlgrenska. I detta arbete har ett 20-tal patienters ledtider 
följts från misstänkt cancer via utredningssteg till start av behandling (se bilaga 1). Arbetet 
har utförts via journalgranskning av patienter med levercancer eller gall-/gallvägscancer. 
Granskningen visade att: 

 Det är stora variationer mellan patienternas utredningar och ledtider 

 Röntgenundersökningar får göras om 

 Det är långa väntetider till behandling 

 Det kan dröja mellan remissankomst och remissbedömning 

 Den enhet som remitterar in patienten dröjer med att skicka in patienter till 
specialistvård, detta gäller både specialistvården och primärvården. 
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5. UTVECKLINGSOMRÅDEN GENTEMOT SVF 

För att nå önskad nivå enligt SVF finns ett antal områden som behöver utvecklas. Dessa 
beskrivs nedan. 
 

- För att korta ner patients väntetider i utredningsskedet behövs ökad tillgänglighet för 
radiologiska undersökningar genom: 

o Förbokade tider till röntgen för att undvika köbildning, där en tydlig rutin är 
viktig för att hålla ihop planeringen av röntgentider. 

o Ökad kapacitet hos röntgen 

 Tid till röntgenundersökning (maskiner, röntgensjuksköterskor). 

 Svar på röntgenundersökning (radiolog, sekreterare). 
o Kapacitet att genomföra interventionell diagnostik och avlastningar vilket 

fordrar ökad kapacitet hos röntgen, för endoskopiska ultraljud, och vårdplats 
för att bedriva samlad utredning. 

 
- Mer strukturerade svar från röntgen och patologin, med ökad standardisering i 

utlåtanden. Detta för att tydliggöra beslutsfattandet om vilken behandling som är 
aktuell för respektive patient och få ett mer homogent och jämlikt arbetssätt. 

 
- Strukturen kring surveillance för patienter med primär scleroserande cholangit som 

har en ökad risk för gallgångscancer, där tydligare rutiner för samordning och 
regelbunden kallning av patienter är viktigt för att få kontinuitet i surveillance-
processen i regionen och bättre kunna planera för de patienter som går den här 
vägen in i förloppet. En bra struktur kan även leda till att överlevanden ökar. 

 
- Införande och förtydligande/utveckling av kontaktsjuksköterskeroll och 

koordinatorsfunktion, för ökad tydlighet i planering av förlopp och information till 
patient. Här behövs även rutiner för överlämningar mellan sjukhus och kliniker. 
 

- Bättre tillgänglighet till läkare krävs för att få till tidigare läkarbesök, förbokade tider 
till mottagning. 

 
- Se över tillgänglighet till behandling genom 

o Samplanering över klinikgränser kan medföra korta ledtider. 
o Intervention inom radiologi och endoskopi samt operation, planering över 

klinikgränser för samplanering och prioritering av de patienter som ska 
opereras. 
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6. KOSTNADER 

En kostnadskalkyl för gallblåsa och gallvägscancer presenteras för att visa hur kostnadsbilden 
ser ut i regionen, där tanken är att se hur nulägeskostnaderna är och sedan följa upp 
kostnaderna efter införande av SVF. 
 
Kostnaderna är uppdelade utefter primär behandling, med urval:  

 Patienter med diagnosdatum mellan 2009-01-30 och 2013-11-01. 

 Enbart patienter från VGR. 

 Patientens första vårdår från och med diagnosdatum. 

 Enbart vårdkontakter där galla eller gallvägscancer varit anledning till vård. 
 
Tabell 13: Kostnad galla och gallvägscancerpatienter VGR 

 
Källa: INCA & KPP-databasen 

Antal Vårdkontakter Vårdtid

Antal 

Individer

Antal 

vårdkontakter/ 

Individ (Medel)

Vårdtid/ 

Individ (Medel)

Medelkostnad/ 

Individ

Mediankostnad/ 

Individ
80:e percentilen 

% av 

kostnad på 

SU - 

Sahlgrenska

Totalkostnad

Inget 129    8,4           23,8        222 000 kr    185 000 kr     326 000 kr     45% 28 672 000 kr 

Kemo 25      22,5         26,7        348 000 kr    303 000 kr     423 000 kr     51% 8 711 000 kr   

Operation 29      7,2           17,9        361 000 kr    247 000 kr     578 000 kr     84% 10 457 000 kr 

Primär 

behandling

Kostnader
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